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Abstrakt 
 

Stárnutí obyvatelstva je jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů všech 
vyspělých zemí. Cílem tohoto výzkumného projektu je 1. popsat a zhodnotit současný a 
očekávaný stav v oblasti zaměstnávání starších osob ve všech svých souvislostech; 2. na 
základě získaných poznatků z rozboru domácích a zahraničních materiálů, z 
dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, dotazníkového šetření u populace starší 18-ti 
let, dotazníkového šetření osob starších 50 let, z uspořádaných kulatých stolů na úřadech 
práce a zejména z expertních studií doporučit směry, možná řešení a opatření v 
oblastech, mající významný vliv na problematiku zaměstnávání starších osob. Tato studie 
prezentuje shrnutí základních poznatků a formulace možných směrů řešení. 

Klíčová slova: stárnutí populace; zaměstnanost starších pracovníků; politika 
zaměstnanosti; stárnutí aktivní; odchod do důchodu; prodloužení ekonomické aktivity 

 

 

 

 

Abstract 

 Ageing of population one of the most important problems of all developed 
countries. The aim of this research project is: 1) to describe and asses the temporary 
and expected state in the area of elderly people employment in all connections; 2) on the 
base of acquired information from the analysis of Czech and foreign sources, 
questionnaire survey of employers, questionnaire survey of population aged 18 and 
more, questionnaire survey of persons aged 50 and more, round tables arranged in 
labour offices, and especially expert studies to recommend trends, possible solutions and 
measures in areas that significantly influenced problems of elderly people employment. 
This study presents the summary of basic findings and formulations of possible solutions. 

Key words: population ageing; elderly people employment; labour market policy; 
retirement; active ageing; economic activity lenthening 
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Úvod 

Stárnutí obyvatelstva je jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů všech 
vyspělých zemí. Reakcí na očekávané progresivní stárnutí i na skutečnost, že následu-
jící generace starších osob budou zdravější a vzdělanější, je nový koncept přístupu 
společnosti k populačnímu stárnutí - Aktivní stárnutí - prosazovaný na půdě OSN a 
dalších mezinárodních organizací. Je založen na změně postoje společnosti ke starým 
lidem a vychází ze společenské podpory umožňující starším lidem, na základě jejich 
vlastního výběru a okolností, plně se zapojit do společenského života (pokračovat v 
ekonomické aktivitě, později odcházet do důchodu, zapojit se do jiných společensky 
prospěšných činností jako např. dobrovolnictví, pečovatelství, kulturních aktivit atd.). 
Tento přístup se snaží reagovat na otázky, jak zmírňovat celospolečenské dopady 
měnících se relací ve věkové struktuře (zejména pro sociální zabezpečení a zdravot-
nictví) a zároveň zahrnuje humánní aspekty postavení seniorů v populaci s ohledem 
na zvyšování kvality jejich života.  

Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypraco-
vané Českým statistickým úřadem bude počet osob starších 65 let intenzivně přibývat, 
počet dětí naopak ubývat. Podle střední varianty projekce dojde do roku 2050 k více 
něž zdvojnásobení počtu obyvatel ve věku nad 65 let, přičemž u nejstarších osob, tj. 
nad 85 let, dojde dokonce k zpětinásobení jejich dosavadního počtu. U počtu dětí ve 
věku 0-14 let dojde k poklesu o více než jednu čtvrtinu.  

Přes počínající proces stárnutí populace je demografická struktura obyvatelstva 
ČR z ekonomického pohledu stále příznivá. V roce 2004 dosáhl podíl počtu obyvatel v 
produktivním věku 15-64 let rekordní úrovně (71 % všech obyvatel). Této rekordní 
úrovně je dosaženo především díky tomu, že do období ekonomické aktivity dorostly 
silné demografické ročníky ze 70. let minulého století, zatímco populačně silné 
poválečné ročníky jsou stále ještě v produktivním věku. Právě přechod těchto 
ročníků do důchodového věku, ke kterému bude ve stále větší míře docházet,1 
bude znamenat nejen značnou zátěž pro zdravotnictví, systém starobních a 
invalidních důchodů, ale také přinese podstatné změny v situaci na trhu práce, 
zejména pak na straně zdrojů a nabídky pracovních sil na trhu práce.  

 V důsledku stárnutí obyvatelstva se již dnes v mnoha evropských zemích 
realizují plány na oddálení odchodu do důchodu, čímž se zesiluje potřeba diskutovat o 
zaměstnanosti a pracovních podmínkách.  

Vzhledem k tomu, že se i v České republice od roku 2009 očekává trvalý 
a ve svých důsledcích velmi významný pokles počtu obyvatel v produktivním 
věku, otázka zaměstnávání starších pracovníků nabývá na své intenzitě. Fakt, 
že se nejedná pouze o pokles absolutní, nýbrž i relativní (podíl osob v produk-
tivním věku 15-64 let se sníží na 66 % v roce 2020 a dále až na 56 % v roce 
2050), tuto intenzitu jenom zesiluje. 

První, základní, kroky k prodloužení ekonomické aktivity starších osob byly již 
provedeny - prodlužování statutární věkové hranice nároku na starobní důchod, 
omezení nároků na předčasné důchody, prakticky neomezený souběh starobního 
důchodu a příjmů ze zaměstnání a stanovení podílu účasti starších uchazečů o 
zaměstnání na opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k výše uvedenému 

                                                 
1  Nejrychlejší vzestup počtu obyvatelstva ve vyšším věku je očekáván mezi roky 2010 a 2025 a dále pak 

po roce 2035. 



Úvod 
 
 

 8 

a s ohledem na skutečnost, že česká ekonomika si na nejbližší roky vytyčila šesti-
procentní tempo růstu HDP,2 bude třeba dále (a zřejmě i podstatně intenzivněji) 
podporovat zaměstnanost starších osob. K tomu však bude potřebné přijmout řadu 
vhodných opatření, a to ať už v oblasti pracovních podmínek, aktivní politiky zaměst-
nanosti, vzdělávacího systému, příjmové politiky či důchodového systému.  

 

Cílem tohoto výzkumného projektu je:  

1. popsat a zhodnotit současný a očekávaný stav v oblasti zaměstnávání starších osob 
ve všech svých souvislostech;  

2. na základě získaných poznatků z rozboru domácích a zahraničních materiálů, z 
dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, dotazníkového šetření u populace starší 
18 let, dotazníkového šetření osob starších 50 let, z uspořádaných kulatých stolů 
na úřadech práce a zejména z expertních studií doporučit směry, možná řešení a 
opatření v oblastech, mající významný vliv na problematiku zaměstnávání starších 
osob.  

 

Předkládaná práce byla řešena v rámci programu „Moderní společnost a její proměny“ 
(2. běh) v období let 2005 - 2007.  

 

Při zpracování byly uplatněny především tyto metody a informační prameny: 

- sekundární analýza domácí literatury, 

- sekundární analýza relevantních zahraničních materiálů, 

- sekundární analýza dříve provedených výzkumů a šetření, 

- analýza statistických dat, 

- analýza relevantních právních předpisů, 

- diskuse u tzv. kulatých stolů s experty vybraných úřadů práce, 

- podklady expertů vybraných úřadů práce, 

- dotazníkové šetření u populace starší 18 let, 

- dotazníkové šetření mezi zaměstnanci 50+ let, 

- dotazníkové šetření u zaměstnavatelů. 

 

Projekt vypracoval tým pracovníků společnosti Markent, s.r.o. a Výzkumného 
ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. ve složení: 

Mgr. Jiří Remr, Ing. Otakar Ďurďa, Mgr. Jaromíra Kotíková, Ing. Zdeněk Karpíšek, Mgr. 
Miriam Kotrusová, Ph.D., Ing. Helena Vychová, Mgr. Markéta Nekolová, Ing. Ivo Baštýř, 
Milan Šlapák, Mgr. Danica Krause, Mgr. Anna Šťastná a další. 

 

                                                 
2  Již dnes je zřejmé, že k dosažení tohoto růstu bude nutný růst celkové míry zaměstnanosti. Ten však, dle 

našich analýz (Karpíšek: „Ke střednědobé prognóze zaměstnanosti starších osob“), jen velmi ztěží 
proběhne bez růstu zaměstnanosti starších osob (v podstatě jedinou kohortou, kde lze očekávat 
výraznější růst míry zaměstnanosti, jsou osoby starší 50 let). 
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Na zpracování projektu se dále podílel i Národně vzdělávací fond a experti z řad 
pracovníků 6 úřadů práce (ÚP České Budějovice, ÚP Chomutov, ÚP Opava, ÚP Ostrava, 
ÚP Praha-západ, ÚP Zlín), kterým tímto řešitelé děkují. 

Řešitelé zároveň děkují za průběžnou spolupráci pracovníkům MPSV ČR. 

 

Studie má tyto části: 

1. Souhrnná zpráva  

2. Příloha I.: Podkladové analytické studie k problematice podpory zaměstnanosti 
starších osob (Statistická analýza zaměstnanosti starších osob, Po-
známky ke střednědobé prognóze zaměstnanosti starších osob, Základní 
přehled opatření zaměřených na podporu starších pracovníků v zemích 
EU, Zhodnocení demografické projekce ve vztahu k starším pracovní-
kům) 

3. Příloha II.: Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob (v oblasti 
příjmové motivace, osob se zdravotním postižením, v oblasti flexibility 
pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní ochrany, 
v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, v oblasti vzdělávání, v oblasti 
důchodového systému, návrhy opatření k podpoře zaměstnávání star-
ších osob prostřednictvím postupného zkracování jejich pracovní doby)  

4. Příloha III.: Expertní šetření úřadů práce (Shrnutí expertních studií vybraných 
úřadů práce, osnova podkladů požadovaných od expertů vybraných 
úřadů práce, Studie expertů úřadů práce - České Budějovice, Chomu-
tov, Opava, Ostrava, Praha-západ, Zlín) 

5. Příloha IV.: Výsledky sociologických šetření u populace, starších zaměstnanců a 
u organizací zaměstnavatelů 

6. Příloha V.:  Statistické podklady (tabulky a grafy) 

 

 

Úkolem souhrnné studie je shrnutí základních poznatků a formulace možných 
směrů řešení. 

Šíře problematiky neumožňuje zabývat se v souhrnné studii všemi problémy, 
nutně se některých problémů studie jen dotýká. Uvedené směry řešení (z nichž každý 
námět vyžaduje hlubší analýzu a rozvedení) jsou zde formulovány ve zhuštěné podobě. 
V tomto smyslu odkazujeme na přílohy, kde je výrazně větší prostor pro rozvádění 
poznatků a námětů.  



1. Postavení starších osob na trhu práce 
 
 

 10 

1. Postavení starších osob na trhu práce  

1.1 Zaměstnanost 

Zaměstnanost v podmínkách České republiky je v období 1993-2005 charakterizována:  

• mimořádným poklesem počtu pracujících v nejmladším produktivním věku 15-24 
let o 407,5 tis. Míra zaměstnanosti této věkové kohorty, v důsledku enormního 
nárůstu počtu studentů na středních a vysokých školách, klesla z 46,9 % v roce 
1993 na 38,3 % v roce 2000 a až na 27,3 % v roce 2005. Tento trend se patrně 
bude dále prohlubovat; 

• přetrvávajícím vysokým podílem pracujících s úvazkem na plnou pracovní dobu. 
Podíl částečných úvazků 15-64letých představoval ve 2. čtvrtletí 2005 pouze 4,3 % 
celkové zaměstnanosti, což je podstatně méně než v průměru za EU-25 (18,0 %) 
nebo EU-15 (19,8 %);  

• díky účinnosti opatření státu v oblasti starobních důchodů (prodlužování statutární 
věkové hranice nároku na důchod, omezení nároků na předčasné důchody, 
prakticky neomezený souběh starobního důchodu a příjmů ze zaměstnání, vyšší 
zvýhodnění pracovní činnosti při „přesluhování“) zvýšením míry zaměstnanosti ve 
skupině 55-64letých z 19,0 % v roce 1993 na 25,3 % v roce 2000 až na 44,7 % 
v roce 2005.  

Růstový trend ve vývoji zaměstnanosti věkové skupiny 55-64letých v ČR 
v posledním období je v souladu s Lisabonskou strategií EU s cílem prodloužit aktivní 
věk občanů Evropské unie, ovšem předpokládané 50 % míry zaměstnanosti 55-
64letých v horizontu roku 2010 zřejmě dosaženo nebude. 

 

1.2 Charakteristika starších osob z pohledu pracovní 
síly  

Starší pracovníci jsou zaměstnavateli ceněni zejména pro dlouholeté pracovní a 
životní zkušenosti, pro vyšší zodpovědnost a loajalitu, dále pak pro uvážlivější a 
vyrovnanější rozhodování, spolehlivost, menší fluktuaci a větší časovou flexibilitu. 

Naopak, jejich negativy jsou zejména nižší úroveň dosaženého vzdělání, 
neochota dále se vzdělávat, chybějící dovednosti v používání nových technologií, 
nedostatečné jazykové a počítačové znalosti, nižší fyzická výkonnost, častější zdravotní 
problémy, zatíženost stereotypy. V případě zkušenosti s nezaměstnaností pak i 
neznalost metod hledání nového zaměstnání a výraznější dopady na psychiku oslabující 
motivaci k hledání nového zaměstnání.  

Pokud dochází ke kumulaci výše uvedených negativ, zejména pak nízkého 
vzdělání a špatného zdravotního stavu, starší osoba se na trhu práce stává v podstatě 
nezaměstnatelnou. 

V případě manuálních, fyzicky náročných profesí, významně klesá u starších 
pracovníků v důsledku celkové fyzické únavy schopnost k jejich výkonu (v tržním, 
konkurenčním prostředí pro zaměstnavatele nezanedbatelná skutečnost!). 
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Hlavním důvodem setrvávání starších osob v zaměstnání i po dosažení důcho-
dového věku je jednoznačně ekonomická motivace. Ne nevýznamný vliv má i potřeba 
kontaktu s lidmi a potřeba užitečnosti. 

 

1.3 Nezaměstnanost 

Starší nezaměstnané osoby vykazují určitá specifika, která je odlišují od 
ostatních nezaměstnaných a negativně ovlivňují možnosti řešení jejich nezaměstna-
nosti. Problémem není ani tak jejich počet3 (a to i z důvodu existujících „únikových 
cest“ z trhu práce, jako např. invalidní důchody nebo předčasné starobní důchody) jako 
jejich dlouhodobé setrvávání v nezaměstnanosti, které u většiny z nich vede ke ztrátě 
kvalifikace a pracovních dovedností a nárůstu psychických problémů, tedy k zhoršení - 
už tak nevýhodného - postavení na trhu práce.  

Nezaměstnanost, zejména dlouhodobá, postihuje zejména osoby s nedostateč-
nou nebo nevhodnou kvalifikační úrovní, které současně projevují nižší zájem o další 
vzdělávání a ochotu k případné rekvalifikaci, změně jejich dosavadní kvalifikace. 

Starším nezaměstnaným podle názorů expertů z úřadů práce chybí zejména 
motivace k dalšímu vzdělávání a sebedůvěra v jeho zvládnutí - motivační složka je ve 
vzdělávání zastoupena nedostatečně.  

Vzhledem k tomu, že v současné době dávají zaměstnavatelé přednost spíše 
aktuálnosti vzdělání před praxí, je zřejmé, že starší osoby jsou v nevýhodě, pokud si 
nedoplňovaly a nerozšiřovaly poznatky ze svého oboru prostřednictvím dalšího 
vzdělávání, neboť v době jejich přípravy na povolání ještě celá řada studijních oborů 
nebo vzdělávacích předmětů buď vůbec neexistovala nebo měla obsah odpovídající 
tehdejšímu stavu poznání.  

Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ) v ČR není 
v případě řešení problematiky nezaměstnaných nad 50 let dostatečně účinná. Určité 
zvýhodnění starších osob je uplatňováno v rámci APZ, k podpoře vzdělávání nezaměst-
naných. Úřady práce mají stanoveny kvóty minimální účasti starších nezaměstnaných 
na rekvalifikacích.4  

 

Důvody nízké účinnosti APZ patrně pramení z faktů, že: 

1. systém APZ v ČR je oproti ostatním zemím EU finančně i personálně 
poddimenzovaný;  

2. systém APZ je celkově minimálně cílen na uchazeče o zaměstnání nad 50 let;  

3. oblast zprostředkování flexibilních forem zaměstnání starším uchazečům o 
zaměstnání je v ČR využita zatím jen minimálně. 

 

 

                                                 
3  Specifická míra nezaměstnanosti je pod celkovou mírou nezaměstnanosti. Nutno však dodat, že rozevřené 

nůžky se pomalu, ale jistě svírají. 
4  Kvóty nemají jednoznačně pozitivní efekt, neboť kvóta může omezovat přístup jiných potřebných skupin. 

Také bývá obtížné kvótu naplnit, protože bez existence jiných opatření podpůrného či represivního 
charakteru, která by motivovala k účasti na rekvalifikacích, neprojevují starší nezaměstnaní o tato školení 
zájem. 
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1.4 Flexibilita 

Jak ukazuje zahraniční praxe, jedním z faktorů, který má vliv na zaměstnanost 
osob ve vyšším věku, je možnost flexibilní úpravy pracovní doby (zejména zaměstnání 
na částečný úvazek) a úprava pracovních podmínek.  

Novelizace zákona o důchodovém pojištění z roku 2004, která umožnila 
neomezený souběh starobního důchodu a placené práce (s podmínkou uzavření 
pracovního poměru na dobu jednoho roku), sice vytvořila vhodné podmínky pro růst 
zaměstnanosti osob v důchodovém věku, žádné další řešení, které by podpořilo 
zaměstnanost osob ve vyšším věku, nebylo implementováno. Ani nový zákoník práce 
přijatý v roce 2006 nereflektoval zvláštní postavení starších lidí na trhu práce a jejich 
potřebu větší flexibility v podmínkách jejich zaměstnání.  

Na druhou stranu však nový zákoník práce vytvořil velký prostor pro smluvní 
volnost zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců při uzavírání kolektivních dohod (nebo 
vnitřních předpisů), v rámci nichž mohou zaměstnavatelé nabízet svým starším (i 
jiným) zaměstnancům různá zvýhodnění. 

V České republice se míra zaměstnanosti na částečný úvazek s věkem zvyšuje, 
přesto však významně nejčastějším typem zaměstnání u pracujících v předdůchodo-
vém věku zůstává zaměstnání na celý úvazek. Důvodem je jak snaha maximalizovat 
svůj příjem pro výpočet důchodových nároků, tak i nezájem o tento typ zaměstnání ze 
strany zaměstnavatelů. 

Částečný úvazek preferují zejména pracující důchodci.  

Zkrácená pracovní doba (doplněná vhodným opatřením) může být východiskem 
nejen pro osoby „fyzicky vyčerpané z práce“, ale i pro osoby trpící zdravotními 
problémy, apod. 
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2. Vzdělávání 

Zájem o vzdělávání starších věkových skupin české populace se ukazuje být 
v porovnání se státy EU velmi nízký. Nedostatečné zapojení do dalšího vzdělávání je 
jednou z příčin, proč se starší pracovníci špatně přizpůsobují novým požadavkům trhu 
práce a v důsledku toho vzniká bariéra pro možnosti prodlužování jejich ekonomické 
aktivity. 

Legislativní vymezení podmínek pro další vzdělávání obecně, a pro další 
vzdělávání starších osob zejména, je zcela nedostačující. Prostřednictvím jednotlivých 
předpisů jsou upraveny pouze dílčí aspekty dalšího vzdělávání dospělých. Skupině 
starších pracovníků nad 50 let není, s výjimkou zákona o zaměstnanosti a jeho 
návazných vyhlášek, věnována v legislativě specifická pozornost. 

Účast na dalším vzdělávání, resp. na vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzech, 
je velmi nízká - pouze 21 % zaměstnanců ve věku 50-64 let se v posledních třech 
letech zúčastnilo vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu.  

Nízká účast starších zaměstnanců na vzdělávání je ovlivněna jak nedostatkem 
příležitostí poskytovaných zaměstnavatelem, tak i nízkou ochotou samotných starších 
osob ke vzdělávání. Účast na vzdělávání, která je výslednicí těchto dvou faktorů, je 
dále závislá zejména na věku, úrovni vzdělání a s tím související zastávané profesi, 
velikosti podniku a jeho odvětvové příslušnosti. Rozhodující překážky spočívají v nízké 
motivaci a sebedůvěře.  

Pro zvýšení zájmu o vzdělávání ve starším věku je nezbytné, aby jednotlivci 
měli potřebu a možnosti se průběžně vzdělávat již od svého mládí. Toho lze docílit 
vytvořením všeobecně přijímaného povědomí o potřebnosti neustálého rozšiřování 
znalostí a dovedností v průběhu celého života a zejména vytvořením podmínek 
legislativních a institucionálních, aby byl přístup k dalšímu vzdělávání co nejširší pro 
všechny skupiny populace. 

 

2.1 Bariéry vzdělávání starších osob 

Bariéry mají podobu finanční i nefinanční. Podniky ve většině případů nevytvá-
řejí vhodné prostředí pro vzdělávání starších pracovníků. Pokud jsou tito zařazeni do 
vzdělávání, jeho výsledky často nejsou ohodnoceny mzdově ani postupem a vzdělávání 
je považováno spíše za příspěvek k udržení zaměstnání. 

Zaměstnavatelé u starších pracovníků poukazují zejména na nedostatky 
v úrovni jejich vzdělání a v ochotě si potřebné znalosti průběžně doplňovat. Schopnost 
starších pracovníků zvládnout nároky kladené vývojem v jejich profesi je polovinou 
zaměstnavatelů hodnocena jako nízká.  

Nepříznivé kvalifikační charakteristiky starších pracovníků jsou zaměstnavateli 
považovány za významnější bariéru než problémy typu zdravotní stav, vysoké mzdové 
požadavky, pracovní doba či pracovní úvazek. 

Na první místo požadovaných schopností u starších osob, které by se měly 
zlepšit, podniky řadí odborné znalosti a dovednosti spojené s danou profesí. Teprve až 
na dalších, i když velmi významných místech jsou požadavky na zvýšení jazykových 
znalostí, dovedností práce s počítačem, schopností přizpůsobovat se technologickým 
změnám. Rovněž ochota se dále vzdělávat je u starších osob hodnocena jako 
nedostatečná. 
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2.2 Vzdělávání zaměstnanců podniků 

Zaměstnavatelé s výjimkou tzv. normativního vzdělávání, vzdělávání o bezpeč-
nosti práce a ve vymezených případech zajištění zapracování nejsou zavázáni 
k poskytování dalšího vzdělávání a ani k vytvoření časových a hmotných podmínek pro 
vzdělávání, s nimiž by zaměstnanec mohl v případě vzdělávání s jistotou počítat. 
Zájem podniků o vzdělávání jejich zaměstnanců není podpořen systémově. 

Citelně se projevuje chybějící jednotná legislativa (nejlépe v podobě jednoho 
zákona) vymezující systém celoživotního učení jako celek, která by řešila vedle 
vymezení nároků dospělých na vzdělávání a odpovědností všech zúčastněných subjektů 
i oblast motivace a kompenzace nákladů s ním spojených. Současné legislativně 
vymezené podmínky pro stimulaci zájmu jednotlivců a podniků o další vzdělávání jsou 
marginální a neúčinné. Zcela chybí nástroje daňového typu. Legislativně by měly být 
zakotveny i další podmínky fungování systému dalšího vzdělávání, jako je zajišťování 
kvality vzdělávání a přístupu k relevantním informacím. Systémové podmínky pro 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání včetně kvalifikací nabytých neformálním učením 
a praxí jsou zatím na počátku svého vzniku. 

V ČR mohou podniky náklady na vzdělávání zahrnout do celkových nákladů. 
Dodatečné finanční stimuly, které představují určitou prémii pro podnik, však nejsou 
uplatněny. 

Pokud podniky realizují vzdělávání svých zaměstnanců, zaměřují se spíše na 
běžné formy, tj. zařazují zaměstnance do školení podle potřeb podniku. Většinou 
neberou v úvahu věk. Lze proto předpokládat, že jsou spíše upřednostňováni mladší 
pracovníci. Pouze malá část podniků (15 %) přizpůsobuje kurzy potřebám starších 
pracovníků.  

Další specifická opatření podporující starší zaměstnance s cílem vytvořit jim 
lepší podmínky pro pokračování v práci realizuje zanedbatelná část podniků (5 %).  

Alternativní nástroje, které by podněcovaly iniciativu samotných pracovníků, 
jakými jsou plány kariérního růstu jednotlivců, neplacené volno apod., podniky 
používají pro vzdělávání svých pracovníků méně často. 

Podniky se většinou při péči o své zaměstnance soustřeďují na mladší pracov-
níky, kde mají větší jistotu, že prostředky vložené do jejich školení se jim vrátí 
v podobě vyšší produktivity práce a vyššího výkonu. U starších pracovníků při jejich 
vzdělávání nejde ani tak o zvýšení výkonu jako spíše o snížení mezery ve výkonu 
oproti mladším kategoriím či o udržení kroku se změnami, k nimž dochází na 
pracovních místech. Většina podniků proto investice do vzdělávání starších zaměst-
nanců omezuje a zajišťuje si potřebné kvalifikace prostřednictvím náboru mladých 
pracovníků s adekvátním vzděláním.  

Míra, se kterou jsou podniky ochotny se věnovat starším zaměstnancům, se 
mezi jednotlivými typy podniků významně liší. Velké podniky, které se plánovitě 
zabývají lidskými zdroji, mají více zkušeností a také zdrojů na to, aby svá opatření 
specificky zaměřily i na starší pracovníky. Platí to také pro podniky v nepodnikatelské 
sféře a pro podniky, v nichž působí odborová organizace. Na druhé straně podniky 
zaměstnávající převážně mladou pracovní sílu, tj. malé a střední podniky, patří mezi 
zaměstnavatele, kteří nemají zájem se staršími pracovníky zaobírat a uvádějí spíše 
nevýhody spojené s jejich zaměstnáváním.  
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3. Příjmová motivace 

Mechanismy příjmové motivace zaměstnávání starších osob představují rozsáhlý 
soubor nástrojů. Lze konstatovat, že téměř všechny okruhy opatření, které pozitivně 
ovlivňují jejich pracovní aktivitu, jsou v té či oné míře s příjmovou motivací spojeny. 
Platí to např. o systémech vymezujících nároky a úroveň starobních důchodů, zejména 
omezení výše předčasných důchodů, mechanismus zvyšování důchodů při tzv. 
přesluhování, souběh důchodů a pracovních příjmů nebo o rozsáhlém souboru 
různorodých motivací uplatňovaných zaměstnavateli v systémech odměňování 
orientovaných na prodlužování zaměstnání klíčových starších pracovníků. 

Právní rámec příjmové motivace k zaměstnávání starších osob je v ČR relativně 
úzký. Úpravy specificky zaměřené na příjmové podněty k zaměstnání starších osob 
obsahují předpisy o důchodovém pojištění. Určité podněty k příjmovému zvýhodnění, 
resp. nákladovým úsporám jsou dány předpisy o zaměstnanosti (nejsou však specificky 
vztaženy jen na starší osoby) a právními předpisy o pojistném na sociální zabezpečení 
vycházejícími z principu univerzální jednotnosti sazeb příspěvků na pojištění a 
neobsahujícími žádné specifické motivační podněty. 

V ČR uplatňovaná příjmová motivace je orientována jen na nabídkovou stranu 
pracovního trhu, tj. jen na motivaci starších osob - zaměstnanců, popř. OSVČ 
v systému starobních důchodů. Prakticky neexistuje motivace zaměstnavatelů - není 
žádná systémová příjmová kompenzace vyšších než průměrných jednotkových nákladů 
práce starších osob. 

Uplatňovaná příjmová motivace k zaměstnání starších osob se vztahuje zcela 
převážně na osoby v důchodovém věku. Absentuje širší systémová příjmová motivace 
k zaměstnání starších osob předdůchodového věku. 

V současné době v omezené míře uplatňovaným příjmovým motivačním 
prostředkem podněcujícím větší nabídku pracovních míst starším osobám předdůcho-
dového věku jsou opatření umožňující úřadům práce v rámci APZ poskytovat 
zaměstnavatelům časově omezené dotace na mzdy (jejich část) vyplácené starším 
pracovníkům předdůchodového věku (i dalších věkových kategorií) podle konkrétních 
podmínek dohodnutých mezi úřadem práce a zaměstnavatelem; rozsah uplatňování 
těchto motivací je malý zejména pro omezenost finančních prostředků APZ. Rovněž 
dosud málo využívanou možností je možnost „přivýdělku“ nezaměstnaných osob do 
výše poloviny minimální mzdy, kterou umožňuje zákon o zaměstnanosti, bez omezení 
souběžně poskytovaných sociálních dávek. 
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4. Důchody 

Posláním systému důchodového pojištění není řešení problematiky zaměstna-
nosti, nicméně by neměl vytvářet podněty k předčasnému opuštění trhu práce.  

Věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu stanoví zákon. Přestože 
systém důchodového pojištění České republiky nelze označit za systém s flexibilním 
statutárním důchodovým věkem, dává pojištěnci jistou míru svobody při rozhodování 
o okamžiku odchodu do důchodu. Finanční podmínky odchodu do důchodu v jiný 
moment než v okamžiku dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu 
jsou dány pojistně-matematickou redukcí v případě odchodu do předčasného důchodu 
či bonifikací přesluhování. 

 

4.1 Předčasný důchod  

Pojištěnec, kterému do dosažení statutárního důchodového věku chybí nejvýše 
tři roky a splnil minimální povinnou dobu pojištění 25 let, má nárok na předčasný trvale 

krácený důchod. V případě využití tohoto schématu je redukce procentní výměry 0,9 % 
vyměřovacího základu za každých započatých 90 dnů zbývajících do dosažení nároku 
na plný důchod. 

(Až do roku 2004 byla možnost využívat i dočasně krácených starobních 
důchodů. Vzhledem k jejich atraktivitě, tedy i k prudkému nárůstu nákladů na toto 
schéma byly jejich podmínky nejprve zpřísněny a následně bylo schéma zrušeno.5) 

V roce 2005 představovaly předčasné důchody 33 % ze všech nově přiznaných 
důchodů - průměrný věk odchodu do předčasného důchodu byl u mužů 59 let a u žen 
56 let. Preference odchodu do předčasného důchodu byla zejména mezi nízko-
příjmovými skupinami pracovníků, pro které je náhradový poměr k poslední mzdě 
vyšší. 

V současné době se zdá být výše pojistně-matematická redukce důchodové 
dávky v případě odchodu pojištěnce do předčasného důchodu dostatečně vysoká, aby 
důchodový systém nevytvářel finanční podněty k opuštění trhu práce před dosažením 
statutární věkové hranice odchodu do důchodu, a to ani pro nízkopříjmové skupiny 
pracovníků. Nicméně vysoký náhradový poměr předčasného důchodu k předchozím 
příjmům právě u nízkopříjmových skupin pojištěnců může být motivem k opuštění trhu 
práce v prvním okamžiku, kdy to systém umožní. Zapříčiňuje to vysoká míra příjmové 
solidarity systému důchodového pojištění. 

  

                                                 
5  Podíl předčasných důchodů na celkovém počtu nově přiznaných důchodů od roku 1996 rychle rostl a 

z původních 18 % dosáhl v letech 2000 a 2001 více než 50 %. Nastavení míry pojistně-matematické 
redukce dávky při odchodu do předčasného důchodu a snadný přístup k dočasně kráceným předčasným 
důchodům vedlo velkou část starších pracovníků k opuštění trhu práce ještě před dosažením statutární 
věkové hranice pro odchod do důchodu. 
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4.2 Přesluhování 

Jak ukazuje praxe, míra pojistně-matematické bonifikace odkladu starobního 
důchodu není dostatečně vysoká, aby k takovému chování pojištěnce motivovala. To 
platí zejména pro muže, kteří mají v okamžiku odchodu do důchodu kratší naději 
dožití. Možnost pracovat v souběhu s pobíráním důchodu dnes představuje výhodnější 
alternativu než další odklad odchodu do důchodu (souběh výdělečné činnosti s 
pobíráním důchodu bez omezení výše příjmu má však podmínku - pracovněprávní 
vztah je sjednán na dobu určitou nejdéle jednoho roku). Proto také většina pracovníků 
ekonomicky aktivních v důchodovém věku dává přednost zaměstnání v souběhu 
s pobíráním důchodu před přesluhováním. Pracující důchodci mají povinnost nadále 
odvádět příspěvky do důchodového systému, na výši jejich důchodu se to ale již 
neodrazí. 
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5. Možné směry řešení 

Cílem této části je podat přehled možných směrů řešení podpory zaměstnávání 
starších osob. Tato jakási inventarizace by měla posloužit pro rozhodování kompetent-
ních orgánů při volbě nejvhodnějších „zásahů“ v závislosti na situaci ekonomické, 
politické, sociální … 

Předkládaná opatření vycházejí z relevantních zjištění provedených dotazníko-
vých šetření, z analýz domácích i zahraničních materiálů a dostupných statistických 
pramenů. Jednotlivé skupiny návrhů opatření byly zároveň diskutovány s experty na 
trh práce. 

  

Shodně jsou preferovány zejména dva hlavní směry: 

1. směr: vzdělávání starších osob, kdy je kladen důraz na požadavek připravenosti 
a kompetentnosti starších osob zvládat pracovní úkoly na potřebné úrovni, 
tj. kontinuální zvyšování kvality pracovní síly v průběhu celého pracovního 
života; 

2. směr: ekonomické (příjmové) zvýhodnění zaměstnávání starších osob, tj. 
snížení odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance v předdůchodovém a 
důchodovém věku, poskytování dotací zaměstnavatelům na zaměstnávání 
nezaměstnaných starších osob, poskytování dotací zaměstnavatelům na 
školení osob starších 50 let apod. V příjmové motivaci zaměstnanců se 
pokládají za účinná opatření, která umožní zkrácení pracovní doby zaměst-
nancům předdůchodového věku bez vlivu na výši budoucího důchodu a 
rovněž zvýhodnění přesluhování v úrovni budoucího důchodu.  

 

Vedle toho je jednoznačně zdůrazňována potřeba změny negativního 
postoje ke starším osobám (potenciálním či současným zaměstnancům), a to jak ze 
strany zaměstnavatelů, tak i celé společnosti. 

 

Níže uvedené možné směry řešení podpory zaměstnávání starších osob jsou členěny 
do 6. oblastí:  

A. oblast vzdělávání,  

B. oblast aktivní politiky zaměstnanosti,  

C. oblast flexibilních forem zaměstnávání a pracovních podmínek, 

D. oblast příjmové motivace,  

E. oblast postupného odchodu z ekonomické aktivity starších osob a zkracování jejich 
pracovní doby,  

F. oblast důchodového pojištění, 

G. oblast podpory zaměstnávání starších osob se zdravotním postižením. 

 



5. Možné směry řešení 
 
 

 19 

S ohledem na vážnost problému kumulace vyššího věku a zdravotního postižení 
(popř. v kombinaci s nízkou úrovní vzdělání) ve vztahu k trhu práce je podán i přehled 
možných opatření (tzn. doporučení, změn stávajících opatření, zavedení nových 
opatření) k podpoře zaměstnávání starších osob se zdravotním postižením (G.). 

Každé předložené opatření v sobě zahrnuje zjištěné „výhody“ a „nevýhody“ 
implementace v českých podmínkách. Vzhledem k tomu, že v podstatě ani jedno 
opatření není možné aplikovat bez legislativních změn, není toto explicitně u každého 
opatření z důvodu zachování přehlednosti jako zápor uváděno.  

 

A. Oblast vzdělávání 

1. Komplexní řešení systému dalšího vzdělávání 
 

Doporučení: 

 vyjasnit kompetence v systému dalšího odborného vzdělávání (tj. zřetelné vyme-
zení pravomocí MPSV, MŠMT, krajských a regionálních orgánů, úřadů práce); 

 dořešit systém financování dalšího odborného vzdělávání (spoluúčast státu, 
zaměstnavatele, jednotlivce); 

 sjednotit dílčí zákonné normy a vyhlášky vztahující se k dalšímu vzdělávání a 
doplnit všechny nezbytné oblasti, které je třeba upravit, aby bylo zajištěno 
fungování a rozvoj systému dalšího vzdělávání;  

 vytvořit institucionální struktury, standardy a postupy pro externí hodnocení kvality 
tří základních komponent nabídky dalšího vzdělávání, a to pro: certifikaci vzdělá-
vacích institucí, certifikaci kvality vzdělavatelů a akreditaci vzdělávacích programů;  

 podněcovat vývoj a zavádět kritéria pro sebehodnocení vzdělávacích institucí;  

 propojit a doplnit do uceleného systému dílčí aktivity, které se v oblasti akreditace 
a certifikace vyskytují; 

 vytvořit podmínky pro profesionální rozvoj trenérů, lektorů a konzultantů působících 
v oblasti dalšího vzdělávání, zvýšit jejich přístup k novým informacím a know-how; 

 dopracovat systém certifikátů či jiných forem záznamu o získaných kompetencích, 
které by byly sice srovnatelné s certifikáty vydávanými ve školském systému co se 
týká dosažené kvalifikace, avšak nikoliv totožné; 

 rozvíjet kreditní systém, který umožní skutečné započítávání a uznávání dílčích 
jednotek vzdělávání (resp. kvalifikací) charakterizovaných časem potřebným 
k zvládnutí příslušného souboru výsledků vzdělávání - přechod na kreditní systém 
umožní těsnější propojení různých typů a úrovní vzdělávání; 

 vytvořit integrovaný systém, který by zakomponoval již existující prvky a byl 
strukturován tak, aby informace byly poskytovány s ohledem na možnosti a 
potřeby různých skupin klientů, pokud možno z jednoho místa (při zajištění kvality 
a důvěryhodnosti informací, jejich aktualizace a propagace povědomí o existujících 
informačních zdrojích a službách);  

 podpořit rozvoj poradenských služeb dostupných pro všechny zájemce, který by 
integroval dosavadní dílčí aktivity a rozšířil škálu služeb podle potřeb jednotlivých 
skupin populace (za předpokladu propojení informací o vzdělávacích příležitostech 
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a potřebách trhu práce ze strany vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů, hospodář-
ských komor, profesních asociací, sociálních partnerů); 

 zvyšování informovanosti, neboť vzdělávací aktivity jak na straně zaměstnanců, tak 
zaměstnavatelů jsou vždy do značné míry závislé na jejich zájmu o vzdělávání a na 
tom, zda si uvědomují výhody, které jim vzdělávání přináší. (V ČR tedy chybí 
rozsáhlejší systematické programy, zejména programy, které by obracely pozornost 
zaměstnavatelů k nadcházejícím demografickým změnám, ze kterých vyplývá 
nutnost řešit otázky starší pracovní síly i na jejich úrovni.)  

 
2. Využití finančních nástrojů stimulace jednotlivců 

2.1 možnost odečtení si od daňového základu náklady na vzdělávání jako 
odpočitatelnou položku v případě fyzických osob (s možností specifikace 
typu vzdělávání/vzdělavatel, na který se daňová úleva vztahuje)  

Výhody:  

- uznání nákladů vynaložených jednotlivcem na další vzdělávání jako odečitatelné 
položky z daňového základu posiluje odpovědnost jednotlivce za rozvoj vlastních 
dovedností;  

- zvyšuje se flexibilita vzdělávacích cest, které si dle svých potřeb vyhledávají sami 
občané; 

- v rámci daňových úlev lze jednoduchým způsobem zvýhodnit starší věkové 
skupiny; 

- samo o sobě je zavedení daňových úlev poměrně jednoduchou plošnou změnou, 
která je snadno realizovatelná v rámci stávajícího institucionálního a legislativního 
systému a přináší ve srovnání s jinými opatřeními relativně nízkou administrativní 
a organizační zátěž. 

Nevýhody:  

- daňové úlevy pro jednotlivce nemají stejný dopad na všechny příjmové skupiny;  

- opatření by vyžadovalo změnu zákona o daních z příjmů a související legislativy; 

- samostatný výběr vzdělávacích cest předpokládá dobrou orientaci v nabídce, která 
je lepší u těch skupin obyvatel, kteří již jisté úrovně vzdělání dosáhly; skupiny osob 
s nižší kvalifikací by tedy měly horší předpoklady pro aktivní využívání tohoto 
opatření, zvláště pak ta část, kde dochází ke kumulaci s vyšším věkem;  

- daňové zvýhodnění neodstraní finanční bariéru přístupu ke vzdělávání; osoba musí 
mít v každém případě k dispozici finanční hotovost na uhrazení kurzu; určité 
zvýhodnění v podobě nižších daní přijde až s časovým odstupem a neřeší problém 
nízkopříjmových skupin obyvatel, které nemají jednorázově k dispozici dostatečnou 
výši finančních prostředků. 

(srovnej s opatřením: B-2.3) 
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2.2 „vzdělávací poukázky“ jako forma podpory zaměřená na snížení nákladů 
jednotlivců nebo zaměstnavatelů na další vzdělávání  

Výhody:  

- flexibilita a variabilní možnosti použití;  

- cílená podpora vzdělávání těch skupin obyvatel, které ji nejvíce potřebují, případně 
i ve vybraných regionech (např. mohou být vydávány poukázky pro osoby starší 50 
let využitelné pro vzdělávání v oblasti ICT, jazykové dovednosti, odborné kurzy, 
poradenské služby apod.); 

- decentralizovaný nástroj (o využití mohou rozhodovat i samy regiony podle svých 
specifických potřeb); 

- individualizovaná výuka zabezpečovaná prostřednictvím poukázek podporuje 
vysokou spoluúčast jednotlivců na koncipování svého vzdělávání a vyjednávání 
s poskytovateli vzdělávání;  

- poukázky určené pro zaměstnavatele podporují firemní vzdělávání, odborný růst 
zaměstnanců a posilují zodpovědnost firem v přístupu ke vzdělávání zaměstnanců. 

Nevýhody: 

- zavedení vzdělávacích poukázek by vyžadovalo jejich zakotvení v legislativě, 
zejména v zákoníku práce, daňové a účetní legislativě; 

- náklady na tisk poukázek, jejich evidenci a oběh. 

(srovnej s opatřením: B-2.3) 

2.3  „placená dovolená na vzdělávání“, kdy zaměstnanec má možnost účastnit 
se vzdělávání během pracovní doby a pobírat zároveň mzdu nebo jinou 
formu finančního zabezpečení  

Výhody: 

- opatření umožňuje poskytnout starším pracovníkům finančně výhodnější podmínky 
(vyšší příspěvek v době čerpání, podnikům by mohly být refundovány mzdové 
náklady, mohly by být osvobozeny od plateb pojistného na politiku zaměstna-
nosti…); 

- podpora iniciativy zaměstnanců a zvýšení odpovědnosti za své vzdělávání, rozšíření 
prostoru pro získání znalostí a dovedností, které preferuje sám pracovník bez 
ohledu na přání současného zaměstnavatele (může jít např. o přípravu na jinou 
profesi či jinou práci);  

- legislativní zakotvení vytváří dlouhodobou jistotu podmínek jak pro zaměstnance, 
tak zaměstnavatele.  

Nevýhody: 

- zátěž přenášená na podniky v souvislosti s nutností organizačně vytvořit takové 
podmínky, aby bylo uvolnění pracovníka možné;  

- v případě refundací a bonusů vyplácených úřady práce je nutno počítat s určitým 
navýšením prostředků APZ na refundace mezd, eventuálně na platby pojistného;  

- nutnost zajištění příslušné administrativní kapacity a dobré koordinace postupu 
mezi podniky a ÚP. 



5. Možné směry řešení 
 
 

 22 

2.4 „neplacená dovolená na vzdělávání“, kdy zaměstnanec má právo čerpat 
neplacenou dovolenou za účelem vzdělávání se, po jejíž dobu je chráněn 
proti propuštění  

Výhody: 

- rozšíření možností dalšího vzdělávání z iniciativy jednotlivce, posílení odpovědnosti 
občanů za vlastní profesní rozvoj; 

- opatření je vhodné jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti (podpora zaměstna-
vatele k přijímání uchazečů registrovaných na úřadu práce) 

Nevýhody: 

- legislativní úprava zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, změny v daňové a účetní legislativě; 

- úprava zákonných norem týkajících se výplat dávek ze sociálního zabezpečení - 
nutnost pracovníkovi v době neplacené dovolené zajistit finanční podporu 
z veřejných zdrojů a hrazení plateb pojistného; 

- opatření dostupné spíše pro majetnější osoby nebo pro ty, které mají vyhlídku 
vyšších příjmů, nestimulovalo by ke vzdělávání nízkokvalifikovaných osob. 

2.5 zvýšení míry finanční stimulace rekvalifikací pro starší osoby, a to buď 
formou vyššího procenta dávek v rekvalifikaci (např. z 60 % na 70 %) 
nebo formou výplaty bonusů k náhradě mzdy v nezaměstnanosti (např. 
v rozsahu 1 000 - 1 500 Kč měsíčně)  

Výhody: 

- opatření by mohlo znatelně zvýšit motivaci starších osob k účasti na rekvalifikač-
ních kurzech vzhledem k tomu, že finanční stimulace je jimi samotnými uváděna 
mezi potenciálně nejdůležitějšími motivačními faktory pro vzdělávání;  

- bonusový systém působí více stimulativně na nízkopříjmové (tedy většinou na 
nízkokvalifikované) skupiny obyvatel. 

Nevýhody: 

- použití nástroje bonusových plateb klade vyšší nároky na administraci výplat 
dávek; 

- uplatnění negativní stimulace rekvalifikací v podobě poukázek na základní služby 
místo finančních dávek předpokládá zajištění administrativní kapacity na vydávání 
poukázek a na zajištění jejich oběhu. 

(srovnej s opatřením: B-2.3) 

 

3. Využití finančních nástrojů stimulace zaměstnavatelů 

3.1  daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům poskytují 
vzdělávání, zejména pak ale těm, kteří ho poskytují věkově starším 
osobám a osobám nízkokvalifikovaným  

Výhody: 

- jednoduchý přístup, který si neklade nadměrné nároky na administrativu a není 
spojen s byrokratizací;  
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- podniky mají jistotu, že určitému rozsahu investice do vzdělávání odpovídá určitá 
výše úlevy. 

Nevýhody: 

- užití opatření je zatíženo tzv. mrtvou váhou, která by se však v případě starších 
osob snížila na minimum;  

- opatření zvyšuje složitost daňového systému a snižuje jeho přehlednost; 

- daňová úleva se realizuje s časovým odstupem; 

- existuje možná ztráta daňového výnosu pro státní rozpočet, její rozsah však není 
vysoký (ani při obvyklém rozsahu zvýhodnění ve výši 20-40 % nákladů kurzů v 
zahraničí) vzhledem k váze výdajů na vzdělávání v porovnání k celkovým 
podnikovým nákladům. 

(srovnej s opatřením: B-1.3) 

3.2 vytvoření fondu dalšího vzdělávání, z kterého by byly jednak přímo 
financovány vzdělávací aktivity podle vymezených kritérií a jednak by část 
prostředků byla ponechána podnikům na vzdělávání vlastních zaměstnanců; 
fond by byl plněn povinnými odvody z objemu mezd, které platí jak 
zaměstnanci, tak zaměstnavatelé a které jsou účelově vázány; výši příspěvků 
by stanovil zákon (např. 0,7% - 1,5% z objemu celkových pracovních nákladů 
podniku)  

Výhody: 

- možnost diferencovat odvody podniků podle podílu zaměstnanců věkové skupiny 
nad 50 let a také stanovit vyšší hranici pro částky, které si podnik může ponechat 
na úhradu vzdělávání starších pracovníků; 

- pravidla pro uvolňování prostředků lze nastavit tak, aby v případě vzdělávání 
starších pracovníků byl nárok na vyšší dotaci než v případě vzdělávání mladších 
pracovníků; 

- průhlednost;  

- legislativní zakotvení vytváří dlouhodobě systémové podmínky pro rozhodování 
podniků;  

- opatření působí stimulativně na podniky. 

Nevýhody: 

- zátěž tzv. mrtvou váhou; 

- náklady s administrativními kapacitami na fungování fondu. 

 

4. Vytváření a realizace specifických vzdělávacích kurzů 

Nabídka a výukové metody vzdělávání starších pracovníků musí brát zřetel na specifika 
této skupiny, proto se doporučuje: 

 stanovit individuální vzdělávací plány, jejichž výraznou složkou by měla být 
motivace. Individualizovaný přístup ke vzdělávání předpokládá definovat výsledky 
vzdělávání a zejména se odvíjí od úrovně a výsledků předchozího vzdělávání a 
zkušeností zjištěných vstupní diagnostikou; (srovnej s opatřením: B-3.3, G-1.2) 
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 klást větší důraz na podporu dalšího vzdělávání individuálním poradenstvím;  

 prostředí, kde se odehrává výuka, by mělo být co nejpodobnější každodennímu 
pracovnímu prostředí, nejlépe na pracovišti;  

 teoretickou část vždy propojit s praktickými aktivitami - praktická část by měla 
pokračovat na pracovišti formou monitoringu a součástí by měla být i výměna 
dobrých zkušeností a příkladů; 

 kurzy v různé délce, složené z na sebe navazujících modulů, aby bylo možno 
flexibilně vybírat a postupovat dle možností a ambicí vzdělávaných; je důležité 
vytvořit interaktivní model výuky, aby starší pracovníci měli možnost formulovat 
své potřeby a náměty, které přispívají k efektivitě vzdělávacího procesu; 

 z důvodu aplikace nových forem výuky přizpůsobených starším osobám připravit 
lektory a učitele; 

 přínosy vzdělávání by měly být viditelné v krátké době; u zaměstnaných osob by se 
měly odrazit ve větší jistotě zaměstnání, eventuálně ve mzdách či v organizaci 
práce; u nezaměstnaných je důležité navázat vzdělávání na současné vyhledávání 
pracovního místa, nejlépe na testování a přípravu pro konkrétního nového 
zaměstnavatele. 

 

B. Oblast aktivní politiky zaměstnanosti 

1. Finanční motivace zaměstnavatelů  

 

1.1 mzdové dotace zaměstnavatelům na přijaté věkově starší nezaměstnané 
uchazeče nebo zájemce o zaměstnání nad 50 let (např. po dobu 12 
měsíců) 

Výhody:  

- silný motivační faktor pro zaměstnavatele. 

Nevýhody:  

- opatření pro svoji časovou omezenost může mít krátkodobý efekt, tj. po ukončení 
dotace existuje hrozba zrušení vytvořeného pracovního poměru (pokud není 
sjednán na dobu neurčitou); 

- pozitivní diskriminace: nebezpečí preference nezaměstnaných osob „s dotací“ před 
jinými skupinami, mimo jiné i před zájemci o práci nad 50 let, kteří jsou 
zaměstnaní a pouze chtějí změnit zaměstnavatele. 

 

1.2 finanční odvody zaměstnavatelů do rozpočtu APZ při propouštění 
pracovníků nad 50 let 

Výhody:  

- zvýšení finančních prostředků APZ na řešení nezaměstnanosti propuštěného 
zaměstnance; 

- v případě řešení nadbytečných pracovníků zaměstnavatelé pravděpodobně nebudou 
na prvním místě propouštět pracovníky vyššího věku. 
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Nevýhody:  

- možnost kontraproduktivity opatření: zaměstnavatelé se jednak ve větší míře 
mohou snažit „zbavovat“ zaměstnanců před dosažením 50 let věku a jednak 
existuje reálná obava z neochoty přijímat osoby po dosažení 50 let věku. 

(srovnej s opatřením: D-3.1) 

 

1.3 finanční dotace zaměstnavatelům, kteří realizují další odborné vzdělávání 
pracovníků nad 45 let (např. polovinu nákladů na vzdělávací opatření, 
maximálně však 10 000 Kč na pracovníka) 

Výhody:  

- opatření lze primárně směřovat na nízkokvalifikované nebo neadekvátně kvalifiko-
vané starší pracovníky. 

Nevýhody:  

- vyšší finanční náklady z veřejných zdrojů, resp. z APZ. 

(srovnej s opatřením: B-3.1) 

  

2. Finanční motivace nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání i 
pracujících nad 50 let 

2.1 podmíněné poskytování dávek v nezaměstnanosti účastí na opatřeních 
aktivní politiky zaměstnanosti 

Výhody:  

- posílení aktivity a zodpovědnosti nezaměstnaného za návrat na trh práce;  

Nevýhody:  

- zvýšení tendence úniku starších osob před pracovní aktivitou do předčasných nebo 
invalidních důchodových schémat; 

- vysoká finanční a personální nákladnost. 
 
 
 
 
 
 

2.2 finanční kompenzace starším osobám (např. starším 50 let), které 
nedosáhly důchodového věku, při uzavření smlouvy na zkrácený pracovní 
úvazek (např. pravidelné měsíční transfery zaměstnaným na zkrácený 
pracovní úvazek po dobu 6 let, nejdéle však do doby oficiálního důchodo-
vého věku s výší transferů na úrovni do 80 % jeho zkrácené mzdy, 
nejvýše však do poloviny minimální mzdy) 

Výhody:  

- slaďování pracovních a zdravotních potřeb, pracovní úvazek lépe odpovídá 
potřebám osob, zejména těm, které celý život těžce fyzicky pracovaly; 

- díky finanční dotaci i částečná eliminace práce načerno.  

Nevýhody:  

- problém kontroly fakticky odpracovaných hodin a z něj vyplývající riziko snižování 
nákladů na zaměstnance ze strany zaměstnavatele; 
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- nutná úprava financování sociálního pojištění tak, aby se díky zkráceným úvazkům 
a z nich vyplývajících nižších odvodů nesnížily těmto pracovníkům budoucí důcho-
dové příjmy; 

- finančně nákladné opatření. 

(srovnej s opatřením: C-1.1, E-2.2, E-2.3, F-3.5) 

 

2.3 finanční podpora z prostředků APZ pracovníkům starším 45 let na další 
odborné vzdělávání hrazené z vlastních zdrojů (např. jednorázová 
podpora odpovídající polovině nákladů na vzdělávání, nejvýše však                
10 000 Kč)  

Výhody:  

- zvýšení zájmu zaměstnanců nad 45 let zvyšovat si kvalifikaci v rámci systému 
dalšího odborného vzdělávání a tím podporovat svou adaptabilitu a uplatnitelnost 
na trhu práce;  

- možnost omezit opatření pouze na určité vzdělanostní skupiny a na počet. 

Nevýhody:  

- opatření je vysoce finančně nákladné, jelikož výše podpory musí reálně motivovat; 

- potřeba kontrolních mechanismů, aby nedocházelo k zneužívání. 

(srovnej s opatřením: A-2.1, A-2.2, A-2.5) 

 

2.4 finanční kompenzace ztráty části příjmu starším osobám (např. straším 
55 let) v souvislosti s převedením na méně namáhavou a finančně méně 
honorovanou práci 

Výhody:  

- možnost úpravy pracovní zátěže podle individuálních potřeb; 

Nevýhody:  

- vysoká nákladnost opatření; 

- nutnost řešit otázku veřejného spolufinancování sociálního pojištění převáděných 
pracovníků, aby se díky nižším mzdám a z nich vyplývajících nižších odvodů 
nesnížily těmto pracovníkům budoucí důchodové příjmy;  

- nutná součinnost zaměstnavatelů. 

 

3. Nefinanční motivace zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání 
starších 50 let hrazených z prostředků na politiku zaměstnanosti 

 

3.1 odborné poradenství odborníků ÚP zaměstnavatelům při realizaci strate-
gie rozvoje lidských zdrojů s ohledem na skupinu starších pracovníků 
nad 50 let; 

3.2 mediální kampaně veřejných orgánů, zejména ÚP a SSZ, s cílem dosáh-
nout změnu v přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání osob nad 50 let;  

3.3 povinná realizace individuálních akčních plánů (IAP) v případě neza-
městnaných uchazečů starších 50 let s komplexním řešením situace; 
(srovnej s opatřením: A-4, G-1.2) 
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3.4 motivační a aktivační kurzy speciálně vytvořené pro nezaměstnané 
uchazeče o práci nad 50 let. 

 

4. Zvyšování zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání nad 50 let 
prostřednictvím rekvalifikací hrazených z prostředků APZ 

Viz Možné směry řešení a jejich souvislostí v oblasti vzdělávání, opatření 2.5 

(srovnej s opatřením: A-4.) 

 

5. Podpora růstu pracovních příležitostí pro nezaměstnané uchazeče o 
zaměstnání nad 50 let 

 
V této souvislosti se doporučuje: 

 kooperace ÚP a zaměstnavatelů, zejména pak malých a středních podniků, při 
tvorbě vhodných pobídek pro zaměstnávání věkově starších uchazečů o zaměstnání 
nebo zájemců o práci v malých a středních podnicích; 

 podpora flexibilních forem organizace práce a zaměstnávání (pružná pracovní doba, 
práce doma, zkrácené úvazky, sdílení práce, krátkodobá zaměstnání, zaměstnávání 
přes soukromou agenturu práce); 

 podpora rozvoje sociální ekonomiky jako řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 
starších osob. 

 

C. Oblast flexibilních forem zaměstnávání a pracovních 
podmínek 

1. Oblast zaměstnávání na částečný úvazek 

 

1.1 vytvoření speciálního programu na podporu zkrácení pracovní doby pro 
věkově starší osoby nejvíce ohrožené nezaměstnaností s dorovnáváním 
mzdy na úroveň před zkrácením pracovní doby (např. od věku 55 let je 
možnost po dobu 5 let dorovnávat zkrácený úvazek o 30 % - 50 %)  

Výhody: 

- starší osoby mohou postupně odcházet z pracovního života; 

- možnost propojení s jinými schématy, např. Job-rotation, kdy se na uvolněné 
pracovní místo zapracuje nebo zaučí (dlouhodobě) nezaměstnaná osoba nebo 
absolvent; 

Nevýhody: 

- finanční i administrativní náročnost; 

- nutná právní úprava jak předpisů o sociálním pojištění, tak o zaměstnanosti včetně 
vymezení ingerencí správních orgánů (pravděpodobně úřadů práce) v oblasti 
financování dohledu a kontroly nad uplatňováním a účinností systému; 
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- systém je apriorně zaměřen na udržení zaměstnanosti těch zaměstnanců v před-
důchodovém věku, kteří mají zájem na snížení pracovní zátěže a dohodnou se na 
tom se zaměstnavatelem. Zaměstnanci v předdůchodovém věku se tak štěpí na 
výdělkově zvýhodněné (ty, kteří vstoupili do systému) a nezvýhodněné (pracující 
v dosavadním režimu a pracovní pozici); tím se vytváří určitá nerovnost. Systém 
bez uplatnění výdělkových motivačních prvků fakticky nemotivuje ke zvýšení 
zaměstnanosti osob v předdůchodovém věku, tj. k přijímání nezaměstnaných a 
neaktivních. Doplňkové motivační prvky (např. snížení odvodů do sociálních fondů) 
mohou částečně tato omezení tlumit; jejich uplatnění však zvyšuje vnitřní složitost 
systému a jeho nákladovost. 

(srovnej s opatřením: B-2.2, E-2.2, E-2.3, F-3.5) 

 

1.2 zavedení práva na zkrácení pracovní doby u starších osob, pokud tomu 
nebrání vážné provozní důvody  

Výhody: 

- starší osoby mohou postupně odcházet z pracovního života; 

- možnost propojení s jinými schématy, např. Job-rotation, kdy se na uvolněné 
pracovní místo zapracuje nebo zaučí (dlouhodobě) nezaměstnaná osoba nebo 
absolvent; 

 

1.3 zvýšit pracovněprávní ochranu starších zaměstnanců před jednostrannou 
změnou stávajícího pracovního úvazku, tj. zamezit případům, kdy 
zaměstnavatel nutí zaměstnance přistoupit na zkrácený úvazek  

 

2. Oblast pracovních podmínek - zavedení principu seniority do 
pracovněprávních vztahů 

 

2.1 delší výpovědní doba pro starší pracovníky (např. o jeden měsíc) 

Výhody:  

- poskytnutí delšího období pro adaptaci na novou situaci a pro aktivní řešení.  

 

2.2 platba zvýšeného odstupného při propouštění osob starších 50 let 

Výhody:  

- v případě řešení nadbytečných pracovníků zaměstnavatelé pravděpodobně nebudou 
na prvním místě propouštět pracovníky vyššího věku, vše ale bude záležet od výše 
zvýšení odstupného; 

Nevýhody:  

- možnost kontraproduktivity opatření: v případě, že by zvýšení odstupného bylo 
výrazné, pak zaměstnavatelé se jednak ve větší míře mohou snažit „zbavovat“ 
zaměstnanců před dosažením věku, od kterého bude realizováno toto opatření, a 
jednak existuje reálná obava z neochoty přijímat starší osoby.  

(srovnej s opatřením: B-1.2, D-1.3) 
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2.3 povinnost zaměstnavatelů oznamovat zamýšlené propouštění většího 
počtu (např. 5 a více) starších osob úřadům práce;  

  

2.4 povinnost zaměstnavatelů spolupracovat s úřadem práce při propouštění 
starších pracovníků a poskytovat jim poradenské služby pro nalezení 
nového zaměstnání 

Výhody:  

- v případě řešení nadbytečných pracovníků zaměstnavatelé pravděpodobně nebudou 
na prvním místě propouštět pracovníky vyššího věku; 

Nevýhody:  

- možnost kontraproduktivity opatření: zaměstnavatelé se jednak ve větší míře 
mohou snažit „zbavovat“ zaměstnanců před dosažením věku, od kterého bude 
realizováno toto opatření, a jednak existuje reálná obava z neochoty přijímat starší 
osoby. 

 

D. Oblast příjmové motivace  

 
1.1 snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení placené zaměstnavateli 

za starší zaměstnance (možnost omezit pouze na nově přijímané, na 
věkovou kategorii 58 - 64 let, apod.) 

Výhody: 

- rychlá všeobecná uplatnitelnost a jednotné působení u všech zaměstnavatelů 
podnikatelské i nepodnikatelské sféry; 

- relativní administrativní jednoduchost přípravy a uplatnění systému; jde o změnu 
zákonů upravujících pojistné na sociální zabezpečení; 

- možnost v několikaletých, popř. i ročních intervalech měnit parametry systému 
(okruh osob, intenzitu snížení sazeb, popř. i další podmínky) a tím reagovat na 
vývoj trhu práce, demografické struktury a náklady systému; 

- snadné propojení s jinými systémy příjmové motivace zaměstnávání starších osob; 

- poměrně vysoká účinnost opatření.   

Nevýhody:  

- plošný, resp. široký okruh uplatňování je finančně vysoce náročný (výpadek výnosu 
pojistného); 

- omezení okruhu a časového uplatnění období uplatňování snižuje účinnost;  

- obtížně stanovitelné vyvážení (optimalizace) vazeb mezi okruhem osob, na které 
se systém vztahuje (starších zaměstnanců), mírou snížení sazeb příspěvků sociál-
ního pojištění, přijatelnými přímými náklady, účinností (zvýšením zaměstnanosti 
příslušného okruhu starších osob) a souhrnnou bilancí výdajů (nákladů) a přínosů 
(úspor a zvýšení rozpočtových příjmů); 

- omezená možnost přizpůsobit systém snížení sazeb příspěvků na sociální 
zabezpečení regionální, odvětvové (oborové, komoditní) situaci pracovního trhu a 
zaměstnanosti a individuálním podmínkám jednotlivých podnikatelských subjektů. 
Právní (zákonná) úprava snížení sazeb by se pravděpodobně obtížně vyrovnávala 
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s regionální nebo komoditní platností úpravy (i když není takové řešení zcela 
vyloučeno); zcela vyloučit lze z povahy systému individuální řešení u jednotlivých 
subjektů (k tomu lze však využít jiná řešení); 

- v případě, že se opatření bude vztahovat pouze na nově přijaté, riziko zvýšeného 
propouštění (na druhé straně vyváženého poptávkou po starších osobách). 

 (srovnej s opatřením: G-1.1) 

 

1.2 dotace zaměstnavatelům na mzdy starších zaměstnanců jako bonus za 
vyšší jednotkové náklady práce starších pracovníků (např. 50 % 
vyplácených mezd) 

Výhody: 

- flexibilita uplatňování z hlediska místa, rozsahu a intenzity dotací; 

- možnost selektivní aplikace podle situace na místních trzích práce (zdroje starších 
pracovních sil, úroveň a charakter jejich nezaměstnanosti apod.) a individuální 
situace zaměstnavatelských subjektů; 

- možnost propojení s jinými systémy příjmové motivace zaměstnávání starších 
osob. 

Nevýhody: 

- s odhledem na omezené možnosti finančních prostředků APZ je nutné poskytování 
dotací omezovat úrovní, rozsahem nebo časově; 

- riziko spekulativního chování zaměstnavatelů, pokud je okruh zaměstnanců omezen 
na nově přijaté nezaměstnané (a/nebo neaktivní osoby), mohou snižovat zaměst-
nanost dlouhodoběji zaměstnaných starších osob; 

- administrativní a rozhodovací ingerence správních orgánů (zpravidla úřadů práce). 

 

1.3 sankce zaměstnavatelům při propouštění starších zaměstnanců 

Viz Možné směry řešení a jejich souvislostí v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti 
opatření 1.2 

(srovnej s opatřením: C-2.2) 

 

1.4 „příležitostná registrovaná práce“, tj. krátkodobé, občasné práce pro 
dlouhodobě nezaměstnané a/nebo neaktivní zájemce o práci  

Výhody: 

- udržování pracovních návyků u dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. aktivizace 
pracovního potenciálu osob, které jsou jen obtížně zaměstnatelné na běžném 
pracovním trhu;  

- omezování černé (nedeklarované) práce 

- pružné uspokojování poptávky po krátkodobých a nekvalifikovaných pracovních 
činnostech, které jsou obtížně zajišťovány standardními pracovními poměry nebo 
samostatnou výdělečnou činností. 
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Nevýhody: 

- zákonný limit „přivýdělku“ u nezaměstnaných osob (uchazečů o práci) může 
významně omezovat využití pracovního potenciálu osob v systému (zdá se, že pro 
překonání tohoto omezení zatím neexistují předpoklady). 

 

1.5 snížení daně z příjmů nebo příspěvků pojistného na sociální pojištění 
placených zaměstnancem 

Výhody:  

- srozumitelný a motivující systém pro zaměstnance, kteří do něho vstupují; 

- v případě snížení sazeb příspěvku na sociální zabezpečení je univerzálnost 
příspěvků na všech úrovních hrubých mezd. 

Nevýhody: 

- problematické stanovení motivujících parametrů s ohledem na finanční zátěž; 

- u nejnižších úrovní hrubých mezd může být úroveň daně z příjmů nulová nebo 
nevelká a motivace založená na snížení daňové zátěže prakticky nemusí existovat; 

- v případě snížení sazeb příspěvků na sociální zabezpečení dochází k výpadku příjmů 
sociálního zabezpečení. 

 

E. Oblast postupného odchodu z ekonomické aktivity 
starších osob a zkracování jejich pracovní doby 

1.1 postupné prodlužování rozhodné doby pojištění na celou dobu účasti 
pojištěnce v systému důchodového pojištění po dosažení věkové hranice 
18 let (dolní hranicí by nadále zůstal rok 1986, rozhodná doba pojištění 
by se postupně prodlužovala i po roce 2016 a nebyla by tedy omezena 
maximem 30 let, jek je tomu podle stávající právní úpravy) 

Výhody:  

- dlouhé rozhodné období pro stanovení výše důchodové dávky obecně umožňuje 
před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu pracovníkovi 
zkrátit pracovní úvazek či přejít na méně náročnou práci za nižší mzdu s menším 
dopadem na výši důchodové dávky; 

- posiluje se vazba mezi výší důchodové dávky a odvedeným pojistným;  

- změna nevyžaduje dotaci z veřejných zdrojů; 

- pokud by v důchodovém systému byla posílena vazba výše odváděného pojistného 
a výsledné dávky, prodloužení rozhodné doby pojištění by bylo významným 
příspěvkem k vytvoření vhodných podmínek pro postupné snižování ekonomické 
aktivity před odchodem do důchodu. 

Nevýhody:  

- vliv takové změny na chování pojištěnců by byl z krátkodobého pohledu velice malý 
a vzhledem k míře redukce a nastavení redukčních hranic při stanovení výpočto-
vého základu by reálně měla rozpoznatelný vliv na stanovení výše důchodu jen u 
nízkopříjmových skupin.  
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1.2 zamezení nebo zmírnění dopadu zkrácení pracovního úvazku v před-
důchodovém věku na výši důchodové dávky 

Viz Možné směry řešení a jejich souvislostí v oblasti flexibilních forem zaměstnávání a 
pracovních podmínek opatření 1.1 

(srovnej s opatřením: B-2.2, E-2.2, E-2.3, F-3.5) 

 

1.3 možnost souběhu předčasného důchodu s výdělečnou činností s omeze-
ním výše příjmů 

Výhody:  

- postupné snižování pracovní aktivity namísto dnes závazného úplného odchodu 
z trhu práce; 

- vznikl by prostor i pro práci na částečný úvazek v tomto období; 

- zvýšení příjmů z pojistného. 

Nevýhody:  

- hrozba velkého nárůstu podílu předčasných důchodů na celkovém počtu nově 
přiznaných důchodů a nárůstu výdajů systému důchodového pojištění z krátkodo-
bého hlediska. 

 

2. Opatření směřující k zavedení schématu částečného důchodu 

 

2.1 schéma částečného důchodu při dosažení statutárního důchodového 
věku jako součásti systému důchodového pojištění6 (a současné zvýšení 
bonifikace odkladu odchodu do důchodu) 

Výhody:  

- možnost zvýšení průměrného reálného věku odchodu do důchodu z důvodu většího 
zájmu pojištěnců o odklad důchodu; 

- rozšíření možností pojištěnců, kteří již dosáhli statutární věkové hranice pro odchod 
do důchodu.  

Nevýhody:  

- problematické stanovení vhodného nastavení pojistně-matematické bonifikace 
s ohledem na existenci alternativy v podobě práce v souběhu s důchodem;  

- pokud by došlo ke zvýšení bonifikace přesluhování, znamenalo by to oproti sou-
časné situaci mírné zvýšení výdajů systému důchodového pojištění; při ponechání 
bonifikace na současné úrovni by zavedení částečného důchodu pravděpodobně 
nebylo příliš využíváno. 

 

                                                 
6  Zavedení obdobného schématu je součástí souboru parametrických změn důchodového pojištění 

připravovaného v současnosti MPSV. 
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2.2 schéma částečného důchodu jako součásti systému důchodového 
pojištění umožňujícího čerpání částečného důchodu již před dosažením 
statutární věkové hranice pro odchod do důchodu (např. 3 roky před 
dosažením důchodového věku požádat o částečný důchod za předpokladu 
snížení úvazku - částečný důchod by zčásti kompenzoval „ušlý příjem“) 

Výhody:  

- pro starší osoby „lákavé“ opatření; 

Nevýhody:  

- na celkový počet hodin odpracovaných staršími pracovníky by zavedení takového 
schématu částečného důchodu nemělo patrně velký vliv; 

- financování schématu by bylo velice nákladné;  

- zkrácení pracovních úvazků mnoha pracovníků by mělo negativní dopad na příjmy 
celého systému sociálního pojištění i na příjmy státního rozpočtu z daní z příjmů; 

- lehká zneužitelnost systému; 

- pravděpodobné zvýšení výdajů spojené s placením dávky. 

(srovnej s opatřením: B-2.2, C-1.1, F-3.5) 

 

2.3 schéma částečného důchodu financovaného z APZ  

Výhody: 

- pro starší osoby „lákavé“ opatření;  

Nevýhody:  

- finančně nákladné řešení 

- možnost zneužívání;  

- přínos s ohledem na zvýšení počtu odpracovaných hodin a odklad odchodu 
z ekonomické aktivity u starších osob je problematický.  

(srovnej s opatřením: B-2.2, C-1.1, F-3.5) 

 

F. Oblast důchodového pojištění 

1. Opatření zvyšující věkovou hranici pro odchod do důchodu  

 
1.1 zvýšení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu na 65 let,7 

které je možno doprovázet prodloužením povinné doby pojištění8 a 
zrušením bonifikace žen za výchovu dětí systémem důchodového 
pojištění9 

                                                 
7  Zvýšení věkové hranice na tuto úroveň obsahuje i soubor parametrických změn důchodového pojištění 

připravovaný v současnosti MPSV. 
8  Soubor parametrických změn důchodového pojištění připravovaný v současnosti na MPSV počítá se 

zvýšením věkové hranice odchodu do důchodu na 65 let doprovázeným prodloužením povinné doby 
pojištění na 35 let. Při dosažení věku 70 let by měl pojištěnec nárok na důchod již po 20 letech pojištění. 

9  Odstranění bonifikace žen za výchovu dětí v systému důchodového pojištění je možno nalézt i v souboru 
parametrických změn důchodového pojištění připravovaném v současnosti na MPSV 
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Výhody:  

- zvýšení statutární věkové hranice pro odchod do starobního důchodu by bylo 
prováděno postupně a pojištěncům s tzv. dlouhou pracovní kariérou by mohl 
vznikat nárok na plný důchod již před dosažením této věkové hranice, takže by 
dopad na takové lidi nebyl nepřiměřeně tvrdý a nespravedlivý; 

- v případě zrušení bonifikace žen se díky prodloužení doby účasti na pojištění zvýší 
ženám důchodové dávky; 

Nevýhody:  

- důležitým předpokladem pro účinnost takového směru řešení je přijetí souboru 
opatření na trhu práce vytvářejících předpoklady pro pracovní uplatnění starších 
osob; 

- možný růst nezaměstnanosti; 

- pravděpodobné zvýšení výdajů na invalidní důchody  

 

1.2 nezapočítávání doby studia do doby pojištění za účelem stanovení nároku 
na důchod, kdy by nešlo o zrušení této náhradní doby jako takové,10 její 
započítání do doby pojištění při stanovení procentní sazby při výpočtu důchodu by 
mohlo zůstat nedotčeno.  

Výhody:  

- zohlednění práva pojištěnců s dlouhými pracovními kariérami, zejména tedy 
manuálně pracujících, kteří na konci své pracovní kariéry mají obecně nižší 
výkonnost; 

- v rámci omezování úlohy náhradních dob při stanovení délky doby pojištění za 
účelem zjištění nároku na důchod je možno stanovit i maximální podíl z této doby, 
jaký mohou náhradní doby tvořit, dle situace. 

Nevýhody:  

- omezování úlohy náhradních dob při stanovování nároku na důchod a při výpočtu 
důchodové dávky vede obecně ke snižování míry solidarity v systému důchodového 
pojištění.  

 

2. Opatření zvýhodňující pozdější odchod do důchodu 

  

2.1 zvýšení pojistně-matematického zvýhodnění odchodu do důchodu po 
dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu (např. o 
0,9 % za každých 30 dnů)  

Výhody:  

- v případě nastavení vhodných podmínek čitelná motivace pro pozdější odchod do 
důchodu; 

                                                 
10  Soubor parametrických změn důchodového pojištění připravovaný v současnosti MPSV obsahuje zrušení 

doby studia jako náhradní doby (pokud bude tato doba studia získána po dni účinnosti navrhovaného 
zákona). 
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- zvýšení příjmu do státního rozpočtu - zvýšení nákladů systému důchodového 
pojištění bude kompenzováno příjmem z daní a odvodů na sociální zabezpečení.  

 

2.2 zohlednění důchodových práv pracujících důchodců získaných po 
odchodu do důchodu11 (např. za každý odpracovaný rok v souběhu s 
pobíráním starobního důchodu by byl automaticky pojištěnci navýšen 
důchod o 1,5 %) 

Výhody:  

- motivuje k delšímu setrvání na trhu práce i po dosažení důchodového věku; 

- oproti předchozí variantě menší možnost zneužití (zejména v případě OSVČ). 

Nevýhody: 

- zřejmě malý dopad na zvýšení míry ekonomické aktivity starších lidí; 

- došlo by k dalšímu zvýhodnění souběhu výdělečné činnosti s důchodem v porovnání 
s odkladem odchodu do důchodu, což by ve svém důsledku vedlo k poklesu počtu 
přesluhujících pojištěnců. 

 

2.3 možnost souběhu pobírání důchodové dávky a pracovního poměru na 
dobu neurčitou12 za předpokladu dosažení důchodového věku 

Výhody:  

- odstranění omezení smluvní svobody subjektů pracovněprávního vztahu; 

- zvýšení pracovněprávní ochrany a jistoty starších osob, které by v takovém režimu 
pracovaly.  

Nevýhody:  

- v kombinaci se současnou úrovní pracovněprávní ochrany pracovníků zaměstna-
ných na dobu neurčitou by se opatření mohlo stát kontraproduktivní: starší 
pracovníci by mohli být častěji vystaveni neférovému jednání ze strany zaměstna-
vatele, který by se snažil vyhnout nákladům spojeným s jejich propuštěním (možno 
zavést podmínku nového uzavření pracovního vztahu při odchodu do důchodu). 

 

3. Opatření zpřísňující podmínky pro získání nároku na předčasný 
důchod 

 

3.1 delší povinná doba pojištění jako podmínka pro odchod do předčasného 
důchodu (např. splnění povinné doby pojištění 35 či 40 let13) 

Výhody:  

- vzrostla by průměrné výše nově přiznaných důchodů;  

                                                 
11  Obdobné řešení obsahuje soubor parametrických změn důchodového pojištění připravovaný v současnosti 

MPSV. 
12  Tento směr řešení je také součástí souboru parametrických změn důchodového pojištění připravovaného 

v současnosti MPSV. 
13  Za předpokladu zachování současné právní úpravy zápočtu náhradních dob. 
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- diferenciace mezi pojištěnci na základě délky historie příspěvků do systému 
důchodového pojištění při posuzování nároku na odchod do důchodu před 
dosažením věkové hranice se jeví jako spravedlivá; 

- možná kombinace s omezením úlohy náhradních dob v systému důchodového 
pojištění (zvláště u doby studia).  

Nevýhody:  

- lze předpokládat, že v případě zavedení opatření by došlo k mírnému zvýšení 
nezaměstnanosti starších pracovníků a k zvýšení počtu žádostí o invalidní důchod.  

 

3.2 zkrácení délky předčasného důchodu na dva roky 

Výhody:  

- možnost pobírat důchod před dosažením důchodového věku zejména v případě 
špatně zaměstnatelných osob, fyzicky „unavených“ pracovníků a pracovníků se 
zdravotními komplikacemi.   

Nevýhody:  

- zpřísnění pravidel (v porovnání se současnou právní úpravou) pro osoby, které jsou 
na trhu práce pro své handicapy jen velmi těžce zaměstnatelné.  

 

3.3 redukce důchodové dávky (namísto redukce procentní výměry) při 
odchodu do předčasného důchodu a další zpřísnění této redukce za 
hranici pojistně-matematické neutrality 

Výhody:  

- odstranění důsledku různé váhy základní výměry ve výsledné dávce u různých 
příjmových skupin; 

Nevýhody:  

- odstranění žádoucího vlivu délky doby pojištění na míru krácení důchodové dávky 
při odchodu do předčasného důchodu (míru krácení dávky by bylo nutno nastavit 
s ohledem na provedení této změny); 

- redukce dávky při odchodu do předčasného důchodu by u nízkopříjmových skupin 
nevedla k většímu snížení náhradového poměru dávky k předchozí mzdě (vysoký 
náhradový poměr vede k preferenci předčasného důchodu); 

- opatření patrně vyvolá zvýšení počtu žádostí o invalidní důchod. 

3.4 zrušení schématu předčasného odchodu do důchodu 

Výhody:  

- zrušení jedné z „únikových“ cest z ekonomické aktivity; 

- za předpokladu existence dalších vhodných doprovodných opatření k podpoře 
zaměstnávání starších osob realizací dojde k zvýšení zaměstnanosti starších osob; 

Nevýhody:  

- sporný vliv na zaměstnanost starších osob: realizací uvedeného opatření může 
dojít k zvýšení počtu žádostí o přiznání invalidního důchodu a k zvýšení 
nezaměstnanosti starších osob. 
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3.5 zrušení současného schématu předčasných důchodů doprovázené vytvo-
řením jiného schématu, které by umožňovalo i v souběhu s částečnou 
výdělečnou činností pobírat důchodovou dávku před dosažením nároku 
na plný starobní důchod (např. úroveň redukce procentní výměry za 
odchod do důchodu by mohla být nastavena na úroveň 0,9 % 
výpočtového základu za každých 90 dnů před dosažením statutární 
věkové hranice pro odchod do důchodu) 

Výhody:  

- možnost využití kombinace částečného úvazku a předčasného důchodu před 
dosažením důchodového věku zejména v případě obtížně zaměstnatelných osob, 
fyzicky „unavených“ pracovníků a pracovníků se zdravotním handicapem;  

- z dlouhodobého hlediska, které je v případě důchodových systémů podstatné, by 
došlo ke snížení výdajů. 

Nevýhody:  

- zvýšení počtu žádostí o předčasný důchod; 

- snížení průměrné výše nově přiznávaných důchodů, a tedy i relace důchodu ke 
mzdě.  

(srovnej s opatřením: B-2.2, C-1.1, F-2.2, F-2.3) 

 

4. Opatření z oblasti flexibilního věku odchodu do důchodu 

 

4.1 flexibilní věk odchodu do důchodu v pásmu 63-67 let při splnění 
stanovené doby pojištění (např. 45 let) s nárokem na plný důchod 

Výhody:  

- zohlednění délky účasti na pojištění při stanovení nároku pojištěnce na důchod, díky 
čemu se zohlední i délka pracovní kariéry.  

Nevýhody:  

- náročné stanovení všech parametrů tak, aby ve vzájemné vazbě tvořily vyvážený 
celek; nevhodné nastavení některého z parametrů by mohlo vést ke zcela 
opačnému efektu než je sledován (zvýšení míry ekonomické aktivity starších).  

 

G. Oblast podpory zaměstnávání starších osob se 
zdravotním postižením 

1.1 provést komplexní kvalitní a nestranné zhodnocení celého systému 
podpory zaměstnávání osob se ZP, a to i ve vazbě na systém sociálních 
dávek 

 
1.2 úlevy zaměstnavatelům v pojistném na sociální zabezpečení za zaměst-

návané osoby se zdravotním postižením (např. úplné osvobození v pří-
padě osob s těžším zdravotním postižením a v případě ostatních osob se 
zdravotním postižením úlevy ve výši 50 %)  
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Výhody: 

- jednoduchost a nesporná účinnost; 

- umožňuje případné odstranění komplikovaných administrativních procesů při 
povolování dotací; 

- opatření, které má silnou podporu zaměstnavatelů. 

Nevýhody: 

- nutnost změny celého systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. 

(srovnej s opatřením: D-1.1) 

 

1.3 povinné aktivační individuální programy pro jednotlivé občany se zdra-
votním postižením s cílem usnadnit jejich pracovní zapojení s důrazem 
na kvalifikační přípravu 

Výhody: 

- možnost rychlého zavedení vzhledem k tomu, že tento nástroj jako nepovinný již 
v obdobné podobě existuje. 

Nevýhody: 

- nutná kvalitní poradenská činnost služeb zaměstnanosti.  

(srovnej s opatřením: A-4, B-3.3) 

 

1.4 chráněné výrobní programy pro chráněné dílny a chráněná pracoviště, 
případně výrobní družstva zaměstnávající více jak 50 % osob se 
zdravotním postižením  

Výhody: 

- výrazné usnadnění uvedených zařízení „v boji“ o zakázky, které jsou v současnosti 
do značné míry v nerovném postavení. 

Nevýhody: 

- odpor výrobců, kteří nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením a vyrábějí 
„chráněné výrobky“. 
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Statistická analýza zaměstnanosti starších osob 

 
Zdeněk Karpíšek  

 

1. Úvodem 

 

Cílem této studie je zhodnotit současnou úroveň a tendence v zaměstna-
nosti starších osob (jako součásti ekonomické aktivity), a to na základě dostupných 
statistických dat.14 Poznatky vycházející z tohoto hodnocení mají přispět k orientaci při 
hledání směrů řešení k podpoře účelné vyšší zaměstnanosti starších osob. 

 

Několik poznámek k vymezení předmětu této studie: 

Staršími osobami zde rozumíme osoby starší 50 let. Z hlediska daného 
tématu jde především o podporu zaměstnávání těchto osob až do dosažení důchodo-
vého věku,15 v omezených případech i po jeho dosažení. Z praktických důvodů se 

v tomto podkladu zaměříme na osoby ve věkové kategorii 50-64 let, podle možností 
v členění podle pohlaví a podle pětiletých věkových skupin. 

Ekonomicky aktivní osoby představují nabídku pracovní síly. Počet ekono-
micky aktivních osob se rovná počtu zaměstnaných a nezaměstnaných. 
Zaměstnaní představují uspokojenou, nezaměstnaní neuspokojenou nabídku pracovní 
síly.  

 

Počet ekonomicky aktivních (a obdobně zaměstnaných) starších osob tedy závisí na 
dvou základních faktorech. To jsou: 

• Demografické faktory, a to: 

-  počet starších osob dané věkové kategorie (v našem případě zejména kategorie 
50 - 64 let), 

-  vnitřní struktura této věkové kategorie, tj. struktura podle pohlaví a věku (větší 
zájem i možnost pracovního uplatnění mají mladší ročníky a zatím i muži - zde 
hraje roli mj. i zatím odlišný důchodový věk. 

• Míra ekonomické aktivity (a obdobně míra zaměstnanosti starších osob, daná 
specifickými mírami jednotlivých věkových skupin. 

                                                 
14  Zdrojem statistických dat je zde Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) - časové řady, podniková 

statistika, Sčítání lidu, bytů a domácností v roce 2001, statistika úřadů práce (resp. MPSV, Správy služeb 
zaměstnanosti), statistika sociálního zabezpečení MPSV, demografická statistika ČSÚ. 

15  Na základě zákona č. 425/2003 se zvyšuje věková hranice pro nárok na starobní důchod s cílem dosažení 
jednotné hranice 63 let pro muže a bezdětné ženy v roce 2013. 
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Míra ekonomické aktivity16 (a obdobně míra zaměstnanosti) starších osob (a 
specifické míry jednotlivých věkových kategorií mužů a žen) je závislá na následujících 
faktorech: 

• Celková poptávka po pracovní síle, ovlivněná především celkovou ekonomickou 
situací. Předpokládá se, že při vyšší poptávce po pracovní síle je vyšší i poptávka 
po starších pracovnících. Ovšem poptávka po pracovní síle je velice diferencovaná 
- liší se podle regionů, odvětví a oborů, zaměstnavatelů, druhů prací, profesí, 
kvalifikace apod. Specifický zájem o starší pracovníky závisí na okamžité situaci na 
trhu práce, na jedné straně na zájmu o pracovníky vysoce kvalifikované se 
zkušenostmi, na druhé straně na zájmu i o práce, které mladší nechtějí vykonávat. 
Za určitých okolností se zdá být účelným i vhodně podporovat zájem zaměstnava-
telů o zaměstnávání starších osob. Poptávka po pracovní síle je rozhodujícím 
faktorem. 

• Faktory ovlivňující nabídku práce (a ochotu pracovat) starších pracovníků. Jde 
zejména o: 

-  vzdělání a kvalifikační připravenost starších osob,17 

-  systém důchodového pojištění (stanovení důchodového věku, možnosti 
předčasného důchodu, možnosti tzv. souběhu důchodu a zaměstnání, tzv. 
přesluhování, systém invalidních důchodů apod.), 

-  hmotná zainteresovanost starších osob související se snahou po udržení 
navyklého životního standardu, s potřebou finanční podpory mladší generace 
apod.; za určitých okolností se zdá být účelným i vhodně hmotně podporovat 
zájem starších osob o zaměstnání, 

-  jejich zdravotní stav, 

-  další faktory, jako např. snaha po seberealizaci, zájem o předávání zkušeností 
mladším, potřeba styku s lidmi, možnost práce na kratší pracovní úvazek apod. 

 

Míra zaměstnanosti je nižší oproti míře ekonomické aktivity o vliv nezaměstna-
nosti. 

Z hlediska cíle projektu jde především o hledání cest ke zvýšení účelné 
zaměstnanosti věkové kategorie starších osob, což znamená zejména zvýšení 
jejich specifické míry zaměstnanosti. Tj. jde o zvýšení relace počtu zaměstnaných 
starších osob k počtu obyvatel této věkové kategorie. To může probíhat cestou snížení 
počtu (resp. podílu) buď ekonomicky neaktivních anebo nezaměstnaných. 

                                                 
16  Míra ekonomické aktivity je poměr ekonomicky aktivní části populace v rámci dané věkové kategorie na 

celkovém počtu obyvatel této věkové kategorie. Je vyjádřena buď za celou populaci starších 15 let nebo 
v našem případě za věkovou kategorii starších osob. V tomto případě jde o specifickou míru ekonomické 
aktivity. Obdobně míra zaměstnanosti je poměr počtu zaměstnaných k počtu obyvatel v dané kategorii 
(např. ve věkové kategorii 50 - 64 let). Míra ekonomické aktivity a míra zaměstnanosti se vyjadřují 
v procentech. 

 MEA = (EA / O) * 100 = ((Z + N ) / O) * 100, kde MZ =(Z / O) * 100, kde 
 MEA…………  míra ekonomické aktivity   MZ………… míra zaměstnanosti 
 EA……………  počet ekonomicky aktivních osob 
 O……………… počet obyvatel (populace) 
 Z………………  počet zaměstnaných 
 N……………… počet nezaměstnaných 

/viz i „Nabídka pracovních sil“, VÚPSV 2003/ 
17  Pozn.: Ukazuje se, že přizpůsobení nabídky starších osob poptávce v potřebné vzdělanostní a kvalifikační 

úrovni a struktuře je spolu se systémem důchodového pojištění jedním z rozhodujících faktorů. 
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V této studii jde tedy především o hodnocení stavu a tendencí vývoje míry 
zaměstnanosti osob ve věku 50-64 let, přičemž specifické cíle jsou stanoveny pro 
věkovou kategorii 55-64 let. Jde také o zhodnocení rozhodujících faktorů, které 
tuto míru ovlivnily nebo ovlivňují, aby bylo možné odhadnout účinnost případných 
dalších i obdobných opatření. Jde i o vymezení možných „rezerv“, tj. těch skupin 
obyvatel mezi ekonomicky neaktivními, resp. nezaměstnanými, jejichž přechod mezi 
zaměstnané by bylo vhodné v blízké budoucnosti v případě potřeby podpořit nebo 
jejichž přechod mezi ekonomicky neaktivní by bylo vhodné oddálit. 

 

2. Celkový vývoj zaměstnanosti starších osob (1993 - 2005) 

 

Zde jde především o bližší hodnocení vývoje zaměstnanosti a na ni působících 
některých faktorů za období po roce 2000. 

Přesto je na místě alespoň stručně shrnout některé etapy i předchozího vývoje. 

 

2.1 Období 1990-1992 

Ještě před rozdělením bývalého Československa a vzniku samostatné ČR došlo 
po Listopadu 1989 spolu s postupným prosazováním tržní ekonomiky a s postupným 
vytvářením plnohodnotného trhu práce k prudkému poklesu zaměstnanosti, 
doprovázenému i vznikem a postupným nárůstem nezaměstnanosti. 

 

Tabulka č. 1 Vývoj zaměstnanosti před rokem 1993 
(počty osob v tisících) 

ukazatel 1990 1992 1992-1900 1992/1990 

počet obyvatel  10 305 10 326 +21 100,2 

počet obyvatel 15+ (tj. 15letí a starší) 8 129 8 261 +132 101,6 

zaměstnaní 5 079 4 791 -288 94,3 

nezaměstnaní 39 163 +124 417,9 

ekonomicky aktivní 5 118 4 954 -164 96,8 

ze zaměstnaných: v poproduktivním věku 519 280 -239 53,9 

míra zaměstnanosti 15+ (v %) 62,5 58,0 -4,5 x 

míra nezaměstnanosti 15+ (v %) 0,8 3,3 2,5 x 

míra ekonomické aktivity 15+ (v %) 63,0 60,0 -3,0 x 

Pramen: statistika ČSÚ a MPSV, propočty vlastní 

Zaměstnaní…průměrný počet pracovníků v civilním sektoru národního hospodářství - jediné nebo hlavní 
zaměstnání 

Nezaměstnaní…registrovaní uchazeči o zaměstnání, průměrný stav 

 
Prvá etapa vývoje českého trhu práce (ještě v rámci Československa) byla 

poznamenána: 

• prudkým poklesem zaměstnanosti (téměř o 300 tisíc osob) doprovázeným sice i 
růstem registrované nezaměstnanosti, její míra však byla stále minimální, 
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• tento pokles zaměstnanosti byl realizován převážně na úkor zaměstnanosti 
nejstarších věkových skupin, tj. zaměstnaných v poproduktivním věku18 (pokles 
o 239 tisíc osob). 

K poklesu zaměstnanosti došlo především v průběhu roku 1991 (celkem o -188 
tisíc osob). Začínající makrostrukturální přeměny spojené s útlumem celých odvětví 
(těžký průmysl) tak proběhly převážně na úkor nejstarších generací, relativně bez 
výraznějších sociálních konfliktů. Uvolnění pracovníci odcházeli převážně mezi 
ekonomicky neaktivní, zejména do důchodu, jen část do nezaměstnanosti. Výrazně se 
snížil i rozsah vedlejších pracovních poměrů (což zde nedokumentujeme). Jsou 
vyslovovány domněnky, že část uvedeného poklesu zaměstnanosti se „přelila“ do šedé 
ekonomiky. 

 

2.2 Souhrnně k období od roku 199319 

V průběhu celého období od roku 1993 se výrazně měnila věková struktura 
obyvatelstva, když trvale a výrazně sílil podíl vyšších věkových skupin, a to i věkové 
skupiny 50-64 let. Během celého tohoto období stoupl výrazně podíl starších 
zaměstnaných na celkové zaměstnanosti. 

Z hlediska vývoje zaměstnanosti starších osob lze po vzniku samostatné ČR 
odlišit tři období: 

• od roku 1993 do roku 1997, kdy po předchozím poklesu zaměstnanosti starších 
osob, zejména v poproduktivním věku, dochází k výraznému růstu zaměstnanosti 
věkové kategorie 50-64 let, a to jak z důvodu nárůstu podílu této kategorie na 
celkovém počtu obyvatel, ale i z důvodu výrazného růstu její míry zaměstnanosti, 

• i po roce 1997 pokračuje nárůst počtu zaměstnaných námi sledované věkové 
kategorie (především v důsledku nárůstu počtu obyvatel ve věku 50-64 let), ale 
zhruba do roku 2000 její míra zaměstnanosti přechodně klesá (ale pomaleji než u 
celé populace), 

• po roce 2000 dále roste počet starších zaměstnaných, a to nejen v důsledku 
demografického vývoje, ale i díky opětovnému růstu jejich míry zaměstnanosti. 

 

Uvedenou charakteristiku vývoje vystihuje následující tabulka a graf. 

 

                                                 
18  tehdy muži 60letí a starší a ženy 55leté a starší 
19  To, že hodnotíme vývoj po roce 1993, je dáno nejen tím, že po rozdělení Československa samostatná 
Česká republika vznikla k 1.1.2003, ale i proto, že statistická data z Výběrových šetření pracovních sil a 
časové řady ukazatelů trhu práce jsou k dispozici až od roku 1993. 
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Tabulka č. 2 Vývoj zaměstnanosti starších osob v období 1993 - 200520 
(počty osob v tisících, míra zaměstnanosti a roční průměrné změny v %) 

roční průměrné změny 
ukazatel 1993 1997 2000 2005 

1997/1993 2000/1997 2005/2000 

obyvatelé 15+  8 292,7 8 487,0 8 586,4 8 716,0 0,6 0,6 0,3 

z toho: 50-64 1 594,7 1 718,3 1 892,1 2 139,9 1,9 1,9 2,5 

podíl (50-64) z 15+ 19,2 20,2 22,0 24,6 x x x 

zaměstnaní 15+ 4 873,5 4 936,5 4 731,6 4 764,0 0,3 -1,4 0,1 

z toho: 50-64 794,3 983,0 1 037,8 1 248,0 5,5 1,8 3,8 

podíl (50-64)z 15+ 16,3 19,9 21,9 26,2 x x x 

míra zaměstnanosti 15+ 58,8 58,2 55,1 54,7 -0,3 -1,8 -0,1 

z toho: 50-64 49,8 57,2 54,8 58,3 3,5 -1,4 1,2 

Pramen: VŠPS, časové řady, propočty vlastní 

 
Graf č. 1 Zaměstnanost starších osob      Graf č. 2 Míra zaměstnanosti starších osob 
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Pramen: VŠPS, časové řady  Pramen: VŠPS, časové řady 

 
 

Podle neoficiálních výsledků (na základě součtu výsledků čtyř čtvrtletí podle 
VŠPS) v roce 2006 oproti roku 2005 vzrostla zaměstnanost starších osob ve věkové 
skupině 50-64 let o 2,2 %, když jejich specifická míra zaměstnanosti vzrostla o 0,9 %. 

Při nárůstu zaměstnanosti starších osob naopak prudce klesala zaměstnanost 
nejmladších ve věkové skupině 15-24 let. Tento pokles je důsledkem jednak klesajícího 
počtu mladších obyvatel, jednak trvale a výrazně stoupajícího podílu mládeže  
v přípravě na povolání (a do určité míry - zejména v období před rokem 2000 - i 
vzestupu míry nezaměstnanosti mladých). 

                                                 
20  Jsme si vědomi toho, že plná srovnatelnost údajů o počtu obyvatel a zaměstnanosti ve VŠPS je až 

počínaje rokem 2001 (kdy byly údaje upraveny na základě SLBD 2001), ale z hlediska zaměstnanosti a 
míry zaměstnanosti starších osob jde o zcela nepodstatné rozdíly, které nemají vliv na námi prováděné 
výsledky srovnání. Toto se vztahuje i na následující tabulky a grafy. 
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Tabulka č. 3 Vývoj zaměstnanosti mladých ve věku 15-24 let v období 1993-
2005 

  (počty osob v tisících míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti v %) 

roční průměrné změny 
ukazatel 1993 1997 2000 2005 

1997/1993 2000/1997 2005/2000 

obyvatelé  1 658,3 1 703,0 1 562,1 1 357,0 0,7 -2,8 -2,8 

zaměstnaní  778,4 752,3 597,8 371,0 -0,8 -7,4 -9,1 

míra zaměstnanosti  46,9 44,2 38,3 27,3 -1,5 -4,7 -6,6 

míra nezaměstnanosti 8,4 8,6 17,0 19,3 0,6 25,5 2,5 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní 

 
Podle neoficiálních výsledků v roce 2006 oproti roku 2005 zaměstnanost 

mladších osob ve věkové skupině 15-24 let mimořádně vzrostla - o 0,5 %, a to hlavně 
díky poklesu míry nezaměstnanosti (z 19,3 % na 17,5 %). 

I vývoj vnitřní struktury v rámci kategorie starších byl velice diferencovaný, 
odlišný při pohledu podle pětiletých věkových skupin, podle pohlaví apod. Statistické 
podklady bohužel neumožňují hlubší pohled na uvedený vývoj například podle profesí 
nebo podle oborů lidské činnosti. 

Je řada důvodů, proč je vhodné se dále pro účely této studie zabývat již jen 
obdobím od roku 1996. Jde zejména o tyto důvody: 

• počínaje rokem 1996 se důchodový věk postupně prodlužuje, 

• v tomto období došlo postupně k několika úpravám a změnám v přístupu k před-
časnému důchodu, 

• v této době došlo i k dalším změnám upravujícím zájem starších osob o zaměstnání 
(např. úpravy v zákonu o zaměstnanosti, ale i další úpravy v důchodovém systému, 
v sociální oblasti apod.), kdy vyhodnocení jejich účinnosti může být podnětem na 
případné návrhy směrů řešení, 

• početně silné populační ročníky narozených ve 40. letech se blíží nebo vstupují do 
tzv. důchodového věku, 

• v tomto období se i v ČR výrazně zvýšila nezaměstnanost a došlo i k výrazným 
výkyvům v dynamice ekonomického růstu. 

Souhrnně lze očekávat, že z hodnocení účinnosti řady opatření realizovaných až 
po roce 1996 je možné se pokusit vytěžit takové poznatky, které by mohly napomoci 
při řešení podpory zaměstnávání starších osob. 

 

2.3 Vývoj a struktura zaměstnanosti starších osob po roce 1996 

Již výše bylo uvedeno, že celková zaměstnanost v ČR nevýrazně klesala, 
jedině zaměstnanost starších osob (50-64) po celé období rostla. Tento vývoj 
byl ale různý v různých věkových skupinách mužů a žen. 
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Graf č. 3  Zaměstnanost  Graf č. 4 Zaměstnanost Graf č. 5  Zaměstnanost 
 starších osob    starších mužů    starších žen 
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Pramen: VŠPS, zpracování vlastní 

 

Každá z věkových skupin je charakterizována odlišným podílem na zaměstna-
nosti starších osob i odlišným vývojem: 

• skupina 50-54letých, která je nejpočetnější, a to jak u mužů, tak u žen, rostla až 
do roku 2001, potom spíše stagnovala, resp. mírně klesala, 

• skupina 55-59letých trvale po celé období prudce rostla, a to především po roce 
2000, a to jak u mužů, tak u žen; tato věková skupina byla rozhodující pro celkový 
růst zaměstnanosti starších osob, 

• skupina 60-64letých byla zatím z hlediska počtu zaměstnaných starších osob 
nejméně početná (zejména málo početná je u žen), po roce 2000 ale i u ní došlo 
k určitému nárůstu, který je zřejmý především u mužů. 

 

Jak bylo uvedeno výše, rozsah zaměstnanosti je závislý na: 

• demografickém vývoji, 

• míře zaměstnanosti. 

 

2.4 Stručný demografický vývoj, resp. vývoj rozsahu a struktury starší 
populace po roce 1996 

Jak je již z výše uvedených údajů zřejmé, počet starších obyvatel ve věku 
50-64 let po roce 1996 výrazně stoupl, zvýšil se výrazně i podíl této věkové 
skupiny na celkovém počtu obyvatel. Jestliže v roce 1996 byl tento podíl 16,2 %, 
v roce 2005 to bylo již 20,9 %. Staršího věku se dožívaly silné populační ročníky 
narozené ve čtyřicátých letech 20. století, tj. narození v době tzv. Protektorátu a těsně 
po 2. světové válce. Jestliže nárůst počtu 50-54letých se koncentroval především do 
období před rokem 2000, nárůst počtu 55-59letých trval po celé toto období, nárůst 
60-64letých především po roce 2000. To je zřejmé i z následujícího grafu. 
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Graf č. 6 Počet starších obyvatel 
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Pramen: VŠPS, zpracování vlastní 

   
Vývoj starší populace byl obdobný u mužů i u žen, a to i v jednotlivých 5letých 

věkových skupinách (pozn.: z těchto důvodů neuvádíme samostatné grafy za muže a 
ženy). 

Ukazuje se, že demografický vývoj výrazně ovlivnil vývoj zaměstnanosti 
starších osob. Zejména prudký nárůst věkové skupiny 55-59 let přispěl i k prudkému 
nárůstu zaměstnanosti v této kategorii. Z hlediska cílů této studie a z hlediska dalších 
perspektiv se ovšem řešení problému koncentruje do možné a účelné podpory míry 
zaměstnanosti starších osob. 

 

2.5 Vývoj míry zaměstnanosti po roce 1996 

Celkový vývoj zaměstnanosti je závislý kromě demografického vývoje na vývoji 
míry zaměstnanosti. A její výše je velice odlišná v jednotlivých 5letých věkových 
skupinách, je odlišná i u mužů a žen. Pro dokumentaci uvádíme následující graf. 

 
Graf č. 7 Míra zaměstnanosti v roce 2005  
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Je zřejmé, že: 

• obecně je míra zaměstnanosti zatím zřetelně vyšší u mužů než u žen 
(především z důvodů mateřství a péče o děti a zatím i z důvodu nižšího věku pro 
odchod do starobního důchodu), 

• ve věkové skupině 50-64letých dochází s postupujícím věkem k prudkému 
poklesu míry zaměstnanosti, u mužů spíše až ve skupině po 60. roku věku, u 
žen už ve věkové skupině 55-59 let. 

 

V porovnání s tzv. lisabonskými cíli byla v roce 2005 v ČR míra zaměstnanosti 

-  obyvatel ve věku 15-64 let 64,8 % (v 2006....65,3 %, cíl pro EU pro rok 2010 byl 
stanoven….70 %). 

-  žen ve věku 15-64 let 56,3 % (v 2006….56,8 %, cíl….60 %) 

-  obyvatel ve věku 55-64 let 44,6 % (v 2006….45,2 %, cíl….50 %). 

Porovnání současné skutečnosti (za rok 2005) s lisabonskými cíli je zřejmé 
z následujícího přehledu. 

 

Tabulka č. 4 Porovnání zaměstnanosti r. 2005 s „lisabonskými cíli“ 

(počty osob v tisících) 

ukazatel 
zaměstnanost 

podle Lisabonu21 
zaměstnanost 

2005 
rozdíl 

% naplnění 
cílů 

zaměstnaní 15-64 let 5 089,3 4 709,9 -379,4 92,5 

zaměstnané ženy 15-64 let 2 174,6 2 038,8 -135,8 93,8 

zaměstnaní 55-64 let 680,5 606,7 -73,8 89,2 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní 

 

Potvrzuje se, že z hlediska dosažení lisabonských cílů je v ČR situace relativně 
nejlepší v zaměstnanosti žen, největším problémem je právě zaostávání v míře 
zaměstnanosti starších osob; zde je cíl formulován pro věkovou skupinu 55-64 let. 
Základním problémem je (jak uvidíme i dále) zvýšení zaměstnanosti mužů ve věkové 
skupině 60-64 let. 

Statistické údaje prokazují, že po určitém poklesu došlo po roce 2000 - pokud 
jde o míru zaměstnanosti starších osob - k výraznému zvýšení. Zatímco míra 
zaměstnanosti „mladších“ (a zejména „nejmladších“) během sledovaného 
období klesala, jedině u osob starších 50 let stoupala, a to až po roce 2000.  

Přes zvýšení u skupiny 50-54letých, jak mužů, tak žen, ještě nedosáhla míra 
zaměstnanosti úrovně let 1996 a 1997. U kategorie 55-59letých po snížení před rokem 
2000 došlo v dalších letech ke zvýšení, a to k mimořádně výraznému u žen, dosti 
výraznému i u mužů. Vývoj v této kategorii (55-59letých) byl zřejmě ve 
sledovaném období rozhodující pro celkový vývoj míry zaměstnanosti 
starších.22 Vývoj v nejstarší kategorii 60-64letých byl zatím méně podstatný z důvodu 
nízkého podílu na zaměstnanosti starších. Po poklesu došlo i u této kategorie 
v posledních několika letech k obratu a zejména u mužů k dosti zřetelnému zvýšení. 

                                                 
21  Rozumí se teoretický počet zaměstnaných při počtu obyvatel dané věkové skupiny v roce 2005 a za 

předpokladu dosažení cílové míry zaměstnanosti. 
22  K příčinám tohoto vývoje je uvedeno hodnocení v další části tohoto podkladu. 
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Graf č. 8 Míra zaměstnanosti  Graf č. 9 Míra zaměstnanosti  Graf č. 10 Míra zaměstnanosti 
   starších celkem                 starších mužů          starších žen 
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Pramen: VŠPS, propočty a zpracování vlastní 

 
Graf č. 11 Míra zaměstnanosti 50-64letých  
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Pramen: VŠPS, propočty a zpracování vlastní 

 

Byl proveden hypotetický propočet, odpovídající na otázku, jaká by byla v roce 
2005 zaměstnanost, kdyby specifické míry zaměstnanosti jednotlivých 5letých věko-
vých skupin mužů a žen zůstaly na úrovni dosažené v roce 1996. Závěr je zarážející: 
celková zaměstnanost v roce 2005 je v důsledku poklesu specifických měr 
zaměstnanosti v posledních letech nižší o téměř 340 tisíc osob. Rozhodující 
pokles je ovšem v kategorii nejmladších - 15-24letých, kde došlo k poklesu o cca 253 
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tisíc osob. Zde je důvodem nesporně prodloužení doby přípravy mládeže na povolání,23 
ale i prudký nárůst nezaměstnanosti mladých. K poklesu ale došlo ve všech 5letých 
věkových kategoriích jak mužů, tak žen právě s uvedenou jedinou výjimkou, tj. věkové 
kategorie 55-64letých, kde prudce stoupla zejména míra zaměstnanosti žen. Díky tomu 
vzrostla zaměstnanost v kategorii námi sledované, tj. ve věkové skupině 50-
64letých. 

 

Tabulka č. 5 Porovnání skutečné a hypoteticky možné zaměstnanosti v roce 
200524 

(počet osob v tis.) 

zaměstnaní při míře 
zaměstnanosti z 1996 

skutečná zaměstnanost 
rozdíl mezi skutečnou 

a hypotetickou 
zaměstnaností 

věková 
kategorie 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

15-24 let 623,8 375,6 248,2 371,0 216,8 154,2 -252,8 -158,9 -94,0 

25-49 let 3 224,1 1 800,9 1 423,2 3 090,9 1 740,4 1 350,5 -133,1 -60,5 -72,6 

50-64 let 1 179,6 700,3 479,3 1 248,0 713,9 534,1 68,4 13,6 54,8 

65+ 76,3 48,2 28,0 54,1 34,4 19,7 -23,1 -14,8 -8,3 

celkem 15+ 5 103,7 2 925,1 2 178,6 4 764,0 2 705,5 2 058,5 -340,6 -220,5 -120,1 

Prameny: VŠPS, propočty vlastní 

 

Hypotetické zvýšení zaměstnanosti ve věkové skupině 50-64 let je rozdílné 
v jednotlivých 5letých skupinách: 

 

Tabulka č. 6 Rozdíly mezi skutečnou a hypotetickou zaměstnaností v r. 2005 
(počet osob v tis.) 

věková kategorie celkem muži ženy 

celkem 50-64 let 68,4 13,6 54,8 

v tom: 50-54 let -6,5 -7,4 0,9 

           55-59 let 66,7 11,0 55,6 

           60-64 let 8,2 10,0 -1,8 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní 

 

I tato tabulka znovu dokazuje, že především ve věkové skupině 55-59letých, 
a to zejména u žen, došlo v období od roku 1996 ke zvýšení míry zaměstna-
nosti. Hlavně díky této skupině vzrostla i míra zaměstnanosti v širší skupině 50-64 let. 
U všech ostatních, zejména nejmladších skupin, míra zaměstnanosti poklesla. Pokles 
této míry v tomto období u řady věkových skupin může být zčásti způsoben růstem 
nezaměstnanosti. I z tohoto důvodu poklesy míry ekonomické aktivity jsou mírnější 
než poklesy míry zaměstnanosti. 

                                                 
23  Délka přípravy na povolání v počtu roků po 15. roku věku se zvýšila jen v období 2002/1990 o 2,6 roku 

z 3,1 v roce 1990 na 5,7 v roce 2002 (viz Nabídka pracovních sil, VÚPSV, 2003). 
24  Pozn.: hypoteticky možnou zaměstnaností zde rozumíme takovou zaměstnanost, která by byla dosažena 

v roce 2005 při skutečném počtu a věkové struktuře obyvatelstva (mužů a žen), ale při zachování 
specifických měr zaměstnanosti dosažených v roce 1996. Specifickými měrami zaměstnanosti zde 
rozumíme skutečné míry dosažené v roce 1996 v jednotlivých 5letých skupinách jak mužů, tak žen. 
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2.6 Statistický rozklad zaměstnanosti a míry zaměstnanosti po roce 1996 

Pro potvrzení a dokumentaci některých již uvedených poznatků o vývoji a 
struktuře zaměstnanosti, zejména z hlediska zaměstnávání starších osob, jsme 
provedli následující statistický rozklad. 

 
Tabulka č. 7 Statistický rozklad počtu zaměstnaných a míry zaměstnanosti za 
období 1996-200425 

(počty obyvatel a zaměstnaných v tis. osob, míry koeficientem) 

 ukazatel 1996 2000 2004 2000/1996 2004/2000 

a počet obyvatel 15+ 8 447,5 8 586,4 8 673,3 101,6 101,0 

b z toho: 15-49 5 397,4 5 274,2 5 145,6 97,7 97,6 

c             50-64 1 669,9 1 892,1 2 101,1 113,3 111,0 

d             65+ 1 380,2 1 420,1 1 426,6 102,9 100,5 

e počet zaměstnaných 15+ 4 972,0 4 731,6 4 706,6 95,2 99,5 

f z toho: 15-49 3 965,0 3 637,3 3 451,6 91,7 94,9 

g             50-64 934,9 1 037,8 1 203,0 111,0 115,9 

h             65+ 72,1 56,5 52,0 78,4 92,0 

 relativní údaje      

e/a MZ 15+ 0,589 0,551 0,543 93,5 98,5 

b/a podíl obyv. 15-49/ob. 15+ 0,639 0,614 0,593 96,1 96,6 

f/b MZ 15-49 0,735 0,690 0,671 93,9 97,3 

f/a podíl zam. 15-49=b/a*f/b 0,469 0,424 0,398 90,3 93,9 

c/a podíl obyv. 50-64*ob. 15+ 0,198 0,220 0,242 111,5 109,9 

g/c MZ 50-64 0,560 0,548 0,573 97,9 104,6 

g/a podíl zam. 50-64=c/a*g/c 0,111 0,121 0,139 109,2 114,8 

d/a podíl obyv. 65+/ob. 15+ 0,163 0,165 0,164 101,2 99,5 

h/d MZ 65+ 0,052 0,040 0,036 76,9 90,0 

h/a podíl zam. 65+=d/a*h/d 0,008 0,007 0,006 77,9 89,5 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní  

Pozn.: MZ…míra zaměstnanosti, zde je vyjádřena koeficientem, nikoliv %  

 
Vývoj počtu zaměstnaných za dané období je dán součinem indexu počtu osob 

a indexu míry zaměstnanosti dané věkové kategorie. 

 

Tabulka č. 8 Vývoj zaměstnanosti (v %) 

2000/1996 2004/2000 
věková kategorie 

zaměstnaní obyvatelé 
míra zaměst-

nanosti 
zaměstnaní obyvatelé 

míra zaměst-
     nanosti 

osoby starší 15 let 95,2 101,6 93,5 99,5 101,0 98,5 

z nich: 50-64letí 111,0 113,3 97,9 115,9 111,0 104,6 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní 

 

                                                 
25  Z důvodů srovnatelnost (4letá období) jsme tento rozklad provedli za období 2000/1996 a 2004/2000. 
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I zde je zřejmé, že dynamika počtu starších obyvatel je v obou obdobích 
výrazně vyšší než u ostatní populace.  

Rovněž je zřejmé, že vyšší dynamika zaměstnanosti starších osob (50-64letých) 
byla v prvém období (2000/1996) způsobena jen demografickými faktory, zatímco 
v druhém období (2004/2000) také růstem specifické míry zaměstnanosti. Zatímco 
v 1. období byl vliv demografických faktorů převažující (119 %) a vliv změny míry 
zaměstnanosti byl sice nevýrazně, ale přesto negativní (-19 %), v 2. období se podíl 
obou faktorů změnil na cca 70 % vlivu demografických faktorů a cca 30 % vlivu růstu 
míry zaměstnanosti. 

 

Z výše uvedeného statistického rozkladu je zřejmý i rozklad míry zaměstnanosti osob 
starších 15 let. Ten se rovná součtu tří součinů: 

(MZ15+) = (%O15-49) * (MZ15-49) + (%O50-64) * (MZ50-64) + (%O65+) * (MZ65+) , kde 

MZ15+…….…….. míra zaměstnanosti obyvatel starších 15 let 

%O15-49….……. podíl obyvatel ve věku 15-49 let z počtu obyvatel starších 15 let 

MZ15-49….…….. míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-49 let 

%O50-64….……. podíl obyvatel ve věku 50-64 let z počtu obyvatel starších 15 let 

MZ50-64….…….. míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 50-64 let 

%O65+………….. podíl obyvatel starších 65 let z počtu obyvatel starších 15 let 

MZ65+…………... míra zaměstnanosti obyvatel 65letých a starších 

 

Míru zaměstnanosti v uvedených letech lze rozložit takto: 

rok  MZ15+    %O15-49      MZ15-49        %O50-64       MZ50-64        %O65+        MZ65+  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1996  0,589    =     (0,639     *    0,735)     +    (0,198     *    0,560)    +    (0,163    *    0,052) 

2000  0,551    =     (0,614     *    0,690)     +    (0,220     *    0,548)    +    (0,165    *    0,040) 

2004  0,543    =     (0,593     *    0,671)     +    (0,242     *    0,573)    +    (0,164    *    0,036) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tj. klesající celková míra zaměstnanosti (MZ15+) je v uvedeném rozkladu výsledkem 
řady vlivů: 

• klesající podíl obyvatelstva ve věku 15-49 let (viz %O15-49) 

• klesající specifická míra zaměstnanosti obyvatelstva ve věku15-49 let (viz MZ15-
49) 

• stoupající podíl obyvatelstva ve věku 50-64 let (%O50-64) 

• nejdříve klesající, po r.2000 stoupající specifická míra zaměstnanosti obyvatelstva 
ve věku 50-64 let (MZ50-64) 

• více méně stabilní podíl obyvatelstva ve věku 65 let a více (%O65+) 

• klesající, ale téměř zanedbatelná specifická míra zaměstnanosti nejstaršího 
obyvatelstva ve věku 65 let a více (MZ65+) 
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Graf č. 12 Rozklad míry zaměstnanosti    
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Pramen: VŠPS, propočty a zpracování vlastní 

 

3. Vybrané faktory vývoje míry zaměstnanosti 
 
3.1 Poptávka po pracovní síle 

Vývoj míry zaměstnanosti je závislý na řadě faktorů. Významný vliv má 
poptávka po pracovní síle. Nelze ale prokázat, že by se rozsah poptávky a celkové 
zaměstnanosti vyvíjel v přímém vztahu k dynamice ekonomického růstu (vyjádřeného 
v hrubém domácím produktu). Např. za zde sledované období 1996-2005 vzrostl HDP 
o 23,7 %, ale celková zaměstnanost naopak poklesla o více než 4 % (tj. růst 
produktivity práce byl rychlejší než růst HDP), ale při tom vzrostla zaměstnanost 
starších osob ve věku 50-64 let. Obdobně klesla celková míra zaměstnanosti, ale 
vzrostla míra zaměstnanosti starších osob.  

Spíše lze usuzovat na to, že prudký úbytek zaměstnanosti mladších 
věkových skupin (ať už z příčin populačního úbytku nebo z důvodu delší přípravy 
mládeže na povolání či z dalších příčin) přispěl přece jen ke zvýšení poptávky po 
starších pracovních silách. I díky tomu mohl být (nepočítáme-li imigraci) zachován 
potřebný rozsah zaměstnanosti. 

 

Tabulka č. 9 Relace 2005/1996 v %: 

ukazatel 2005/1996 2005/2000 2000/1996 

HDP ve st.cenách 123,7 119,6 103,5 

zaměstnanost celkem 95,8 100,7 95,2 

   z toho 50-64 let 133,5 120,3 111,0 

míra zaměstnanosti celkem 92,9 99,2 93,6 

   z toho 50-64 let 104,1 106,4 97,9 

Pramen: Bulletin VÚPSV (HDP), VŠPS, propočty vlastní  
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Graf č. 13 Vývoj HDP, zaměstnanosti a míry zaměstnanosti 1996-2005 
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Pramen: Bulletin VÚPSV (07.2006), VŠPS, propočty a zpracování vlastní 

 

 
3.2 Systém důchodového pojištění jako faktor ovlivňující nabídku starších 
pracovních sil26 

Pravděpodobná vyšší poptávka po zaměstnávání starších osob byla a je 
ovlivňována řadou opatření ovlivňujících nabídku starších osob na trhu práce. Jedním z 
rozhodujících faktorů je systém důchodového pojištění.  

 

Jde zejména o tyto vlivy: 

• výše důchodového věku, 

• výše starobního důchodu a podmínky jejího stanovení, 

• podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu, 

• možnost souběžné výdělečné činnosti spolu s pobíráním důchodu, 

• systém invalidních důchodů apod. 

 

                                                 
26  Pozn.: v této dílčí studii se zabýváme statistickou analýzou, v této 3. kapitole analýzou jen vybraných 

faktorů nabídky starších osob. Tj. analýza jiných faktorů, tj. hmotné motivace, vzdělanostní a kvalifikační 
připravenosti je obsažena v jiných dílčích studiích. Hodnocení některých dalších faktorů jako např. snaha 
po seberealizaci, potřeba předávání zkušeností mladším, potřeba kontaktu s lidmi apod. je předmětem 
samostatných sociologických šetření, která jsou součástí tohoto projektu. 
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Předmětem této dílčí studie není hodnotit systém důchodového pojištění. Zde 
jde jen o vytipování těch opatření, která měla v námi hodnoceném období pravdě-
podobně zřetelný vliv na vývoj míry zaměstnanosti starších osob vyjádřený 
statistickými údaji. 

Dále uvádíme stručné hodnocení některých těchto vlivů. 

 

3.3 Výše důchodového věku 

Zákonem č. 425/2003 v návaznosti na zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, se mj. zvyšuje věková hranice pro nárok na starobní důchod, a to i po roce 
2007 s cílem postupného dosažení jednotné hranice 63 let pro muže a bezdětné ženy 
v roce 2013. Důchodový věk ostatních žen bude i nadále diferencován podle počtu 
vychovaných dětí, a to v rozmezí 59 až 62 let. 

 
Tabulka č. 10 Zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu:27 
 

rok muži 
ženy 

bezdětné 
s 1 dítětem s 2 dětmi s 3-4 dětmi s 5 a více 

1995 60 57 56 55 54 53 

1996 60+2 měsíce 57+4 měsíce 56+4 měsíce 55+4 měsíce 54+4 měsíce 53+4 měsíce 

2000 60+10 měsíců 58+8 měsíců 57+8 měsíců 56+8 měsíců 55+8 měsíců 54+8 měsíců 

2001 61 59 58 57 56 55 

2004 61+6 měsíců 60 59 58 57 56 

2005 61+8 měsíců 60+4 měsíce 59+4 měsíce 58+4 měsíce 57+4 měsíce 56+4 měsíce 

2006 61+10 měsíců 60+8 měsíců 59+8 měsíců 58+8 měsíců 57+8 měsíců 57+8 měsíců 

 
 

Skutečný průměrný věk odchodu do starobního důchodu byl v roce 200528 61 
let pro muže a 57 let pro ženy, což je méně než právní úpravou stanovený důchodový 
věk. 

Provedli jsme vlastní propočty charakteristik věku odchodu ze zaměstnanosti a 
z ekonomické aktivity. Výsledky jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 
Tabulka č. 11 Průměrný věk při odchodu ze zaměstnanosti a z ekonomické 
aktivity 

ukazatel 1996 2000 2004 2005 

muži - věk odchodu ze zaměstnanosti 60,1 59,6 61,0 61,4 

        - věk odchodu z ekonom. aktivity 60,3 59,8 61,3 61,7 

ženy - věk odchodu ze zaměstnanosti 57,6 57,4 58,5 58,8 

        - věk odchodu z ekonom. aktivity 57,8 57,5 58,8 59,1 

Pramen: vstupní údaje o obyvatelstvu, zaměstnanosti a ekonomické aktivitě VŠPS, propočty vlastní 

Podle neoficiálních výsledků se v roce 2006 věk odchodu ze zaměstnanosti u mužů zvýšil na 61,7 roků, u 
žen na 59,1. 
 

                                                 
27  V příloze je uvedena tabulka s přehledem výše důchodového věku, uvádějící skutečné zákonné věkové 

hranice jednotlivých generací mužů a žen. 
28  Viz Pojistně-matematická zpráva o sociálním pojištění, MPSV, 2006. 
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Věk odchodu příslušné kategorie je počítán z relace počtu zaměstnaných, resp. 
ekonomicky aktivních ve věku 55 let a starších k počtu zaměstnaných ve věkové 
skupině 50-54 let. Oba ukazatele (tj. věk odchodu ze zaměstnanosti a obdobný věk 
odchodu z ekonomické aktivity) se liší o vliv nezaměstnanosti.  

Tzv. důchodový věk je pro řádný starobní důchod stanoven legislativou 
jednoznačně. Skutečný průměrný důchodový věk je výsledkem především podílu počtu 
osob v řádném důchodu (včetně osob s nárokem na snížení věkové hranice pro vznik 
nároku na řádný starobní důchod), předčasném důchodu i tzv. přesluhujících. 

Zde propočtený průměrný věk odchodu ze zaměstnanosti je jiný ukazatel, 
charakterizuje věk ukončení (legálního) zaměstnání, tj. definitivního odchodu do 
ekonomické neaktivity (resp. nezaměstnanosti, pokud tomuto odchodu do ekonomické 
neaktivity bezprostředně předchází). Tj. tento ukazatel je závislý nejen na důchodovém 
věku, na podílu osob v předčasném důchodu a přesluhujících, ale i na ukončení 
zaměstnání těch, kteří pobírali souběžně i starobní důchod nebo kteří začali pobírat 
invalidní důchod a ukončili zaměstnání, případně i těch zaměstnaných, kteří 
v hodnoceném věku zemřeli. 

 

Podle našich propočtů: 

• skutečný průměrný věk odchodu ze zaměstnání byl u mužů po celé období nižší 
než věková hranice odchodu do důchodu (pozn.: u žen je s ohledem na různost 
důchodového věku podle počtu dětí srovnání obtížné); v roce 2005 však již došlo 
ke značnému sblížení obou ukazatelů; 

• jak u mužů, tak u žen průměrný věk při odchodu ze zaměstnání po roce 1996 do 
roku 2000 klesal (ačkoliv věková hranice odchodu do důchodu se zvyšovala); 

• jak u mužů, tak u žen po roce 2000 průměrný věk při odchodu ze zaměstnání 
stoupal, u mužů dokonce rychleji, než se zvyšovala věková hranice odchodu do 
důchodu; 

• za celé období po roce 1996 do roku 2005 se u mužů skutečný věk odchodu ze 
zaměstnání zvýšil cca o 1,3 roku, tj. cca o 15 měsíců (věk odchodu z ekonomické 
aktivity se zvýšil cca o 1,4 roku), ale věková hranice odchodu do důchodu se za 
toto období zvýšila u mužů o 18 měsíců. U žen se skutečný věk odchodu ze 
zaměstnání zvýšil cca o 1,2 roku, tj. cca o 14 měsíců (věk odchodu z ekonomické 
aktivity se zvýšil také cca o 14 měsíců), ale věková hranice odchodu do důchodu se 
zvýšila o 3 roky. Tj. lidé si svůj odchod ze zaměstnání sice oddálili, ale méně, 
než o kolik se zvýšila věková hranice odchodu do důchodu. 

 

Z našeho hlediska je podstatná ta skutečnost, že samo o sobě - bez dalších 
podpůrných opatření - prodlužování důchodového věku nepřineslo po roce 
1995 až do roku 2000 žádné zvýšení míry zaměstnanosti starších osob, naopak 
v tomto období došlo k jejímu poklesu. Zdá se, že vliv prodlužování důchodového 
věku na míru zaměstnanosti byl v období do roku 2000 eliminován jinými 
vlivy, zejména výhodným systémem odchodu do předčasného důchodu. 

Ke zvýšení míry zaměstnanosti osob starších 50 let došlo až po roce 
2000, zřejmě nejen v důsledku prodloužení důchodového věku, ale především 
v důsledku zpřísnění podmínek pro předčasný důchod. Jak bylo již výše uvedeno, 
toto zvýšení se týká především skupiny 55-59letých. Tj. v tomto období (po roce 2000) 
se zvýšila nabídka starších pracovních sil, která i (v souvislosti s klesající zaměstna-
ností mladých) do určité míry nacházela i zvýšenou poptávku. 
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Zvyšování důchodového věku a s tím spojený pozdější reálný odchod do 
starobního důchodu znamená samozřejmě snížení výdajů z prostředků důchodového 
pojištění, na druhé straně znamená i zvýšenou nabídku starších pracovních sil. Ta 
najde na trhu práce uplatnění jen v tom případě, je-li doprovázena i zvýšenou 
poptávkou po starších pracovních silách. Zdá se, že ekonomický růst posledních let, ale 
hlavně snížení míry zaměstnanosti ostatních (tj. mladších) věkových skupin k vyššímu 
pracovnímu uplatnění starších osob přispělo. 

 
3.4 Předčasné důchody a další opatření v oblasti starobních důchodů 

Po roce 1996 byly vytvořeny příznivé předpoklady pro odchod do předčasného 
důchodu, do určité míry ovlivněné i snahou po omezení narůstající nezaměstnanosti. 
Počet nově přiznaných starobních důchodů se zvýšil během tří let téměř na šesti-
násobek (1996…10,9 tis., 1999…58 tis.). Mezi tím, a to nejen u nás, ale v celé Evropě, 
narůstaly obavy z „neufinancovatelnosti“ důchodů (nárůstu výdajů na důchodový 
systém), z budoucího stárnutí populace a s tím související obavy dokonce z budoucího 
nedostatku domácích pracovních sil. Postupně došlo ke zpřísnění podmínek pro 
odchod do předčasného důchodu.  

 
Toto zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu spočívalo v tom, že: 

• K 1.7.2001 došlo k redukci výše trvale i dočasně krácených starobních důchodů.29 

• K 1.4.2004 došlo ke zrušení dočasně kráceného předčasného starobního důchodu.30 

 

Důsledky těchto opatření byly mj. tyto: 

• Redukce výše trvale krácených starobních důchodů vedla k prudkému poklesu nově 
přiznaných důchodů tohoto typu v letech 2002 a 2003 (2001…44,7 tis., 2002…13,1 
tis.). Obdobně tomu bylo i u dočasně krácených důchodů. 

• Zrušení dočasně kráceného předčasného starobního důchodu vedlo k tomu, že 
v roce 2003, tj. před termínem platnosti tohoto opatření, došlo k mimořádnému 
jednorázovému nárůstu počtu nově přiznaných důchodů tohoto typu (2002…7,1 
tis., 2003…20,8 tis.). Naopak, potom v roce 2004, zejména u nezaměstnaných 
starších osob nenacházejících zaměstnání, vedlo zřejmě toto opatření ke zvýšení 
zájmu o trvale krácený starobní důchod, i když již za méně výhodných podmínek 
(názorně viz následující graf). 

 

Zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu vedlo na jedné straně 
k pravděpodobně trvalejšímu poklesu zájmu o předčasný důchod, ale zároveň právě 
obavy z očekávaného zpřísnění podmínek vedly obvykle k dočasnému nárůstu zájmu o 
tento typ starobního důchodu (tj. pokud možno před očekávanou změnou, v době, kdy 
jsou podmínky ještě relativně příznivější), zvláště u osob majících obavy z trvalé 
nezaměstnanosti. Rozlišit váhu jednotlivých vlivů není možné.  

                                                 
29  Podle zákona č. 116/2001 Sb., se u trvale krácených starobních důchodů výpočtový základ snížil o 0,9 % 

místo předchozích 0,6 % za každých 90 dní ode dne přiznání do dovršení důchodového věku. 
30  Dočasně krácený starobní důchod je od 1.1.2004 možné poskytovat pouze některým občanům zdravotně 

postiženým. Navíc platnost tohoto opatření je jen dočasná, do 31.12.2006. 
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K podpoře zájmu starších osob o zaměstnání byla v důchodové politice přijata 
ještě další opatření, z nichž uvádíme: 

• Výší důchodu byla zvýhodněna práce po dosažení věkové hranice odchodu do 
důchodu bez pobírání starobního důchodu (tzv.“přesluhování“), a to novelou zákona 
o důchodovém pojištění z r. 2001. Došlo k určitému nárůstu počtu nově přiznaných 
starobních důchodů při přesluhování (2001…11,7 tis., 2004…23 tis.). 

• Byla umožněna neomezená výdělečná činnost po dosažení důchodového věku, tj. 
po 1.1.2004 je pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné 
činnosti stanovena jediná podmínka, tj. sjednání pracovněprávního vztahu nejdéle 
na dobu 1 roku. V současné době nelze ještě výsledek tohoto opatření zhodnotit. 

 

Tabulka č. 12 Vývoj počtu nově přiznaných starobních důchodů 

(v tisících, podle „staré“ metodiky)31 

nově přiznané starobní důchody 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

celkem (a+b) (bez poměrných st. d.) 59,7 96,3 88,3 59,8 88,5 103,1 90,9 

v tom: a) po věkové hranici 48,8 39,3 36,9 39,6 50,2 64,4 62,3 

             b) předčasný důchod 10,9 57,1 51,3 20,2 38,3 38,7 28,6 

v tom: ba) předč. důchod dočasný 3,6 10,1 6,6 7,1 20,8 11,5 5,4 

            bb) předč. důchod trvalý 7,3 47,0 44,7 13,1 17,5 27,2 23,2 

Pramen: MPSV a ČSSZ 
 

  
Graf č. 14 Vývoj počtu nově přiznaných starobních důchodů (v tisících) 
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Pramen: MPSV a SSZ, zpracování vlastní 
 

                                                 
31  tj. podle data zahájení trvalé výplaty důchodu. Časové řady nově přiznaných důchodů za námi sledované 

období jsou k dispozici jen v této metodice, domníváme se, že pro účely tohoto hodnocení jsou plně 
uplatnitelné. 
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Z předchozích hodnocení je zřejmé, že: 

Na výrazném nárůstu počtu zaměstnaných starších osob po roce 2000 
se podílí kromě demografických vlivů i souhrn řady faktorů ovlivňujících růst 
jejich specifické míry zaměstnanosti. 

Výsledný růst míry zaměstnanosti starších osob (zejména 55-59letých) 
je kromě poměrně vysokého celkového ekonomického růstu (a rostoucí 
poptávky i po starších pracovnících) výsledkem realizace řady opatření 
v oblasti důchodové politiky, a to: 

• postupného prodlužování věku pro odchod do důchodu,  

• ale zejména zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, 

• a zřejmě i zvýhodnění tzv. “přesluhování“ 

• a uvolnění podmínek pro výdělečnou činnost po dosažení tzv. důchodového 
věku. 

 

3.5 Invalidní důchody a zaměstnanost osob se zdravotním postižením 

Míru zaměstnanosti starších osob do značné míry ovlivňuje jejich zdravotní stav, 
a to v podstatně vyšší míře než je tomu u mladších věkových skupin. Např. v roce 
2005 v populaci 30-44letých bylo podle VŠPS 3,3 % osob se zdravotním postižením, 
ale v populaci 45-59letých již 8,9 %.  

Rovněž podíl počtu osob, kterým byl přiznán plný nebo částečný invalidní 
důchod, je podstatně vyšší u starších věkových skupin. Přitom v posledních letech 
došlo k prudkému nárůstu počtu a podílu těch osob ve věkové skupině 55-59 let, 
kterým byl přiznán plný nebo částečný invalidní důchod:32 

 

Tabulka č. 13 Podíl věkové skupiny 55-59 let v % na počtu důchodců 

a) kterým byl přiznán plný invalidní důchod 

muži ženy 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

19,3 20,5 21,6 22,0 15,9 16,6 18,1 19,3 

b) kterým byl přiznán částečný invalidní důchod 

muži ženy 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

22,9 25,2 27,9 29,3 4,6 6,3 9,9 12,0 

Pramen: MPSV 
 

Počet nově přiznaných plných invalidních důchodů na 100 tisíc obyvatel se ve 
věkové skupině 55-59letých zvýšil z 532 v roce 2000 na 837 v roce 2005, počet nově 
přiznaných částečných invalidních důchodů se obdobně zvýšil ze 394 na 638 (pramen: 
MPSV). 

Přitom celkový počet poživatelů částečného invalidního důchodu se zvýšil ze 
157,8 tis. osob v roce 2001 na 184,9 tis. osob v roce 2005, tj. o více než 17 %. 

                                                 
32  viz MPSV: Hodnocení základních ukazatelů vývoje sociálního pojištění 
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Zejména prudký nárůst „zájemců“ o částečný invalidní důchod v posledních 
letech může být důsledkem tvrdších pravidel pro přiznávání předčasného důchodu, 
zejména za situace zvyšujícího se důchodového věku a nedostatku možností 
pracovního uplatnění v regionu nebo profesi. 

Obdobné tendence lze doložit i ze statistiky osob se zdravotním postižením:33 

 

Tabulka č. 14 Zaměstnanost osob věkové skupiny 45-59 let se zdravotním 
postižením (ZP) 

(počet osob v tisících, míry v %) 

rok 
zaměst-

naní 
nezaměst-

naní 
ekonom. 
neaktivní 

celkem ZP 
45-59 let 

míra 
zaměstn. 

míra 
nezaměst. 

2001 39,6 18,9 107,7 166,2 23,8 32,3 

2002 47,4 19,2 121,1 187,7 25,3 28,8 

2003 54,4 20,6 137,9 212,9 25,6 27,5 

2004 50,6 21,5 134,8 206,9 24,5 29,8 

2005 48,2 21,2 129,7 199,1 24,2 30,5 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní 

Pozn.: Podle neoficiálních výsledků za rok 2006 se počet osob se ZP ve věkové skupině 45-59 let zvýšil na 
244 tisíc, míra zaměstnanosti se zvýšila na 34,2 % a míra nezaměstnanosti byla 29,4 %. Lze se zatím jen 
domnívat, že zvýšení počtu evidovaných osob se ZP je mj. důsledkem přijatých právních úprav, zejména 
zrušení omezení příjmu při souběhu pobírání částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné 
činnosti. 

 
Stručné zhodnocení: 

• V letech 2001-2005 došlo ve věkové skupině starších osob 45-59letých k prudkému 
nárůstu počtu osob se ZP, cca o 33 tisíc, téměř o pětinu (ze 166 na 199 tisíc). Podíl 
osob se ZP se v této věkové skupině zvýšil ze 7,4 % na 8,9 %, tj. každý 11. 
občan ČR ve věku 45-59 let je zařazen mezi osoby se zdravotním 
postižením. 

• Příčinu tohoto nárůstu se lze dohadovat: nepředpokládáme, že by došlo k takovému 
zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva (tj. žádné takové důkazy neznáme). Lze 
jen zopakovat hypotézu, že k tomuto nárůstu přispěl vyšší zájem starších 
osob o alespoň částečný invalidní důchod, a to pod tlakem obav z neza-
městnanosti při prodlužování důchodového věku a při obtížnějším a méně 
výhodném získání předčasného starobního důchodu. Zdá se, že přispěl i 
vyšší zájem zaměstnavatelů, vyplývající z jejich snahy o naplnění “kvóty“ 
povinně zaměstnaných osob se zdravotním postižením. 

• Současně se do jisté míry ustálila nízká míra zaměstnanosti a vysoká míra 
nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. To, že nedochází k dalšímu 
výraznějšímu zhoršení, lze pravděpodobně přičíst přece jen do jisté míry účinnému 
souboru opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením34 

                                                 
33  viz VŠPS 2001-2005, tabulky „Osoby se změněnou pracovní schopností“, resp. „Osoby se zdravotním 

postižením“, kde je ovšem věkové členění jen velmi hrubé  
34  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nově definuje osoby se zdravotním postižením: 

• osoby, které jsou uznány plně invalidními (tj. s těžším zdravotním postižením), 

• osoby, které jsou uznány částečně invalidními, 

• osoby zdravotně znevýhodněné (tj. ty, které jsou úřady práce uznány zdravotně znevýhodněnými). 
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(povinné kvóty zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dotace, systém 
rehabilitací, další opatření aktivní politiky zaměstnanosti apod.). 

• To ovšem nic nemění na skutečnosti, že zaměstnanost osob se zdravotním 
postižením je stále nedořešeným problémem a že i míra nezaměstnanosti této 
skupiny osob je kritická. 

(Byla-li v roce 2005 míra zaměstnanosti všech 45-59letých osob 76,7 %, u osob se 
ZP v této věkové skupině to bylo jen 24,2 %; byla-li v roce 2005 míra nezaměst-
nanosti všech 45-59letých osob 6,7 %, u osob se ZP to bylo 30,5 %!) 

Tj. v důsledném řešení podmínek pro vhodné zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením jsou stále značné problémy a i rezervy, a to zejména u 
starších věkových skupin. 

 

4. Možné zdroje vyšší zaměstnanosti starších osob 
 

Posuzováno z hlediska statistických dat se možné zvýšení zaměstnanosti 
starších osob ve věku 50-64 let může teoreticky uskutečnit ze dvou zdrojů: 

• snížením počtu ekonomicky neaktivních 

• snížením počtu nezaměstnaných, 

a to vždy v rámci věkové skupiny obyvatel ve věku 50-64 let. 

V roce 2005 bylo v uvedené věkové skupině: 

• 806,3 tisíc osob ekonomicky neaktivních 

• 85,5 tisíc osob nezaměstnaných, 

tj. celkem téměř 900 tisíc osob, mezi nimiž lze teoreticky nacházet zdroje zvýšení 
zaměstnanosti. 

Za předpokladu, že by již v roce 2005 mělo být dosaženo tzv. lisabonských cílů, 
potom jen ve věkové skupině 55-64 let by měla být zaměstnanost vyšší o 74 tisíc osob 
(pozn.: k tomu viz kapitola 2.5), ve věkové skupině 50-54 let o dalších cca 45 tisíc, 
zhruba by tedy z 900 tisíc ekonomicky neaktivních a nezaměstnaných mělo cca 120 
tisíc najít zaměstnání. Tj. téměř každý sedmý ze současných ekonomicky 
neaktivních nebo nezaměstnaných ve věku 50-64 let by měl najít zaměstnání. 

Považujeme-li za reálné snížit míru nezaměstnanosti až na polovinu současného 
stavu, snížil by se počet nezaměstnaných ve věku 50-64 let o cca 43 tisíc osob, to 
znamená, že dalších téměř 80 tisíc osob z ekonomicky neaktivních by mělo nalézt 
zaměstnání.  

                                                                                                                                                    
Zákon o zaměstnanosti dále mj. řeší následující otázky: 

• pracovní rehabilitace, 

• chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna, 

• příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením: pro zaměstnavatele zaměstnávající 
více než 50 % osob se ZP, 

• „kvóta“: zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se ZP ve výši 4 % 
povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců; formy plnění: a) zaměstnáváním, b) 
odebíráním výrobků nebo služeb, zadáváním zakázek apod., c) odvodem do státního rozpočtu. 
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Bohužel oficiální statistika nedává možnost bližšího členění věkových skupin35 
podle charakteru ekonomické neaktivity. Je ovšem zřejmé, že v námi hodnocené 
skupině jsou především: 

• nepracující starobní důchodci, 

• nepracující invalidní důchodci (pozn.: k tomu viz v předchozí části), 

• a jen z malé části osoby, které nepobírají žádný z těchto důchodů a jsou 
v domácnosti, pečují o rodinu, nepracují ze zdravotních důvodů, nepracují z jiných 
důvodů a nelze je zařadit mezi nezaměstnané. 

 

Lze oprávněně očekávat, že v blízké době se bude rozsah ekonomicky 
neaktivních starších osob postupně snižovat a bude se zvyšovat jejich 
zaměstnanost. To bude za předpokladu pokračujícího relativně příznivého ekonomic-
kého vývoje a při očekávaném dalším poklesu míry a celkového rozsahu zaměstnanosti 
nejmladších věkových skupin obyvatelstva.  

(Pozn.: při zachování současných specifických měr zaměstnanosti jednotlivých skupin 
mužů a žen a aniž by se dále prodloužila doba přípravy mládeže na povolání, by se 
zaměstnanost mladých ve věku 15-29 let do roku 2010 snížila oproti roku 2005 o cca 
143 tisíc osob, a to z důvodu poklesu počtu obyvatel v těchto mladších věkových 
skupinách). 

Zvýšení zaměstnanosti starších osob se pravděpodobně uskuteční již za daných 
opatření, tj. v důsledku postupného prodlužování důchodového věku a zpřísněných 
podmínek pro přiznání předčasného starobního důchodu. Současně, podle názorů 
řešitelů tohoto projektu, bude nutné mít v zásobě připraven zásobník dalších 
opatření, protože pouze již přijatá opatření se ukáží jako nedostačující k zabezpečení 
jak stanovených cílů, tak skutečně potřebné úrovně celkové zaměstnanosti. 

Ve srovnání s počtem ekonomicky neaktivních je „rezerva“ v počtu 
nezaměstnaných starších osob podstatně menší. Na druhé straně zde jde z velké 
části o osoby, které se alespoň formálně o zaměstnání ucházejí. V každém případě 
snížení míry nezaměstnanosti starších osob je aktuálním problémem. Stav a vývoj 
nezaměstnanosti vyjadřuje následující graf. 

 

                                                 
35  Pozn.: bližší strukturu těchto osob obsahuje jiný podkladový materiál, a to analýza výsledků VŠPS za 2. 
čtvrtletí 2004 a za 2. čtvrtletí 2005. 
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Graf č. 15 Míra nezaměstnanosti (v %) 
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Pramen: VŠPS, propočty a zpracování vlastní 

 

Graf jen potvrzuje všeobecně známá fakta: 

• Míra nezaměstnanosti starších osob (50-64 let) je trvale nižší než obecná míra. 

• Čím je věk vyšší, tím je míra nezaměstnanosti nižší (v roce 2005: skupina 50-
54letých…7,6 %, 55-59…5,8 %, 60-64…3,0 %). 

• V poslední době míra nezaměstnanosti starších osob roste rychleji než celková 
míra, dochází k postupnému přibližování obou úrovní. 

 

Prudká dynamika růstu míry nezaměstnanosti starších osob po roce 2002, 
zejména potom věkové skupiny 55-59letých, pravděpodobně odráží již výše zmíněné 
skutečnosti, tj. že skutečný věk odchodu do starobního důchodu zaostává za 
legislativně stanoveným důchodovým věkem, že zpřísnění podmínek pro odchod do 
předčasného důchodu vytváří tlak nejen na získání invalidního důchodu, ale i na 
zvýšení nezaměstnanosti starších osob. Tj. přesto, že došlo v posledních letech k růstu 
míry zaměstnanosti starších osob, že se zvýšil věk skutečného odchodu z ekonomické 
aktivity, narůstající počet starších osob v době, kdy ještě nesplňují podmínky 
pro přiznání starobního důchodu, nenachází vhodné uplatnění na trhu práce. 
Toto narůstání je nejen absolutní (roste počet starších nezaměstnaných), ale i relativní 
(roste podíl starších na celkovém počtu nezaměstnaných, roste i specifická míra 
nezaměstnanosti starších osob). 

Je obecně známou skutečností, že z řady důvodů (menší zájem zaměstnavatelů 
o starší pracovníky, jejich menší adaptabilita na měnící se technologické a jiné 
podmínky apod. - blíže viz sociologická šetření v rámci projektu) starší lidé po ztrátě 
zaměstnání obtížněji nacházejí nové pracovní uplatnění, proto i délka jejich nezaměst-
nanosti bývá vyšší než u mladších ročníků. Z těchto důvodů byla zákonem č.435/2004 
Sb., o zaměstnanosti prodloužena podpůrčí doba u uchazečů o zaměstnání ve věku 
50-55 let na 9 měsíců, u starších 55 let na 12 měsíců. 
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Nesporné rezervy jsou ještě v rozsahu a účinnosti opatření aktivní politiky 
zaměstnanosti v kompetenci úřadů práce. Ze statistiky úřadů práce mj. vyplývá: 

• Jestliže v průběhu roku 2005 bylo na veřejně prospěšných pracích umístěno 3,2 % 
všech uchazečů o zaměstnání, z uchazečů starších 50 let to bylo dokonce více, a to 
3,7 % (v roce 2006…3,8 % a 4,5 %). 

• Jestliže na společensky účelných pracovních místech bylo v roce umístěno 4,5 % 
všech uchazečů, ze starších 50 let to bylo jen 2,5 % (v roce 2006…5,1 % a 3,4 %). 

• Jestliže se rekvalifikací zúčastnilo v roce 2006 14,1 % ze všech uchazečů a v tom 
roce ji dokončilo 10,3 %, ze starších 50 let to bylo jen 9,5 %, resp. 6,6 %.  

 

I z těchto několika údajů je zřejmé, že zejména pokud jde o další odborné 
vzdělávání, charakterizované v rámci programů APZ (aktivní politiky zaměst-
nanosti) rekvalifikací, je jak zájem, tak i uplatnění starších uchazečů po 
skončení rekvalifikací menší než u ostatních uchazečů. Přitom právě odborná 
připravenost je základem pro uplatnění starších občanů na trhu práce. Ukazuje se, že i 
v oblasti APZ a v oblasti dalšího odborného vzdělání se nabízí značný prostor pro 
účinnější zapojení starších osob. 

 



Příloha I 
 
 

 66 

Poznámky ke střednědobé prognóze 
zaměstnanosti starších osob 

 
Zdeněk Karpíšek  

 
1. Úvodem 
 

Cílem této studie je posoudit některé vybrané aspekty dalšího možného vývoje 
zaměstnanosti starších osob (podle možností do roku 2020) a tak přispět k lepšímu 
pochopení jak významu, tak i potřeby řešení tohoto problému. 

 

Tj. jde o to, přispět k řešení otázek: 

• Je nebo v nejbližší době bude zaměstnanost starších osob vážným problémem? 

• Je třeba již nyní tento problém řešit? 

 

Další vývoj míry zaměstnanosti je závislý jak na poptávce, tak na nabídce 
pracovní síly. Poptávka po práci je rozhodujícím činitelem, závisí především na dalším 
ekonomickém růstu. V našem případě jde o specifickou poptávku, přesněji řečeno o 
zájem národního hospodářství, především zaměstnavatelů, po starších pracovních 
silách.36 

Nabídka starších pracovních sil závisí především na jejich zájmu o pracovní 
uplatnění. Tento zájem je utvářen řadou faktorů, mezi nimiž se jako významné jeví 
hmotná motivace, vzdělání a kvalifikační připravenost, systém důchodového pojištění 
apod. 

/Blíže jsou tyto otázky rozvedeny v úvodu dílčí studie Statistická analýza zaměstna-
nosti starších osob./ 

 

V této studii37 je další vývoj zaměstnanosti starších osob chápán v závislosti na 
dvou vlivech, kterými jsou: 

• demografický vývoj, 

• míra zaměstnanosti. 

 

                                                 
36  Pozn.: poptávka po pracovních silách je vždy konkretizována na poptávku po určité profesi, kvalifikaci, 

určitém výkonu práce, nikoliv podle věku. Zde jde spíše o zájem o pracovní uplatnění starších osob např. 
ze strany zaměstnavatelů. Pokud dále používáme termín „poptávka po starších pracovních silách“, je to 
míněno ve smyslu zájmu o tyto pracovníky. 

37  Tato studie vychází především z údajů demografické projekce a ze statistických dat, především 
z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Z VŠPS zejména pro návaznost na analýzu, pro níž jsou 
k dispozici dlouhodobější časové řady i potřebný soubor dat v základních ukazatelích (zaměstnanost, 
nezaměstnanost, ekonomická aktivita) v potřebném členění (podle pohlaví a věkových skupin). 
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2. Demografický vývoj (stručné shrnutí problematiky dalšího vývoje obyvatel-
stva do roku 2020 z hlediska osob starších 50 let)38 

 

2.1 Z hlediska celkové zaměstnanosti je rozhodující vývoj počtu obyvatel 
v produktivním věku, tj. ve věku jejich předpokládané ekonomické aktivity. Z tohoto 
pohledu se ukazuje jako rozhodující skupina obyvatel ve věku 15-64 let.39 Z hlediska 
tohoto projektu je rozhodující vývoj počtu obyvatel starších 50 let, přičemž zvláštní 
důraz je kladen na věkovou skupinu 55-64letých. Zaměstnanost starších osob nelze 
hodnotit (a tedy ani podporovat) izolovaně, ale pouze v rámci celkové zaměstnanosti.  

A protože demografický vývoj je jedním z rozhodujících předpokladů tohoto 
vývoje zaměstnanosti, je jeho zhodnocení nezbytné pro další úvahy o možném, resp. 
potřebném vývoji jak celkové zaměstnanosti, tak v jejím rámci zaměstnanosti starších 
osob.  

 

Co z tohoto hlediska lze vyčíst z demografické projekce?40 

 

Tabulka č. 1 Projekce počtu obyvatel v „produktivním věku“ do roku 2020 
(tis. osob) 

věk 2005 2010 2015 2020 2010-05 2015-10 2020-15 2020-05 2020/2005 

15-64 7 302,1 7 286,2 7 011,5 6 787,0 -15,9 -274,7 -224,5 -515,2 92,9 

25-59 5 358,1 5 307,4 5 253,9 5 221,0 -50,7 -53,5 -32,8 -137,1 97,4 

rozdíl 1 944,0 1 978,8 1 757,6 1 565,9 34,8 -221,2 -191,7 -378,1 80,5 

Pramen: demografická projekce ČSÚ, propočty vlastní 

Poznámka: v řádce „rozdíl“ je počet obyvatel v „krajních“ věkových skupinách, tj. 15-24 let a 60-64 let. 

    

                                                 
38  Tyto poznámky nenahrazují samostatnou studii o demografické projekci. K tomu viz samostatný podklad 

pro tento projekt A. Šťastná: Zhodnocení podkladů demografické projekce z hlediska očekávaného vývoje 
struktury věkových skupin (VÚPSV, 12.2005). Zde se soustředíme jen na ty okolnosti demografické 
projekce, které mají přímý vztah k zaměstnanosti starších osob. 

39  Tzv. „produktivní věk“ není dnes jednoznačně definován. Dříve za tento věk byl stanoven věk mužů 15-
59 let a věk žen 15-54 let. V důsledku prodlužování věku a zvyšování věku odchodu do starobního 
důchodu ztratil tento termín předchozí obsah. Zde je používán spíše jako pomocný termín sloužící ke 
zjednodušenému a názornějšímu vysvětlení vztahu mezi demografickým vývojem a zaměstnaností. 

40  V našich úvahách vycházíme z projekce ČSÚ do roku 2050, navazující na výsledky sčítání lidu, domů a 
bytů v roce 2001, a to ze střední varianty. Blíže viz zmíněný podklad A. Šťastné. 
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Graf č. 1 Počet obyvatel v produktivním věku 
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Pramen: demografická projekce ČSÚ, zpracování vlastní 

 
Z uvedených údajů v tabulce a z grafu je (za předpokladu reálného vývoje 
podle demografické projekce ČSÚ) zřejmé zejména toto: 

• Počet obyvatel v „produktivním věku“ 15-64 let v následujícím období 
dramaticky poklesne (cca o více jak půl milionu osob v období 2010-
2020). 

• K tomuto poklesu dojde počínaje rokem 2009. 

• Tento pokles je ale způsoben především poklesem ve věkové skupině 15-
24 let - o cca 30 %, tj. o cca 412 tisíc osob. 

• Počet osob v základním kmenu obyvatel v „produktivním věku“, tj. ve 
věkové skupině 25-59 let sice také poklesne, ale tento pokles není zdaleka 
tak dramatický (za celé 15leté období o necelých 140 tisíc osob, tj. o 2,6 
%). 

 

2.2 Ale nyní ještě zůstáváme u otázky, jak další demografický vývoj může 
ovlivnit vývoj zaměstnanosti. Z toho hlediska je třeba se podívat na vývoj vnitřní 
struktury obyvatelstva, tj. na vývoj podle pohlaví a podle věku, zejména potom na 
vývoj věkové skupiny starších osob (50+, z toho 55-64letých). 

Již znázornění dalšího vývoje celkové populace v produktivním věku 15-64 let 
v rozdělení do desetiletých skupin (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64) prokazuje 
značnou nevyrovnanost a rozkolísanost (viz graf):  
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Graf č. 2 Věková struktura - muži i ženy 
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Pramen: demografická projekce ČSÚ, zpracování vlastní  
 
    

V uvedeném vývoji se dramaticky projevují mimořádné nepravidelnosti, tak 
charakteristické pro demografický vývoj u nás. Jde zejména o toto: 

• Na počátku projektovaného období jsou ještě poměrně silně zastoupeny populačně 
bohaté ročníky narozených v poválečných letech minulého století (viz věková 
skupina 55-64letých kolem roku 2010). 

• Poslední početně bohatá generace narozených v 70. letech minulého století 
znamená výrazný nárůst „nejproduktivnější“ generace (35-44letých) v celém 
následujícím 15letém období, s vrcholem kolem roku 2015; síla této generace se 
promítá i do počínajícího nástupu 50letých koncem projektovaného období. 

• Naopak početní slabost generace narozených v 80. a 90. letech se v projektovaném 
období promítá do prudkého poklesu nejmladších věkových skupin v „produktivním 
věku“. Populační „propad“ je zřejmý i z toho, že v roce 2020 dokonce i absolutní 
počet obyvatel každé z obou těchto nejmladších skupin je nižší než počet obyvatel 
každé ze „starších“ skupin.  

• Ve vývoji věkové struktury mužů a žen nejsou v „produktivním věku“ podstatné 
rozdíly (pozn.: proto neuvádíme ani příslušné grafy). 

• Věková struktura krajních roků (2005 a 2020) se diametrálně liší: V roce 2005 je 
početně nejsilnější věková skupina „třicátníků“ (25-34letých) a ostatní věkové 
skupiny jsou zhruba stejně silné. V roce 2020 jsou silné skupiny „čtyřicátníků“ a 
„padesátníků“ a naopak výrazně slabší skupiny nejmladších, zejména „dvacátníků“. 
Tj. i v rámci produktivního věku“ dojde k výraznému stárnutí. 
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Tabulka č. 2 Věková struktura obyvatelstva v r.2005 a 2020 (tis. os.) 

věková skupina 2005 2020 

15-24 1 346,7 934,6 

25-34 1 726,1 1 298,6 

35-44 1 384,7 1 634,8 

45-54 1 463,7 1 603,4 

55-64 1 380,9 1 315,5 

Pramen: Demografická projekce 

 
Graf č. 3 Věková struktura 2005            Graf č. 4 Věková struktura 2020 
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2.3 Z hlediska tohoto projektu je rozhodující vývoj počtu obyvatel starších 50 
let. S postupujícím věkem totiž významně klesá specifická míra ekonomické aktivity a 
míra zaměstnanosti. Rozklad vývoje struktury starších obyvatel ve věku 50-64 let 
podle pětiletých skupin znovu ukazuje na poměrně značnou nepravidelnost, způsobe-
nou výkyvy v porodnosti ve 40. až 60. letech minulého století. Jak postupují (stárnou) 
jednotlivé 5leté generace, posunují se v čase jednotlivé výkyvy jak směrem nahoru, 
tak dolů v závislosti na početní síle generace. Např. silné populační ročníky narozených 
v letech 1946-1950 se promítají do vysokého počtu 55-59letých v roce 2005 a 60-
64letých v roce 2010. Obdobně se přesunuje prudký pokles počtu narozených v letech 
1956-1960 oproti narozeným v letech 1951-1955 vždy do následujícího 5letého období 
(viz tabulka a graf). Celkový počet obyvatel ve věku 50-64 let dosahuje vrcholu v roce 
2007, potom dochází k postupnému poklesu. Při tom vývoj u mužů a žen se liší jen 
nevýrazně (při vyšším počtu žen ve vyšším věku). 

 

Tabulka č. 3 Vývoj věkové struktury starších osob ve věku 50-64 let 

věk 2005 2010 2015 2020 
2010/ 
2005 

2015/ 
2010 

2020/ 
2015 

2020/ 
2005 

50-54 782,7 682,1 700,0 711,5 87,0 102,8 101,6 90,9 

55-59 783,6 761,3 664,5 684,2 97,2 87,3 103,0 87,3 

60-64 597,4 740,2 721,4 631,3 123,9 97,5 87,5 105,7 

50-64 2 163,6 2 182,7 2 085,9 2 027,0 100,9 95,6 97,2 93,7 

55-64 1 381,0 1 501,5 1 385,9 1 315,5 108,7 92,3 94,9 95,3 

Pramen: Demografická projekce ČSÚ 
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Graf č. 5 Věková struktura 50-64letých celkem 
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Souhrnně k vývoji počtu obyvatel ve věkové skupině 50-64 let: 

• Celkový počet obyvatel ve věku 50-64 let bude po roce 2010 klesat. 

• Z toho: počet obyvatel ve věkové skupině 55-64 let (tj. skupina, pro níž je 
stanoven „lisabonský cíl“) do roku 2010 ještě výrazně poroste, po roce 
2010 bude klesat. 

• Vývoj jednotlivých 5letých generací v rámci těchto „starších“ obyvatel je 
velice nerovnoměrný, odráží výrazné výkyvy v počtu narozených ve 40. až 60. 
letech minulého století, podobá se houpačce. Tyto výkyvy jsou společné mužům i 
ženám. 

• Do roku 2010 bude prudce stoupat počet obyvatel v nejvyšší věkové 
skupině (60-64letých) a naopak bude prudce klesat počet obyvatel 
v nejnižší věkové skupině „starších“ (50-54letých), což negativně 
ovlivňuje výši zaměstnanosti.  

• Po roce 2010 bude vývoj spíše opačný, ovšem při celkovém poklesu počtu 
obyvatel ve věku 50-64 let. 

 
3. Míra a úroveň zaměstnanosti 
 

3.1 Varianty  

Jestliže v úvahách o dalším vývoji populace, zejména v produktivním věku, 
bereme z praktických důvodů v úvahu jedinou variantu, a to střední variantu 
demografické projekce ČSÚ, v úvahách o dalším možném vývoji míry zaměstnanosti 
se nabízejí alespoň tři základní varianty, a to: 

• 1. varianta, vycházející z předpokladu zachování současných specifických 
měr zaměstnanosti jednotlivých pětiletých věkových skupin jak mužů, tak žen 
po celé následující období, tj. až do roku 2020, 

• 2. varianta, vycházející z tzv.lisabonských cílů, tj. z požadovaného růstu měr 
zaměstnanosti do roku 2010, 
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• 3. varianta, vycházející z předpokladu zachování specifických měr zaměst-
nanosti (jako ve variantě 1.), ale jen ve věkové skupině 25-54letých, a z předpo-
kladu prodloužení tendencí v „okrajových“ věkových skupinách, tj. poklesu 

specifických měr zaměstnanosti věkové skupiny 15-24 let a vzestupu 
specifických měr zaměstnanosti věkové skupiny 55-64letých. Tato varianta 
se nejvíce přibližuje pravděpodobnému dalšímu vývoji.  

 

Uvedené varianty jsou hypotetické, nejde v nich o prognózu pravděpodobného 
vývoje. Jde spíše o to, na jejich základě:  

 vyjevit některé základní problémy dalšího vývoje zaměstnanosti jak 
vcelku, tak zejména starších osob,  

 z tohoto pohledu posoudit oprávněnost podpory jejich zaměstnávání,  

 a tím přispět k optimálnímu zaměření možných směrů řešení této podpory.  

 

Základním východiskem pro úvahy o dalším reálném vývoji zaměstnanosti, 
v tom zaměstnanosti starších osob, by měly být úvahy a prognózy dalšího vývoje 
poptávky po pracovní síle. Takové úvahy jsou nad možnostmi tohoto projektu. To ale 
neznamená, že se lze úplně alespoň globálním úvahám vyhnout (pozn.: k tomu viz 
dále). 

 

3.2 První varianta  

Jak bylo uvedeno výše, jde o hypotetickou variantu, vycházející z předpokladu, 
že současné specifické míry zaměstnanosti budou po celé další období až do roku 2020 
zachovány. Tj. výsledkem provedených výpočtů je taková výše zaměstnanosti, jaké by 
bylo dosaženo, kdyby v každé 5leté věkové kategorii mužů i žen zůstal podíl zaměst-
naných na počtu obyvatel dané věkové kategorie neměnný (tj. stejný jako ve výchozím 
roce 2005) a měnil by se jen v závislosti na početní velikosti jednotlivých populačních 
generací. Specifickými mírami zaměstnanosti zde tedy rozumíme podíl zaměstnaných 
(jednak mužů, jednak žen) v jednotlivých pětiletých skupinách obyvatelstva. 

 

Tabulka č. 4 Specifické míry zaměstnanosti v r. 2005 

věková skupina muži ženy 

15-19 let 5,6 4,4 

20-24 let 55,1 40,9 

25-29 let 87,7 57,6 

30-34 let 93,3 65,4 

35-39 let 92,7 78,1 

40-44 let 91,1 83,6 

45-49 let 89,3 84,8 

50-54 let 85,3 79,5 

55-59 let 78,5 45,8 

60-64 let 33,7 12,3 

65+ 6,1 2,2 
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Graf č. 6 Specifické míry zaměstnanosti v r. 2005 
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Pramen (tabulka i graf): VŠPS 2005, propočty vlastní 

 

Z uvedené tabulky i grafu je zřejmé, že specifické míry zaměstnanosti v jednot-
livých věkových skupinách jak mužů, tak žen jsou výrazně odlišné. Nejvyšší míry (nad 
80 %) jsou u mužů ve věku 25-54 let, u žen jen ve věku 40-49 let. Nejnižší jsou u 
nejmladších a nejstarších věkových skupin jak mužů, tak žen. Proto změny ve věkové 
struktuře obyvatelstva vycházející z časových posunů jednotlivých generačních skupin 
z jedné věkové kategorie do druhé mohou podstatně ovlivnit další vývoj jak celkové 
zaměstnanosti, tak její vnitřní struktury podle věku i pohlaví. 

Výsledky propočtů v 1. variantě (tj. demografický vývoj podle demografické 
projekce, specifické míry zaměstnanosti po celé období zachovány na úrovni dosažené 
v roce 2005) jsou zřejmé z následujícího přehledu: 
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Tabulka č. 5 Vývoj zaměstnanosti při specifických mírách zaměstnanosti roku 
2005  

 (počty zaměstnaných v tisících osob, indexy v %) 

věková 
skupina 

2005 2010 2015 2020 2010/2005 2015/2010 2020/2015 2020/2005 

15-19 let 32,6 28,6 22,4 23,6 87,8 78,2 105,1 72,2 

20-24 let 338,4 319,8 282,8 222,7 94,5 88,4 78,7 65,8 

25-29 let 639,2 519,0 496,9 441,0 81,2 95,4 88,8 69,0 

30-34 let 670,5 696,5 577,5 553,5 103,9 82,9 95,8 82,5 

35-39 let 587,3 749,8 758,5 631,3 127,7 101,2 83,2 107,5 

40-44 let 593,7 614,3 774,5 783,5 103,5 126,1 101,2 132,0 

45-49 let 600,3 608,7 618,3 776,6 101,4 101,6 125,6 129,4 

50-54 let 641,3 561,0 576,6 586,1 87,5 102,8 101,6 91,4 

55-59 let 475,0 469,7 410,8 423,8 98,9 87,5 103,2 89,2 

60-64 let 131,7 166,1 162,3 142,6 126,1 97,7 87,9 108,3 

65+ 54,1 60,6 71,6 80,7 111,9 118,2 112,8 149,2 

celkem 15+ 4 764,0 4 794,2 4 752,2 4 665,3 100,6 99,1 98,2 97,9 
 

25-59 let 4 207,2 4 219,0 4 213,1 4 195,8 100,3 99,9 99,6 97,7 

15-34 let 1 680,7 1 564,0 1 379,6 1 240,7 93,1 88,2 89,9 73,8 

50-64 let 1 248,0 1 196,8 1 149,7 1 152,5 95,9 96,1 100,2 92,3 

55-64 let 606,7 635,9 573,1 566,4 104,8 90,1 98,8 93,4 

Pramen (vztahuje se i na následující graf): 2005 podle VŠPS, další údaje jsou vlastní propočty vycházející 
z demografické projekce ČSÚ a specifických měr zaměstnanosti roku 2005 
 

 
Graf č. 7 Vývoj zaměstnanosti při MZ z r. 2005 
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Z předchozích údajů je zřejmé, že za uvedených hypotetických předpokladů (tj. 
při neměnných specifických mírách zaměstnanosti 5letých skupin mužů i žen), tj. 
v podstatě při promítnutí jen demografických změn platí: 

• Celková zaměstnanost by se za celé období 2005 až 2020 mírně snížila (cca o 100 
tisíc osob).  

• Tento pokles by nastal až v 2. desetiletí, zatímco do roku 2010 by došlo dokonce 
k mírnému nárůstu. 

• U rozhodující kmenové skupiny obyvatel v „produktivním věku“, tj. u 
skupiny osob ve věku 25-59 let by v následujících letech až do roku 2020 
nedošlo k znatelnému poklesu zaměstnanosti (viz tabulka). 

• Výrazně by se však měnila věková struktura, když dojde k postupnému stárnutí 
zaměstnaných: 

 Početně silné ročníky narozených v 70. letech 20. století představují mezi 
zaměstnanými v roce 2005 početně silnou skupinu 25-34letých, v roce 2010 
30-39letých, v roce 2015 35-44letých a v roce 2020 40-49letých. 

 Početně silné ročníky narozených ve 40. letech 20. století (tj. generace 55-
64letých v roce 2005) postupně přejdou do důchodového věku. 

 Pro následující období je charakteristický výrazný pokles zaměstnanosti mladých 
věkových skupin. Počet zaměstnaných ve věkové skupině 15-34 let by se snížil 
cca o 440 tisíc osob, tj. na méně než 75 %. 

• Ve věkové skupině starších zaměstnaných (50-64letých) lze předpokládat 
výrazné změny ve vývoji vnitřní věkové struktury. V nejbližším pětiletém 
období (2005-2010) například dojde k poklesu zaměstnanosti „mladší“ skupiny 50-
54letých, ale k vzestupu „starší“ skupiny 60-64letých. Vcelku za celé období do 
roku 2020 by za uvedených předpokladů zaměstnanost starších osob ve věku 50-
64 let poklesla téměř o 100 tisíc osob (cca o 8 %). 

• V důsledku změn ve vnitřní struktuře by došlo (při nezměněných specifických 
mírách zaměstnanosti) k poklesu míry zaměstnanosti věkové skupiny 55-64letých 
ze 44,6 % v roce 2005 na 42,3 % v roce 2010. To uvádíme proto, že tzv. 
lisabonské cíle stanoví pro tuto věkovou skupinu úkol 50 % míry zaměstnanosti 
v roce 2010. Tj. předpokládaný demografický vývoj ještě dál zvyšuje 
náročnost tohoto cíle.  

 

Rozsah zaměstnanosti vytváří v podstatě kmenová skupina obyvatel ve věku 
25-59 let (zatímco míra zaměstnanosti „krajních“ věkových skupin je podstatně nižší, a 
proto i význam těchto skupin pro zaměstnanost je alespoň zatím méně významný). A 
u této kmenové skupiny se do roku 2020 neočekává žádný znatelný pokles celkové 
zaměstnanosti.  
 

 
3.3 Druhá varianta 

I v této variantě vycházíme ze střední varianty demografické projekce ČSÚ. 
Pokud jde o specifické míry ekonomické aktivity, nevycházíme již z jejich „prodloužení“ 
z roku 2005 do dalších let, ale respektujeme dosažení cílů stanovených EU. Zde jde o 
tento základní cíl: 
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• Zvýšit míru zaměstnanosti věkově starších občanů (55-64 let) do roku 
2010 na 50 % (závěr summitu Evropské rady ve Stockholmu. Navazujícím a 
souvisejícím cílem, formulovaným v Barceloně, je zvýšení průměrného věku 
odchodu do důchodu v EU do roku 2010 o 5 let).  

Zároveň je třeba respektovat i další související cíle: 

• Zvýšit celkovou míru zaměstnanosti do roku 2010 na 70 % (summit 
v Lisabonu, březen 2000), do roku 2005 na 67 % (summit ve Stockholmu). Rozumí 
se tím zřejmě míra zaměstnanosti osob ve věku 15-64 let. 

• Zvýšit míru zaměstnanosti žen do roku 2010 na 60 % (summit v Lisabonu ), 
do roku 2005 na 57 % (summit ve Stockholmu). I zde se rozumí zřejmě míra 
zaměstnanosti žen ve věku 15-64 let. 

 

Míra obtížnosti dosažení uvedených cílů, máme-li je aplikovat na ČR, je zřejmá 
z následujících porovnání: 

 

Tabulka č. 6 Míra zaměstnanosti a cíle EU (v %) 

míra zaměstnanosti stav ČR 2005 cíl EU 2005 cíl EU 2010 

občané ve věku 55-64 let  44,6 nestanoveno 50,0 

občané ve věku 15-64 let 64,8 67,0 70,0 

ženy ve věku 15-64 let 56,3 57,0 60,0 

 

Vyjádřeno v absolutních hodnotách (v počtu zaměstnaných) je stav následující: 

 

Tabulka č. 7 Porovnání cílů EU v zaměstnanosti pro rok 2010 se skutečností 
roku 2005 

(počty zaměstnaných v tis. osob) 

věková skupina 2005 2010 EU 2010 EU-2005 
2010 EU/2005 

(%) 
občané 55-64 606,7 750,7 144,0 123,7 

občané 15-64 4 709,9 5 100,3 390,4 108,3 

ženy 15-64 2 038,8 2 177,2 138,4 106,8 

 
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že nejrychlejší nárůst je požadován 

právě v růstu zaměstnanosti starších osob ve věku 55-64 let (téměř o čtvrtinu). 
Na druhé straně již v minulém pětiletí (2005/2000) byl v této věkové skupině dosažen 
nárůst dokonce výrazně vyšší (o 53,4 %), zatímco celková zaměstnanost v podstatě 
stagnovala (nárůst o 0,7 %). 

Uvedené relace jsou ovšem ovlivněny nerovnostmi demografického vývoje. 
Proto jako objektivnější se jeví porovnání úrovně zaměstnanosti podle obou variant, tj. 
teoreticky dosažitelné zaměstnanosti v roce 2010 jednak při zachování specifických 
měr zaměstnanosti (varianta č. 1), jednak při dosažení cílů EU (varianta č. 2). 
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Tabulka č. 8 Porovnání obou variant úrovně zaměstnanosti v roce 2010 

(počty zaměstnaných v tis. osob, míry zaměstnanosti v %) 

ukazatel 2000 2005 
2010 

1. var. 
2010 

2. var. 
rozdíl 

2005-2000 
rozdíl 2010 

2.-1.var. 

rozdíl 
2010 (2.var.) 

-2005 
obyvatelé:        

15+ 8 586,4 8 716,0 8 883,0 8 883,0 129,6 0,0 167,0 

z toho: 15-64 7 166,4 7 270,4 7 286,2 7 286,2 104,0 0,0 15,8 

            55-64 1 090,9 1 361,0 1 501,5 1 501,5 270,1 0,0 140,5 

zaměstnaní:        

15+ 4 731,6 4 764,0 4 794,2 5 161,8 32,4 367,6 397,8 

z toho: 15-64 4 675,1 4 709,9 4 733,6 5 100,3 34,8 366,7 390,4 

            55-64 395,6 606,7 635,9 750,7 211,1 114,8 144,0 

míra zaměst.        

15+ 55,1 54,7 54,0 58,1 -0,4 4,1 3,4 

z toho: 15-64 65,2 64,8 65,0 70,0 -0,4 5,0 5,2 

            55-64 36,3 44,6 42,3 50,0 8,3 7,7 5,4 

Pramen: 2005 VŠPS, obyvatelé 2010 demografická projekce ČSÚ, propočty vlastní 

 
Porovnáme-li však požadovaný vývoj do roku 2010 s předchozím skutečným 

vývojem míry zaměstnanosti, nezdá se být cíl pokud jde o zvýšení zaměstnanosti 
starších osob tak dramatický. 

 

Přesto porovnání obou variant v úrovni zaměstnanosti v roce 2010 a jejich 
porovnání se skutečností roku 2005 mj. ukazuje: 

• právě ve skupině starších osob ve věku 55-64 let je k dosažení tzv. 
lisabonských cílů vyžadován relativně vyšší růst zaměstnanosti než 
v ostatních věkových skupinách, 

• při vysokém růstu počtu starších obyvatel ve věku 55-64 let do roku 2010 
by při nezměněných specifických mírách zaměstnanosti vzrostla zaměst-
nanost této skupiny cca o 30 tisíc osob, ale k dosažení tzv. lisabonských 
cílů (tj. k míře zaměstnanosti 50 %) je třeba nárůst o 144 tisíc 
zaměstnaných osob.  

To dokumentuje, že zaměstnanosti starších osob je třeba věnovat již nyní 
mimořádnou pozornost. 

 
3.4 Třetí varianta 

Tato varianta vychází z těchto předpokladů: 

• Další vývoj počtu a struktury obyvatelstva podle věku a pohlaví bude v souladu se 
střední variantou demografické projekce ČSÚ. 

• Specifické 5leté míry zaměstnanosti základního kmenu obyvatelstva, tj. věkových 
skupin 25-54 let, zůstanou po celé následující období nezměněny, tj. na úrovni 
dosažené v roce 2005 (tj. zde jako ve variantě 1.). Tento předpoklad je reálný, 
spíše mírně optimistický, protože v uvedeném věkovém rozpětí ani v minulých 
letech nedošlo k výraznějším změnám (spíše byl zaznamenán mírný pokles). 
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• Výrazně se ale změní specifické míry zaměstnanosti dvou „okrajových“ 
věkových skupin, které jsou zdrojem pracovních sil, a to mladých osob ve věku 
15-24 let a naopak starších osob ve věku 55-64 let. U obou skupin předpokládáme 
prodloužení tendencí uskutečněných v minulých letech (u mladých po roce 1993, u 
starších po roce 1996). 

• U mladé generace 15-24letých předpokládáme další pokles specifických měr 
zaměstnanosti (nehledě na pokles počtu obyvatel v tomto věku) především 
v důsledku prodlužující se doby přípravy mládeže na povolání. 

• U starší generace 55-64letých naopak předpokládáme další vzestup specifických 
měr zaměstnanosti především v důsledku delšího setrvávání v zaměstnání jako 
odezvy obyvatel především na postupně se zvyšující zákonem stanovenou věkovou 
hranici odchodu do důchodu. 

 

Tato varianta ovšem vyžaduje provést dvě úvahy a s nimi související propočty. Jde o: 

• problém úbytku mládeže, 

• problém zvyšování míry zaměstnanosti starších osob. 

 

3.4.1 K problému úbytku mládeže jako zdroje pracovních sil 

Počet mladých pracovních sil (zde rozumíme věkovou skupinu 15-24 let) 
v předchozích letech klesal a i v blízké budoucnosti bude dál klesat. Je to dáno 
především dvěma vlivy - demografickým (pokles počtu mladých v důsledku poklesu 
porodnosti počínaje 80. léty minulého století) a dále i prodlužující se dobou přípravy 
mládeže na povolání. 

Podle našich propočtů se v minulých letech věk nástupu do zaměstnání po 
ukončené školní přípravě mládeže výrazně zvyšoval: v 1993..20,3 roků, 2000..21,2 
roku, 2005..22,3 roků. Je nesporné, že tento věk se bude dál zvyšovat a míry 
ekonomické aktivity a míry zaměstnanosti mladých osob ve věku 15-24 let se budou 
dále snižovat. Obdobně se za období 1993-2005, tj. za 12 let, míra zaměstnanosti 15-
24letých snižovala ročně v průměru o 4,4 %41 (1993…46,9 %, 2000…38,3 %, 2005… 
27,3 %). Pokud by uvedená dynamika pokračovala i v dalších letech, znamená to, že 
ročně se míra zaměstnanosti věkové skupiny 15-24 let bude i nadále snižovat o 4,4 % 
v důsledku především prodlužování přípravy mládeže na povolání. Další vývoj zaměst-
nanosti mládeže této věkové skupiny by byl potom charakterizován následujícími 
ukazateli:42 

 

 

                                                 
41  Rozumí se meziroční relativní pokles v % 
42  Podle tzv. Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, MŠMT 2001) by se měla celková průměr-

ná délka vzdělávání na všech stupních škol proti roku 1999 prodloužit o 2,1 roku v roce 2010 (viz i studie 
Nabídka pracovních sil, VÚPSV 2003), kdy by se podíl středoškolské mládeže dosahující maturitu měl 
zvýšit na75 %, v roce 2010 by mělo být do některé z forem terciárního vzdělávání přijato 53 % studentů 

příslušné věkové skupiny. V této 3. variantě vycházející z prodloužení reálně dosažené dynamiky 
specifické míry zaměstnanosti posledních 12 let by se věk nástupu do zaměstnání, který do značné míry 
kopíruje délku vzdělávání mládeže, zvýšil oproti roku 1999 v roce 2010 o 1,8 roku. Tj. tato varianta se 
blíží záměrům uvedené Bílé knihy. 
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Tabulka č. 9 Zaměstnanost mládeže ve věku 15-24 let 

 2005 2010 2015 2020 

míra zaměstnanosti v % 27,3 21,8 17,4 13,9 

věk nástupu do zaměstnání po ukončení školní přípravy (roků) 22,3 22,8 23,3 23,6 

počet zaměstnaných (tis.osob) 371,0 270,0 180,3 129,9 

Pramen: absolutní údaje 2005 VŠPS, další údaje vlastní propočty 

 
 
Graf č. 8 Věk vstupu po škole do zaměstnání 
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Shrnutí 

Má-li být zachována celková zaměstnanost ČR do roku 2020 na úrovni roku 
2005, je třeba mj. respektovat kromě demografických faktorů i předpokládaný další 
pokles míry zaměstnanosti a míry ekonomické aktivity mladších (15-24 let) v důsledku 
prodlužující se doby přípravy mládeže na povolání (školní přípravy). Vycházíme 
z předpokladu, že i dále se tato doba přípravy na povolání bude zvyšovat, což se 
projeví v pozdějším trvalém vstupu mládeže na trh práce a v dalším poklesu specifické 
míry zaměstnanosti 15-24letých (viz výše).  

Zde vycházíme z předpokladu, že v dalších letech do roku 2020 se bude míra 
zaměstnanosti 15-24letých snižovat trvale stejným tempem, jako tomu bylo v období 
1993-2005. 

Z našich propočtů potom (při dodržení výše uvedených předpokladů a 
v důsledku demografických vlivů) vyplývá: 

Skutečná zaměstnanost mladých (15-24 let) by se snížila oproti roku 2005 o:  

 101 tisíc v roce 2010 

 190 tisíc v roce 2015 

 241 tisíc v roce 2020 

 

Tj. k zachování úrovně celkové zaměstnanosti v ČR - při předpokládaném 
úbytku počtu obyvatel ve věku 15-24 let a při prodlužující se době přípravy 
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mládeže na povolání - bude nutno úbytek mladých pracovních sil (v rozsahu 
cca 240 tis. osob v r. 2020 oproti r. 2005) nahradit pracovními silami jiných 
věkových kategorií, nechceme-li řešení hledat v zahraniční migraci. S ohledem 
na minimální rezervy ve věkové skupině 25-54letých lze tuto náhradu hledat 
v podstatě jen u 55-64letých. 

 
3.4.2 Problém zvyšování míry zaměstnanosti starších osob v důsledku 
zvyšujícího se věku odchodu do důchodu 

Domníváme se, že nezpochybnitelným faktem v poslední době (a zřejmě i 
v době následující) je postupné zvyšování reálného věku odchodu „do důchodu“, 
správněji odchodu ze zaměstnání v důsledku vyššího věku (a obdobně odchodu 
z ekonomické aktivity do neaktivity).  

 

Vycházíme dále z předpokladu: 

• že se specifické míry zaměstnanosti obyvatel ve věkových kategoriích 25-54 let 
příliš nemění (a nebudou se ani v následujícím období zřetelně měnit43), 

• ale že se mění a budou měnit míry zaměstnanosti mladších (tj. ve věkové skupině 
15-24 let, viz výše) z důvodu prodlužující se přípravy mládeže na povolání  

• a že se mění a budou dále měnit i míry zaměstnanosti starších osob (zejména ve 
věkové skupině 55-64 let) z důvodu zvyšujícího se tzv. „důchodového věku. 

 

Zde k tomuto posledně jmenovanému vlivu: 

Zvyšující se reálný věk odchodu ze zaměstnání (resp. z ekonomické aktivity) 
starších osob souvisí bezesporu s rostoucím věkem odchodu do starobního důchodu 
stanoveným zákonem. Reálný růst odchodu do ekonomické „neaktivity“ ale není 
totožný s růstem této zákonem stanovené věkové hranice odchodu do důchodu. Zde 
působí ještě řada dalších vlivů, např. právní podmínky pro odchod do předčasného 
důchodu, vývoj rodinné ekonomické a sociální situace, celková poptávka po pracovních 
silách apod. 

V naší úvaze (tj. v 3. variantě dalšího vývoje zaměstnanosti) vycházíme z před-
pokladu, že zvyšování reálného odchodu starších osob z trhu práce do ekonomické 
neaktivity bude v následujících letech obdobné jako tomu bylo v posledních minulých 
letech. Za základ jsme vzali období 1996-2005, a to proto, že počínaje rokem 1996 je 
v platnosti nový zákon o důchodovém pojištění a že během této doby se výkyvy oběma 
směry v důsledku změn podmínek pro předčasný důchod víceméně vyrovnaly (tj. 
v prvých letech po roce 1996 se projevoval vliv příznivých podmínek pro odchod do 
předčasného důchodu, naopak v posledních letech se podmínky pro odchod do 
předčasného důchodu zpřísnily). 

                                                 
43  S ohledem na předchozí vývoj je tento předpoklad spíše optimistický. U většiny 5letých věkových skupin 

ve věkové kategorii 25-54 let docházelo v minulých letech k mírnému poklesu specifických měr zaměst-
nanosti. Kdyby měl tento trend dále pokračovat, požadavky na zaměstnávání starších osob, zejména osob 
ve věku 55-64 let, by dále narůstaly. Možnosti zvýšení míry zaměstnanosti ve věkových skupinách 25-
49letých jsou hlavně ve snížení míry nezaměstnanosti. Na druhé straně s rostoucí hmotnou úrovní obyva-
telstva lze u některých sociálních skupin (např. v domácnostech vysoce výdělečných osob) očekávat 
snížení zájmu o zaměstnání. 
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Podle našich propočtů se průměrný skutečný věk odchodu ze zaměstnanosti (v 
počtu roků) změnil takto: 

 

Tabulka č. 10 Věk odchodu ze zaměstnání (počet roků) 

 
1996 2005 změna 

průměrná roční 
změna 

muži 60,1 61,4 +1,3 +0,148 

ženy 57,6 58,8 +1,2 +0,133 

Pramen: Statistická analýza zaměstnanosti starších osob (podklad k tomuto projektu)44 

 
Za předpokladu, že i nadále se bude skutečný věk odchodu ze zaměstnanosti 

zvyšovat v průměru ročně o stejnou výši, byl by tento věk v následujících letech 
takový (v počtu roků): 

    
Tabulka č. 11 Věk odchodu ze zaměstnání 

 2005 2010 2015 2020 

zvýšení oproti r. 2005 0,00 0,74 1,48 2,22 
muži   

přepokládaný skutečný věk odchodu ze zaměstnání 61,41 62,15 62,89 63,63 

zvýšení oproti r. 2005 0,00 0,67 1,33 2,00 
ženy    

přepokládaný skutečný věk odchodu ze zaměstnání 58,83 59,50 60,16 60,83 

 
Provedli jsme propočet tohoto vlivu na růst specifických měr zaměstnanosti 

mužů a žen ve věkové skupině 55-64 let, tj. promítli jsme tento vliv do měr 
zaměstnanosti v letech 2010, 2015, 2020 získaných z propočtů teoretického vývoje 
zaměstnanosti v dalších letech za předpokladu neměnných specifických měr zaměst-
nanosti jednotlivých 5letých skupin mužů a žen.  

 
Tabulka č. 12 Upravené míry zaměstnanosti věkové skupiny 55-64 let (v %)45 

 2005 2010 2015 2020 

muži 59,4 63,3 68,3 77,1 

ženy 31,0 34,1 37,9 44,9 

celkem 44,6 48,1 52,6 60,6 

 
 

                                                 
44  Věk odchodu ze zaměstnání je zde vypočten jako poměr počtu zaměstnaných ve věku 55 let a starších 

k počtu zaměstnaných ve věkové skupině 50-54 let. Jde o hrubý propočet, který je ovšem pro naše 
úvahy, v nichž jde o postižení hlavních tendencí, dostačující. Nevýrazné nepřesnosti mohou být způsobeny 
tím, že vycházíme z pětiletých, nikoliv ročních věkových skupin, a z možné početní nevyrovnanosti těchto 
pětiletých skupin obyvatelstva. Nepodstatné odlišnosti oproti údajům Eurostatu mohou vyplývat z odliš-
ného způsobu výpočtu. Zvýšení věku odchodu ze zaměstnání z let 1996-2005 promítáme ve stejné 
dynamice do budoucích let, a to oproti úrovni hypotetické zaměstnanosti v letech 2010-2020 podle 
varianty č. 1.  

45  Tj. míry zaměstnanosti vycházející z předpokladu zachování specifických 5letých měr zaměstnanosti jak 
mužů, tak žen z roku 2005 i v dalších letech, ovšem upravených o vliv postupného předpokládaného 
zvýšení  věku skutečného odchodu ze zaměstnanosti 
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Tabulka č. 13 Zaměstnanost osob ve věku 55-64 let 

 2005 2010 2015 2020 2010-05 2015-10 2020-15 2020-05 

A:    muži 386,1 409,4 372,0 367,9 23,3 -37,4 -4,1 -18,2 

     ženy 220,5 226,4 201,2 198,5 5,9 -25,2 -2,7 -22,0 

     celkem 606,7 635,9 573,1 566,4 29,2 -62,8 -6,7 -40,3 

B:    muži 386,1 456,9 457,6 494,9 70,8 0,7 37,3 108,8 

     ženy 220,5 265,9 271,3 302,4 45,8 5,4 31,1 81,9 

     celkem 606,7 722,8 728,9 794,3 116,1 6,1 68,4 190,6 

B-A: muži 0,0 47,5 85,6 127,0 47,5 38,1 41,4 127,0 

        ženy  0,0 39,5 70,1 103,9 39,5 30,6 33,8 103,9 

        celkem 0,0 86,9 155,8 230,9 86,9 68,9 75,1 230,9 

A…zaměstnanost při zachování 5letých specifických měr zaměstnanosti dosažených v roce 2005 pro celé 
další období do roku 2020 (tzv. 1. varianta) 

B…zaměstnanost podle A, upravená ještě o vliv předpokládaného dalšího zvyšování specifických měr 
zaměstnanosti osob ve věku 55-64 let v důsledku postupného zvyšování tzv. důchodového věku (viz 
předchozí tabulka) (tzv. 3. varianta) 
 

Tj. uvedená zaměstnanost osob ve věkové skupině 55-64 let v letech 2005-2020 podle 
3. varianty vychází z těchto předpokladů: 

• další vývoj počtu obyvatel podle střední varianty projekce demografického vývoje 
ČSÚ, 

• zachování specifických 5letých měr zaměstnanosti mužů i žen v dalších letech na 
úrovni dosažené v roce 2005, avšak upravených (zvýšených) o vliv postupného 
pozdějšího odchodu ze zaměstnání („odchodu do důchodu“). Tento vliv byl 
propočten jako lineární prodloužení vývoje z let 1996-2005 (tj. podle skutečného 
postupného zvýšení, nikoliv podle výše zákonem zvyšované věkové hranice 
odchodu do důchodu). 

 

Shrnutí: 

• Pokud by se v dalších letech neměnily specifické míry zaměstnanosti starších osob 
(zde: 55-64letých), došlo by sice do roku 2010 ke zvýšení zaměstnanosti v této 
věkové kategorii, ale po roce 2010 by se tato zaměstnanost snižovala, za celé 
15leté období do roku 2020 cca o 40 tisíc osob. 

• Je ovšem reálný předpoklad, že právě v této věkové kategorii se bude zejména v 
důsledku zákonem zvyšované hranice odchodu do důchodu zvyšovat i reálný věk 
odchodu ze zaměstnání a z ekonomické aktivity, a tedy i specifická míra zaměstna-
nosti a v důsledku toho i celková zaměstnanost této věkové skupiny. 

• Pokud vycházíme z předpokladu, že se v dalších 15 letech bude reálný věk 
odchodu ze zaměstnání („odchodu do důchodu“) zvyšovat tak, jak tomu 
bylo v minulých letech (v průměru za léta 1996-2005), zvýší se zaměstna-
nost 55-64letých během celého období 15 let do roku 2020 o cca 190 tisíc 
osob.  

• Tím se do značné míry vyrovná úbytek zaměstnanosti „mladých“ ve věku 
15-24 let způsobený jak vlivem demografického vývoje (pokles počtu 
mladých obyvatel), tak vlivem očekávaného poklesu jejich specifické míry 
zaměstnanosti v důsledku postupného a trvalého zvyšování doby přípravy 
na povolání. 
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3.4.3 Souhrnně: 3. varianta dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob 

Na základě uvedených úvah o možném vývoji zaměstnanosti obou z hlediska 
věku okrajových skupin (15-24letých a 55-64letých) byla propočtena 3. varianta 
dalšího vývoje zaměstnanosti do roku 2020. 

Uvedené předpoklady jsou ve svém souhrnu (na základě dílčích propočtů) 
číselně vyjádřeny v následujícím přehledu (pozn.: počty osob v tisících): 

 
Tabulka č. 14 3. varianta vývoje zaměstnanosti do roku 2020 

 2005 2010 2015 2020 2010-05 2015-10 2020-15 2020-05 2020/05 

obyvatelé 15+ 8 716,0 8 883,0 8 875,6 8 875,3 167,0 -7,4 -0,3 159,3 101,8 

v tom: 15-24 1 357,0 1 238,6 1 036,2 934,6 -118,4 -202,4 -101,6 -422,4 68,9 

           25-54 4 552,5 4 546,1 4 589,4 4 563,8 -6,4 43,3 -52,6 -15,7 99,7 

           55-64 1 361,0 1 501,5 1 385,9 1 315,5 140,5 -115,6 -70,4 -45,5 96,7 

           65+ 1 445,6 1 596,8 1 864,1 2 088,3 151,2 267,3 224,2 642,7 144,5 

zaměstnaní 15+ 4 764,0 4 802,6 4 783,1 4 779,9 38,6 -19,6 -3,2 15,9 100,3 

v tom: 15-24 371,0 270,0 180,3 129,9 -101,0 -89,7 -50,4 -241,1 35,0 

           25-54 3 732,3 3 749,3 3 802,3 3 772,0 17,0 53,0 -30,3 39,7 101,1 

           55-64 606,7 722,8 728,9 797,3 116,1 6,1 68,4 190,6 131,4 

           65+ 54,1 60,6 71,6 80,7 6,4 11,0 9,1 26,6 149,2 
míra zaměstna-
nosti 15+ 

54,7 54,1 53,9 53,9 -0,6 -0,2 0,0 -0,8 98,5 

v tom: 15-24 27,3 21,8 17,4 13,9 5,5 -4,4 -3,5 -13,4 50,9 

           25-54 82,0 82,5 82,8 83,1 0,5 0,4 0,3 1,2 101,4 

           55-64 44,6 48,1 52,6 60,6 3,6 4,5 8,0 16,0 136,0 

           65+ 3,7 3,8 3,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,1 103,3 

Pramen: počty obyvatel 2010-2020 podle demografické projekce ČSÚ, údaje roku 2005 VŠPS, propočty 
vlastní 

 

Při dodržení výše uvedených předpokladů by další vývoj zaměstnanosti po roce 2005 
do roku 2020 byl charakterizován: 

• V podstatě stagnací celkové zaměstnanosti (nepodstatné zvýšení v roce 2020 oproti 
2005 o cca 16 tisíc osob, tj. o 0,3 %). 

• K této stagnaci zaměstnanosti by došlo i při mírném růstu počtu obyvatel (o cca 
160 tis. osob, tj. o 1,8 %), ale při mírném poklesu celkové míry zaměstnanosti (o 
1,5 %). 

• Došlo by ale v výrazným přesunům ve věkové struktuře zaměstnaných. Došlo by 
k prudkému poklesu zaměstnanosti mladších osob ve věku 15-24 let (o cca 241 
tisíc osob) jednak v důsledku výrazného poklesu počtu obyvatel této věkové 
skupiny (o 422 tis. osob, tj. o cca 31 %), ale i v důsledku prudkého poklesu 
specifické míry zaměstnanosti (na pouhých 13,9 %!) v důsledku zmíněného 
předpokládaného dalšího zvyšování doby přípravy na povolání. 

• Naopak, u starších osob ve věku 55-64 let by došlo k vzestupu zaměstnanosti (v 
této variantě o cca 190 tisíc osob), a to přes mírný pokles počtu obyvatel této 
věkové kategorie (ovšem až po roce 2010, za celé období pokles cca o 45 tis. 
osob, tj. o 3,3 %), ale v důsledku rychlého dalšího vzestupu specifické míry za-
městnanosti 55-64letých (o 36 %!) v důsledku pozdějšího „odchodu do důchodu“. 
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Tj. z hlediska starších osob (55-64letých) je jejich další růst zaměstnanosti nejen 
pravděpodobný), a to přes pokles počtu obyvatel této skupiny po roce 2010, ale je i 
z hlediska udržení celkové zaměstnanosti (při velkém očekávaném úbytku mladých) 
nezbytný. Podle této 3. varianty by celková zaměstnanost v podstatě stagnovala.  
Požadovaný rychlý ekonomický růst by však vyžadoval určitý růst celkové zaměstna-
nosti, a ten je zřejmě realizovatelný především (kromě výrazně vyšší pracovní migrace 
ze zahraničí) dalším zvýšením zaměstnanosti starších osob. 

 

3.5 Porovnání uvedených tří variant 

Souhrnně: 

• 1. varianta při zachování specifických měr zaměstnanosti v podstatě vyjadřuje 
důsledky demografických změn pro celkový vývoj a věkovou strukturu zaměstna-
nosti do roku 2020. 

• 2. varianta vyjadřuje tzv. lisabonské cíle, především dosažení 50 % míry zaměst-
nanosti věkové skupiny 55-64 let do roku 2010. 

• 3. varianta při zachování specifických měr zaměstnanosti „základního produktivního 
kmene“, tj. věkových skupin 25-54 let, ale při promítnutí předchozích tendencí 
vývoje specifických měr zaměstnanosti okrajových věkových skupin (tj. poklesu u 
skupiny 15-24 let a vzestupu u skupiny 55-64 let) do dalších let se nejvíce blíží 
pravděpodobné budoucí nabídce pracovních sil. 

 

Celkový přehled dává následující tabulka: 

 
Tabulka č. 15 Přehled tří variant dalšího vývoje zaměstnanosti 

(počet osob v tisících, míry zaměstnanosti v %) 

2010 2020  
2005 

1.v. 2.v. 3.v. 1.v. 3.v. 
2010 

2.-1.v. 
2010 

3.-1.v. 
2020 

3.-1.v. 

obyv.          

15+ 8 716,0 8 883,0 8 883,0 8 883,0 8 875,3 8 875,3 0,0 0,0 0,0 

15-64 7 270,4 7 286,2 7 286,2 7 286,2 6 787,0 6 787,0 0,0 0,0 0,0 

55-64 1 361,0 1 501,5 1 501,5 1 501,5 1 315,5 1 315,5 0,0 0,0 0,0 

zaměst.          

15+ 4 764,0 4 794,2 5 161,8 4 802,6 4 665,3 4 779,9 +367,6 +8,4 +114,6 

15-64 4 709,9 4 733,3 5 100,3 4 742,0 4 584,6 4 699,2 +366,7 +8,7 +114,6 

55-64  606,7  635,9  750,7  722,8  566,4  797,3 +114,8 +86,9 +230,9 

míra zam.          

15+ 54,7 54,0 58,1 54,1 52,6 53,9 +4,1 +0,1 +1,3 

15-64 64,8 65,0 70,0 65,1 67,5 69,2 +5,0 +0,1 +1,7 

55-64 44,6 42,3 50,0 48,1 43,1 60,6 +7,7 +5,8 +17,5 
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Protože podrobnější závěry jsou uvedeny u jednotlivých variant, zde uvádíme 
jen nejpodstatnější poznatky: 

• V případě, že by se v dalších letech neměnily specifické míry zaměstna-
nosti 5letých skupin, nedošlo by v následujících letech (po vzestupu 
zaměstnanosti do roku 2010) k dramatickému poklesu celkové zaměstna-
nosti ani zaměstnanosti ve věkové skupině 55-64 let. Ovšem tzv. 
lisabonské cíle by byly výrazně nenaplněny (míra zaměstnanosti v 2010 u 
55-64letých by byla 42,3 % místo požadovaných 50 %). 

• Dosažení požadované 50 % míry zaměstnanosti ve věkové skupině 55-64 
let a 70 % ve skupině 15-64 let v roce 2010 by vyžadovalo výrazné zvýšení 
míry zaměstnanosti v nejbližších letech ve všech věkových skupinách, 
zejména potom u mužů ve věku 60-64 let. Ve skupině 55-64letých by se 
měla zaměstnanost zvýšit o cca 144 tisíc osob oproti roku 2005. 

• Předpokládáme-li pokračování předchozích tendencí, tj. poklesu míry 
zaměstnanosti u mladých obyvatel ve věku 15-24 let zejména v důsledku 
pokračujícího prodlužování přípravy mládeže na povolání a obdobně 
pokračování vzestupu míry zaměstnanosti starších osob ve věku 55-64 let, 
celková zaměstnanost by dokonce mírně vzrostla (o cca 16 tisíc osob do 
roku 2020) při poměrně rychlém růstu zaměstnanosti starších osob ve 
věkové skupině 55-64 let (o cca 190 tisíc osob do roku 2020). Zde by byly 
dokonce překročeny tzv. lisabonské cíle v míře zaměstnanosti starších 
osob, ovšem až po roce 2010, ale ani v roce 2020 by nebyla dosažena 
požadovaná míra zaměstnanosti za populaci ve věku 15-64 let. 

• Tento zdánlivě optimistický předpoklad výrazného růstu zaměstnanosti 
starších osob nebude zřejmě splnitelný“automaticky“, jen v důsledku 
zejména zvyšující se věkové hranice odchodu do důchodu a zpřísněných 
podmínek pro předčasný odchod do důchodu. K jeho realizaci je nutné mít 
k dispozici zásobník účinných opatření realizovatelných podle konkrétního 
ekonomického a sociálního vývoje společnosti. 

 

4. Hrubá úvaha o souhrnné poptávce po pracovních silách, z toho 
o zájmu o starší pracovníky 
 

Není v možnostech a ani v zadání tohoto projektu zpracovat prognózu dalšího 
ekonomického růstu a z ní vyvozovat poptávku po pracovních silách, z toho o zájmu o 
starší pracovní síly. Je ovšem možné a zřejmě i potřebné pokusit se alespoň o určité 
globální úvahy o potřebě dalšího růstu zaměstnanosti. 

Žádná z výše uvedených variant ovšem neodpovídá na otázku, jaká bude 
skutečná poptávka po pracovních silách, z toho jaký bude zájem o starší. Ze všech 
propočtů je ovšem zřejmé, že jakýkoliv růst zaměstnanosti v následujících letech 
(po roce 2010) není myslitelný (pomineme-li možnost vyššího růstu pracovní 
imigrace ze zahraničí46) bez růstu celkové míry zaměstnanosti. 

                                                 
46  Rozumí se oproti střední variantě demografické projekce ČSÚ,  v níž se počítá s ročním kladným saldem 

zahraniční migrace ve výši cca 25  tis. osob ročně. 
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A tento celkový růst míry zaměstnanosti není zřejmě možný bez 
výrazného růstu míry zaměstnanosti starších osob. Toto tvrzení vyplývá z toho, 
že: 

• v předchozím období míra zaměstnanosti nejmladší věkové skupiny obyvatel (15-
24 let) trvale klesala a zřejmě bude i nadále klesat (pozn.: zatímco v teoretické 
variantě č. 1 se předpokládá stagnace specifických měr zaměstnanosti, tedy i 
věkové skupiny 15-24 let). To vyplývá především z předpokladu, že se bude dál 
zvyšovat doba přípravy mládeže na povolání, zejména se bude zvyšovat podíl 
studujících na vysokých školách, 

• v předchozím období trvale mírně klesala i míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 
25-49 let a nelze reálně předpokládat, že zde v následujících letech dojde 
k podstatnému obratu (pozn.: i zachování současné míry zaměstnanosti by zname-
nalo zlepšení oproti předchozímu vývoji),  

• v podstatě jedinou věkovou skupinou, kde lze oprávněně očekávat (a také 
podporovat) výraznější růst míry zaměstnanosti, jsou osoby starší 50 let. Zde se 
kumuluje řada vlivů jako např. prodlužující se věk, zvyšující se tzv. „důchodový 
věk“ apod. K podpoře tohoto potřebného (rozumí se z hlediska potřeb trhu práce i 
z hlediska „ufinancovatelnosti“ důchodového systému) růstu specifické míry 
zaměstnanosti starších osob je ovšem nezbytné přijmout řadu vhodných opatření. 

 

Předpokládáme, že úroveň produktivity práce ČR měřené úrovní HDP na 
jednoho pracovníka národního hospodářství by měla v průběhu příštích let dosáhnout 
úrovně EU-15. Vycházíme z odhadu, že současná úroveň naší produktivity práce 
dosahuje cca 61 % úrovně EU-15 a že i v následujících letech produktivita práce EU-15 
poroste tempem dosaženým v předchozích letech, tj. jen o 1,4 % ročně.47  

 1. V případě, že bychom uvažovali, že úrovně EU v úrovni produktivity práce 
dosáhneme v roce 2030, bude mít v uvedeném roce produktivita EU-15 hodnotu 141,6 
% své současné úrovně a ČR by musela do roku 2030 dosáhnout 232,1 % své 
současné úrovně, tj. cca 3,4 % ročního růstu. V takovém případě by růst HDP vyšší než 
3,4 % ročně musel být zabezpečován i růstem zaměstnanosti. 

 2. V případě, že bychom uvažovali, že úrovně produktivity práce EU-15 dosáh-
neme již v roce 2020, bude mít v tom roce produktivita EU-15 hodnotu 123,2 % 
současné úrovně a ČR by musela do roku 2020 dosáhnout 202,0 % své současné 
úrovně, tj. cca 4,8 % ročního růstu. Tj. každý vyšší růst HDP než 4,8 % by musel být 
podpořen i růstem zaměstnanosti. 

Jen pro srovnání uvádíme, že průměrný roční růst HDP v ČR v letech 2000 až 
2005 byl 3,6 % a růst produktivity práce (HDP/1 pracovník)…3,5 %. (V roce 2005 růst 
HDP dosáhl 6 %, růst produktivity..5,2 %, růst zaměstnanosti 0,8 %.48) 

Ambice české ekonomiky, podpořené současným vysokým růstem, jsou vyšší. 
Např. Strategie hospodářského růstu České republiky (materiál vlády ČR, 2005) uvádí 
šestiprocentní tempo růstu HDP jako sice ambiciózní cíl, který je ale za určitých 
předpokladů v možnostech ČR. Vyšší dynamika ekonomického růstu bude 

                                                 
47  Odvozeno z: Kadeřábková a kol. (Ročenka konkurenceschopnosti ČR, CES a Národní observatoř NVF, 

2005). Náš odhad  ČR/EU-15 v 2005….61 % navazuje na odhad 2004… 60,5 %. Kadeřábkové a kol. 
Průměrné roční tempo produktivity práce vyjádřené jako HDP/na 1 pracovníka za 10 let 2004/1994 … 
EU-15…101,4 %, ČR…121,9 % za 2004/1995, tj. ročně 2,2 % (Kadeř.), VÚPSV 2005/2000…119,3 %, tj. 
ročně 3,6 %. 

48  viz  Bulletin VÚPSV č. 21 z 05.2006 
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nesporně vyžadovat i růst absolutní úrovně zaměstnanosti, což není řešitelné 
bez růstu zaměstnanosti starších osob. 

 
5. Možné zdroje růstu zaměstnanosti starších osob 
 

Uvedený ekonomický růst a odpovídající růst zaměstnanosti je uskutečnitelný 
(nebereme-li v úvahu možnosti dalšího zvýšení pracovní imigrace ze zahraničí) 
v podstatě ze dvou zdrojů,49 a to: 

• snížení míry nezaměstnanosti starších osob, 

• snížení počtu ekonomicky neaktivních. 

 

Pokud jde o možnosti snížení míry nezaměstnanosti starších osob, je 
tento zdroj omezen. V roce 2005 dosáhla tato míra ve věkové skupině 55-64 let 5,2 
% (podle VŠPS) a počet nezaměstnaných byl cca 33 tisíc osob. Zvyšování důchodo-
vého věku výrazně zvýší počet těch, kteří ještě „nedosáhli“ na důchod. Pokud se 
nepodaří včas profesně a kvalifikačně (nehledě na rostoucí zdravotní rizika spojená se 
stárnutím) připravit generaci budoucích 55-64letých, bude spíše riziko nezaměstnanosti 
narůstat. Zachování cca 5 % úrovně míry nezaměstnanosti této věkové skupiny do 
budoucna by bylo úspěchem nehledě na to, že ani celkový počet nezaměstnaných 
nepředstavuje dostatečnou rezervu. 

Základním zdrojem je tedy snížení počtu ekonomicky neaktivních. Těch 
bylo v roce 2005 ve věkové skupině 55-64letých cca 721 tisíc, což je cca 53 % 
obyvatel této věkové skupiny. Při tom lze očekávat (právě v důsledku zvyšujícího se 
„důchodového věku“) narůstající tlak na přiznání invalidity a možná i předčasného 
starobního důchodu.  

Podle kvalifikovaného odhadu vycházejícího z podrobných podkladů VŠPS za 2. 
čtvrtletí 2005 byla struktura ekonomicky neaktivních osob ve věku 55-64 let v celém 
roce 2005 tato (počty v tis.os.): 

důchodci v předčasném důchodu   69,4 

důchodci v řádném důchodu  515,9 

invalidní důchodci (plný důchod) 113,1 

invalidní důchodci (částečný důchod) 17,3 

ostatní (práce neschopní, v domácnosti atd.)     5,6 

celkem  721,3 

 

Podle 3. varianty, která je zřejmě bližší reálnému vývoji, by po roce 2010 došlo 
k výraznému poklesu počtu ekonomicky neaktivních v tomto věku až na celkových cca 
476 tisíc osob v roce 2020 (oproti 721 tis. osob v roce 2005). Tj. cca 245 tisíc osob by 
bylo možné chápat jako zdroj pracovních sil. Zdá se pravděpodobné, že v tomto 
případě by se oproti současnosti snížil především počet důchodců ve věku 55-64 let 
v řádném důchodu (zhruba na polovinu, ve srovnání s 515,9 tis. v 2005). U ostatních 
složek ekonomicky neaktivních (důchodci v předčasném důchodu, invalidní důchodci ať 
v plném či částečném důchodu, ostatní) nelze reálně předpokládat - i vzhledem ke 
zvyšujícímu se důchodovému věku - pokles. Spíše lze tvrdit, že bez účinných opatření 

                                                 
49  viz i  dílčí studie k tomuto projektu „Statistická analýza zaměstnanosti starších osob“ (11.2006) 
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k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením trvá riziko nárůstu počtu 
nezaměstnaných invalidních důchodců. 

Vzestup celkové zaměstnanosti je v prvé řadě řešitelný souborem opatření 
k další podpoře zaměstnávání starších osob, nemáme-li počítat s výrazným zvýšením 
zaměstnanosti zahraničních pracovníků (se všemi doprovodnými klady i riziky). 

 
6. Celkové shrnutí 
 
• Cílem této studie bylo pomoci - na základě úvah o dalším možném vývoji 

zaměstnanosti - při hledání odpovědi na otázky:  

a)  zda je nebo v nejbližší době bude zaměstnanost starších osob vážným 
problémem,  

b)  zda je třeba již nyní tento problém řešit. 

• Za tím účelem byly zpracovány tři hypotetické varianty:  

1. varianta možného vývoje zaměstnanosti do roku 2020, vycházející ze střední 
varianty demografické projekce ČSÚ a z předpokladu zachování specifických měr 
zaměstnanosti 5letých věkových skupin mužů a žen, dosažených v roce 2005, 

2. varianta potřebného vývoje zaměstnanosti do roku 2010, vycházející z před-
pokladu dodržení tzv. „lisabonských“ cílů v míře zaměstnanosti (tj. u občanů ve 
věku 55-64 let..50 %, ve věku 15-64 let..70 % a u žen ve věku 15-64 let..60 % 
v roce 2010), 

3. varianta zachovávající specifické míry zaměstnanosti „základního produktivního 
kmene“, tj. věkových skupin 25-54 let, ale promítající předchozí tendence vývoje 
specifických měr zaměstnanosti okrajových věkových skupin (15-24 let a 55-64 
let). 

Mimo to byla uvedena hrubá úvaha o souhrnné poptávce po pracovních silách, 
podložená úvahou o dalším ekonomickém růstu. 

• Demografická projekce nesignalizuje (z hlediska trhu práce) zdánlivě do roku 2020 
výrazný úbytek základního zdroje pracovních sil, tj. obyvatel v „nejproduktivnějším“ 
věku 25-59 let (2005..5 358 tis. osob, 2020..5 221 tis. osob, pokles jen o 2,6 %). 
Ovšem během tohoto období dojde k výraznému stárnutí celého obyvatelstva, ale i 
uvnitř této věkové skupiny (např. počet obyvatel ve věkové skupině 25-34 let 
poklesne o 25 %). Ve věkové skupině 55-64 let, na níž je v „lisabonských“ cílech 
kladena zvláštní pozornost, dojde po vzestupu do roku 2010 k následujícímu 
poklesu (2010.. 1 381 tis., 2010..1 502 tis., 2020..1 316 tis.osob). 

 

Vzniká tedy otázka, do jaké míry je vůbec smysluplné usilovat již nyní o 
podporu zaměstnanosti starších osob, když k úvahám o propadu celkové zaměstnanosti 
během následujících 15 let nedává demografická projekce ani předchozí propočty 
podnět? 

 

Je ovšem třeba respektovat následující skutečnosti: 

• I v nejbližších letech lze reálně očekávat další snížení míry zaměstnanosti (a míry 
ekonomické aktivity) u mladých do 25 let, a to hlavně z důvodu dalšího prodloužení 
doby přípravy mládeže na povolání. A tuto vzniklou „mezeru“ bude třeba - 
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z pohledu trhu práce - zaplnit již v blízké budoucnosti staršími ročníky. Tj. i kdyby 
v dalších letech měla celková zaměstnanost stagnovat, bude třeba výrazně  
zvyšovat zaměstnanost starších osob. 

• Důchodový věk se v následujících letech v podstatě prodlouží (zřejmě minimálně 
na 63 roků u mužů i žen). Tj. zhruba platí to, že v roce 2007 bude 50 let těm, kteří 
půjdou v roce 2020 do důchodu. A ti by měli být profesně a kvalifikačně připraveni 
tak, aby o ně byl do (případně i „po“) dosažení jejich důchodového věku na trhu 
práce zájem. Jinak narůstá riziko jejich zvýšené nezaměstnanosti. Z tohoto pohledu 
se jeví zásadní a rychlé vyřešení systému dalšího profesního vzdělávání jako 
mimořádně závažné.  

• V současné době (jak dokládají statistické údaje i poznatky úřadů práce) se 
nezaměstnanost starších osob stává jedním z nejzávažnějších problémů na trhu 
práce. (Pozn.: nejde ani tolik o míru, jako o délku nezaměstnanosti a obtížnost 
návratu do pracovní aktivity.) Ztížená možnost pracovního uplatnění má zvláště u 
starších osob vážné nejen sociální a ekonomické, ale i psychické a zdravotní 
následky.  

• Požadavek na vyšší tempa ekonomického růstu bude vyžadovat nejen vyšší růst 
produktivity práce, ale i zvýšení zaměstnanosti. A to nelze řešit bez zvýšení 
zaměstnanosti starších osob (pozn.: u ostatních věkových kategorií jsou rezervy na 
zvýšení specifických měr zaměstnanosti omezené; určité možnosti ovšem jsou ve 
zvýšení pracovní migrace ze zahraničí). Vyšší zaměstnanosti starších osob je možné 
dosáhnout především snížením rozsahu ekonomicky neaktivních, zčásti i snížením 
jejich míry nezaměstnanosti. 

• Plnění „lisabonských cílů“ předpokládá již do roku 2010 relativně rychlé zvyšování 
celkové zaměstnanosti, ale zejména zaměstnanosti starších osob (jestliže u občanů 
ve věkové skupině 15-64 let je požadováno zvýšení celkové zaměstnanosti o 8,3 % 
oproti úrovni roku 2005, z toho u věkové skupiny 55-64 let je to téměř o 24 %). 

•  V dalších letech po roce 2020 dojde k prudkému poklesu i u počtu obyvatel ve 
věkové skupině 25-59 let (v letech 2020-2030 o cca 340 tisíc osob). Tj. postupem 
času nabývá problém podpory zaměstnanosti starších osob na významu. 

• Zde se zabýváme problematikou starších osob z hlediska trhu práce. Ale i z hlediska 
udržitelnosti a „ufinancovatelnosti“ starobních důchodů je zvýšení zaměstnanosti 
starších osob nezbytné a účinná a rychlá podpora zaměstnávání starších osob je 
aktuální. A zdá se nesporným, že zvýšení zaměstnanosti starších osob znamená 
zvýšení příjmů do státního rozpočtu a snížení sociálních výdajů. 

 

Z hlediska přístupu k možným opatřením k podpoře zaměstnanosti starších osob je 
zřejmé, že: 

• Požadovaný vyšší ekonomický růst (růst HDP) bude nesporně vyžadovat nejen 
rychlý růst produktivity práce, ale i alespoň mírný růst celkové zaměstnanosti. 
Tento růst je bez výrazného růstu zaměstnanosti (a specifické míry zaměstnanosti) 
starších osob, zejména ve věkové skupině 55-64 let nemyslitelný.  

• Prvořadým společenským zájmem i zájmem jak zaměstnavatelů, tak stárnoucích 
osob je včasná odborná, kvalifikační připravenost osob vstupujících do věkové 
kategorie starších tak, aby mohla být na trhu práce nabídnuta odborně připravená 
pracovní síla, o kterou by byl zájem. 
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• I z těchto hledisek je účelné mít připraven zásobník dalších opatření (nejen 
v oblasti vzdělávání) k podpoře zaměstnanosti starších osob, bez nichž samotné 
zvyšování tzv. důchodového věku nebude mít očekávaný efekt. 

• Jestliže určité jakoby „automatické“ zvýšení specifické míry zaměstnanosti starších 
osob je možné očekávat v důsledku zvyšujícího se „důchodového věku“, nelze ale 
očekávat, že toto zvýšení bude dostatečné. Kromě odborné, kvalifikační 
připravenosti starších osob lze očekávat potřebu i dalších podpůrných opatření 
k zaměstnanosti starších osob. 

• Nepodaří-li se při zvyšujícím se „důchodovém“ věku výrazně zvýšit i s pomocí 
dalších podpůrných opatření zaměstnanost starších osob, je reálné nebezpečí růstu 
jejich nezaměstnanosti a tlaku na přiznání invalidních důchodů. 

• Je proto nutné mít připraven určitý „zásobník“ vhodných opatření, která by decizní 
sféra mohla uplatnit podle okamžitého vývoje na trhu práce. 
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Shrnutí opatření zaměřených na podporu starších 
pracovníků v zemích EU 

 
Helena Vychová 

 
Současný demografický vývoj, nákladné důchodové systémy, nedostatek pra-

covní síly, to vše vedlo většinu zemí Evropské unie k hledání cest, jak zvrátit trend 
narůstajícího počtu předčasných důchodů a jak účinněji podpořit prodlužování 
pracovního života. Vlády tak začaly přijímat různá opatření znevýhodňující předčasné 
důchody a zavádět opatření stimulující starší pracovníky k delšímu setrvání v pracov-
ním poměru. Podle řady výzkumů by starší pracovníci dali přednost postupnému 
odchodu z pracovního života. Některé vlády tak přišly s pokusem o zavedení možnosti 
pružného odchodu do důchodu. V souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti zavedly 
členské státy aktivní politiku zaměstnanosti zaměřenou na starší pracovníky. Opatření 
zahrnují zejména dotace mezd, systém vzdělávání a pracovního poradenství, kampaně 
věnující se problematice starších pracovníků. 
 
 
Přehled hlavních opatření zaměřených na starší pracovníky v evropských 
zemích 
 

Opatření lze rozdělit do skupin na opatření přijímaná zaměstnavateli a státem. 
Opatření státu se mohou dále členit na opatření zaměřená na podporu zaměstnavatelů, 
na starší osoby a opatření vlády současně orientovaná na obě skupiny. 

Mimo tyto skupiny stojí významný faktor ovlivňující míru zaměstnanosti v zemi, 
a to výkonnost ekonomiky. Právě vysoká výkonnost ekonomiky je považována za 
jednu z hlavních příčin nízké nezaměstnanosti starších osob v Irsku. 

 

OPATŘENÍ ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELŮ  
 
Zvýšení podpory vzdělávání zaměstnanců 

-  výukové metody nutné přizpůsobit potřebám a schopnostem starších pracovníků;  
 

Belgie - sociální partneři se zavázali k zvýšení podílu mzdových nákladů vynakládaných 
na vzdělávání a k vypracování vzdělávacího plánu zaměřeného na starší pracovníky;  
 

Dánsko - přes 80 % firem nabízí vzdělávací kurzy svým zaměstnancům; 
  

Itálie - Vyšší vzdělávací institut - pořádá vzdělávací programy pro nezaměstnané starší 
50 let; 
 

další země: Finsko, Francie, Irsko;  
 
Modernizace pracovní doby a organizace práce, flexibilní pracovní prostředí  

např. v Belgii, Irsku 
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Podpora zlepšení pracovního prostředí 

-  zlepšení vztahů na pracovišti, motivace a zdraví zaměstnanců  
 

Finsko - přizpůsobení práce tak, aby napomáhala starším pracovníkům setrvat 
v zaměstnání a udržet si pevné zdraví 
 

ostatní země: Francie 
 
Preventivní opatření k zamezení či zmírnění fyzického opotřebení pracovníků  

-  nemocem z povolání lze předcházet zlepšením pracovních podmínek např. odstraně-
ním fyzické manipulace s těžkými předměty, zabezpečením vhodného osvětlení a 
umístěním pracovních míst; 

-  pro starší pracovníky, u nichž dochází k poklesu fyzické aktivity, je možné upravit 
pracovní místo podle jejich potřeb a udržet tak jejich produktivitu a zaměstnanost 
např. úpravou úrovně osvětlení vzhledem k zhoršenému zraku starších osob či 
změnou pracoviště s cílem snížit fyzickou náročnost;  

-  převzetí těžké fyzicky náročné práce vykonávané starším pracovníkem, který zůstává 
jako školitel výkonu této činnosti;  

-  přizpůsobení pracovního tempa; 

-  pravidelné lékařské prohlídky 
 
Vhodná pracovní místa pro starší pracovníky  

-  přizpůsobit náročnost zaměstnání věku a fyzické výkonnosti starších pracovníků 
 
Změna postojů uvnitř organizace ve prospěch starších pracovníků  

-  např. pomocí zdůrazňování výhod zaměstnávání a investování do starších pracovníků, 
školení v oblasti rovných příležitostí, specifických potřeb stárnoucí pracovní síly;  

-  zavedení senior managementu 
 
Podpora zájmu starších zaměstnanců na řešení této problematiky 

 
Úprava kolektivních dohod 

Příklady ustanovení v kolektivních dohodách: 

-  výplata finančních odměn při dosažení 50 let, při odchodu do řádného starobního 
důchodu; 

-  omezení propouštění osob v předdůchodovém věku; 

-  závazky zakazující věkovou diskriminaci; 

-  ustanovení o možnosti převedení starších pracovníků na méně náročnou práci 
v rámci organizace při současném zachování původní (vyšší) mzdy 

 

Dánsko - dohody obsahují sociální kapitoly řešící problematiku pracovních podmínek 
pro znevýhodněné osoby včetně starších pracovníků;  
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Nizozemsko 

• kariérní přestávky pro starší osoby 

• dohoda o dodatečné dovolené pro starší pracovníky 

• úprava pracovní doby starších pracovníků s cílem snížit náročnost jejich práce; 
úpravy se týkají práce přesčas, práce o víkendu, příležitostné práce a práce na 
směny 

• úprava kratší pracovní doby starších pracovníků 

• opatření týkající se vzdělávání starších zaměstnanců 

• úprava propouštění starších pracovníků 

• dohody o lékařských prohlídkách. Zde lze rozlišit dva typy úprav. První typ nabízí 
možnost lékařských prohlídek, které jsou pracovníkům určitého věku hrazeny 
zaměstnavatelem. Druhý typ představuje povinnost zaměstnanců zajistit si lékařské 
prohlídky 

 

Belgie - kolektivní smlouvy zakotvují možnost podpory hladkého přechodu starších 
pracovníků k jiným příležitostem pracovního uplatnění v případě nadbytečnosti 
z důvodu restrukturalizace podniku (přemístění v rámci společnosti, osobní trénink, 
outplacement) 
 

Německo podrobněji viz příloha 
 
Založení fondu na podporu zaměstnanosti osob v předdůchodovém věku  

Řecko 
 
Vytváření speciálních programů zaměřených na zlepšení pracovní výkonnosti 
starších zaměstnanců  

Švédsko - ForeningsSparbanken - program 55+ podrobněji viz příloha 
 
 

OPATŘENÍ ZE STRANY STÁTU  
 

I. OPATŘENÍ NA PODPORU ZAMĚSTNAVATELŮ 
 

A. Daňová opatření  
 

Snížení finančních nákladů na pracovní sílu (snížení daňového zatížení pracovní 
síly) - zejména ke konci jejího pracovního života  

Belgie - snížení výše příspěvků na sociální zabezpečení u osob ve věku nad 57 let 
 

Německo - příspěvek zaměstnavateli na zaměstnání starších pracovníků: zaměstnava-
telé, kteří přijmou nezaměstnanou osobu ve věku 55 let a více, nemusí odvádět 
příspěvek na pojištění v nezaměstnanosti (3,25 %) 
 

Portugalsko - snížení příspěvků na sociální pojištění pro zaměstnavatele, jestliže 
přijme pracovníka pobírajícího starobní nebo invalidní důchod 
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Rakousko - zrušení příspěvků zaměstnavatelů odváděných na politiku zaměstnanosti 
za pracovníky přijaté ve věku 50 a více let; snížení příspěvků na sociální zabezpečení 
u osob ve věku 56+ (ženy)/ 58+ (muži). 
 

Lucembursko - Fond zaměstnanosti - fond hradí příspěvky na sociální zabezpečení 
placené zaměstnavatelem a zaměstnancem v soukromém sektoru za podmínky, že 
společnost zaměstná starší osoby nebo dlouhodobě nezaměstnané 
 

Španělsko - snížení příspěvků placených zaměstnavatelem na sociální pojištění:  

a)  u zaměstnanců ve věku 45-54 let se příspěvky placené zaměstnavatelem snižují o 
50 % v prvním roce a o 45 % v dalších letech v případě mužů, u žen činí snížení 
v prvním roce 60 % a v dalších letech 55 % 

b)  u zaměstnanců ve věku 55-64 let činí redukce u mužů 55 % a 50 %, v případě žen 
65 % a 60 % 

c)  za zaměstnance nad 65 let zaměstnavatel příspěvky už neodvádí 
 

Maďarsko - stát hradí část penzijního pojištění zaměstnanců; zaměstnavatelé, kteří 
přijmou nezaměstnané ve věku nad 50 let nemusí platit za tyto osoby pojistné na 
zdravotní péči; 
 

Itálie - snížení odvodů na sociální pojištění u starších zaměstnanců pracujících na 
částečný pracovní úvazek 
 

další země: Irsko, Dánsko, Nizozemsko (nezaměstnaní 50+), Slovinsko (nezaměstnaní 
55+) 
 
Daňová osvobození  

Francie - osvobození firmy od daně vybírané za propuštěné pracovníky nad 50 let, 
jestliže byli přijati ve věku nad 46 let 
 
 

B. Ostatní opatření 
 

Finanční podpora zaměstnavatelů k přijímání starších pracovníků  

Německo - zaměstnavatel, který přijme pracovníka ve věku nad 50 let, má nárok po 
dobu dvou let na finanční podporu ve výši 20 - 40 % mzdových nákladů. V případě 
zaměstnání osoby nad 55 let nemusí zaměstnavatel odvádět za tyto pracovníky 
příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti. 
 

Řecko - systém mzdové podpory financovaný z prostředků Fondu zaměstnanosti a 
odborného vzdělávání. Jestliže podnik přijme nezaměstnaného občana, kterému do 
dosažení oficiálního důchodového věku chybí pět let, bude mu vyplacena podpora 
v rámci tohoto systému. 
 

Španělsko - nezaměstnané osoby starší 52 let, které nastoupí do nového zaměstnání, 
mohou pobírat dále podporu v nezaměstnanosti. O tuto částku se zaměstnavateli 
zároveň snižují mzdové náklady na tohoto pracovníka.  
 

Švédsko - dávky zaměstnavatelům, kteří přijmou osobu starší 57 let, která byla neza-
městnaná nejméně dva roky. Podpora může být vyplácena 24 měsíců a pokrývá 75 % 
mzdy, jejíž maximální výše je omezena. 
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Malta - v případě zaměstnání pracovníka staršího 40 let je zaměstnavateli vyplácena 
po určitou dobu dotace ve výši poloviny minimální mzdy.  
 

Finsko - v případě, že zaměstnavatel zaměstná na plný úvazek pracovníka staršího 54 
let, jehož měsíční mzda dosahuje 900 - 2 000 eur, má nárok na mzdové dotace pro 
tohoto pracovníka. 
 

další země: Nizozemsko, Francie, Slovinsko, Itálie, Belgie, Rakousko 
 
Zamezit zneužívání sociálního systému zaměstnavateli k řešení problémů 
nadbytečné pracovní síly 

- povinnost zaměstnavatelů vyplatit odstupné v případě propuštění z důvodu nadby-
tečnosti; - úprava pomocí zákonů nebo v kolektivních smlouvách 

 

Nizozemsko - zaměstnavatelé, kteří by propustili pracovníka staršího 57,5 let, by 
museli odvádět vyšší platby na podpory v nezaměstnanosti 
 

Rakousko - pokuty za propuštění starších pracovníků 
 
Podpora sociálních partnerů zaměřená na odstranění všech překážek 
z kolektivních smluv, které brání pokračovat starším pracovníkům v práci. 
 
Podpora zaměstnavatelů k přijetí aktivní strategie v oblasti zaměstnanosti 
starších osob  

Francie 
 

Belgie - vláda vytvořila speciální fond ve výši 5 mil. eur na podporu zaměstnavatelů, 
kteří si přejí zlepšit pracovní podmínky vlastních pracovníků ve věku 55+. 
 
Podpora zaměstnavatelů, kteří zajišťují a poskytují odborný výcvik starším 
pracovníkům 

Německo - v případě, že zaměstnavatelé vyplácí pracovníkům ve věku nad 50 let mzdu 
i v době, kdy se účastní vzdělávacích kurzů, náklady jejich vzdělávání hradí úřady 
práce 
 

Maďarsko - dotace zaměstnavatelům ve výši 50 % na vzdělávání. 
 

Dánsko - státní dotace na úhradu vyplacených mezd pracovníkům v průběhu 
vzdělávání  
 

Velká Británie, Španělsko, Rakousko 
 
Zlepšení podnikatelského prostředí  

-  zejména pro malé a střední podniky 
 
Pravidla pracovního trhu učinit více přívětivá pro malé firmy  

Itálie 
 
Státem zřizované poradenské služby na pomoc podnikům v oblasti dlouho-
dobého plánování pracovních míst a kvalifikací  

Velká Británie - projekt workshopů (seminářů) pro menší zaměstnavatele - odborné 
semináře  pro malé  a střední  zaměstnavatele zaměřené   na problematiku věkové roz- 
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manitosti pracovní síly. Semináře dávají možnost zaměstnavatelům porovnat jejich 
současnou praxi v kontextu demografických změn a změn v podnikatelském prostředí, 
analyzovat dopady stárnutí populace na jejich obchodní činnost a objevit výhody 
věkově smíšené pracovní síly. 
 

Rakousko - poradenský servis pro zaměstnavatele - pomoc od státu, šíření příkladů 
z praxe a mezinárodních zkušeností se zaměstnáváním starších osob; 
 

-  publikace věnující se problematice zaměstnávání starších osob určené zaměstna-
vatelům 

 

další země: Francie, Dánsko 
 
Zveřejňování zkušeností podniků úspěšných v řešení dané problematiky 

Např. Velká Británie - iniciativa Age Positive (www.agepostitive.gov.uk) 

Rakousko - www.arbeitundalter.at 

Německo - www.inqa.de 
 
 

II. OPATŘENÍ ZAMĚŘENÁ NA STARŠÍ OSOBY 
 
 

A. Opatření důchodové politiky - důchodová reforma 
 
Omezení předčasných důchodů  

Hlavní opatření k omezení předčasných důchodů: 

- redukce výše předčasných důchodů 

- zvýšení věku pro odchod do předčasného důchodu 

- zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, důraznější sankce pro 
čerpání předčasných důchodů  

 

Belgie - zvýšení věku pro předčasný důchod z 58 na 60 let a prodloužení období 
odvodu pojistného z 30 na 35 let. 
 

Dánsko - zpřísnění kritérií - důchod není možné získat před dosažením důchodového 
věku 65 let 
 

Finsko - zvýšení věku nároku na předčasný starobní důchod z 60 na 62 let, zvýšení 
redukce výše předčasného důchodu, zrušení individuálního předčasného důchodu a 
předčasného důchodu pro nezaměstnané  
 

Rakousko - zvýšení redukce výše předčasných důchodů z 2 % na 4,2 % za rok 
 

Španělsko - do předčasného důchodu je možné odejít za následujících podmínek:  
a) alespoň po dobu šesti měsíců byla osoba registrována na úřadu práce 
b) doba pojištění dosahuje 30 let 
c) pracovník ukončil zaměstnání z důvodů rozhodnutí zaměstnavatele 
 

Výše starobního důchodu se snižuje o 6 - 8 % za každý rok zbývající do dosažení věku 
65 let. 
 

další země: Francie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko 
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! Systém invalidních důchodů může představovat alternativní formu předčasného 
odchodu do důchodu. Současně je tedy třeba zamezit zneužívání ostatních systémů 
sociálního zabezpečení za účelem předčasného odchodu do pracovní neaktivity. 
 
Vytváření podnětů pro pozdější odchody do důchodu 

-  úprava pravidel zaměstnání a důchodových pravidel, aby se zvýšily podněty pro starší 
pracovníky zůstat déle v zaměstnání a došlo k znevýhodnění dřívějších odchodů 
z pracovního trhu;  

-  poskytnutí vyšších důchodových nároků lidem, kteří zůstanou v práci déle;  

-  zachování plných důchodových práv i v případě redukce pracovní doby, poskytnutí 
bonusů, procentní zvýšení důchodu; 

-  podpora k setrvání v zaměstnání po dosažení důchodového věku; 

-  umožnit lidem, kteří pracují po dosažení důchodového věku, pokračovat v jejich 
spoření na důchodovém účtu; 

 

Itálie - příjmy ze zaměstnání po dosažení důchodového věku zdaňovány samostatně, 
zaměstnanci v důchodovém věku i jejich zaměstnavatelé jsou osvobozeni od příspěvků 
na pojištění. 
 

Nizozemsko - daňové úlevy - osoby pracující po dosažení důchodového věku získají 
slevu na dani z příjmu, jejíž výše narůstá s věkem. 
 

Portugalsko - výplata příspěvku tomu, kdo bude pracovat i po dosažení důchodového 
věku a kdo odpracuje více jak 40 let. 
 

Španělsko - základ pro stanovení důchodu se zvyšuje u zaměstnance staršího 65 let 
s dobou zaplaceného pojištění 35 let každý rok o 2 %, maximálně však o 10 %.  
V případě, že doba pojištění nedosahuje 35 let, k zvýšení výpočtového základu dojde 
v momentě, kdy bude dosaženo požadované doby placení pojistného. 
 

Velká Británie - možnost volby mezi zvýšením pravidelného důchodu vypláceného 
státem nebo vyplacením jednorázové platby podléhající zdanění. Procentní navýšení 
činí 1 % týdenní výše důchodu za každých odložených 5 týdnů. Možnost volby jedno-
rázové dávky je podmíněna odložením odchodu do důchodu minimálně o jeden rok. 
Výše jednorázové platby se skládá z důchodu, na který by měla osoba normálně nárok 
od data dosažení důchodového věku, a z úroku. Po odchodu do důchodu je vyplácen 
normální starobní důchod. 
 

Švédsko - nový NDC systém znamená vyšší pojistně-matematickou neutralitu, každý 
rok odkladu odchodu do důchodu zvyšuje důchodové nároky v takové míře, že 
nevytváří pobídky k dřívějšímu odchodu do důchodu. 
 

Finsko - zvýšeno procento vyměřovacího základu, o které se zvyšuje důchod (4,5 % 
za rok pro osoby ve věku 63-68 let) 
 

Slovensko - procentuální zvyšování důchodových dávek  
 

Slovinsko - poskytování bonusů  
 

další země: Francie 
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Zvyšování normálního důchodového věku  

Dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění patří mezi základní 
podmínky vzniku nároku na starobní důchod. 
 

V posledních letech lze v zemích EU pozorovat tyto trendy v oblasti úpravy 
důchodového věku: 

1) v některých zemích EU-15, které původně upravovaly nižší důchodový věk u žen 
než u mužů, dochází k postupnému zvyšování důchodového věku u žen na stejný 
věk, který mají muži (obvykle 65 let), v souladu se zásadou rovného zacházení  

  

Belgie - zvyšování důchodového věku u žen na 65 let (bude dosaženo v roce 2009) 
Rakousko - zvyšování důchodového věku u žen na 65 let (2014) 
Velká Británie - zvyšování důchodového věku u žen na 65 let (2020) 

 

2) v některých zemích došlo k harmonizaci podmínek nároku na starobní důchod 
v jednotlivých speciálních schématech důchodového pojištění 

       
     Itálie - zvýšení  důchodového  věku zaměstnanců  soukromého sektoru na 65 let u      
                mužů a na 60 let u žen 
     Kypr - zvýšení důchodového věku státních úředníků na 63 let 
 

3) v zemích střední a východní Evropy převládal na začátku 90. let důchodový věk 60 
let u mužů a 55 let u žen, v posledních letech došlo v řadě zemí ke zvýšení 
důchodového věku u mužů i žen 

 

     Estonsko - zvýšení důchodového věku na 63 let pro muže i ženy (2016) 
     Maďarsko - zvýšení důchodového věku na 62 let pro muže i ženy (2009) 
     Litva - zvýšení důchodového věku na 65 let (2026) 
     Lotyšsko - zvýšení důchodového věku na 62 let pro muže i ženy (2009) 
     Slovensko - zvýšení důchodového věku na 62 let pro muže (2006) i ženy (2015) 
 

4)  V Dánsku došlo ke snížení důchodového věku u mužů i u žen z 67 let na 65 let 
 

5)  Island a Norsko mají věkovou hranici 67 let,  Německo postupné zvýšení důchodo- 
     vého věku z 65 na 67 let (2029) 

 
Prodloužení minimální doby pojištění 

Francie - prodloužení minimální doby pojištění potřebné pro vznik nároku na plný 
starobní důchod z 37,5 roku na 40 let 
 
Prodloužení rozhodného období pro stanovení výše důchodu  

Rakousko - zvýšení z 15 na 45 let 
Finsko - prodloužení z deseti let před odchodem do důchodu na celou pracovní kariéru 
Francie - zvýšení na 25 nejlepších let z hlediska výše dosažených příjmů. 
 
Snížení výše starobního důchodu vypláceného ze státního důchodového 
systému  

Irsko - výše st. důchodu tvoří 20 - 35 % předešlého příjmu - to je jedna z příčin nízké 
nezaměstnanosti starších osob 
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Rakousko - postupně klesá návrh snížit z 88 % na 80 % zvýšení důchodu za každý rok 
pojištění z původních 2 % na 1,78 %, tj. původně dosahoval důchod 80 % výpočto-
vého základu po 40 letech pojištění, po reformě bude stejné výše důchodu dosaženo 
po 45 letech pojištění 
 

Zrušení zákazu souběhu starobního důchodu a pracovního příjmu 

Souběh plného starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti je: 
 

1) možný bez omezení - Německo (důchodci ve věku 65+), Nizozemsko (státní dů-
chod), Rakousko, Polsko, Portugalsko, Finsko, Itálie, Lucembursko (65+), Švédsko, 
Velká Británie, Maďarsko, Kypr, Slovensko 

2) možný do určitého limitu příjmu, při vyšších příjmech je důchod krácen nebo 
přestává být vyplácen - Belgie, Dánsko, Řecko, Francie 

3) není možný - Španělsko (možný pouze souběh částečného důchodu s prací na 
částečný úvazek), Slovinsko (možný pouze souběh částečného důchodu s prací na 
částečný úvazek) 

V některých systémech, zejména příspěvkově definovaných (např. Švédsko, Polsko), 
vznikají v případě souběhu důchodu s výdělečnou činností dodatečné důchodové 
nároky a důchod je po určité době vyměřen v nové (vyšší) výši. 
 

Omezení souběhu předčasného důchodu a pracovního příjmu  

Lucembursko - v případě, že občan pobírá předčasný důchod, může vykonávat jen 
příležitostné zaměstnání. Příjem z tohoto zaměstnáním nesmí být vyšší než třetina 
minimální mzdy. Jestliže příjem ze zaměstnání překročí tuto hranici, je důchod 
automaticky snížen na polovinu. 
 

Zavádění flexibilních důchodů (flexibilní důchodový systém)  

-  umožňují postupný přechod do důchodu; spojení postupných odchodů do důchodu 
s prací na částečný úvazek 

 

Rakousko - podle úpravy částečných důchodů mohou podniky uzavírat se staršími 
pracovníky následující dohody: ženy ve věku přes 50 let a muži přes 55 let mají 
možnost omezit svoji pracovní dobu na 40 % - 60 % původní pracovní doby a zároveň 
nadále pobírat 70 až 80 % jejich dřívějšího příjmu; starší pracovníci mají možnost 
rozdělit období snížené pracovní doby do „bloků“, kdy v první polovině tohoto období 
vykonávají práci na plný úvazek a v druhé polovině mají zcela volno. 
 

Německo - zaměstnanci ve věku 55 let a více mohou omezit svoji pracovní dobu o 50 
% až na dobu pěti let. Zaměstnavatelé musí dorovnat mzdu tohoto pracovníka alespoň 
na úroveň 70 % a platit příspěvky na důchodové pojištění alespoň ve výši 90 % 
příspěvků odváděných z předešlé mzdy, takže částečný důchod představuje pouze 
malou redukci příjmu. Pracovní doba může být snížena po celou dobu sjednaného 
období nebo lze využít možnosti jejího rozdělení do bloků (rozdělení na období plného 
pracovního úvazku a volna). 
 

Švédsko - v novém systému mohou osoby odcházet do důchodu v 61 letech s plným 
nebo částečným důchodem (1/4, 1/2 nebo 3/4) a současně pokračovat ve výkonu 
zaměstnání na plný nebo částečný pracovní úvazek 
 

Dánsko - částečné důchody pro zaměstnance a OSVČ ve věku 60-65 let, kteří pracují 
na částečný úvazek 

další země: Portugalsko, Španělsko, Francie 
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Flexibilní důchodový věk 

-  jistá flexibilita důchodového věku existuje v důchodových systémech většiny států 
EU 

 

Finsko - zavedlo flexibilní důchodový věk, předčasně je možné odejít do důchodu v 62 
letech s redukcí důchodu, obecný důchodový věk činí 63-68 let 
 

-  země, které zavedly příspěvkově definované důchodové systémy, mají stanoven 
minimální důchodový věk, odklad odchodu do důchodu do vyššího věku zvyšuje výši 
důchodu  

 

           1. (státní) pilíř příspěvkově definovaného typu (tzv. NDC) byl zaveden v těchto 
zemích: Švédsko - odchod do důchodu kdykoliv po dosažení věku 61 let; není 
stanovena horní věková hranice; věk odchodu do důchodu je často stanoven kolektivní 
smlouvou  
              Itálie - flexibilní důchodový věk 57-65 let 
              Polsko - minimální důchodový věk 60 let u žen, 65 let u mužů 
              Lotyšsko - minimální důchodový věk 62 let          
      

Velká Británie - návrh na zrušení nebo zvýšení povinného důchodového věku. Na 
národní úrovni neexistuje věk povinného odchodu do důchodu, řada firem má však se 
zaměstnanci uzavřenu smlouvu, kde je povinný věk odchodu do důchodu stanoven. 
 
Zajištění větší transparentnosti finančního zajištění na stáří  

- starší osoby by měly mít lepší přístup k informacím o finančních vyhlídkách privát-
ního i veřejného důchodového systému, aby mohly zhodnotit, co bude za 10 a více 
let znamenat jejich rozhodnutí opustit trh práce dříve; 

 

-  informace o výši důchodu v závislosti na věku odchodu do důchodu 
 

-  Švédsko - všem účastníkům důchodového systému jsou rozesílány výpisy z účtů. 
Výpisy jsou rozesílány každoročně a obsahují záznamy o změně salda na pomyslných 
a fondových účtech účastníka oproti předchozímu roku a prognózu budoucí výše 
důchodu. 

 

-  Velká Británie - občané mají možnost využít služby tzv. „Předpovědi důchodu“ k 
získání informací o výši důchodu, na který si již vydělali, a o jeho předpokládané 
výši při odchodu do důchodu. Součástí předpovědí jsou i modelace výše důchodu 
zohledňující rozhodnutí o odložení odchodu do důchodů a přehled možností zvýšení 
konečné výše důchodu. 

 

-  Francie - zákon o důchodové reformě stanovil právo pojištěnců na informace o 
průběhu plnění jejich nároků na důchod a výši důchodu, kterou by mohli požadovat. 
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B. Ostatní opatření 

Úprava systému sociální ochrany  

-  učinit tento systém více podnětným 

-  Předčasné odchody z trhu práce se neuskutečňují pouze v rámci soustav k tomuto 
účelu zřízených. Za funkční alternativy lze pokládat dlouhodobý přístup k dávkám 
podpory v nezaměstnanosti a přístup k soustavám invalidních a nemocenských 
dávek. 

 
Daňové úlevy pro pracovní příjmy starších osob 
 
Finanční příspěvky k příjmům starších osob 

-  přímá podpora mzdy poskytována starším pracovníkům 
 

Německo - nezaměstnaní, kteří přijmou práci, jenž je ve srovnání s předešlým 
zaměstnáním hůře placena, obdrží doplatek kompenzující snížení příjmu dosahovaného 
v novém zaměstnání. Doplatek je poskytován ve výši 50 % (první rok), resp. 30 % (ve 
druhém roce) z rozdílů mezi příjmy. Navíc odvody na důchodové pojištění se zaměst-
nancům sníží na 90 % skutečné výše. 
  

Rakousko 
 
Uvolnění omezení souběhu pracovního příjmu a sociálních dávek v případě 
dlouhodobě nezaměstnaných starších osob  

Francie, Dánsko 
 
Podpora nezaměstnaných starších pracovníků k návratu na trh práce  

-  školení, vzdělávání, dobrovolnické aktivity, granty na podporu vzdělávání na 
pracovišti, rozvíjení spolupráce s dobrovolnými organizacemi s cílem zlepšit posky-
tování informací o možnostech pomoci k návratu do zaměstnání, místních pracovních 
a dobrovolných příležitostech, pracovní rehabilitace, rozvoj pečovatelských služeb, 
podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti starších osob 

 

Lucembursko - Fond zaměstnanosti 
 

Velká Británie - Program New Deal 50+ - program nabízí osobní poradenství a pomoc 
při hledání zaměstnání, dávky starším osobám, které opět nastoupí do zaměstnání a 
granty na odborná školení probíhající na pracovišti. 
 

Belgie - podpora propuštěných starších osob nad 50 let k hledání zaměstnání 
prostřednictvím „Jobclubs for 50+“. Kluby poskytují speciální vzdělávání a poradenství.  
 

Kypr - podpora rozvoje pečovatelských služeb, které by usnadnily starším pracovníkům 
péči o jejich rodinné příslušníky a umožnily jim setrvat v zaměstnání 
 

Irsko - poradenství, vzdělávání pro začínající podnikatele 
 
Zlepšení pracovních podmínek a kvality práce 

-  zajištění bezpečného, zdravého a adaptabilního pracovního prostředí 

-  programy zdravotní prevence a rehabilitace pro starší občany 
 

Belgie, Francie, Španělsko, Rakousko 
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Větší pracovní flexibilita 

-  lepší možnost částečných pracovních úvazků, kariérní přestávky, snižování pracovní 
doby ke konci kariéry, nové flexibilní pracovní metody (teleworking, práce doma) 

-  dny volna navíc pro starší zaměstnance při zachování plné výše příjmu a důchodo-
vých nároků 

-  výkon práce na částečný úvazek bez omezení důchodových nároků v důsledku 
snížení výše sociálních odvodů z nižšího (částečného) pracovního příjmu 

Belgie, Irsko, Itálie, Portugalsko, Německo, Velká Británie, Polsko, Španělsko, Švédsko 

 
Finanční podpora vzdělávání  

-  placené studijní volno - Rakousko, Německo a Belgie 

-  vzdělávací poukázky - Belgie, Rakousko 

-  individuální vzdělávací účty - spořící účty jednotlivců určené na úhradu nákladů 
vzdělávání; daňové zvýhodnění příspěvků; spořit mohou jak zaměstnanci, tak 
zaměstnavatelé (Velká Británie), Rakousko 

-  daňově uznatelné náklady na vzdělávání  

-  výplata náhrad příjmů v průběhu studia 

-  finanční podpora nákladů souvisejících se vzděláváním např. speciálně určená pro 
vymezenou věkovou skupinu (např. v Rakousku pro osoby ve věku nad 45 let) 

 
Podpora vzdělávacích příležitostí pro starší osoby 

-  tvorba vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu, rozvoj informačního a poradenského 
systému v oblasti vzdělávání 

 

Rakousko - v rámci projektu „Tandem generation - staří a mladí využívají počítač“ 
mladí lidé působící jako lektoři seznamují starší občany se základy práce s Internetem. 
   
Ochrana starších pracovníků v souvislosti s jejich propouštěním 

Belgie - zaměstnavatel propouštějící zaměstnance ve věku 45 let a více je povinen mu 
poskytnout služby v souvislosti s jeho propouštěním (poradenství, pomoc s hledáním 
nového zaměstnání, pomoc se zahájením podnikatelské činnosti); právo pracovníků 
starších 45 let na převedení do jiného zaměstnání v případě jejich propuštění z důvodů 
na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel, který nevyhoví požadavku na převedení do 
jiného zaměstnání, je povinen zaplatit pokutu ve výši 3 600 eur. 
 

Německo - jestliže zaměstnavatel zruší pracovní poměr staršího zaměstnance, má 
povinnost náhrady. Povinnost se týká zaměstnavatele, jestliže zaměstnanec v oka-
mžiku ukončení pracovního poměru dosáhne 55 let. Zaměstnavatel musí do 57 let 
hradit zaměstnanci podporu v nezaměstnanosti po dobu 32 měsíců. Povinnost náhrady 
bude od začátku roku 2006 zrušena. 
 

Španělsko - zaměstnavatel v případě masového propuštění musí platit dále pojištění 
za propuštěného pracovníka staršího 55 let do doby, než bývalý zaměstnanec dosáhne 
věku 61 let.  
 

Švédsko - zákoník práce upravuje postupy firem v případě snižování počtu zaměst-
nanců. Jedná se o systém založený na principu LIFO známého z účetnictví, kde je 
používán  při  oceňování zásob.  Výraz  LIFO je zkratkou         anglického  vyjádření daného  
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principu: „last-in-first out. Uplatnění přístupu „poslední dovnitř - první ven“ tak ve 
skutečnosti znamená, že v případě propouštění musí z firmy nejdříve odejít pracovníci, 
kteří jsou zde nejkratší dobu. Systém tak zvýhodňuje pracovníky, jenž jsou v daném 
podniku zaměstnáni déle. 

Výhodou nástroje je ochrana zaměstnanosti starších pracovníků. 

Nevýhody spočívají v možném tlaku na předčasné důchody ze strany zaměstnavatelů 
v době odbytových potíží firem a nižší pracovní mobilitě starších pracovníků, neboť 
změnou zaměstnání by starší pracovníci přišli o výhodu v podobě ochrany před 
propuštěním, která s počtem odpracovaných let pro jednu firmu narůstá.  

Francie - v případě propuštění pracovníka ve věku 50 a více let musí zaměstnavatel 
odvádět příspěvek Správě pojištění v nezaměstnanosti. Výjimka existuje v případě, 
kdy se jedná o ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, který byl v době přijetí 
starší 45 let. Opatření ve skutečnosti působí spíše jako překážka zaměstnávání osob 
50+, a proto bylo rozhodnuto o jeho postupném rušení do roku 2010. 

Nizozemsko - Mirror principle - v případě hromadného propouštění musí struktura 
propouštěných pracovníků na základě zvolených hledisek odrážet strukturu pracovní 
síly daného podniku 

Další země: Rakousko 
 

Stanovení kvót pro zaměstnávání starších osob 

Povinnost firem zaměstnávat určité procento starších osob. 
 

Např. Lotyšsko, Rusko - povinnost firem i veřejnoprávních organizací zaměstnávat 
alespoň 5 % starších pracovníků.  
 

Nevýhoda nástroje spočívá v snižování flexibility starších pracovníků, znevýhodnění 
ostatních věkových skupin, posílení administrativní regulace trhu práce.  
 

Programy politiky zaměstnanosti  

Dánsko - osoby  starší  60  let  mají  nárok na výplatu podpor  v  nezaměstnanosti  po            
              dobu 30 měsíců; 

  - iniciativa  More   People  in  Employment -  zaměřeno  na  aktivnější  přístup  
        k starším nezaměstnaným 
 

Německo - nezaměstnané osoby nad 55 let mají delší ochranu 
 

Francie -  z  celkového  počtu  podporovaných  zaměstnání  musí úřady práce vyhradit  
                  určitou část pro osoby starší 50 let. 
 

Poradenské služby pro starší pracovníky v oblastech souvisejících s proble-
matikou trhu práce  

-  hledání zaměstnání, rekvalifikace, soc. problémy spojené s nezaměstnaností, právní 
a sociální poradenství  

 

Regionální akce 

-  především vzdělávání - pro důchodce, speciální služby pro starší pracovníky 
organizované úřadem práce a zlepšení služeb místních vzdělávacích center, podpora 
svépomocných sítí starších lidí poskytujících si vzájemnou pomoc na trhu práce 

 

např. Itálie 

Podpora mobility starších lidí 
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III. OPATŘENÍ VLÁDY ZAMĚŘENÁ NA OBĚ SKUPINY 
 
Revize daňových a příspěvkových systémů  

-  cíl - zvýšit motivaci osob zůstat v zaměstnání co nejdelší dobu 
 
Podpora celoživotního vzdělávání 

-  zvýšit účast starších osob ve vzdělávání;  
Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Řecko, Španělsko, 
Švédsko, Estonsko, Nizozemsko, Slovinsko;  
 

Maďarská vláda připravuje celkovou vzdělávací politiku pro dospělé a nový Vzdělávací 
akt pro dospělé. 
 

-  vzdělávací poukázky - Belgie, Rakousko   

-  Vzdělávací fond - příspěvky od zaměstnavatelů, zaměstnanců - Maďarsko, Francie, 
Španělsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko 

-  daňové úlevy 

-  přizpůsobení vzdělávací nabídky potřebám jednotlivců i zaměstnavatelů 
 
Provázání vzdělávání starších osob s jejich nárokem na finanční podporu  

Rakousko - vyplácení podpor během odborného školení ve výši podpory v nezaměst-
nanosti pro osoby starší 45 let; po uplynutí jednoho roku placené studijní dovolené je 
dospělým pokračujícím ve vzdělávání vyplácena denní finanční podpora od úřadu práce 
 

Polsko - zvýhodnění v případě propojení předčasného důchodu s odborným vzdělá-
váním  
 

další země: Itálie 
 
Informační kampaň  

-  kampaň zaměřená na změnu vnímání a chování celé společnosti ve vztahu k starším 
pracovníkům, na zvýšení povědomí o kvalifikaci a potenciálu seniorů s cílem 
dosáhnout změn v postojích společnosti vůči stárnutí;  

-  nutné zdůraznit význam a hodnotu starších pracovníků na trhu práce. Starší 
pracovníci disponují velmi důležitými dovednostmi, které mladším pracovníkům 
chybí. Mezi tyto kvality starších lze zařadit strategické myšlení, schopnost uvažování, 
loajalitu, pracovní nasazení. 

 

Dánsko, Francie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Finsko, Velká Británie, 
Rakousko, Estonsko, Slovensko 
 
Aktivní politika zaměstnanosti  

-  podpora setrvání starších pracovníků v zaměstnání, jejich návratu do zaměstnání, 
kvality zaměstnání pro starší pracovníky, podpora tvorby nových pracovních míst pro 
starší osoby, veřejné práce, dotovaná pracovní místa, pomoc při hledání zaměstnání, 
podpora vzdělávání starších osob, rekvalifikace 
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Speciální politiky zaměřené na starší pracovníky  

Dánsko - Senior policy (politika starších osob) ministerstva zaměstnanosti zahrnuje 
celou řadu speciálních opatření zaměřených na zlepšení integrace starších pracovníků 
na trhu práce. Tato opatření zahrnují: 

●  Speciální fond, jehož prostředky jsou vynakládány na opatření podporující integraci 
nezaměstnaných starších pracovníků. Podpora může mít podobu např. ovlivňování 
přijímacího procesu firem, zdůrazňování kvalifikace starších pracovníků nebo infor-
mační kampaně zveřejňující nejlepší příklady z praxe. 

●  Nabídku pěti hodin bezplatného poradenského servisu pro všechny zaměstnavatele. 
Konzultanti poskytují firmám rady v oblasti rozvoje jejich „senior policy“, rozvoje 
lidských zdrojů starších pracovníků a vytváření sítě s dalšími zaměstnavateli.  

●  Finanční pomoc poskytovanou nezaměstnaným starším 50 let, kteří se rozhodnou 
řešit svojí nezaměstnanost pomocí vlastních sil (např. založením firmy, zahájením 
podnikání) a zároveň tak vytvářejí nové pracovní příležitosti. 

 

Irsko - Politika aktivního stárnutí - cíle politiky: změna postojů zaměstnavatelů, 
podpora vzdělávání, flexibilní pracovní prostředí, sociální ochrana a daňová opatření.  
 

Estonsko v roce 1999 přijalo program Politika pro starší občany, jehož cílem je 
podporovat a rozšiřovat mezinárodně přijaté principy Společnosti pro všechny. 
 

Speciální programy zaměřené na podporu zaměstnanosti starších osob  

Finsko - Národní program pro stárnoucí pracovníky - cíl - podpořit starší pracovníky 
k setrvání v zaměstnání a zlepšit jejich možnosti hledání práce. 
 

Francie - Národní mobilizační plán pro zaměstnance ve věku nad 55 let - cíl - odstranit 
prostředí vytlačující starší pracovníky, podpořit starší pracovníky k setrvání v pracovní 
síle a zlepšit míru návratnosti osob starších 50 let zpět do zaměstnání - podrobněji viz 
příloha. 
 

Francie - vládní program „Národní plán pro zaměstnanost starších pracovníků“ (2006) 
- zaměřen na zavedení specifických dohod na dobu určitou pro osoby ve věku nad 50 
let. 
 

Německo - Program 50+ - zavádí finanční stimuly, podpora změny společenského 
mínění ohledně starších pracovníků.  
 

Švédsko - program Garance aktivity - umístění dlouhodobě nezaměstnaných starších 
osob (déle než dva roky ve věku 55 let a více) v různých programech zaměřených na 
obnovení jejich pracovní aktivity. 
 

Polsko - 50 plus - Program zvýšení účasti osob nad 50 let na trhu práce. Cílem 
vládního programu je zvýšit míru zaměstnanosti starších osob 50+. Mezi jeho hlavní 
opatření se řadí podpora nediskriminační politiky zaměstnanosti ve vztahu k starším 
pracovníkům a nezaměstnaným, zvýšení počtu starších osob v programech aktivní 
politiky zaměstnanosti, zvýšená pomoc poskytovaná osobám nad 50 let po jejich 
propuštění. 
 

Zákaz věkové diskriminace  

-  zákaz věkových limitů v pracovních inzerátech, zákaz diskriminačních metod použí-
vaných při najímání pracovníků 

 

Velká Británie - podpora zaměstnavatelů k přijetí standardů stanovených v kodexu 
Věkové rozmanitosti v zaměstnání; od 1.10.2006 zákon zakazující věkovou diskrimi-
naci 
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další země: Finsko, Irsko, Nizozemsko, Německo, Bulharsko, Slovensko, Lotyšsko 
Malta a ČR 
 
Podpora vzniku soukromých zprostředkovatelen práce  

Nizozemsko - existuje zde personální agentura specializující se na vyhledávání 
pracovních míst pro starší pracovníky ve věku nad 55 let 
 

Další země: Itálie 
 
Legislativní opatření podporující vytváření speciálních míst pro starší osoby 
 
Legislativní ochrana před nedobrovolnou změnou úvazku na částečný 
pracovní úvazek 
 
Zlepšení pracovněprávní ochrany a její vymahatelnosti 

-  zlepšení pracovního prostředí a pracovních podmínek 
 

Francie - Fond pro zlepšení pracovních podmínek - podpora projektů a vzorových 
příkladů realizovaných v podnicích 
 
Job-rotation 

- nezaměstnaní senioři nahrazují na přechodnou dobu zaměstnance, kteří se právě 
účastní kurzů odborného vzdělávání. Starší pracovníci si osvojí nové dovednosti, 
zůstanou zaměstnanými a zaměstnavatelé získají zkušenosti ohledně výkonnosti 
starší pracovní síly. 

  

Dánsko, Polsko 
 
Job-sharing model 

Finsko - Zaměstnanci, který dobrovolně přejde na částečný pracovní úvazek, je vyplá-
cena finanční náhrada kompenzující snížení příjmu. Výše náhrady dosahuje poloviny 
částky, o kterou příjem poklesl v důsledku omezení pracovní doby. Podmínkou vypla-
cení podpory je, že zaměstnavatel najme na uvolněnou pracovní dobu nezaměstnanou 
osobu registrovanou na úřadu práce. Zároveň se musí jednat o osobu nezaměstnanou 
alespoň pět měsíců v posledních šesti měsících nebo starší 55 let. 
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PŘÍLOHA 

VÝBĚR NĚKTERÝCH KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ Z PRAXE EVROPSKÝCH 

ZEMÍ 
 
Belgie 

• Právo na „time credit“ (časový kredit), který zaměstnancům dává možnost na 
určitou dobu odejít z práce nebo snížit jejich pracovní dobu na polovinu, bez zrušení 
pracovní smlouvy a bez ztráty nároku na sociální ochranu. 

• Právo na snížení pracovní doby o jednu pětinu. 

• Právo pro osoby starší 55 let na snížení pracovní doby, které jim zaručuje vyplácení 
určitých měsíčních podpor. 

• Národní kolektivní dohoda z prosince 2001 zavedla v sektoru zdravotnictví a 
v neziskovém sektoru ustanovení, která umožňují lidem starším 45 let postupně 
omezovat jejich pracovní dobu a zároveň jim garantuje mzdu odpovídající práci na 
plný úvazek nebo výplatu odměny, pokud se rozhodnou pokračovat v práci na plný 
úvazek. 

Pracovníci, kteří se rozhodnou pro omezení své pracovní doby, budou mít 
možnost využít tento volný čas na vzdělávací aktivity nebo na zaškolování nových 
pracovníků ve stejné firmě či ve stejném odvětví. Federální a regionální vlády 
podporují opatření, pomocí nichž působí starší pracovníci jako školitelé nových 
zaměstnanců. Tato opatření přispívají k úměrné účasti na trhu práce u skupin, které 
jsou zde běžně nedostatečně zastoupeny: tyto návrhy byly přijaty pro pracovníky 
cizích národností, zdravotně postižené občany, ženy, starší pracovníky a bývalé vězně. 

Belgická finanční společnost (Fidisco NV) dává možnost svým zaměstnancům 
přijmout flexibilní pracovní schéma. Starší zaměstnanci (muži nad 60 let a ženy nad 
55 let) mohou pracovat o dvě hodiny týdně méně bez ztráty výdělku. Toto snížení 
pracovní doby je možné také převést na zvláštní prázdniny. 

 

Dánsko 

Příklady konkrétních činností podporovaných v rámci Senior policy: 

• Projekt velkého maloobchodního řetězce, který otevřel supermarket, jehož zaměst-
nanci jsou výhradně osoby starší 45 let. 

• Projekt soukromé výrobní firmy zaměřený na zavedení individuálních vzdělávacích 
programů pro všechny zaměstnance nad 50 let. 

• Speciální semináře pořádané veřejnou nemocnicí pro zaměstnance v seniorském 
věku, jejichž cílem bylo podnítit diskuzi a vytvořit povědomí o výhodách plynoucích 
ze setrvání na trhu práce. 

• Výrobce kuchyňského nádobí provedl screening všech pracovních procesů v pod-
niku s cílem co nejvíce je přizpůsobit starším pracovníkům. 
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Francie 

1. Snížit počet zaměstnanců, kteří se rozhodnou pro předčasný důchod. 

2. Podpořit osoby starší 50 let k setrvání v pracovní síle. 

V této oblasti mohou být použita následující opatření: 

• Zajistit zkušené zaměstnance prostřednictvím jednoduššího přístupu 
k odbornému vzdělávání.  

• Věnovat se otázce ztížených pracovních podmínek a pracovního stresu.  

• Podpořit společnosti k přijetí aktivní strategie ve vztahu k zaměstna-
nosti a pracovním dovednostem. V roce 2003 byla vládou založena 
poradenská služba na pomoc malým a středním podnikům v oblasti dlouhodo-
bého plánování pracovních míst a kvalifikací. Služba by měla pomoci firmám v 
prodlužování pracovní kariéry zaměstnanců. Podpora je zacílena na společnosti, 
jejichž pracovní síla není vyrovnaná z hlediska věku, a dále na společnosti 
procházející reorganizací.  

• Podpořit ty, jenž si přejí pracovat po dosažení věku 60 let. Důchodová 
reforma podpoří aktivní stárnutí rozšířením doby, po kterou musí zaměstnanci 
platit příspěvky. Podobně zvýšení důchodového věku z 60 na 65 let pomůže 
změnit přístup podniků a podpoří starší pracovníky k setrvání v pracovní síle. 
Důchod se bude zvyšovat o 3 % za každý odpracovaný rok po splnění podmínek 
pro přiznání důchodu.  

3. Oživení trhu práce pro starší osoby 

• Podpořit zaměstnanost pracovníků starších 45 let 

- Společnosti budou osvobozeny od daně placené za propuštěné pracovníky 
ve věku nad 50 let, kteří byli přijati ve věku 46 let a více. 

- Dlouhodobě nezaměstnaní starší 50 let budou podporováni k opětovnému 
vstupu do práce prostřednictvím uvolnění pravidel, která upravují souběh 
pracovního příjmu a sociálních dávek. 

- Obchodní inkubátory by měly pomoci starším pracovníkům při změně 
zaměstnání a rozhodování o rekvalifikaci. 

• Zajistit, aby se uchazeči o zaměstnání ve věku nad 50 let navrátili do 
pracovní síly. 

Národní agentura pro povolání a Veřejná služba zaměstnanosti kladou důraz 
zejména na tato opatření: 

- Podpůrné programy budou více atraktivní pro zaměstnavatele, kteří přijímají 
pracovníky ve věku nad 50 let a jsou dále určitým způsobem znevýhodněni 
(zdravotně postižení, dlouhodobě nezaměstnaní apod.). Trvání pomoci bude 
rozšířeno ze dvou na pět let. 

- Zaměstnavatelé budou mít možnost ucházet se o granty z programu, který 
byl založen sociálními partnery na podporu zaměstnavatelů. Tyto granty 
budou vyplaceny těm zaměstnavatelům, kteří přijmou uchazeče o zaměst-
nání staršího 50 let, jenž zároveň pobíral podporu v nezaměstnanosti po 
dobu déle než tři měsíce. 

- Sdružení pro odborné vzdělávání dospělých bude usilovat o zvýšení podílu 
starších pracovníků zapojených do jeho vzdělávacích programů. Dále je 
třeba zvýšit podíl uchazečů o zaměstnání starších 40 let v odborných 
kurzech, které vedou k získání určité kvalifikace. 
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Velká Británie 

Zaměstnanostní kredit 

Program New Deal 50+ zahrnuje od daně osvobozený zaměstnanostní kredit pro 
osoby starší 50 let, které pobíraly sociální dávky po dobu alespoň šesti měsíců. Jestliže 
tento občan nastoupí znovu do zaměstnání, je mu tento kredit vyplácen navíc ke mzdě, 
maximální doba jeho výplaty může být až 52 týdnů. 

Z hodnocení programu vyplývá, že hotovostní platby poskytované jednotlivcům 
se ukázaly jako úspěšné stimuly na podporu návratu lidí zpět do zaměstnání. Třebaže 
platby v podobě kreditů byly poskytovány pouze po dobu 12 měsíců, většina z těchto 
lidí zůstala v práci déle než rok. 

 

Pracovní daňový kredit 

Od dubna 2003 zavedla vláda, v rámci dalších kroků daňové a sociální reformy, 
pracovní daňový kredit (Working Tax Credit). Jednou z hlavních skupin, na které je 
tento nástroj zaměřen, je skupina lidí starších 50 let, jejichž příjem dosahuje nízké 
úrovně. Pracovní daňový kredit nahradí zaměstnanostní kredit a bude zahrnovat 
stimuly k návratu zpět do práce pro osoby ve věku nad 50 let, které pobíraly dávky z 
důvodu nezaměstnanosti po dobu alespoň šesti měsíců. 

V Británii probíhá kampaň na podporu Kodexu věkové rozmanitosti 
v zaměstnání. Prostřednictvím zvýraznění obchodních přínosů plynoucích z věkové 
různorodosti pracovní síly se kodex snaží přesvědčit zaměstnavatele k přijetí takové 
praxe, která působí ve vztahu k věku pozitivně. Kodex požaduje zavedení nejlepších 
postupů při náboru pracovníků, jejich výběru, vzdělávání, propouštění a odchodu do 
důchodu. Vývoj dopadu Kodexu ukazuje, že zlepšil politiku zaměstnavatelů zaměřenou 
na problematiku související s věkem. 

Třetina zaměstnavatelů Kodex uznává a používání věkových kritérií při najímaní 
do zaměstnání se snížilo na polovinu (z 27 % na 13 %). Výsledky průzkumu ukazují, 
že zaměstnavatelé s věkově rozmanitou pracovní silou se těší nižší míře fluktuace 
zaměstnanců, nižší absenci pracovníků a mají pracovníky s vyšší motivací a výkonností. 

 

Švédsko 

Program 55+ zaměřený na podporu a rozvoj starších pracovníků. Shrnutí programu 
přináší tabulka: 

věk  
55+      zdravotní péče 

- cvičení během pracovní doby 
- zdravotní prohlídky   

školení 
- individuální rozvojový plán 

58+      snížení pracovní doby 
             - 80 % pracovní doby za 90 % mzdy 

dny navíc 
- 3 volné dny  

 

Program zdravotní péče zavádí roční lékařské kontroly. Cvičení v práci je 
definováno velmi široce a může představovat např. procházky. Na tyto aktivity je 
vyčleněna jedna hodina týdně. Možnost snížení pracovní doby nemá žádný dopad na 
důchod. Dny navíc nesmí být využity dohromady s dovolenou. Hlavním smyslem 
tohoto opatření je možnost vzít si volný den v případě potřeby a dovolenou využít na 
zotavení. 



Příloha I 
 
 

 110

Finsko 

Preventivní opatření zaměřená na předcházení vzniku zdravotních problémů 
zaměstnanců: 

• Finská potravinářská společnost (Ruoka-Saarioinen Oy) investovala do projektu, 
jehož cílem bylo prodloužit pracovní život zaměstnanců o jeden až dva roky. 
Společnost investovala do zlepšení pracovního prostředí např. nákupem nového 
pracovního vybavení. Zaměstnanci mají možnost využít přestávek na cvičení, 
účastnit se fitness programů a programů snižování váhy. Projekt měl výrazně 
pozitivní dopad na fyzickou a psychickou výkonnost pracovníků. 

 
Estonsko 

V Estonsku sehrává hlavní roli ve vzdělávání starších pracovníků nezisková organizace 
- Estonská vzdělávací asociace pro dospělé. Formuluje vzdělávací a školicí politiku, 
realizuje semináře, konference, získává a rozšiřuje informace týkající se vzdělávání 
dospělých a současně provádí výzkumná šetření v této oblasti. Instituce s podobnou 
pracovní náplní funguje také v Polsku. 

 

Německo 

• Ochrana proti propouštění: v některých odvětvích byla stanovena ochrana 
starších pracovníků proti propouštění. Např. v hutnictví zaměstnanci ve věku 53 let 
a více s třemi odpracovanými roky nemohou být obvykle propuštěni. Opatření 
v kolektivních dohodách rozšiřují ochranu práv starších zaměstnanců s vysokým 
počtem odpracovaných let. 

• Mzda: existuje zde mzdový systém zohledňující stáří. Ve vládních službách je plat 
pracovníků upravován každé dva roky podle narůstajícího věku. Mnoho kolektivních 
dohod obsahuje minimální mzdu pro starší pracovníky. Dohody poskytují ochranu 
starším zaměstnancům proti trvalé či přechodné ztrátě příjmu z důvodu přesunu na 
jiné místo nebo reorganizace podniku. Jestliže pracovníci ztratí práci, speciální 
ustanovení v dohodě jim zaručují nárok na zvláštní kompenzace. 

 Pracovní doba: pro starší pracovníky byla schválena kratší pracovní doba. Např. 
v chemickém průmyslu je týdenní pracovní doba zkrácena o dvě hodiny pro 
pracovníky nad 57 let. V mnoha odvětvích mají tyto osoby nárok na další volné 
dny. Pro starší pracovníky budou zavedeny „dlouhodobé účty“, na něž by se měla 
ukládat pracovní doba pro pozdější snížení pracovní doby nebo pro dřívější odchod 
do důchodu. 

 Organizace práce a bezpečnost práce: existují zde pokusy o úpravy pracovních 
podmínek, které by napomohly k udržení pracovníků v zaměstnání až do doby 
dosažení důchodového věku. Opatření jsou obsažena v dohodách. Starší zaměst-
nanci jsou chráněni zejména proti těžké práci. Např. zaměstnanci německých 
přístavů starší 55 let nesmějí pracovat v noci. Pracovníci Deutsche Post a Deutsche 
Telekom mají nárok na zdravotní prohlídky každých pět let, ale zaměstnanci od 45 
let na ně mají nárok každé tři roky.  

 Vzdělávání: Např. podle dohody o vzdělávání v IG Metall North Württemberg 
probíhají diskuze mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem o vzdělávacích potřebách 
zaměstnanců. Ve smlouvě se praví: „V diskuzi se staršími pracovníky bude kladen 
značný důraz na jejich základní dovednosti. Snahou je udržovat jejich znalosti na 
aktuální úrovni, jak to po nich vyžaduje výkon jejich povolání“. 
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Finsko - kombinace důchodové reformy a programu na podporu zaměstnávání 
starších osob 
 

Důchodová reforma ve Finsku je součástí komplexu opatření na podporu 
zaměstnávání starších osob, opakovaně je zdůrazňováno, že důchodová reforma ke 
zvýšení zaměstnanosti starších osob nestačí a že musí být především přijata opaření 
zaměřená na zaměstnatelnost starších osob, zvýšení jejich pracovní schopnosti, 
zlepšení podmínek na pracovišti (viz např. Mönkare, 2004). 

V letech 1998-2002 probíhal ve Finsku národní program zaměřený na stárnoucí 
pracovní sílu, jehož cílem bylo zlepšit podmínky zaměstnávaní starších osob a zvýšit 
míru jejich zaměstnanosti. Program se zaměřoval na tři oblasti: 

1) rozvoj pracovního života, 

2) podpora návratu do práce, 

3) reforma důchodového systému a dalších částí systému sociální ochrany. 

 

Mezi opatření tohoto programu patřily: 

- informační kampaně, 

- vzdělávací kurzy, 

- opatření na zlepšení pracovní schopnosti - např. rehabilitace, bezpečnostní a 
zdravotní podmínky na pracovišti, boj proti věkové diskriminaci, 

- výzkumné programy (např. metody vzdělávání a rekvalifikace starších osob), 

- legislativní opatření - důchodová reforma, nový zákon o zdravotní péči. 

 

Důchodová reforma (většina opatření vstoupila v platnost k 1.1.2005): 

- zvýšen věk nároku na předčasný důchod: individuální předčasné důchody, na které 
vznikal nárok v 58 letech, zrušeny, může však vzniknout nárok na invalidní důchod 
v 60 letech, důchody pro nezaměstnané osoby zrušeny (nahrazeno delší dobou 
nároku na příspěvky v nezaměstnanosti pro starší osoby), nárok na předčasný 
starobní důchod vzniká v 62 letech (původně 60 let); 

- standardní důchodový věk 65 let zrušen, je možné odcházet do důchodu ve věku 
63-68 let, zvýšení důchodu za každý rok odkladu odchodu do důchodu je 4,5 % 
vyměřovacího základu (původně 2,5 %); 

- důchod je vypočítán z příjmů za celou pracovní kariéru, místo původních posledních 
deseti let před odchodem do důchodu;  

- dále byl zrušen strop na důchody a změny ve střední délce života se budou promítat 
do výše důchodů; 

- zvýšení věku nároku na částečný důchod z 56 na 58 let. 

 

Na program z let 1998-2002 navázaly nové programy tzv. VETO program (na 
období 2003-2007) s cílem posílit atraktivnost práce a pracovního života, tzv. TYKES 
program k podpoře rozvoje pracovního prostředí (na období 2004-2009) a NOSTE 
program zaměřený na vzdělávání dospělých (období 2003-2009). 
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Hodnocení OECD: Podle zprávy OECD není vzhledem k některým „změkčujícím“ 
opatřením (nárok na invalidní důchody v 60 letech, nárok na podporu v nezaměstna-
nosti) jasné, jaký bude výsledný efekt důchodové reformy na míru zaměstnanosti 
starších osob. Program na podporu zaměstnanosti pravděpodobně přispěl ke zvýšení 
zaměstnanosti starších osob ve Finsku v posledních letech. 
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Zhodnocení podkladů demografické projekce z hlediska 
očekávaného vývoje struktury věkových skupin 

 
Anna Šťastná 

 
Věková skladba populace je trvale modifikována úrovní přirozené reprodukce 

obyvatelstva a migracemi. Na současný populační vývoj a skladbu obyvatelstva tak 
mají vliv nejen současné reprodukční a migrační poměry, ale také reprodukční chování 
v době dávno minulé. Na druhou stranu se pak současná úroveň a změny v demo-
grafických procesech odrazí ve věkovém složení v budoucnosti a ve skladbě věkových 
skupin budou patrné ještě po desetiletí. Stárnutí společnosti se v dnešní době stává 
jedním z celosvětových problémů. Podle dlouhodobých prognóz budoucího vývoje počtu 
a věkové struktury obyvatelstva bude podíl starších lidí v populaci stále narůstat, 
podstatným prvkem se stane především nárůst podílu osob nad 70 let. Demografické 
stárnutí je proces, při němž se postupně mění věková struktura obyvatelstva - zvyšuje 
se podíl osob starších 60 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let.  

Věková skladba obyvatelstva České republiky byla v poválečném období velmi 
příznivá. Spolu s vysokou úrovní sňatečnosti a díky převládajícímu modelu dvoudětné 
rodiny se až do začátku 90. let udržela úhrnná plodnost okolo dvou dětí.50 To při vyšší 
intenzitě úmrtnosti již od středního věku znamenalo, že se v populaci podíl dětí do 15 
let udržoval na úrovni jedné čtvrtiny a zastoupení osob starších 60 let se tak zvyšovalo 
pouze mírně. Podíl osob ve věku 15-59 let, což odpovídá zpravidla části populace v 
produktivním věku, převyšoval 60 % a indexy ekonomického zatížení tím byly 
udržovány na relativně nízké úrovni. Ještě na konci 80. let připadalo na 100 osob 
ve věku 15-59 let 35 dětí do 15 let, ale pouze 29 lidí ve věku nad 60 let. 

 

Graf č. 1 Věkové složení obyvatelstva, Česká republika, 31.12.2004 
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Zdroj dat: ČSÚ - Pohyb obyvatelstva ČR v roce 2004 

                                                 
50  Deformace věkové struktury byly důsledkem určitých posunů v časování narození dětí, nikoli změnami 

v celkové úrovni plodnosti.  
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Od počátku 90. let je v České republice patrné neustálé snižování procentuál-
ního zastoupení dětské složky (tj. osob mladších 15 let) v důsledku poklesu porodnosti 
a zároveň nárůst podílu starších osob (nad 60 let) v důsledku snižující se úrovně 
úmrtnosti. V roce 1997 u nás poprvé došlo k převaze populace starší 60 let nad 
dětskou složkou populace a tato převaha se od té doby stále zvětšuje. Zatímco v roce 
1991 bylo v České republice 21,1 % osob ve věku 0-14 let a 17,8 % osob starších 60 
let, v roce 2004 představoval podíl osob mladších 15 let pouze 15,1 %, osob ve věku 
60 a více let však bylo již 19,5 %. V průběhu 90. let se tedy díky dosud nevídanému 
poklesu úrovně plodnosti začal ve věkové struktuře vytvářet hluboký zářez. Zároveň 
se dříve vzniklé deformace věkové struktury posunovaly do vyššího věku, což mělo 
v 90. letech relativně pozitivní dopad na ekonomickou sféru, neboť se zvyšovaly počty 
a podíly osob ve věku ekonomické aktivity (především posunem silných ročníků 70. let 
do věku ekonomické aktivity) a klesaly počty a podíly závislých osob, především dětí. 
Index ekonomického zatížení (tj. počet dětí do 15 let a počet osob nad 60 let na 100 
osob ve věku 15-59 let) poklesl z 64 osob v roce 1990 na necelých 53 v roce 2002 
a 2003, v současné době se však začal opět zvyšovat a jeho růst do budoucna bude 
podle projekcí nepřetržitý. 

 

Tabulka č. 1 Počet a relativní věková struktura obyvatelstva k 31.12., index 
stáří a index ekonomického zatížení, vybrané roky 

obě pohlaví   

  1990 1995 2000 2001*** 2002 2003 2004 

počet obyv. 10 364 124 10 321 344 10 266 546 10 206 436 10 203 269 10 211 455 10 220 577 

věk relativní četnosti 

0 až 14 21,2 18,3 16,2 15,9 15,6 15,2 14,9 

15 až 59 61,1 63,7 65,3 65,4 65,5 65,5 65,3 

60 a více 17,7 18,0 18,5 18,7 18,9 19,3 19,7 

65 a více 12,6 13,3 13,9 13,9 13,9 13,9 14,0 

80 a více 2,5 2,7 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 

index stáří* 83,7 98,1 113,9 117,5 121,5 126,8 132,1 

index ekon. 
zatížení** 

63,6 57,1 53,1 52,8 52,7 52,7 53,1 

Poznámka: *počet osob ve věku 60 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let, **počet dětí ve věku 0-14 let a 
osob ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let ***opraveno podle SLDB 2001  

Zdroj dat: ČSÚ - Pohyb obyvatelstva ČR 
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Tabulka č. 2 Počty a relativní věkové struktury mužů a žen k 31.12., vybrané 
roky 

  1990 1995 2000 2001* 2002 2003 2004 

muži 

počet mužů 5 036 872 5 016 515 4 996 731 4 967 986 4 966 706 4 974 740 4 980 913 

věková skupina relativní četnosti 

0 až 14 22,3 19,3 17,1 16,7 16,4 16,0 15,7 

15 až 59 63,2 65,9 67,6 67,7 67,7 67,7 67,6 

60 a více 14,5 14,8 15,3 15,6 15,9 16,2 16,7 

65 a více 9,7 10,4 11,0 11,0 11,0 11,1 11,2 

80 a více 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

ženy 

počet žen 5 327 252 5 304 829 5 269 815 5 238 450 5 236 563 5 236 715 5 239 664 

věková skupina relativní četnosti 

0 až 14 20,1 17,4 15,4 15,1 14,8 14,4 14,2 

15 až 59 59,1 61,6 63,2 63,3 63,4 63,3 63,2 

60 a více 20,8 21,0 21,4 21,6 21,8 22,2 22,6 

65 a více 15,3 16,0 16,6 16,6 16,6 16,6 16,7 

80 a více 3,4 3,7 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 

Poznámka: *opraveno podle SLDB 2001 

Zdroj dat: ČSÚ - Pohyb obyvatelstva ČR 
 

Při sledování vývoje věkových skupin odděleně podle pohlaví je nutné si 
uvědomit, že ve starším věku početně převažují ženy nad muži stejné věkové 
kategorie a tato jejich početní převaha se s rostoucím věkem stále zvyšuje. K vystižení 
tohoto jevu se používá termín „feminizace života ve stáří“. Vyšší počet žen v 
důchodovém věku je způsoben jednak lišící se nadějí dožití při narození, v průměru 5-
7letý rozdíl je ve prospěch žen, vliv mají také různé historické události (například na 
věkové struktuře dosud patrný vliv 2. světové války). 

 

Tabulka č. 3 Poměr pohlaví (počet žen na 100 mužů), ČR, vybrané roky 

věková skupina 
rok 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-79 80+ 

1991 105 111 122 139 165 241 

1995 104 110 119 135 164 236 

2000 103 108 116 128 162 233 

2004 103 107 114 126 156 230 

Zdroj dat: ČSÚ - Pohyb obyvatelstva ČR 

 

Z vývoje indexu maskulinity (tj. počtu mužů připadajících na 100 žen 
v příslušné věkové skupině) v jednotlivých věkových skupinách je patrné, že při 
narození je početní stav mužů vyšší než početní stav žen (na 100 narozených dívek 
připadá zhruba 106 chlapců). Početní převaha mužů pak přetrvává zhruba do 45 roku 
života, kdy jsou stavy vyrovnané, poté je nahrazena početní převahou žen (graf č. 2). 
Se zvyšujícím se věkem pak index maskulinity pravidelně klesá. V roce 2004 tak počty 
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mužů po šedesátém roce věku ve srovnání s počty žen v České republice výrazně 
ubývaly. Například ve věkové skupině 60-65 let připadalo na 100 mužů 114 žen, ve 
věkové skupině 65-69 to bylo 126 žen a ve věkové skupině 80 a více let již více než 
dvojnásobek, tj. 230 žen na 100 mužů (viz tabulka č. 3). Důvodem postupného 
poklesu hodnoty indexu maskulinity je vyšší úroveň úmrtnosti u mužů než u žen ve 
všech věkových skupinách. Nadúmrtnost mužů ve starším věku lze vysvětlit vyšším 
vystavením mužské části populace rizikovým faktorům, mezi které patří požívání 
tabáku, alkoholických nápojů, vyšší pracovní nasazení a z toho plynoucí častější výskyt 
úmrtí na kardiovaskulární nemoci, zejména infarkty (Populační vývoj České republiky 
2000, 2001).  

 

Graf č. 2 Index maskulinity, 31.12.2004 
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Poznámka: index maskulinity = počet mužů připadající na 100 žen 

Zdroj dat: ČSÚ - Pohyb obyvatelstva ČR v roce 2004 
 

Z hlediska vývoje starších věkových skupin a jejich pracovní aktivity zazname-
nala ekonomická činnost seniorů po roce 1989 výrazné změny. Do této doby nízký věk 
potřebný k odchodu do starobního důchodu a velká nabídka pracovních příležitostí 
dávala lidem v důchodovém věku možnost pokračovat v zaměstnání, které dosud 
vykonávali, nebo při pobírání důchodu pracovat ve své profesi či v jiných zaměstná-
ních. Na počátku devadesátých let probíhalo snižování stavu zaměstnanců z velké části 
na úkor těch, kdo mohli odejít do důchodu. V této době byla také možnost odejít do 
předčasného důchodu za výhodných podmínek. Tato forma motivace k rezignaci na 
hledání zaměstnání byla považována, nejen u nás, ale i v řadě zemí Evropské unie, za 
jeden z hlavních rysů politiky zaměstnanosti. V roce 1994 vykázala výběrová šetření 
pracovních sil 242 000 pracujících v postproduktivním věku, což je ve srovnání s rokem 
1989 pokles více než o polovinu (Bartošová, 1997). Tento jev lze dát do souvislosti jak 
s restrukturalizací a intenzifikací ekonomiky, tak s nástupem silných populačních 
ročníků, narozených po roce 1970. 

Z dat sčítání 2001 je zřejmý pokles ekonomické aktivity u mužů a žen již ve 
věku 55-59 let související s častějším odchodem do invalidního či předčasného 
starobního důchodu. Starší lidé s nižší kvalifikací a sníženou schopností rekvalifikace 
tak začali být vytlačováni z pracovního trhu mladšími věkovými kategoriemi. 
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Pokles intenzity ekonomické aktivity starších osob během 90. let byl vyšší u 
osob ve věku 65-69 let než u osob o 5 let mladších (60-64 let) a výraznější u žen než 
u mužů. Ve věku nad 70 let zůstala intenzita ekonomického zapojení na velmi nízké 
úrovni. Výrazný je také pokles míry ekonomické aktivity mužů ve věku 55-59 let - 
během 90. let podle výsledků sčítání o 6 procentních bodů (tabulky č. 4). 

 

Tabulka č. 4 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo starší 50 let podle pohlaví a 
věkových skupin, SLDB 1991 a 2001 

ekonomicky aktivní ekonomicky aktivní 

pracující důchodci pracující důchodci 
věková 
skupina celkem 

v % (z celk. 
počtu osob 
dané věk. 
skupiny) 

celkem 
v % z počtu 
ekonomicky 

aktivních 

celkem 

v % (z celk. 
počtu osob 
dané věk. 
skupiny) 

celkem 
v % z počtu 
ekonomicky 

aktivních 

 muži 1991 muži 2001 

50-54 234 663 91,5 5 701 2,4 358 502 89,4 5 909 1,6 

55-59 195 788 80,0 11 166 5,7 227 565 74,0 8 821 3,9 

60-64 68 388 28,4 55 098 80,6 54 967 25,0 27 989 50,9 

65-69 39 268 18,6 36 660 93,4 26 958 14,1 25 032 92,9 

70+ nezj. 17 930 6,4 16 375 91,3 14 096 4,0 12 691 90,0 

  ženy 1991 ženy 2001 

50-54 231 345 85,7 7 267 3,1 335 525 81,4 3 690 1,1 

55-59 84 602 31,1 57 432 67,9 99 834 30,1 33 019 33,1 

60-64 47 420 16,2 44 373 93,6 32 189 12,7 29 749 92,4 

65-69 28 414 9,7 27 076 95,3 14 323 5,9 13 798 96,3 

70+ nezj. 11 947 2,3 10 952 91,7 6 139 1,0 5 508 89,7 

Zdroj dat: ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001 
 

Přestože tabulka č. 4 vypovídá o tom, že s rostoucím věkem lze pozorovat 
pokles ekonomické aktivity u osob obou pohlaví, výraznější je tento pokles u žen. Míra 
ekonomické aktivity je u žen ve věku 60 let a starších nižší než u mužů, což zároveň 
znamená, že i ve srovnatelných věkových kategoriích je v důchodu více žen než mužů. 
Podle sčítání z roku 2001 klesá míra ekonomické aktivity u žen z 814 ekonomicky 
aktivních na 1000 osob ve věkové skupině 50-54 let na 127 ekonomicky aktivních 
osob ve věkové skupině 60-64 let. U mužů ve stejných věkových kategoriích byl tento 
pokles z 894 na 250 ekonomicky aktivních osob z 1000 osob v daném věku. 

V posledních letech však dochází (podle výsledků VŠPS) k výraznějšímu růstu 
zaměstnanosti 55-64letých. V roce 2004 byla míra ekonomické aktivity mužů ve věku 
55-59 let již 81 % a mužů 60-64letých 31 %. U žen se míra ekonomické aktivity 
pohybovala na úrovni 46 % ve věkové skupině 55-59 let, u žen o pět let starších 
zůstala na hladině 13 %. Ve 3. čtvrtletí 2005 pak právě ve skupině 55-64letých dále 
meziročně vzrostla míra zaměstnanosti více než v jakékoli jiné věkové skupině v celém 
intervalu produktivního věku.  
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Projekce vývoje obyvatelstva s důrazem na věkovou skupinu 50-64 let 

Nejnovější dostupná projekce obyvatelstva České republiky byla sestavena 
Českým statistickým úřadem a navazuje na definitivní výsledky sčítání z roku 2001. 
Jejími základními vstupními údaji byly počty obyvatel podle pohlaví a věku 
k poslednímu dni roku 2002 (tzv. práh projekce). Horizontem projekce byl pak zvolen 
rok 2050. Projekce byla vypracována ve třech variantách, podle předpokládaného vý-
voje jednotlivých složek populačního vývoje, tj. plodnosti, úmrtnosti a migrace. 
V následujícím textu budeme vycházet z varianty střední, která představuje nejprav-
děpodobnější scénář demografického vývoje, a budeme se snažit pomocí nastíněného 
směru budoucího vývoje ukázat jeho dopady na věkové složení populace České repub-
liky. Střední varianta projekce ČSÚ počítá s malým růstem úhrnné plodnosti51 a rovno-
měrným zvyšováním naděje dožití při narození - u mužů na hodnotu 78,9 let v roce 
2050 a u žen na 84,5 let. Předpokládané větší zvýšení naděje dožití mužů oproti 
ženám by se mělo projevit ve zmenšení rozdílu naděje dožití mezi pohlavími - ze sou-
časných 6,5 roku (v r. 2004) na 5,6 roku. Největší zásluhu na prodlužování střední 
délky života mají přitom mít zlepšující se úmrtnostní poměry u mužů především ve 
věku 40-79 let, u žen pak zejména ve věku nad 60 let. Dalším důležitým předpokla-
dem pro výpočet střední varianty prognózy pak bylo uvažované kladné migrační saldo 
ve výši 25 tisíc osob ročně (rozdělené podle pohlaví a věku). Na následujících grafech 
je tedy znázorněn vývoj věkové struktury podle pohlaví v horizontu let 2010, 2020, 
2030 a 2050, vždy v porovnání s výchozím rokem projekce (graf č. 3 - graf č. 6). 

Základní trend budoucích změn ve věkovém složení obyvatelstva České 
republiky je z prognóz dobře patrný. Především v prvním období bude totiž věková 
struktura obyvatelstva hodně závislá na výchozím stavu, tedy na známé věkové 
struktuře, od které se prognóza odvíjí. Pro současnou věkovou strukturu je charakte-
ristický především nízký počet i podíl dětské složky, silné zastoupení osob ve věku 
ekonomické aktivity a zatím ne příliš rychlé zvyšování počtu i podílu osob v seniorském 
věku (populace seniorů bude dále vymezena věkem 65+). Budoucí vývoj bude podle 
ČSÚ pravděpodobně spočívat v pokračujícím poklesu počtu i podílu dětí v populaci, 
budou se však snižovat také počty a zastoupení osob ve věku 15-64 let. Největší 
změny pak nastanou u věkové kategorie 65+, neboť tohoto věku se budou postupně 
dožívat silnější ročníky narozené po roce 1940. V rámci seniorské věkové skupiny pak 
budou nejrychleji přibývat lidé nejstarší, nad 80 let. Lidé starší 65 let tvoří v dnešní 
době necelých 15 % všech obyvatel, v roce 2020 to bude pravděpodobně pětina a do 
roku 2050 se podle střední varianty projekce podíl přiblíží až k jedné třetině. 

Hlavní výsledky prognóz, a to jak projekce sestavené ČSÚ, tak ve svých 
předpokládaných parametrech optimističtější prognózy vypracované na Katedře 
demografie a geodemografie PřF UK (Burcin, Kučera, 2004)52 z hlediska věkové struk-
tury obyvatelstva potvrzují, že v nadcházejících letech bude základním rysem vývoje 
další stárnutí obyvatelstva. Očekávané změny lze dobře ilustrovat na následujících 
grafech, které porovnávají očekávané věkové struktury ve vybraných letech se 
strukturou výchozí. Například v roce 2030 tak podle předpokladů bude levá část 
stromu života poznamenána deficitem v počtech narozených, naopak bude oproti 
výchozímu stavu výrazně více osob starších 50 let (graf č. 5).  

                                                 
51  Ve střední variantě projekce je očekáván vzestup úhrnné plodnosti na hodnotu 1,30 do roku 2010 a poté 

plynulé zvyšování až na 1,60. V posledních letech pak tato varianta předpokládá stabilizaci celkové úrovně 
úhrnné plodnosti na hladině 1,60-1,62 dítěte na jednu ženu; maximální intenzity plodnosti budou přitom 
dosahovat ženy ve věkové skupině 28-30 let. 

52  Z porovnání uvedených projekcí vyplývá, že rozdíly v předpokladech projekcí a závěrech o rychlosti 
stárnutí populace jsou pro výsledky dlouhodobých důchodových a fiskálních simulací nevýznamné. V textu 
jsou proto použity výsledky vycházející z projekce ČSÚ. 
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Graf č. 3 Věková struktura výchozí (2002) v porovnání s očekávanou v roce 
2010  
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Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 

 
Graf č. 4 Věková struktura výchozí (2002) v porovnání s očekávanou v roce 
2020 
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Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 
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Graf č. 5 Věková struktura výchozí (2002) v porovnání s očekávanou v roce 
2030 
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Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 

 
Graf č. 6 Věková struktura výchozí (2002) v porovnání s očekávanou v roce 
2050 
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Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 
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Předpokládané změny ve věkovém složení lze pozorovat také v podílu základ-
ních věkových skupin v populaci (viz tabulka č. 5). Z hlediska ekonomické aktivity 
můžeme dosud považovat věkovou strukturu za relativně příznivou, neboť do věku 
plné ekonomické aktivity vstoupily populačně silné ročníky 70. let a v důchodovém 
věku jsou početně slabší generace konce 30. let. Proto také index ekonomického 
zatížení až do roku 2003 klesal (viz tabulka č. 1). V roce 2002 tvořila věková skupina 
15-64 let u mužů 73 % podíl z celkové populace a u žen 69 %. Naproti tomu lidé starší 
65 let tvořili pouze 11 %, resp. 17 % podíl. Tato situace se již v současné době mění a 
do budoucna se struktura populace z hlediska zastoupení tří hlavních věkových skupin 
promění ještě výrazněji. Budoucí stav totiž bude ovlivněn vstupem silných poválečných 
generací do důchodového věku a zároveň snižujícím se počtem mladých lidí vstupují-
cích na trh práce a narozených v období klesající úrovně plodnosti (od 80. let 20. 
století). Výsledkem těchto trendů bude stále se snižující procentní zastoupení dětské 
složky i podílu osob ve věkové skupině 15-64 let a neustálý nárůst podílu osob starších 
65 let. Ten na konci prognózovaného období dosáhne téměř 30 % u mužů a 34 % u 
žen. Početně se tato věková skupina zvýší v horizontu následujících 45 let 2,4krát 
v případě mužů a 1,9krát u žen, obě mladší skupiny pak početně poklesnou o 25 % až 
30 % (tabulka č. 5).  
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Tabulka č. 5 Věkové skupiny obyvatelstva podle střední varianty projekce, 
vybrané roky  

věk 2002* 2010 2020 2030 2050 

 muži - absolutně 

0-14 815 539 719 222 723 585 654 504 602 553 

15-64 3 602 746 3 657 505 3 422 102 3 291 864 2 694 814 

65+ 548 421 643 351 880 666 986 699 1 316 119 

celkem 4 966 706 5 020 078 5 026 353 4 933 067 4 613 486 

 muži - relativně (%) 

0-14 16,4 14,3 14,4 13,3 13,1 

15-64 72,5 72,9 68,1 66,7 58,4 

65+ 11,0 12,8 17,5 20,0 28,5 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 muži - index (2002 = 100 %) 

0-14 100,0 88,2 88,7 80,3 73,9 

15-64 100,0 101,5 95,0 91,4 74,8 

65+ 100,0 117,3 160,6 179,9 240,0 

celkem 100,0 101,1 101,2 99,3 92,9 

 ženy - absolutně 

0-14 774 227 680 806 685 059 619 651 570 451 

15-64 3 592 795 3 628 697 3 364 850 3 228 341 2 614 437 

65+ 869 541 953 461 1 207 667 1 321 374 1 639 960 

celkem 5 236 563 5 262 964 5 257 576 5 169 366 4 824 848 

 ženy - relativně (%) 

0-14 14,8 12,9 13,0 12,0 11,8 

15-64 68,6 68,9 64,0 62,5 54,2 

65+ 16,6 18,1 23,0 25,6 34,0 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 ženy - index (2002 = 100 %) 

0-14 100,0 87,9 88,5 80,0 73,7 

15-64 100,0 101,0 93,7 89,9 72,8 

65+ 100,0 109,7 138,9 152,0 188,6 

celkem 100,0 100,5 100,4 98,7 92,1 

Poznámka: * reálné údaje 

Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 
 
 

Výrazné změny věkového složení se ve výsledku odrazí také v dalších 
ukazatelích. Průměrný věk by se v roce 2050 mohl pohybovat mezi 48 a 50 lety, což 
by bylo o 10 let více, než je tomu v dnešní době. Poroste také index stáří, podle 
střední varianty projekce by počet obyvatelstva staršího 65 let převyšoval počet dětí 
(do 15 let věku) v roce 2020 zhruba 1,5krát a v horizontu projekce, tj. v roce 2050 
dokonce 2,5krát. Pokud by byl index stáří vypočítán jako podíl obyvatel starších 60 let 
ku dětské složce, pak by tento poměr byl ještě vyšší - obyvatel nad 60 let by bylo 
v roce 2020 téměř 2krát tolik a v roce 2050 zhruba 3krát více než dětí do 15 let (viz 
tabulka č. 6). 

Rostoucí počty obyvatelstva ve vyšším věku budou zároveň znamenat silné 
ekonomické zatížení osob v produktivním věku. Vývoj je možné nastínit pomocí indexu 
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ekonomického zatížení, definovaného pro tyto účely jako poměr osob ve věku 0-15 a 
60+ ku počtu osob ve věku 15-59, resp. poměr osob ve věku 0-15 a 65+ ku počtu 
osob ve věku 15-64 (viz tabulka č. 6). Zatímco tedy v roce 2002 připadalo 53, resp. 42 
závislých osob na 100 osob v ekonomicky aktivním věku, pak po celou dobu prognózo-
vaného období se tento poměr bude snižovat a v závěru již bude vyrovnaný (v roce 
2050 podle střední varianty projekce a podle dvou způsobů definice bude více než 100, 
resp. téměř 80 závislých na 100 osob v ekonomicky aktivním věku). Přičemž 
nejrychlejší vzestup těchto ukazatelů je očekáván mezi roky 2010 a 2025 a dále 
zhruba po roce 2035. 

 

Tabulka č. 6 Charakteristiky stárnutí obyvatelstva v projekci ČR do roku 2050, 
v % 

   2002* 2010 2015 2020 2030 2050 

60+ / 15-59 28,9 35,7 41,1 44,2 50,8 79,1 
index závislosti 

65+ / 15-65 19,7 21,9 26,6 30,8 35,4 55,7 

(0-14)+(60+) / 15-59 52,7 57,1 63,8 67,1 72,6 104,5 index ekonom. 
zatížení (0-14)+(65+) / 15-64 41,8 41,1 46,9 51,5 54,9 77,8 

60+ / 0-14 121,5 166,9 181,3 193,1 233,4 311,2 
index stáří 

65+ / 0-14 89,2 114,1 130,7 148,3 181,1 252,0 

Poznámka: * reálné údaje 

Zdroj : ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 
 
 

Předpokládaný průměrný věk či vývoj počtu a podílu obyvatelstva v základních 
věkových kategoriích však může zakrýt jemnější strukturální změny, ať již v dětské 
nebo poproduktivní složce. Seniorskou kategorii zasáhnou také vnitřní strukturální 
změny. Ve vyšších věkových skupinách budou absolutní i relativní přírůstky obecně 
vyšší než v nižších věcích. Podle střední varianty projekce se jen do roku 2020 očekává 
přírůstek necelých 700 tis. a do roku 2030 téměř 900 tis. osob ve věku nad 65 let. 
V roce 2004 patřilo do této skupiny 1,43 mil. lidí, v roce 2030 bude pravděpodobně 
čítat okolo 2,3 mil. a v roce 2050 téměř 3 mil. osob, ovšem při neustálém snižování 
celkového počtu obyvatelstva. 

Z následujících grafů (graf č. 7 a č. 8) i z tabulky č. 5 vyplývá, že po roce 2010 
dojde postupně k výraznému a stálému poklesu absolutního i relativního zastoupení 
mužů a žen ve věku 15-64 let, kteří jsou z hlediska zdrojů pracovních sil rozhodující. 
Bude zároveň stále narůstat počet a podíl osob starších 65 let a zastoupení dětské 
složky se bude udržovat na hladině nižší než 15 %.  

Zaměřme se tedy podrobněji na věkovou skupinu 15-64. V rámci této skupiny 
nastanou změny již do roku 2010, které budou v dlouhodobější perspektivě stále 
zřetelnější. V této skupině dojde k postupnému, prudkému a trvalému poklesu počtu 
osob ve věku 15-49 let, jež bude moci být kompenzován zvýšením počtu osob ve věku 
50-64 let pouze z části a jen po určitou dobu. 
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Graf č. 7 Pravděpodobný vývoj počtu mužů ve věkových skupinách, ČR 2002-
2050 
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Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 
 

Graf č. 8 Pravděpodobný vývoj počtu žen ve věkových skupinách, ČR 2002-
2050 
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Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 

 
 

V nejbližších letech, tj. do roku 2010, poklesne počet osob ve věku 15-49 let 
zatím pouze málo (silné populační ročníky 70. let budou zhruba ve věku 35-40 let), ale 
ve věkové kategorii 50-64 let dojde ke značným přesunům. Věková skupina 50-64 
let jako celek sice podle předpokladů početně vzroste o 150 tisíc osob (tabulka č. 7), 
ovšem uvnitř této skupiny poklesne počet osob 50-54letých o víc než 110 tis. (tj. o 
15 %) a naopak dojde k výraznému nárůstu osob ve věku 60-64 let, a sice téměř o 
45 %, tj. o 225 tis. osob (tabulka č. 8 a č. 9). Bude tedy docházet ke stárnutí i uvnitř 
zkoumané skupiny. Z hlediska nabídky pracovních sil tedy vyvstává akutní potřeba 
pokusit se již v nejbližším období do roku 2010 zachovat zaměstnanost osob starších 
60 let (tj. prodloužit dobu jejich ekonomické aktivity). 
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Po roce 2010 tento vývoj (negativní z hlediska trhu práce) akceleruje a 
trendy naznačené v prvním období se projeví již výrazněji. Do roku 2020 poklesne 
počet osob ve věkové skupině 15-64 let celkem téměř o 410 tis. oproti výchozímu 
stavu v roce 2002 (u mužů o 180 tis., u žen téměř o 230 tis., viz tabulka č. 7). Pokles 
bude zapříčiněn především výraznějším snížením počtu mladších osob (15-49 let) a u 
žen také poklesem osob starších (50-64 let).53 Početní snižování věkové skupiny 15-64 
let bude v dalších letech ještě zintenzivněno, do roku 2030 poklesne o 10 % oproti 
výchozímu stavu, tj. o 670 tis. lidí. Tato redukce bude však již zcela zřetelně 
způsobena pouze prudkým poklesem počtu osob v mladších věkových skupinách - ve 
věku 15-49 let bude pravděpodobně v porovnání s rokem 2002 o 1,1 mil. osob méně 
(viz tabulka č. 7) - neboť věková skupina 50-64 let bude naopak početně růst spolu s 
tím, jak se do ní budou přesouvat populačně silné ročníky 70. let.  

 
Tabulka č. 9 Vývoj věkové skupiny 50-64, srovnání roku 2002 s vybranými 
roky projekce 

2002 2010 2015 2020 2030 2050 
věk 

muži - index (2002 = 100 %) 

50-54 100,0 86,3 89,3 90,8 115,3 69,8 

55-59 100,0 106,5 93,6 97,1 124,0 93,6 

60-64 100,0 146,4 143,4 126,7 135,2 142,8 

 ženy - index (2002 = 100 %) 

50-54 100,0 85,1 86,9 88,2 111,6 66,3 

55-59 100,0 104,2 90,4 92,4 117,5 86,5 

60-64 100,0 141,8 137,5 119,4 124,4 128,3 

Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 
 

Zaměříme-li se na vývoj uvnitř věkové skupiny 50-64 let po roce 2010, 
pak v jednotlivých letech budou počty osob ve všech třech věkových skupinách (50-
54, 55-59 a 60-64) kolísat podle toho, jak se těchto věků budou dožívat různě početné 
výchozí generace. Oproti roku 2002 bude v roce 2030 ve věku 60-64 let o 35 % více 
mužů a o 24 % více žen (tabulka č. 9). U mladších věkových skupin to bude o 24 %, 
resp. 18 % více ve věku 55-59 let a o 15 %, resp. 12 % v případě 50-54letých. 
Z indexů i z předpokládaného vývoje absolutních počtů (tabulka č. 8) však vidíme, že 
se nebude jednat o plynulý nárůst, neboť tyto pětileté věkové skupiny jsou silně 
ovlivněny velikostí generací, které do sledovaného věku vstupují. V grafu pak můžeme 
sledovat proměňující se početní zastoupení v jednotlivých skupinách a především od 
poloviny 20. let 21. století pak postup „vlny“, která bude tvořena silnými generacemi 
narozenými v 70. letech (viz graf č. 9).  

 

                                                 
53  Počet starších mužů (50-64 let) by měl v do roku 2020 oproti roku 2002 nepatrně růst (o necelých 20 

tis., viz tabulka č. 7). 
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Graf č. 9 Předpokládaný vývoj počtu osob ve věku 50-64 let do roku 2050, ČR, 
obě pohlaví 
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Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 

 
 

Vedle početních změn, ke kterým bude ve věkové skupině 50-64 docházet, jsou 
neméně důležité změny v proporcionálním zastoupení této skupiny v rámci všech osob 
v produktivním věku. V celém prognózovaném období se bude snižovat početní i 
procentuální zastoupení mladších osob v ekonomicky aktivním věku (15-49) a podíl 
osob ve věku 50-64 let z celé skupiny 15-64 se tedy bude naopak zvyšovat. V roce 
2002 činil tento podíl 28 %, v roce 2030 bude již více než 37 % osob ze skupiny 15-64 
let ve třech nejstarších věkových skupinách (viz tabulka č. 10). Procentuální zastoupení 
lidí ve věku 50-64 ze všech osob v produktivním věku by pak podle předpokladů mělo 
dále růst zhruba do roku 2037 (na téměř 40 %), poté zřejmě dojde k mírnému 
snižování jejich podílu, v roce 2050 by činil necelých 36 %. 

 

Tabulka č. 10 Zastoupení vybraných věkových skupin na věkové skupině 15-64  

2002 2010 2015 2020 2030 2050 
věk 

muži - podíl věkových skupin na skupině 15-64 (%) 

50-64 27,2 29,0 28,9 29,2 36,7 34,9 

50-54 10,9 9,3 9,9 10,4 13,7 10,2 

55-59 9,7 10,1 9,2 9,9 13,1 12,1 

60-64 6,7 9,6 9,7 8,9 9,8 12,7 

 ženy - podíl věkových skupin na skupině 15-64 (%) 

50-64 29,3 30,9 30,6 30,6 38,1 36,1 

50-54 11,2 9,4 10,1 10,6 13,9 10,2 

55-59 10,4 10,8 9,7 10,3 13,6 12,4 

60-64 7,6 10,7 10,8 9,7 10,6 13,5 

Zdroj dat: ČSÚ - Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050, střední varianta 
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Do roku 2010 se nejvíce zvýší zastoupení osob 60-64letých ze všech osob v 
produktivním věku (15-64 let) - o 3 procentní body. K mírnému zvýšení dojde také u 
podílu 55-54letých a naopak klesne podíl osob ve věku 50-54 let. To odpovídá vývoji v 
absolutních počtech popsanému výše. Výrazný nárůst podílu osob ve věku 60-64 oproti 
výchozímu roku bude patrný i v letech 2015 a 2020, do roku 2030 budeme zřejmě 
svědky zvýšení podílu osob ve všech třech zkoumaných věkových skupinách (zhruba o 
3 procentní body u obou pohlaví).   

 

Shrnutí: 

• S přechodem početně silných generací narozených ve 40. letech 20. století nad 
hranici důchodového věku dojde v nejbližších letech ke zrychlení procesu stárnutí 
obyvatelstva v ČR. 

• Ve změnách věkové struktury obyvatelstva se bude projevovat především velmi 
nízká úroveň plodnosti přetrvávající od 90. let 20. století. Věková struktura se tak 
během příštích 40 let zcela přemění na regresivní typ, což bude i do budoucna 
ovlivňovat další demografický vývoj. 

• Rostoucí počty obyvatelstva ve vyšším věku budou zároveň znamenat silné 
ekonomické zatížení osob v produktivním věku. Nejrychlejší vzestup těchto 
ukazatelů je očekávám mezi roky 2010 a 2025 a dále zhruba po roce 2035. 

• Bude docházet ke stárnutí pracovní síly, což bude ovlivněno posunem nepravidel-
ností ve věkové struktuře (tedy různě početných generací) do vyšších věků. 

• Obyvatelstvo v produktivním věku (15-64 let) početně poroste pouze v několika 
příštích letech, okolo roku 2009 je totiž předpokládán zlom, kterým bude zahájen 
trvalý a ve svých důsledcích velmi významný pokles počtu obyvatel v této věkové 
skupině. 

• Pokles obyvatelstva v produktivním věku nebude pouze početní, ale podstatně se 
změní také relativní zastoupení této složky v populaci - z původních 71 % v roce 
2002 se podíl osob v produktivním věku sníží na 66 % v roce 2020 a dále až na 
56 % v roce 2050. U žen je toto zastoupení ještě nižší vzhledem k výrazné početní 
převaze žen nad muži v seniorském věku.   

• V celém prognózovaném období se bude snižovat početní i procentuální zastoupení 
mladších osob v ekonomicky aktivním věku (15-49). Naopak podíl osob ve věku 
50-64 let z celé skupiny 15-64 se bude zvyšovat, z 28 % v roce 2002 na více než 
37 % v roce 2030. Procentuální zastoupení lidí ve věku 50-64 ze všech osob 
v produktivním věku by pak podle předpokladů mělo dále růst zhruba do roku 
2037 (na téměř 40 %), poté by mohlo být započato mírné snižování jejich podílu.  

• Zvýšení zaměstnanosti starších osob je tedy nutné nejen z hlediska financování 
důchodového systému, ale i z hlediska zdrojů a nabídky pracovních sil na trhu 
práce. Z tohoto pohledu jde tedy především o zvýšení zaměstnanosti osob ve věku 
50-64 let, resp. 55-64 let (a to již před rokem 2010).  
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Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání 
starších osob v oblasti příjmové motivace 

 
Ivo Baštýř 

 
1. Charakteristika problému; základní přístupy 

(1) Příjmová motivace starších osob (věkové pásmo 50 až 65 let) 
k setrvání v pracovní aktivitě, jejím prodloužení a/nebo k jejímu obnovení 
(rozšíření) spočívá v nejširším pojetí aplikací systémů a nástrojů uplatňovaných, resp. 
využívaných státem a/nebo zaměstnavateli a zaměstnanci v oblasti pracovních a 
sociálních příjmů k dosažení takové aktivity. 

Ve škále opatření podporujících zaměstnávání starších osob mají opatření 
ovlivňující úroveň a strukturu příjmu podstatnou, často určující úlohu. To se 
týká jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců a plyne z pozice příjmů jako zdroje krytí 
podnikatelských a životních potřeb. Vazby mezi chováním účastníků motivačních 
systémů a dosahovanou (dosažitelnou) úrovní celkových příjmů a jejich dílčích složek 
jsou velmi těsné; příjmová motivace k zaměstnání starších osob je na těchto vazbách 
založena. 

Mechanismy příjmové motivace zaměstnávání starších osob představují rozsáhlý 
soubor nástrojů. Lze konstatovat, že téměř všechny okruhy opatření pozitivně ovlivňu-
jících jejich pracovní aktivitu jsou v té či oné míře s příjmovou motivací spojeny. Platí 
to např. o systémech vymezujících nároky a úroveň starobních důchodů, zejména 
omezení výše předčasných důchodů, mechanismus zvyšování důchodů při tzv. 
přesluhování, souběh důchodů a pracovních příjmů nebo o rozsáhlém souboru různo-
rodých motivací uplatňovaných zaměstnavateli v systémech odměňování orientovaných 
na prodlužování zaměstnání klíčových starších pracovníků; tyto typy příjmové motivace 
jsou v této studii zmiňovány jen okrajově. 

Tato studie je orientována na významný užší výsek příjmové motivace 
zaměstnávání starších osob. Jde o příjmové motivace založené na snižování daní 
z příjmů a/nebo příspěvků (odvodů) do sociálních fondů u zaměstnavatelů, resp. u 
zaměstnanců nebo na zvyšování jejich příjmů dotacemi, subvencemi, popř. refunda-
cemi z veřejných prostředků; zkráceně lze tyto motivační mechanismy charakterizovat 
jako „daňově dotační typ příjmové motivace“. Studie se soustředí na systémy 
těchto motivací orientovaných na zvyšování, udržení nebo prodlužování zaměst-
návání starších pracovníků; jen okrajově se, v zájmu omezení duplicit, zmiňuje o 
využívání daňovědotačních systémů příjmové motivace v oblasti vzdělávání (zvyšování 
zaměstnatelnosti) starších osob a v oblasti flexibility pracovních podmínek (daňově-
dotační mechanismy příjmové motivace uplatňované v těchto okruzích jsou analyzo-
vány v samostatných studiích). 

(2) Základní mechanismus působení systémů příjmové motivace k zaměstnání 
daňovědotačního typu plyne z příjmové výhodnosti pracovní aktivity starších osob 
pro zaměstnavatele, zaměstnance (OSVČ) a stát, a to při vymezených (přijatelných) 
nákladech na fungování těchto systémů. Náklady příjmových motivačních systémů se 
buď rozkládají mezi účastníky nebo jdou plně, popř. na vrub veřejných rozpočtů, tj. 
státního rozpočtu, resp. rozpočtů státních, popř. regionálních orgánů spravujících dílčí 
rozpočty (např. sociální fondy, úřady práce aj.). 
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2. Legislativní rámce příjmové motivace starších osob k zaměst-
nání v ČR 

(1) Právní rámec příjmové motivace starších osob k zaměstnání je v ČR 
relativně úzký: 

- úpravy specificky zaměřené na příjmové podněty k zaměstnání starších osob 
obsahují předpisy o důchodovém pojištění, 

- určité podněty k příjmovému zvýhodnění, resp. nákladovým úsporám jsou dány 
předpisy o zaměstnanosti; nejsou však specificky vztaženy jen na starší osoby, 

- právní předpisy o pojistném na sociální zabezpečení vycházejí z principu 
univerzální jednotnosti sazeb příspěvků na pojištění a neobsahují žádné 
specifické motivační podněty.54 

(2) Ustanovení zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) se bezprostředně dotýkají příjmové motivace k zaměstnání osob 
v předdůchodovém a důchodovém věku vymezením 

a) podmínek nároku na předčasné důchody, 

b) postupných změn („prodlužování“) důchodového věku do konce roku 2012, 

c) podmínek zvyšování starobního důchodu osobám, které po vzniku nároku na 
důchod jsou výdělečně činné a důchod nepobírají, 

d) podmínek plného souběhu starobního důchodu a příjmu z pracovněprávního vztahu 
uzavřeného na dobu určitou, maximálně na jeden rok. 

Podrobnější analýza vlivu systémů starobních důchodů na zaměstnanost osob 
předdůchodového a důchodového věku a možností úprav k vyšší účinnosti v tomto 
směru je obsažena v samostatné dílčí studii.  

(3) Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
nespecificky ovlivňuje příjmovými (nákladově úspornými) podněty zaměstnávání 
starších osob zejména v ustanoveních: 

- o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

- o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, a to v ustanoveních o hmotných 
podporách a příspěvcích zaměstnavatelům při rekvalifikacích a/nebo vytváření 
pracovních míst, 

- možnosti souběhu sociálních dávek a příjmu z výdělečné činnosti (do výše poloviny 
minimální mzdy).  

 

                                                 
54  Jednotné sazby příspěvků a rovněž jejich rozdělení mezi zaměstnavatele a zaměstnance mají ovšem 

svou úrovní motivační a další sociálně-ekonomické důsledky např. v oblasti podnikatelských aktivit a 
v úrovni mezd. 
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3. Současný stav zaměstnanosti a příjmové motivace k zaměst-
návání v ČR; shrnutí poznatků z terénních šetření a stanovisek 
expertů 

(1) Zájem (poptávka) o starší pracovníky na trhu práce je v současné době 
zúžený (omezený), tzn. je nižší než faktická a potenciální nabídka práce těchto 
osob; tak lze všeobecně charakterizovat situaci v ČR i v převážné většině ostatních 
členských států EU (existuje rovněž jako převažující tendence v zemích OECD55). 
Rozsah faktické nabídky práce charakterizují především starší uchazeči o zaměstnání 
registrovaní úřady práce, potenciální (skrytá) nabídka starších pracovních sil je dána 
osobami, které se neregistrují na úřadech práce jako nezaměstnaní uchazeči o práci 
ani jako zájemci o práci, jsou však schopny a ochotny přijmout zaměstnání (často 
alespoň občasné, dočasné, příležitostné apod.), pokud existuje nabídka zaměstnava-
telů, popř. další podmínky; jde o osoby statisticky zařazované do ekonomicky neaktivní 
části populace. Při příjmovém deficitu značné části těchto osob, jehož podstata spočívá 
převážně v rozdílu mezi úrovní pracovního příjmu před přechodem do neaktivity a 
sociálním příjmem poskytovaným v této životní situaci, existuje pro ně několik 
převažujících životních strategií; omezit své potřeby na úroveň disponibilních příjmů, 
ucházet se o výdělečnou činnost v neformální (šedé) ekonomice nebo využít výdělečné 
možnosti (nabídky) v oficiální ekonomice, pokud takové nabídky zaměstnavatelů, popř. 
další nezbytné podmínky (motivační, institucionální aj.) existují.  

Tato charakteristika přesahu nabídky práce starších osob nad rozsahem zájmu 
(poptávky) po jejich zaměstnání ze strany zaměstnavatelů platí i v současné aktuální 
situaci v ČR, kdy roste zaměstnanost starších osob absolutně i její specifická míra.56 

Hlavní faktory tohoto vývoje spočívají v demografických tendencích (nárůst 
starších věkových kohort) a v účinnosti opatření politiky státu (realizovaných v posled-
ních letech) v oblasti starobních důchodů (prodlužování statutární věkové hranice 
nároku na důchod, omezení nároků na předčasné důchody, prakticky neomezený 
souběh starobního důchodu a příjmů ze zaměstnání, vyšší zvýhodnění pracovní činnosti 
při „přesluhování“). 

Míra využití pracovního potenciálu starších osob je však nadále 
suboptimální. Míra zaměstnanosti v pětiletých kohortách v pásmu 50 až 64 let věku 
je značně nižší než v pětiletých výsecích mezi 35 a 49 lety a s postupujícím věkem 
prudce klesá.57 Při pokračujícím poklesu zaměstnanosti mladších osob (do 25 let) 
v důsledku prodloužení přípravy na povolání a předpokládané dynamice hospodářského 
růstu (nad 5 % ročního růstu HDP) jsou starší zaměstnatelné osoby jediným 
výraznějším vnitřním zdrojem potřebného zvýšení zaměstnanosti (rezervy v ostatních 

                                                 
55  OECD: Ageing and Employment Policies. Live Longer, Work Longer, Paris, 2006 
56  Mezi roky 2000 a 2005 vzrostla zaměstnanost osob ve věkovém pásmu 50 až 64 let o 210 tis. osob při 

celkovém zvýšení zaměstnaných v národní ekonomice ČR o 32 tis.; míra zaměstnanosti starších osob 
vzrostla z 54,8 % na 58,3 % při poklesu její souhrnné národohospodářské hodnoty z 55,1 % na 54,7 %. 
Absolutní rozsah zaměstnanosti starších osob i její specifická míra vzrůstala i v dlouhodobějším horizontu 
(1993 až 2005); celkový přírůstek zaměstnaných starších osob činil cca 450 tis. a míra zaměstnanosti 
vzrostla z 49,8 % o 8 proc. bodů (podrobněji viz studie analyzující vývoj zaměstnanosti starších osob). 

57  Specifická míra zaměstnanosti činí (2005) ve věkových pásmech 50 až 54 let 82,3 %, 55 až 59 let 61,6 
%, 60 až 64 let 22,3 %; v rozmezí 35 až 49 let se míra zaměstnanosti v pětiletých pásmech pohybuje 
mezi 86 až 88 % (u mužů překračuje 90 %). 
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věkových pásmech jsou nevelké);58 u starších osob existuje tendence k dlouhodobé 
nezaměstnanosti (návrat do zaměstnání po jeho ztrátě je obtížný).59 

Lze očekávat, že plnější (optimálnější) využívání kapacity pracovních zdrojů 
starších osob, potřebné jak v důsledku celkového poklesu vnitřních zdrojů pracovních 
sil (do roku 2020), tak vzhledem k rychlému vzestupu absolutních počtů osob starších 
50 let v delší perspektivě (po roce 2020) bude vyžadovat další (komplexnější) opatření 
(nad rámec dosavadních řešení soustředěných především do systému starobních 
důchodů).  

V oblasti příjmové motivace k zaměstnávání starších osob jde v podstatné míře 
o překonání handicapů projevujících se u starších osob, zejména těch, které vykoná-
valy manuální pracovní činnosti s významným podílem fyzické námahy a působením 
obtížného pracovního prostředí. Jde o handicapy spojené se:  

- snížením výkonnosti plynoucí z úbytku fyzických sil (to má bezprostřední vliv na 
omezení možnosti vykonávat práce spojené s vyšší fyzickou námahou), 

- zvětšováním výpadků pracovní doby souvisejícím se zdravotním stavem (nemoc-
nost, zdravotní omezení a postižení), 

- omezením, popř. zpomalením smyslového a duševního přizpůsobování se požadav-
kům pracovní činnosti (s tím související zejména snížená schopnost zvládat 
požadavky spojené s informačními technologiemi, jazykovými potřebami apod.). 

Handicapy starších osob znamenají, že se zužuje okruh prací, na nichž jsou 
zaměstnavatelé ochotni je zaměstnávat, že existuje sklon k vyšší nemocnosti a ke 
snižování délky pracovní doby (k práci na zkrácené pracovní úvazky nebo dočasně) 
apod. Souhrnně se handicapy starších zaměstnaných osob promítají do snížení 
produktivity (produktivnosti) na jednotku produktu vytvářeného staršími 
osobami oproti průměrným jednotkovým nákladům práce, resp. oproti 
průměrným jednotkovým nákladům práce věkově mladších věkových skupin. 

Ze souhrnu naznačených souvislostí lze pro zaměření opatření, která by 
v příjmové oblasti stimulovala zaměstnávání starších osob, dovodit tyto závěry: 

Za prvé. Prioritní oblasti působení příjmové motivace (příjmové výhodnosti) 
je stimulace co největšího, resp. nejširšího zájmu (poptávky) o práci starších 
osob. Jde zejména o  

- příjmová zvýhodnění (snížení nákladů práce) zaměstnavatelů tak, aby byly 
překonány nákladové, organizační a produktivnostní problémy spojené se 
zaměstnáváním starších osob, 

- rozšíření okruhu zájmu o práci starších osob (včetně práce „zkrácené, dočasné a 
občasné“) aktivizací koupěschopné poptávky na straně občanských sdružení, obcí, 
obyvatelstva apod. 

Za druhé. Je nezbytné zaměřit se na příjmovou motivaci starších osob 
k setrvání v zaměstnání, k úpravám jeho rozsahu a průběhu, k návratu do zaměstnání. 

Komplexnější působení systémů příjmové motivace k zaměstnávání starších 
osob vyžaduje tedy její vyvážené zaměření na motivace zaměstnavatelů k udržování 

                                                 
58  Alternativním zdrojem pracovních sil jsou zahraniční pracovníci; byly by žádoucí komparativní analýzy 

nákladů a přínosů zaměstnávání starších osob a zahraničních pracovníků. 
59  Pozitiva, která jsou s pracovní činností starších osob oproti pracovníkům ostatních věkových skupin 

spojena, tj. zejména využívání nakumulovaných pracovních a životních zkušeností, rozvážnost, odpověd-
nost, převažují jen u specifického okruhu prací obvykle spojených s vysokou odbornou kvalifikací. 
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a rozšiřování zájmu o práci těchto osob, tj. k vytváření a udržení vhodných pracovních 
míst a na příjmovou stimulaci starších osob k této aktivitě. 

(2) Pro současný systém příjmové motivace k zaměstnávání starších osob v ČR 
jsou charakteristické tyto souvislosti: 

a) Jednostrannost. V ČR uplatňovaná příjmová motivace je orientována jen na 
nabídkovou stranu pracovního trhu, tj. jen na motivaci starších osob - zaměst-
nanců, popř. OSVČ v systému starobních důchodů (viz shora). Prakticky zcela 
absentuje motivace zaměstnavatelů: neexistuje žádná systémová příjmová 
kompenzace vyšších než průměrných jednotkových nákladů práce starších osob; 

b) Obsahová a věková ohraničenost. Uplatňovaná příjmová motivace k zaměstnání 
se vztahuje zcela převážně na osoby v důchodovém věku. Absentuje širší 
systémová příjmová motivace k zaměstnání starších osob předdůchodového věku. 
V současné době v omezené míře uplatňovaným příjmovým motivačním prostřed-
kem podněcujícím větší nabídku pracovních míst starším osobám předdůchodového 
věku jsou opatření umožňující úřadům práce v rámci APZ poskytovat zaměstnava-
telům časově omezené dotace na mzdy (jejich část) vyplácené starším pracovníkům 
předdůchodového věku (i dalších věkových kategorií) podle konkrétních podmínek 
dohodnutých mezi ÚP a zaměstnavatelem; rozsah uplatňování těchto motivací je 
malý zejména pro omezenost finančních prostředků APZ. 

Rovněž dosud málo využívanou možností je možnost „přivýdělku“ nezaměstna-
ných osob do výše poloviny minimální mzdy, kterou umožňuje zákon o zaměstnanosti, 
bez omezení souběžně poskytovaných sociálních dávek. 

(3) Terénní šetření populace ČR ukazuje, že respondenti pokládají z opatření 
pozitivně ovlivňujících pracovní uplatnění osob nad 50 let věku za nejvýznamnější ta, 
která zvyšují příjmy (snižují náklady) zaměstnavatelům i zaměstnancům; jde o silně 
pozitivní hodnocení výroků jako „dotace zaměstnavatelům na mzdy osob starších 50 
let“, „snížení daně z příjmu“, „zkrácení pracovní doby bez vlivu na snížení důchodu“, 
„snížení odvodů sociálního pojištění“; na čtyřstupňové škále významnosti se tyto 
výroky pohybují okolo hodnoty 3 (od 2,93 do 3,13). Naproti tomu výrokům „zkrácení 
pracovní doby při méně výrazném zkrácení mzdy“ nebo „postupné ukončování pracovní 
činnosti spojené s odchodem do důchodu (např. postupné zkracování úvazku)“ se 
přisuzují nižší pozitivní účinky (hodnocení 2,75, resp. 2,53). Pochopitelně ve všech 
výrocích dosahuje pozitivní hodnocení vyšších hodnot u starší části populace. 

Z dalších zjištění terénního průzkumu jsou pro tuto analýzu rovněž podstatná 
tato zjištění: 

- v pořadí podle párového hodnocení vhodnosti pěti charakteristických sociálních 
typů zaměstnanců (absolvent školy, mladší muž zakládající rodinu, žena po návratu 
z mateřské dovolené, starší pracovník předdůchodového věku, důchodce) jsou jako 
nejméně vhodné oceňovány poslední dva typy, 

- z faktorů působících negativně na pracovní umístění starších osob označují 
respondenti jednak obecně nepříznivou situaci na trhu práce („nedostatek 
pracovních míst“), jednak specifickou nepříznivou situaci starších osob na tomto 
trhu („nezájem o starší osoby mezi zaměstnavateli“). 

(4) Postoje starších zaměstnanců k účinnosti opatření podněcujících pracovní 
uplatnění osob starších 50 let lze shrnout takto: 

- nejsilněji se pociťuje potřeba zvýšit poptávkovou stranu pracovního trhu - vytváření 
více nových pracovních míst ze strany zaměstnavatelů pro osoby po 50. roce věku 
(55 % respondentů, závažnost 3,5 na čtyřstupňové škále), 



Příloha II 
 
 

 138

- téměř stejně významně je hodnoceno finanční zvýhodnění starších zaměstnanců, 
zejména snížení jejich daní a odvodů (uvádí 54 % respondentů, výrazněji 
zaměstnanci ve věku 50 až 64 let než osoby starší 60 let a zaměstnanci s vyšší než 
nižší úrovní vzdělání; závažnost je charakterizována indexem 3,1). 

Za nejméně motivačně působivý je pokládán „přechod na fyzicky nebo duševně 
méně náročnou práci“, přičemž existuje výrazná diferenciace mezi zaměstnanci se 
základním vzděláním a nízkými výdělky (nejvyšší preference) a s vyšší úrovní vzdělání 
a vyššími výdělky (což zřejmě souvisí i s převažujícím fyzickým nebo duševním 
charakterem práce). Za ještě méně významné se pokládá „zkrácení pracovní doby“; 
jako silně motivující ji uvádí jen 32 respondentů, a to spíše ženy než muži, starší než 
mladší. Zkrácená pracovní doba se stává významným faktorem pro pokračování 
v pracovní aktivitě až u pracujících důchodců. 

(5) V postojích zaměstnavatelů se především potvrzuje, že zájem o 
zaměstnávání starších osob je relativně malý. Přitom existuje rozpor mezi hodnocením 
společenské závažnosti problému zaměstnávání starších osob (cca 2/3 respondentů 
pokládá problém za závažný) a postoji k jejich zaměstnání v podniku konkrétního 
zaměstnavatele; ve srovnávacím hodnocení sociálně-ekonomických typů zaměstnanců 
se „starší pracovník předdůchodového věku“ a „důchodce“ umísťují na posledních 
pořadích žebříčku výhodnosti zaměstnání pro zaměstnavatele, jen 5 % podnikatelských 
subjektů (spíše větších) realizuje konkrétní opatření umožňující větší rozsah zaměst-
návání starších osob. 

Z komplexu opatření, která by měla vést ke zvýšení zájmu o zaměstnávání 
starších osob, vystupují podle zaměstnavatelů dva hlavní okruhy: 

Za prvé: vzdělávání starších osob. Jde o rozšíření nabídky vzdělávacích 
kurzů, poskytování informací a bezplatné poradenství o možnostech jejich vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace. Zaměstnavatelé kladou důraz na připravenost a kompetentnost 
starších osob zvládat pracovní úkoly na požadované úrovni; odráží se to ve vysokém 
hodnocení výroků: „mít vyšší kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti“ a „lépe zvládat 
práci s počítači a moderní komunikační technikou“. 

Za druhé: ekonomické (příjmové) zvýhodnění zaměstnávání starších 
osob. Tento směr prostupuje jako podstatný prakticky všechny okruhy hodnocení. 
V motivaci zaměstnavatelů se pokládá za prioritní „podporovat samostatně výdělečnou 
činnost lidí starších 50 let (např. pomocí úlev na daních nebo odvodech do sociálních 
fondů OSVČ)“ a dále „snížit odvody zaměstnavatelů za zaměstnance v předdůcho-
dovém a důchodovém věku“. Obdobně se v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti za 
nejúčinnější považuje „poskytování dotací zaměstnavatelům na zaměstnání nezaměst-
naných starších osob“. K podpoře vzdělávání starších osob považují respondenti za 
významné „dotovat zaměstnavatelům školení osob starších 50 let“. Ve specifické 
oblasti zaměřené na zvýšení pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením 
(znevýhodněním) se za základní považuje zrušení, resp. snížení pojistného zaměstna-
vatelů za tyto osoby. 

V příjmové motivaci zaměstnanců se pokládají za účinná opatření, která umožní 
zkrácení pracovní doby zaměstnancům předdůchodového věku bez vlivu na výši 
budoucího důchodu a rovněž zvýhodnění přesluhování v úrovni budoucího důchodu. 
Určitý pozitivní vliv se přisuzuje rovněž snížení odvodů do sociálních fondů zaměst-
nancům předdůchodového a důchodového věku. Za nejméně vhodné se považuje 
uplatnění postihů za propouštění osob v předdůchodovém věku. 
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(6) Názory a stanoviska odborníků vybraných úřadů práce, pokud jde o 
vhodnost a účinnost prostředků motivace k pracovní aktivitě (zaměstnání) starších 
osob, lze stručně charakterizovat takto: 

- všichni experti pokládají za vhodné vytvářet zásobník opatření k podpoře zaměst-
nanosti osob po 50. roce věku, zaměřených jak na zaměstnavatele, tak na 
zaměstnance, 

- za základní pokládají příjmovou motivaci jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. 
Jednoznačně se považuje za velmi účinný, technicky jednoduchý a široce 
uplatnitelný mechanismus snížení úrovně sazeb odvodů do sociálních fondů, a to 
prioritně u zaměstnavatelů (k vytvoření vyšší poptávky po těchto zaměstnancích a 
vytváření vhodných pracovních míst); experti přitom zdůrazňují potřebu vyváženě 
brát v úvahu míru příjmové (nákladové) kompenzace poklesu produktivity práce 
(pracovní výkonnosti) starších osob oproti mladším věkovým skupinám, nezbytnou 
intenzitu stimulace u zaměstnavatelů a možnosti prostředků státního rozpočtu na 
vytvoření systému. Jako alternativu snížení sazeb odvodů doporučuje ÚP Praha-
západ snížení daní formou odpočitatelných položek (daňových slev, popř. úprav 
daňových základů). Za vhodnou formu považují experti rovněž rozvinutí systému 
zvýhodnění (dotaci) příjmů zaměstnavatelů a mezd za zaměstnávání starších osob 
z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti (APZ); zdůrazňuje se potřeba dostatku 
prostředků, 

- menší účinnost očekává většina odborných vyjádření od možnosti postupného 
snižování pracovní doby bez vlivu na výši důchodů a zavedení částečného důchodu 
při zkrácení pracovního úvazku. 

4. Příjmové motivace k zaměstnávání starších osob uplatňované 
v zahraničí  

(1) V členských státech EU (popř. státech Evropského hospodářského prostoru) 
je uplatňovaná široká škála nástrojů příjmové motivace k zaměstnání starších 
osob na základě zvyšování příjmů nebo snižování nákladů zaměstnavatelů a 
zaměstnanců.  

Příjmová motivace v užším slova smyslu, tj. prostřednictvím slev na příjmových 
daních a odvodech do sociálních fondů a/nebo dotacemi (subvencemi, refundacemi) 
státu jsou v zahraničí zaměřovány na tyto okruhy: 

- zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných a neaktivních starších osob a/nebo v 
udržení a prodloužení existující zaměstnanosti těchto osob, 

- komplexní systémy příjmové motivace speciálních forem zaměstnávání a výdělečné 
činnosti starších osob. 

Tyto prostředky příjmové motivace jsou rovněž využívány ke zvýšení 
zaměstnatelnosti starších osob získáním požadovaných znalostí a dovedností účastí na 
různých způsobech vzdělávání a k uplatňování flexibilních pracovních vztahů a 
pracovních podmínek. Tyto okruhy příjmové motivace uplatňované v zahraničí jsou 
podrobněji rozvedeny v příslušných samostatných studiích.60 

                                                 
60  „Vzdělávání starších osob jako rozhodující předpoklad jejich zaměstnatelnosti; Pracovněprávní ochrana, 

pracovní podmínky a flexibilita pracovní doby jako způsob řešení ekonomické aktivity starších osob“.  
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(2) Příjmová motivace zvýšení a/nebo udržení zaměstnanosti starších 
osob se v EU výrazně orientuje na stimulaci zaměstnavatelů; v řadě států jsou (v 
menším rozsahu) používány rovněž příjmové podněty k zaměstnání u starších osob 
(viz odst. 2.2). 

(2.1) Uplatňování příjmové motivace u zaměstnavatelů vychází ze 
společensky silně pociťované potřeby prioritně zvyšovat nabídku pracovních míst 
pro starší zaměstnance překonáním malého zájmu podnikatelů na jejich zaměstnávání. 
Ekonomický kalkul příjmové (nákladové) výhodnosti zaměstnávání starších 
osob je pro zaměstnavatele založen na příznivých proporcích mezi jednotko-
vými náklady práce vynakládanými na starší zaměstnance a jimi dosahované 
produktivity práce;61 ta má tendenci být nižší oproti průměrné úrovni, resp. vůči 
produktivitě dosahované věkově mladšími pracovníky; viz odst. 2 kap. 3). Příjmová 
motivace daňovědotačního typu zaměstnavatelů by měla být alespoň tak intenzivní, 
aby vyrovnávala vyšší jednotkové náklady u toho okruhu starších osob, na které se 
vztahuje; popř. by měla přinášet určitý motivační příjmový přínos. 

K realizaci příjmového (nákladového) zvýhodnění zaměstnavatelů se ve státech 
EU používají tyto typy nástrojů: 

- převážně snížení příspěvků na sociální pojištění (popř. politiku zaměstnanosti) 
placených zaměstnavateli za vymezený okruh starších zaměstnanců62 - nebo - 
méně často - úlevy na daních z příjmů podle rozsahu zaměstnávaných starších osob 
vymezeného okruhu,  

- v menším okruhu států jsou to dotace (subvence) zaměstnavatelům na mzdy 
starších zaměstnanců (popř. na celkové náklady práce těchto osob). 

Motivační mechanismy založené na snížení příspěvků sociálního pojištění nebo 
na úlevách příjmových daní u zaměstnavatelů vymezují ze zákona předem (ex ante) 
podmínky snížení nákladů práce na vymezený okruh starších zaměstnanců; přednost 
snižování příspěvků na sociální pojištění plyne z jejich přímé vazby na zaměstnance 
(vazby v příjmových daních jsou vždy složitěji vymezeny - nezbytnost ziskového 
podnikání aj.).  

Systémy založené na dotacích umožňují diferenciaci motivace a adresnější 
podmínky poskytování jsou však závislé na rozhodování pověřených orgánů. 

Konkrétní mechanismy daňovědotační příjmové motivace k zaměstnávání 
starších osob uplatňované v jednotlivých státech se výrazně odlišují podle 
okruhu starších osob, na které se vztahují (všichni zaměstnanci, nově přijatí, 
zaměstnanci vykonávající určitý okruh prací, věková hranice aj.), intenzity zvýhodnění, 
rozsahu finančních nákladů a způsobů jejich krytí (státní rozpočet, regionální rozpočty, 
prostředky aktivní politiky zaměstnanosti). 

(2.1.1) Systémy založené na snížení sazeb příspěvků zaměstnavatelů 
na sociálních pojištění zaměstnanců lze rozdělit do těchto skupin63: 

                                                 
61  Jednotkovými náklady práce se rozumí počet peněžních jednotek nákladu práce na jednotku produkce 

(výkonu). Náklady práce tvoří souhrn hrubých mezd (mzdové náklady) a nemzdových nákladů práce, tj. 
příspěvků na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavateli za zaměstnance a dalších personálních 
nákladů (náklady na vzdělávání, příspěvky na stravování, dopravu do zaměstnání apod.). 

62  V žádném státě není uplatňováno snížení sazeb příspěvků na zdravotní pojištění.  
63  Konkrétní systémy se uvádějí za státy, u nichž byly k dispozici relativně přesné podmínky uplatňování: 

obdobné systémy jsou aplikovány v Portugalsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Řecku. 
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Za prvé: snížení sazeb příspěvků všech zaměstnanců od určitého věku: 

Norsko: snižuje zaměstnavatelské sazby u všech zaměstnanců od 62 let; snížení činí 
4 p.b. sazby (z 12,8 na 8,8 % vyplacených mezd). 

Rakousko: snižuje sazby u zaměstnanců - mužů od 58 let a zaměstnankyň od 56 let 
o 3,25 % hrubých mezd; od 60 let věku činí snížení 12,7 %. 

Tyto systémy zajišťují rovnoměrnost stimulace, nerozlišují mezi starými a 
novými zaměstnanci, jsou však finančně nákladné. 

Za druhé: snížení sazeb příspěvků za nově přijaté starší osoby dosud 
nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní; snížení sazeb je vázáno na určitou 
věkovou hranici a je buď časově neomezené nebo je stanoveno na vymezenou dobu, 
popř. je spojeno s dalšími podmínkami. 

Rakousko: snížení sazeb zaměstnavatelských příspěvků u nově přijatých osob od 50 
let v rozsahu 3,25 % hrubých mezd (tj. sazba příspěvku na nezaměstnanost). 
Zvýhodnění je součást systému „Bonus - Malus“; při propuštění osob od 50 let platí 
zaměstnavatel zvýšenou sazbu o stejné procento. 

Belgie: snížení sazeb příspěvků o 50 % na jeden rok při přijetí osoby od 50 let 
nezaměstnané déle než 6 měsíců, 25% snížení sazeb se uplatňuje po roce na 
neomezenou dobu, pokud přijatá osoba je zaměstnaná na dobu neurčitou. 

Francie: snížení sazeb příspěvků po dobu 24 měsíců ve výši odpovídající sazbám 
příspěvku u minimální mzdy při přijetí nezaměstnané osoby nad 50 let; snížení sazeb 
je časově neomezené, pokud nezaměstnanost nebo sociální péče přijaté osoby trvala 
déle než rok. 

Španělsko: příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění se snižují o 50 % v prvním 
roce a o 45 % po celou dobu pracovního kontraktu při přijetí nezaměstnaného muže a 
o 60 %, resp. 55 % při přijetí nezaměstnané ženy; při přijetí osob ve věku 55 až 64 
let činí snížení sazeb 55 %, resp. 50 % u mužů a 65 %, resp. 60 % u žen. 

Pozitivem těchto systémů je intenzivní zaměření motivace na zvýšení počtu 
pracovních míst pro starší nezaměstnané a ekonomicky neaktivní; jsou rovněž finančně 
méně náročné oproti plošnému snížení sazeb příspěvků u všech starších zaměstnanců. 
Diferenciace sazeb příspěvků může vést k nerovnému přístupu zaměstnavatelů 

při zaměstnávání nově přijímaných a dříve zaměstnaných (propouštění zaměstnanců 
s původními sazbami příspěvků, přijímání nových na dobu snížených sazeb). 

Systémy založené na snížení sazeb příspěvků zaměstnavatelů na sociální 
pojištění převážně znamenají výpadky finančních zdrojů sociálních fondů (účtů) (nejsou 
z jiných zdrojů uhrazovány); existují i úhrady z obecných daňových zdrojů státních 
rozpočtů nebo ze zvláštních fondů (např. fondu zaměstnanosti). 

Právně vyžaduje uplatnění těchto motivačních systémů úpravy zákonů o 
příspěvcích (pojistném) na sociální pojištění. 

(2.1.2) Systémy založené na přímých dotacích zaměstnavatelům na 
hrubé mzdy zaměstnanců. Jde o systémy vyznačující se větší pružností podmínek 
motivace než systémy uvedené v odst. 2.1.1.  
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Uplatňují se tyto konkrétní systémy: 

Dánsko: při přijetí osob nezaměstnaných déle než 18 měsíců a starších 48 let mohou 
regionální orgány poskytnout individuální subvenci do výše 100 tis. DKR ročně; dotace 
poskytují v rámci „služeb zaměstnanosti“ (Service Job Scheme). 

Německo: při přijetí osob nezaměstnaných déle než 6 a více měsíců ve věku od 50 let 
lze poskytnout subvenci až do výše 50 % hrubých mezd po dobu tří let; subvence se 
poskytují v rámci systému „začleňovací příspěvky“ (Eingliederungszuschüsse). 

Švédsko: při přijetí osob ve věku od 57 let a nezaměstnaných nejméně 2 roky se 
poskytuje dotace po dobu nejvýše 24 měsíců ve výši do 75 % mzdy dosahované 
zaměstnancem. 

Předností dotačních systémů jsou možnosti stanovit individualizované podmínky 
pro jednotlivé zaměstnavatele; vedle rámcových dispozitivních ustanovení zákona 
vyžadují rozhodování regionálních orgánů a/nebo orgánů odpovědných za trh práce. 

(2.1.3) Pokutové systémy. V některých státech EU (Rakousko, Francie) se 
používají sankce za propouštění starších zaměstnanců (zpravidla od 50 let věku) 
s cílem udržení jejich zaměstnanosti. Zkušenosti s uplatňováním sankčních systémů 
naznačují řadu problémů. Především musí být používána jako druhá strana pozitivní 
motivace k přijímání starších osob. I tak se mohou projevit negativní efekty tím, že 
jsou propouštěny osoby těsně před stanovenou sankční věkovou hranicí a naopak 
přijímány po této hranici. 

(2.2) Příjmové motivace starších osob k setrvání (prodloužení) v za-
městnání nebo k převzetí zaměstnání při nezaměstnanosti nebo neaktivitě 
jsou uplatňovány v menším počtu států. 

(2.2.1) Uplatňované motivace starších zaměstnanců k setrvání (prodloužení) 
v zaměstnání jsou používány buď samostatně nebo spojovány s komplexem dalších 
úprav podmínek zaměstnávání těchto osob (úpravy pracovní doby, změna vykonávané 
pracovní pozice aj.), podrobnosti viz dále odst. (3.1).  

(2.2.2) Příjmová motivace nezaměstnaných, popř. neaktivních starších osob 
k převzetí zaměstnání není ve státech EU příliš rozšířena. Vyplývá to zřejmě z toho, že 
přijetí zaměstnání je zájmem (skutečným nebo alespoň proklamovaným) značné části 
těchto osob; nabídka převyšuje poptávku. Systémy se uplatňují spíše ve státech se 
štědrými sociálními dávkami v nezaměstnanosti (popř. v neaktivitě) v zájmu vytvoření 
příjmového stimulu k zaměstnání. Systémy mohou pozitivně působit na snižování 
nelegálních (nedeklarovaných) zaměstnání starších osob. 

 

Konkrétní uplatňované motivační systémy jsou: 

Rakousko: osoby od 50 let při návratu do zaměstnání a nezaměstnané déle než rok 
dostávají příplatek (v roce 2003 160 € měsíčně), pokud přijmou zaměstnání na plný 
nebo částečný úvazek; příplatek je fixní na jeden rok a může se opakovat při trvajícím 
zaměstnání. 

Německo: osoby od 50 let, které byly 180 a více dní nezaměstnané a získaly práci, 
obdrží „garantovanou mzdu“ (Wage - Guarantee) ve výši 50 % rozdílů mezi současnou 
a dřívější mzdou. „Garantovaná mzda“ se poskytuje jako čistá, tj. nepodléhá dani 
z příjmů ani odvodům do sociálních fondů; celkový příjem osoby tím dosahuje cca 90 
% předchozí hrubé mzdy. Garantovaná mzda se valorizuje jako příspěvky v nezaměst-
nanosti. Systém byl zaveden 31.12.2005. 
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Španělsko: nezaměstnané osoby starší 52 let, které přijmou zaměstnání, mohou dále 
pobírat podporu v nezaměstnanosti. 

(3) Komplexní systémy příjmové motivace speciálních forem zaměstná-
vání a výdělečné činnosti starších osob. 

(3.1) Systémy příjmové motivace postupného snižování pracovní 
aktivity starších zaměstnanců v předdůchodovém věku.64 

Základem těchto systémů jsou: 

- zkrácení pracovní doby stanovené dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměst-
nancem. Zkrácení pracovní doby se pohybuje v rámci právně (nebo jinak závazně 
např. v kolektivní smlouvě) vymezeného rozmezí; to se pohybuje okolo poloviny 
stanovené (plné) pracovní doby. 

Obdobně jako zkrácení pracovní doby se v některých státech jako prostředku 
snížení pracovní zátěže starších osob používá jejich „řízený přechod na pracovní pozice 
s menší odpovědností a s nižšími nároky na pracovní vypětí (intenzitu, výkonnost) 
spojené s nižší mzdou“; obě formy snížení zátěže (zkrácení pracovní doby, přechod na 
méně placenou pozici) lze kombinovat; 

- příjmové zvýhodnění spočívající v tom, že: 

- buď zaměstnavatel poskytuje vyšší mzdu, než odpovídá zkrácení pracovní doby 
(resp. přechodu na méně placenou pozici), obvykle minimálně v rozsahu 50% 
rozdílu mezi poskytovanou sníženou a původní mzdou; takový systém je uplatňo-
ván např. v Rakousku nebo SRN. Toto zvýšení mzdových nákladů je zaměstnava-
telům částečně nebo plně uhrazováno obvykle z prostředků aktivní politiky zaměst-
nanosti nebo fondu zaměstnanosti. 

- nebo je příjmové zvýhodnění poskytováno jako sociální příjem krytý z různých 
zdrojů (např. ze zdrojů APZ, fondu zaměstnanosti, zdrojů důchodového pojištění; 
systém je používán např. ve Finsku). 

Jako doplňkové prvky, které svým motivačním působením zvyšují účinnost 
systému a omezují problémy a rizika základních prvků systému, se často používají: 

- princip, že starobní důchod zaměstnanců se vyměřuje ze mzdy před jejím snížením 
v důsledku zkrácení pracovní doby nebo změny pracovní pozice (princip „nesnížení 
důchodových nároků), 

- snížení mimomzdových nákladů zaměstnavatelů (odvodů placených do sociálních 
fondů za zaměstnance; viz odst. 2.1.1). 

(3.2) Uplatnění systému „příležitostné registrované práce“ 

V Belgii je delší dobu (od roku 1986) uplatňován příjmově stimulovaný systém 
občasné práce (výdělečné činnosti) dlouhodobě nezaměstnaných, popř. neaktivních 
osob (věkově nevymezovaných). Systém sleduje záměr rozšíření poptávky po práci 
těchto osob, udržování jejich pracovních návyků (využívání omezeného, „zbytkového“ 
pracovního potenciálu), zvýšení jejich příjmů a omezování černé (nedeklarované) 
práce. Je založen na těchto principech: 

- stanovený okruh fyzických a právnických osob - uživatelů (např. domácnosti, obce, 
školská a sociální zázemí, neziskové společnosti) příležitostně (občasně a 

                                                 
64  Uvádějí se jen základní principy tohoto systému. Podrobněji je systém charakterizován v samostatné 

dílčí studii „Postupný odchod starších osob z ekonomické aktivity a zkracování jejich pracovní doby 
(schéma částečného důchodu)“. 
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krátkodobě) zaměstnávají dlouhodobě nezaměstnané (popř. neaktivní) osoby 
(„osoby v systému“, „vykonavatelé práce“) na vymezených jednoduchých pracov-
ních činnostech (např. úklid a udržování bytů, domů, zahrad, veřejných prostor, 
sadů, hlídání dětí, starých osob), 

- uživatelé získávají oprávnění k zaměstnání (osob v systému) nákupem poukázek 
na výkon práce; poukázky jsou pro uživatele daňově zvýhodněny, 

- vykonavatelé práce obdrží za odevzdání poukázky odměnu („doplňková dávka 
v nezaměstnanosti“ nepodléhající zdanění a odvodům). Je stanoven maximální 
rozsah hodin, které lze v systému odpracovat (45 hodin měsíčně), 

- při dodržení podmínek systému má nezaměstnaný zajištěny všechny materiální a 
právní garance plynoucí z jeho statusu (včetně běžného příspěvku v nezaměst-
nanosti). 

I když systém „příležitostné registrované práce“ není speciálně určen jen pro 
starší osoby, vstupují do něj ve významném rozsahu jak starší dlouhodobě 
nezaměstnané osoby, tak osoby neaktivní vzhledem k jejich velkému počtu.  

5. Směry opatření příjmové motivace zaměstnanosti starších 
osob v ČR 

(1) Hodnocení příjmové motivace zaměstnávání starších osob (stav uplatňování 
této motivace v ČR, motivační systémy používané v zahraničí) vyúsťují v doporučení 
vycházet při přípravě „zásobníku“ opatření z těchto základních souvislostí: 

Prioritní oblastí působení příjmové motivace daňovědotačního typu je 
stimulace co největšího (nejširšího) zájmu o práci starších osob. Jde zejména 
o příjmová zvýhodnění zaměstnavatelů tak, aby byly překonány nákladové, organizační 
a produktivnostní problémy spojené se zaměstnáváním starších osob a rovněž o 
zvýšení (rozšíření) zájmu o práci starších osob (včetně práce „zkrácené, dočasné a 
občasné“) aktivizací koupěschopné poptávky jak na straně podnikatelských subjektů, 
tak na straně obyvatelstva, občanských sdružení, obcí apod. 

Ve druhém pořadí je nezbytné zaměřit se na příjmovou motivaci starších 
osob k setrvání v zaměstnání, k úpravám jeho rozsahu a průběhu a k návratu do 
zaměstnání. To v souhrnu znamená zvyšovat nabídku starších pracovních sil; má-li být 
zachována ekonomická a sociální rovnováha na trhu práce, lze nabídku specifických 
skupin osob v zásadě rozšiřovat jen za situace, kdy roste celková poptávka po pracovní 
síle. 

(2) Konkrétní okruhy opatření daňovědotačního typu příjmové motivace 
zaměstnávání starších osob použitelné v ČR jsou stručně charakterizovány takto:  

(2.1) Snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení placené 
zaměstnavateli za starší zaměstnance65 

Cílem opatření je absolutní a vůči ostatním věkovým skupinám zaměstnanců 
relativní úspora nákladů zaměstnavatelů, zvyšovat (minimálně zachovat) zájem o 
starší zaměstnance a kompenzovat vyšší jednotkové náklady práce spojené s jejich 
zaměstnáváním (nižší výkonnost, menší fond pracovní doby apod.). 

                                                 
65  Eventuální možnost vytváření příjmové motivace zaměstnavatelů úlevami na dani z příjmu není 

rozvedena pro zřejmou složitost takového systému. 
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Snížení pojistného zaměstnavatelům za starší zaměstnance by v ČR především 
znamenalo koncepčně změnit přístup od dosud aplikovaného univerzalismu 
(jednotnosti) sazeb pojistného k jejich diferenciaci a k uplatňování této 
diferenciace jako nástroje motivační politiky státu v oblasti zaměstnanosti. 
Selektivní snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení u stanoveného okruhu 
starších zaměstnanců by mohlo být alternativou (nebo složkou) koncepcí směřujících 
ke snížení zátěže zaměstnavatelů odvody do sociálních fondů placených za 
zaměstnance; účinnost snížení sazeb by byla často rychlejší než komplexní změny 
systémů působící v dlouhodobém časovém horizontu. Bezprostřední snížení výnosu 
pojistného na jednotlivce by zvýšením zaměstnanosti starších osob mělo (mohlo) být 
objemově tlumeno výnosem daně z příjmů, rozsahem výběru sníženého pojistného (při 
zvýšené zaměstnanosti starších osob) a omezeným poskytováním sociálních dávek 
nezaměstnaným (popř. i neaktivním) starších osobám. 

 

Z možných variant konkrétní konstrukce systému jsou základní: 

- snížení sazeb pojistného u všech starších zaměstnanců (tj. jak dlouhodoběji 
zaměstnaných, tak nově přijímaných), 

- snížení sazeb jen u nově přijímaných starších zaměstnanců (dosud nezaměstna-
ných nebo neaktivních osob). 

V každé ze základních variant existuje velká varieta širšího nebo užšího 
vymezení okruhu zaměstnanců, u nichž se sazby pojištění snižují (věková hranice, 
věkové rozmezí, délka nezaměstnanosti, pracovní pozice, charakter zaměstnání, 
úroveň vzdělání, popř. další), a rovněž úrovní a průběhu snížení sazeb pojistného (na 
snížení sazeb podstatně závisí účinnost motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání 
starších osob). 

Výhody motivace zaměstnávání starších osob prostřednictvím systému snížení 
sazeb pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavateli na vymezený okruh 
těchto zaměstnanců spočívají v: 

- rychlé všeobecné uplatnitelnosti a jednotném působení u všech zaměstnavatelů 
podnikatelské i nepodnikatelské sféry, 

- relativní administrativní jednoduchosti přípravy a uplatnění systému; jde o změnu 
zákonů upravujících pojistné na sociální zabezpečení,66 

- možnosti v několikaletých, popř. i ročních intervalech měnit parametry systému 
(okruh osob, intenzitu snížení sazeb, popř. i další podmínky), a tím reagovat na 
vývoj trhu práce, demografické struktury a náklady systému, 

- snadném propojení s jinými systémy příjmové motivace zaměstnávání starších 
osob.  

Lze rovněž předpokládat poměrně vysokou účinnost systému (zvýšení zájmu 
zaměstnavatelů o zaměstnávání vymezeného okruhu starších osob).   

 

                                                 
66  Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

zákon č. 582/1992 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
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Problémy a nevýhody systému jsou spojeny s:  

a) výší nákladů systému danou snížením příjmů sociálního zabezpečení a/nebo 
státního rozpočtu (při kompenzaci systému sociálního zabezpečení) spojených 
s uplatňováním snížených příspěvkových sazeb. Podstatným problémem fungování 
systému je vyvážení (optimalizace) vazeb mezi okruhem osob, na které se systém 
vztahuje (starších zaměstnanců), mírou snížení sazeb příspěvků sociálního pojištění, 
přijatelnými přímými náklady, účinností (zvýšením zaměstnanosti příslušného okruhu 
starších osob) a souhrnnou bilancí výdajů (nákladů) a přínosů (úspor a zvýšení 
rozpočtových příjmů); 

b) omezenou možností přizpůsobit systém snížení sazeb příspěvků na sociální 
zabezpečení regionální, odvětvové (oborové, komoditní) situaci pracovního trhu a 
zaměstnanosti a nemožností přihlížet k individuálním podmínkám jednotlivých 
podnikatelských subjektů. Právní (zákonná) úprava snížení sazeb by se pravděpodobně 
obtížně vyrovnávala s regionální nebo komoditní platností úpravy (i když není takové 
řešení zcela vyloučeno); zcela vyloučit lze z povahy systému individuální řešení u 
jednotlivých subjektů (k tomu lze využít jiná řešení). 

Problematiku snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení placené 
zaměstnavateli na starší zaměstnance lze shrnout takto: 

Za prvé. Reálné uplatnění systému snížení příspěvků zaměstnavatelů na 
sociální zabezpečení starších zaměstnanců a volba jeho konkrétních parametrů (okruh 
osob, míra snížení sazeb a další podmínky) jsou podmíněny analýzou účinnosti dosud 
aplikovaných systémů motivujících (ovlivňujících) zaměstnanost starších osob např. 
v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a vazeb mezi systémem starobních důchodů a 
zaměstnaností starších osob, aktuálních proporcí nabídky a poptávky na trhu práce a 
jejich střednědobého výhledu, plynoucích z hospodářského a demografického vývoje 
(včetně imigrační bilance). 

Za druhé. Absence příjmové motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání starších 
osob, suboptimální rozsah jejich zaměstnanosti, předpokládaná dynamika hospodářství 
ČR umožňující a vyžadující zvyšování zaměstnanosti vedou k závěru, že by bylo 
žádoucí připravovat varianty uplatnění tohoto motivačního systému. 

Za třetí. Pro výhled nejbližších pěti až deseti let (pásmo let 2010 až 2015) jsou 
zřejmé následující souvislosti:  

Dojde k celkovému poklesu počtu obyvatel v produktivním věku (15 až 64 let) 
a ke značné rozkolísanosti počtu osob ve starších věkových kategoriích (pokles osob 
v pásmech 50 až 54 a 55 až 59 let, vzestup v pásmu 60 až 64 let). Zaměstnanost osob 
ve věkových pásmech 55 až 64 let sice aktuálně vzrůstá (zřejmě i pod vlivem opatření 
v systémech starobních důchodů), nevyužívá se však plně existujícího potenciálu 
těchto pracovních zdrojů. Nezaměstnanost a neaktivita v těchto věkových pásmech se 
v převažující míře týká osob, které vykonávaly v pracovní aktivitě profese s vysokým 
podílem manuálních činností, s řemeslnou, popř. nižší požadovanou kvalifikací; část 
těchto osob by mohla krýt aktuální potřeby v tomto neuspokojovaném segmentu 
zaměstnanosti. 

Systém snížení příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení by v tomto 
období bylo pravděpodobně vhodné uplatnit jako bázi motivace zaměstnavatelů 
k zaměstnávání osob ve věkovém pásmu cca 58 až 64 let. Obdobně lze uvažovat o 
omezení na okruh profesí s převahou řemeslných a obdobných činností (vymezených 
např. třídami kategorií zaměstnání, třídění KZAM). 
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V příloze jsou uvedeny rámcové orientační kvantifikace nákladů a přínosů 
vybraných variant systému snížení příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení. 

(2.2) Dotace zaměstnavatelům na mzdy starších zaměstnanců 

Cílem opatření je realizovat příjmový „bonus“67 zaměstnavatelů na mzdové 
náklady (náhrady zaměstnancům)68 kompenzovat zaměstnavatelům vyšší jednotkové 
náklady práce starších pracovníků a tím zvýšit jejich zájem o zaměstnávání starších 
osob. 

Opatření znamená poskytovat zaměstnavatelům dotace na mzdy (obvykle 
poskytované na jejich část) vymezeného okruhu starších zaměstnanců. V ČR by mělo 
být poskytování dotací součástí aktivní politiky zaměstnanosti, včetně finančních 
prostředků a způsobů jejich nárokování (fakticky jsou zákonem o zaměstnanosti 
vytvořeny k takovému postupu podmínky). 

Okruh zaměstnanců, velikost a formu dotací a další podmínky jejich poskytování 
(věk zaměstnanců, věkové rozmezí, doba poskytování, charakter pracovního poměru 
aj.) by stanovil příslušný úřad práce (pravděpodobně v rámci pokynů MPSV - SSZ). 
Výše dotace by měla vytvářet dostatečnou motivaci zaměstnavatelům (podle zahraničí 
alespoň okolo 50 % vyplacených mezd). 

Dotace zaměstnavatelům na mzdy může být realizována samostatně nebo jako 
část komplexnějšího systému motivace zaměstnávání starších osob (viz např. odst. 
2.6). 

 

Výhody dotačního systému jsou zejména: 

- flexibilita uplatňování z hlediska místa, rozsahu a intenzity dotací, 

- možnost selektivní aplikace podle situace na místních trzích práce (zdroje starších 
pracovních sil, úroveň a charakter jejich nezaměstnanosti apod.) a individuální 
situace zaměstnavatelských subjektů, 

- možnost propojení s jinými systémy příjmové motivace zaměstnávání starších 
osob. 

 

Rizika a nevýhody systému lze shrnout takto: 

S odhledem na omezené možnosti finančních prostředků APZ je nutné 
poskytování dotací omezovat úrovní, rozsahem nebo časově. Existují rovněž rizika 
spekulativního chování zaměstnavatelů, pokud je okruh zaměstnanců omezen na nově 
přijaté nezaměstnané (a/nebo neaktivní osoby), mohou snižovat zaměstnanost 
dlouhodoběji zaměstnaných starších osob. Problém je rovněž nezbytná administrativní 
a rozhodovací ingerence správních orgánů (zpravidla úřadů práce). 

(2.3) Sankce zaměstnavatelům při propouštění starších zaměstnanců 

Cílem opatření je podporovat udržení zaměstnanosti starších zaměstnanců. 

Za propuštění starších zaměstnanců ve stanoveném věkovém pásmu stanovit 
finanční sankci, kterou platí zaměstnavatel buď jako absolutní částku („pokutu“) nebo 

                                                 
67  „Bonus“ je složka příjmů zaměstnavatelů, která převyšuje náhrady zaměstnancům nad úroveň zahrno-

vanou do výdajů (nákladů); v podnikatelském sektoru zvyšuje zisk. 
68  Náhrady zaměstnancům jsou rozhodující částí nákladů práce. Tvoří je součet mezd, platů, popř. dalších 

obdobných odměn za práci a příspěvků (pojistného) na sociální a zdravotní pojištění. 
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zvýšením příspěvků do sociálních fondů (nejvhodněji příspěvků na politiku zaměstna-
nosti s adresným určením jako zdroje APZ). 

Uplatnění finanční sankce může zesilovat tlak na udržení zaměstnanosti starších 
osob, snižuje však flexibilitu trhu práce; účinnost systému je podmíněna spojením 
s recipročními opatřeními aktivní příjmové motivace zaměstnavatelů (např. předchozí 
okruhy opatření); samotné uplatnění sankcí by omezovalo příjímání starších osob. 
Sankční systém zvyšuje administrativní náročnost systémů. 

(2.4) Uplatnění systému „příležitostné registrované práce (PRP)“ 

Cíl opatření spočívá v rozšíření zájmu o příležitostnou (krátkodobou, 
občasnou) práci dlouhodobě nezaměstnaných a/nebo neaktivních zájemců o práci 
(přivýdělek), udržování jejich pracovních návyků, zvýšení jejich příjmů; může rovněž 
omezovat černou (nedeklarovanou) práci. Systém umožňuje uspokojovat poptávku po 
řadě pracovních činností krátkodobých a nekvalifikovaných, které jsou obtížně 
zajišťovány standardními pracovními poměry nebo samostatnou výdělečnou činností. 

Systém PRP není uplatňován jen u starších uchazečů o zaměstnání; vzhledem 
k rozsahu dlouhodobé nezaměstnanosti a neaktivity starších osob je potencionální 
rozsah jejich vstupu do systému významný; jejich vstup může být zvýhodněn (např. 
úrovní daňových úlev). 

Aplikace systému PRP na podmínky ČR, při využití zkušeností belgického 
systému (viz kap. 4) vyžaduje zpracovat metodiku postupu.69 

 

Aplikace systému PRP by měla vycházet z těchto zásad: 

- co nejšířeji vymezit okruh zaměstnavatelů („uživatelů“) PRP. Tento okruh by měl 
zahrnovat orgány a organizace veřejné správy, neziskového sektoru, podnikatelské 
sféry; je účelné zvážit i možnost vymezeného okruhu fyzických osob (např. 
domácností) při zabránění rizik zneužívání PRP, 

- co nejšířeji vymezit okruh osob, které mohou vstoupit do systému jako 
vykonavatelé stanovených druhů prací a podmínek jejich výkonu, 

- stanovit okruh pracovních činností, které budou zahrnuty do systému PRP. 
Orientovat se přitom na rozsáhlý blok jednoduchých úklidových, údržbových a 
obdobných prací, 

- stanovit mechanismus prodeje poukázek na pracovní činnosti, jejich koloběh, 
evidenci a kontrolu. Vycházet v první etapě uplatnění systému PRP ze současných 
limitů legálního „přivýdělku“ uchazečů o práci (polovina minimální mzdy), 

- uplatnit vhodné příjmové zvýhodnění uživatelů (např. formou příjmových bonusů 
nebo daňových úlev); zvážit přitom vyšší zvýhodnění pro využívání práce starších 
osob. 

Výhodou systému PRP je především aktivizace pracovního potenciálu osob, 
které jsou velmi obtížně zaměstnatelné na běžném pracovním trhu. Účast v PRP by 
mohla znamenat počátek návratu těchto osob k pravidelné legální pracovní činnosti. 
Z hlediska uživatelů je výhodou možnost pružného využití nabídky nízkokvalifikované 
práce při kolísání potřeby a/nebo pokrytí vlastními (kmenovými) zaměstnanci. 

                                                 
69  Varianta návrhu metodiky příležitostné registrované práce byla již zpracována ve VÚPSV v roce 2005. 
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Podmínkou účinnosti systému je propracování všech jeho systémových 
stránek. Problémem účinného působení může být zákonný limit „přivýdělku“ u 
nezaměstnaných osob (uchazečů o práci), který může významně omezovat využití 
pracovního potenciálu osob v systému (zdá se, že pro překonání tohoto omezení zatím 
neexistují předpoklady), u neaktivních osob tato omezení prakticky neexistují. Systém 
PRP je rovněž nutno přesně vymezit ve vztahu k existujícím nástrojům APZ.  

(2.5) Snížení daně z příjmů nebo příspěvků pojistného na sociální 
pojištění placených zaměstnancem 

Cílem opatření je zvýšením čisté mzdy motivovat starší pracovníky k setrvání 
v zaměstnání, popř. ke zvýšení nabídky práce; při vhodných parametrech systému 
může rovněž přispět ke snížení tlaku na sociální příjmy v předdůchodovém věku 
(omezení invalidních důchodů a předčasných starobních důchodů). Předpokladem 
uplatnění opatření je potřeba snížit míru neaktivity starších osob a potřeba zvýšit jejich 
nabídku na pracovním trhu. 

Každá z variant zvýhodnění čisté mzdy má určité problémy motivační účinnosti 
i technické konstrukce.  

Varianta snížení daně z příjmů podstatně závisí na konstrukci této daně (způsob 
výpočtu daňového základu, míra progrese sazeb daně, rozsah uplatňovaných odpoči-
tatelných položek); u nejnižších úrovní hrubých mezd může být úroveň daně z příjmů 
nulová nebo nevelká a motivace založená na snížení daňové zátěže tedy prakticky 
nemusí existovat.  

Varianta snížení sazeb příspěvku na sociální zabezpečení (resp. dalších 
příspěvků) znamená především zásadní koncepční změnu od jednotné procentní sazby 
příspěvků z hrubých mezd k jejich diferenciaci (ať již je snížení realizováno absolutní 
částkou nebo snížením procenta příspěvků). Pozitivem pro motivace je univerzálnost 
příspěvků na všech úrovních hrubých mezd; to lze využít např. při konstrukci odvození 
jednotného absolutního zvýšení čisté mzdy od úrovně minimální mzdy. Podstatným 
problémem použití této varianty je úhrada výpadku příjmů sociálního pojištění (popř. 
dalších účtů sociální ochrany); je možné uvažovat o krytí výpadků ze zdrojů státního 
rozpočtu nebo ze zdrojů APZ. 

Zdá se, že (pokud by se podařilo vyřešit problém výpadku příjmů do sociálních 
fondů) vhodným řešením by bylo snížení příspěvku zaměstnanců do sociálních fondů, 
stanovené absolutní úrovní odvozenou z příspěvků odvedených z minimální mzdy;70 
relativní míra zvýšení čisté mzdy by byla vyšší v pásmech nižších hrubých mezd (tj. u 
starších pracovníků, kteří mají sklon odcházet dříve do neaktivity). 

Pokud jde o okruh starších zaměstnanců, na které by se systém vztahoval, lze 
se zřejmě orientovat na těsně předdůchodové věkové pásmo; zvážit by bylo účelné i 
jeho uplatňování u zaměstnanců v důchodovém věku (např. při tzv. „přesluhování“). 
Možné je rovněž uvažovat o zúžení na některé profesní okruhy. 

Výhody systému spočívají především v jeho srozumitelnosti pro zaměstnance 
vstupující do systému. 

Problémy a nevýhody systému jsou spojeny s úrovní příjmové motivace (zda 
je dostatečná), se složitostí konstrukce a právního zabezpečení; existuje i rozpor mezi 

                                                 
70  To by aktuálně při úrovni minimální mzdy v roce 2007 (8 000 Kč měsíčně) představovalo u zaměstnanců 

zvýšení čistých mezd v rozmezí cca 400 až 900 Kč (v závislosti na intenzitě snížení sazeb příspěvků a 
konstrukce daně z příjmů). 
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nezbytnou „plošností“ úpravy a spíše užším zájmem o udržení zaměstnanosti (profesní, 
popř. regionální apod.). 

(2.6) Příjmová motivace postupného snižování pracovní zátěže starších 
osob71  

Příjmová motivace postupného snižování pracovní angažovanosti starších osob 
je specifickou formou motivace k zaměstnávání starších osob při současném snižování 
rozsahu a intenzity jejich pracovní zátěže; spojuje tedy jak její ekonomicko-motivační, 
tak sociální stránky. 

Cílem systému je motivovat především dlouhodoběji pracující zaměstnance 
k pokračování v pracovní činnosti a umožnit jim postupný přechod do ekonomické 
neaktivity. 

Ve věkovém pásmu zaměstnanců předdůchodového věku vymezeném hranicí 
zhruba 3 až 5 let před statutárním věkem odchodu do důchodu by mohl být motivační 
systém utvářen na základě těchto principů: 

a) Uzavřít dohodu zaměstnance se zaměstnavatelem, na jejímž základě se bude 
realizovat: 

- buď zkrácení pracovní doby v rozsahu cca 40 až 60 % plné pracovní doby 
stanovené pro příslušné pracoviště nebo přechod na méně náročnou a placenou 
pracovní pozici (nebo kombinace obou snížení pracovní zátěže), 

- zvýhodnění dosahované mzdy alespoň v rozsahu rozdílu mezi původní a sníže-
nou mzdou; zvýhodnění poskytuje zaměstnavatel. 

b) Mzdové zvýhodnění (včetně zvýšených příspěvků do sociálních fondů) zaměstnava-
telům uhrazovat (refundovat) z vnějších prostředků (pravděpodobně z prostředků 
APZ).72 

c) Vyměřovat výši budoucího starobního důchodu z úrovně buď původní (nesnížené) 
mzdy nebo ze mzdy zvýhodněné v rámci realizace opatření. 

d) Principy podle předchozích bodů uplatňovat až do dosažení statutárního věku 
odchodu zaměstnance do důchodu. 

Zaměstnanec má pak tři životní a pracovní varianty: ukončit zaměstnání 
(pracovní aktivity) a odejít do starobního důchodu nebo pokračovat v zaměstnání (na 
dočasný pracovní poměr) v souběhu s pobíráním starobního důchodu nebo pokračovat 
v zaměstnání bez pobírání starobního důchodu a zvyšovat jej „přesluhováním“ . Rozsah 
pracovní zátěže (délka pracovní doby, pracovní pozice aj.) se stanoví nově v dohodě 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Pokračování zaměstnance v zaměstnání po dosažení statutárního věku odchodu 
do důchodu může znamenat (ceteris paribus) snížení jeho výdělku (mzdy) i celkového 
aktuálního příjmu, pokud volí „přesluhování“. Případnou kompenzaci výdělkového 
výpadku lze realizovat využitím možností APZ individuální dohodou mezi zaměstna-
vatelem, zaměstnancem a úřadem práce. 

                                                 
71  Uvádějí se dva základní principy tohoto systému. Podrobněji jsou analyzovány v samostatné dílčí studii 

„Postupný odchod starších osob z ekonomické aktivity a zkracování jejich pracovní doby (schéma 
částečného důchodu“. 

72  Alternativou mzdového zvýhodnění poskytovaného zaměstnavatelem je uplatnění tzv. částečného dů-
chodu tvořícího složku systému důchodového zabezpečení; podrobnosti jsou uvedeny ve studii citované 
v předešlé poznámce. Možné je v tomto řešení poskytováním zvláštní sociální dávky. 
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Účinnost příjmové motivace postupného snižování pracovní zátěže starších osob 
lze zvýšit kombinací s dalšími prvky příjmové motivace, zejména snížením příspěvků 
na sociální zabezpečení placených zaměstnavateli na zaměstnance; náklady systému 
by se touto kombinací zvýšily. 

Výhodou systému motivace postupného snižování pracovní angažovanosti je 
vysoká míra souladu mezi zájmy zaměstnavatelů, zaměstnanců a státu. 

Zaměstnavatelům umožňuje snížení absolutních nákladů (zkrácením mzdy 
podle zkrácení pracovní doby, resp. snížením pracovní pozice) popř. i jednotkových 
nákladů práce (při snížení odvodů do sociálních fondů); při přechodu starších 
pracovníků na méně placené pracovní pozice umožňuje generační výměnu. Zaměst-
nancům umožňuje skloubit rozsah a druh pracovní činnosti s ubývající výkonností 
(popř. s mimopracovními motivacemi sílícími ve starším věku) a dosáhnout určitého 
udržení pracovního příjmu oproti jeho lineárnímu snížení při zkrácení pracovního 
úvazku nebo přechodu na méně náročné pracovní pozice a rovněž zachovat úroveň 
budoucího starobního důchodu. Státu umožňuje ve značné míře regulovat intenzitu 
motivačního působení uplatněných systémů a náklady na fungování systému jak 
právní úpravou, tak ingerencí správních orgánů při vymezení konkrétních podmínek. 

 

Nevýhody a problémy systému lze shrnout takto: 

a) Systém je apriorně zaměřen na udržení zaměstnanosti těch zaměstnanců 
v předdůchodovém věku, kteří mají zájem na snížení pracovní zátěže a dohodnou 
se na tom se zaměstnavatelem. Zaměstnanci v předdůchodovém věku se tak štěpí 
na výdělkově zvýhodněné (ty, kteří vstoupili do systému) a nezvýhodněné 
(pracující v dosavadním režimu a pracovní pozici); tím se vytváří určitá nerovnost. 
Systém bez uplatnění výdělkových motivačních prvků fakticky nemotivuje ke 
zvýšení zaměstnanosti osob v předdůchodovém věku, tj. k přijímání nezaměstna-
ných a neaktivních. Doplňkové motivační prvky (např. snížení odvodů do sociálních 
fondů) mohou částečně tato omezení tlumit; jejich uplatnění však zvyšuje vnitřní 
složitost systému a jeho nákladovost. 

b) Právní a institucionální příprava a zajišťování systému jsou relativně náročné; 
vyžadují právní úpravu jak předpisů o sociálním pojištění, tak o zaměstnanosti 
včetně vymezení ingerencí správních orgánů (pravděpodobně úřadů práce) v oblasti 
financování dohledu a kontroly nad uplatňováním a účinností systému.  
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Příloha ke studii „Návrhy opatření k podpoře 
zaměstnávání starších osob v oblasti příjmové 

motivace„ 

Orientační vyčíslení nákladů na vybraná opatření příjmové 
motivace (daňovědotačního typu) zaměstnávání starších osob 

A. Snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení 

(1) Vyčíslení se zaměřuje na příjmovou motivaci snížením sazeb pojistného na 
sociální zabezpečení placené zaměstnavateli za starší zaměstnance (odst. 2.1, kap. 
V.); náklady dalších okruhů opatření jsou jen rámcově odvozeny. 

 

(2) Výpočty týkající se snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení 
placeného zaměstnavateli za starší zaměstnance mají orientační charakter, vymezují 
řadu možných nákladů tohoto opatření, a to za předpokladů, z nichž mnohé mají 
značnou neurčitost. 

 

(3) Vstupní informace a předpoklady vztažené k roku 2005: 

(3.1) Sazby pojistného zaměstnanců v % hrubé mzdy: 

 A B C D E 

a) placené zaměstnancem 1,10 6,50 0,40 4,50 12,50 

b) placené zaměstnavatelem 3,30 21,50 1,20 9,00 35,00 

c) celkem 4,40 28,00 1,60 13,50 47,50 

A: nemocenské pojištění, B: důchodové pojištění, C: příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, D: 
všeobecné zdravotní pojištění, E. celkem  

 
(3.2) Průměrná hrubá mzda za zaměstnance z národního hospodářství ČR; 

2005: 

a) měsíčně 19 030 Kč 
b) ročně 228 360 Kč 

 
(3.3) Průměrná hrubá mzda zaměstnanců s převahou manuálních pracovních 

činností (přibližně 0,85 průměrné mzdy v národním hospodářství); 2005 

a) měsíčně 16 175 Kč 
b) ročně 194 100 Kč 

  
(3.4) Roční celková částka pojistného zaměstnance placeného 

 zam. v NH man. zam. v NH 

a) zaměstnancem 24 545 Kč 24 263 Kč 
b) zaměstnavatelem 79 926 Kč 67 935 Kč 
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(3.5) Roční částka pojistného zaměstnance na sociální zabezpečení placené 
zaměstnavatelem: 

a) na zaměstnance v NH 49 097 Kč [228 360 x 0,215] 
b) na manuálního zaměstnance v NH 41 732 Kč [194 100 x 0,215] 

 

(3.6) Odhadovaný růst průměrné mzdy v dalších letech: 5 %. Index růstu 
průměrné mzdy od roku 2005 do roku 2010: 1,276, do roku 2015: 1,629. 

(3.7) Procento daně z příjmu ze závislé činnosti vztažené k průměrné hrubé 
mzdě (přepočtená sazba daně ze základu daně); odhad 2005: 10 %. 

(3.8) Obyvatelstvo, zaměstnanost, nezaměstnanost a neaktivita, míra 
zaměstnanosti: 2000, 2005, 2010, 2015 ve věkovém pásmu 55 až 64 let: 

2010 (varianta) 2015 (varianta)  
2000 2005 

a b c d e 

obyvatelstvo 1 090,9 1 361,0 1 501,15 1 501,15 1 501,15 1 385,9 1 385,9 

zaměstnaní 395,6 606,7 639,9 750,7 817,8 693,0 755,3 

nezaměstnaní a neaktivní 695,3 754,3 965,6 750,8 683,7 692,9 630,6 

míra zaměstnanosti 36,3 44,6 42,3 50,0 54,5 50,0 54,5 

pětiletý přírůstek zaměstnanosti  211,1 29,2 144,0 211,1 - 57,71) - 62,52) 

Varianty 2010 a 2015: a: fixace specifických měr zaměstnanosti mužů a žen v úrovni roku 2005; b: míra 
zaměstnanosti dle lisabonského programu EU, c: absolutní zvýšení zaměstnanosti mezi roky 2005 a 2010 
jako v období 2000 až 2005; d: míra zaměstnanosti jako ve variantě b); e: míra zaměstnanosti jako ve 
variantě c 1) varianta d-b, 2) varianta e-c. 

 
(3.9) Odhad možného rozsahu zaměstnaných ve věkových pásmech 55 až 59 

a 60 až 64 v letech 2010 a 2015 ve variantách b, c, d,e dle odst. (3.8): 

obyvatelstvo 2005 2010 2015 

55 - 59 783,6 761,3 664,5 

60 - 64 597,4 740,2 721,4 

celkem 1 361,0 1 501,5 1385,9 

 
varianty b, d 

zaměstnanost 55 - 64 606,7 750,7 693,0 

míra zaměstnanosti 55 - 64 44,6 50,0 50,0 

míra zaměstnanosti 55 - 591 61,6 68,6 68,6 

zaměstnanost 55 - 59 475,0 522,3 455,9 

zaměstnanost 60 - 64 131,7 228,4 237,1 

míra zaměstnanosti 60 - 64 22,3 30,9 32,9 

 
varianty c, e 

zaměstnanost 55 - 64 606,7 817,8 755,3 

míra zaměstnanosti 55 - 64 44,6 54,5 54,5 

míra zaměstnanosti 55 - 59 61,6 74,8 74,8 

zaměstnanost 55 - 59 475,0 569,4 497,0 

zaměstnanost 60 - 64 131,7 248,4 258,3 

míra zaměstnanosti 60 - 64 22,3 33,6 35,8 
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(3.10) Počet zaměstnaných mužů a žen v pásmu 55 až 64 let v roce 2005 (v 

tis. osob):  

muži ženy 
 

celkem roční průměr celkem roční průměr 

55 - 59 292,9 58,6 182,1 36,4 

60 - 64 93,3 18,7 38,4 7,7 

 

(3.11) Příjmy důchodového pojištění za rok 2005 (účetní zpráva ČSSZ): 249,2 
mld. Kč. 

 

(4) Varianty snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení placené 
zaměstnavateli za starší zaměstnance a jejich náklady: 

(4.1) Varianta I: 

Snížení sazeb u všech zaměstnanců ve věkovém pásmu 3 roky před rokem 
statutárního nároku na starobní důchod: 

Výpočet na úrovni roku 2005: 

a)  statutární rok nároku na starobní důchod 

- muži: 62 let 

- ženy: 59 let 

b)  odhad počtu zaměstnanců se snížením příspěvků cca: 

- muži: 96,0 tis. 

- ženy: 109,2 tis. 

celkem: 205,2 tis. 

c)  příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavateli za tyto zaměstnance: 

      205 200 x 49 097 = 10,074 mld. Kč 

Částka představuje maximální roční náklad při snížení sazeb příspěvků na 0 %: 

(4.2) Varianta II: 

 Snížení sazeb příspěvků u zaměstnanců od statutárního věku nároku na 
starobní důchod do 64 let (tj. muži: 62 až 64 let, ženy: 59 až 64 let). 

Výpočet na úrovni roku 2005 

a)  odhad počtu zaměstnanců: muži ve věkovém pásmu 62 až 64 : 56,1 tis. osob, ženy 
ve věkovém pásmu 59 až 64: 46,6 tis. osob, zaměstnanci celkem ve věkovém 
pásmu od statutárního věku starobního důchodu do 64 let: 103,3 tis. osob, 

b)  příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavateli na tyto zaměstnance: 

103 300 x 49 097 = 5,072 mld. Kč 

Částka představuje maximální roční náklad při snížení sazeb příspěvků na 0 %: 



Příloha II 
 
 

 155 

(4.3) Varianta III: 

Snížení sazeb příspěvků placených zaměstnavatelem u nově přijatých zaměst-
nanců ve věkovém pásmu 55 až 64 let (počet nově přijatých zaměstnanců lze přibližně 
vyjádřit přírůstkem zaměstnanosti). Snížení sazeb se uplatňuje (v zájmu zmenšení 
rizik možných spekulací v zaměstnávání starších osob) po dobu maximálně např. 3 let 
(resp. 36 měsíců): 

Výpočet pro období let 2005 až 2010 při úrovni průměrné mzdy a sazeb příspěvků 
roku 2005: 

-  přírůstek zaměstnanců do roku 2010 představuje ve variantě b) ročně 19,3 tis. 
osob a ve variantě c) 23,3 tis. osob (varianty viz odst. 3.9), 

-  příspěvky zaměstnavatelů by činily ročně:  

 ve variantě b) 19 300 x 49 094 = 948 mil. Kč  

 ve variantě c) 23 300 x 49 097 = 1 144 mil. Kč. 

Náklady by se každoročně zvyšovaly dále vlivem růstu průměrných mezd (o cca 
5 %). 

Při tříletém uplatňování nižších sazeb u nově přijatých zaměstnanců po tři roky 
by celkové náklady činily (včetně přírůstku průměrných mezd): 

-  ve variantě b) 3,340 mld. Kč 

-  ve variantě c) 3,974 mld. Kč. 

(4.4) Hodnocení účinnosti a nákladovosti variant, možnosti jejich propojování. 

(4.4.1) Varianty I a II by při plné redukci příspěvků představovaly snížení 
náhrad zaměstnancům, kterých se redukce týká, o cca 15 % (hrubá mzda + příspěvky 
do sociálních fondů minus plná redukce příspěvků do sociálního zabezpečení); redukce 
by znamenala za tyto zaměstnance snížení celkových příspěvků zaměstnavatelů do 
sociálních fondů o 6,1 %. To by znamenalo významný motivační impulz k zaměstná-
vání osob předdůchodového věku a „raně“ důchodového věku. 

Plná redukce příspěvků na sociální zabezpečení placených zaměstnavateli na 
zaměstnance by znamenala významný výpadek příjmů důchodového pojištění: varianta 
I cca 4,0 % (10,074 : 249,2), varianta II cca 2,0 % (5,072 : 249,2). Tak velký 
výpadek by zřejmě bylo nezbytné do systému důchodového pojištění uhrazovat 
z jiných zdrojů. 

Rozsah nákladů spojených se snížením nákladů lze omezovat: 

a)  redukcí jen části sazeb příspěvků (např. v rozmezí 20 až 50 % příspěvkové sazby). 
Náklady by se pak (na úrovni roku 2005) pohybovaly 

 - ve variantě I od cca 2,014 až do 5,037 mld. Kč, 

 - ve variantě II od cca 1,014 až do 2,536 mld. Kč. 

b)  Další redukce nákladů obou variant spočívá v omezení okruhu zaměstnanců jen na 
ty, kteří vykonávají převážně manuální činnosti („modré límečky“); věcným 
důvodem je, že zejména tento okruh starších osob se stává nezaměstnanými nebo 
odcházejí do neaktivity. Redukce spočívají ve snížení počtu zaměstnanců (zhruba 
na 55 % jejich celkového počtu) a snížení průměrné úrovně mezd na cca 85 % 
národohospodářského průměru; celkem se tyto náklady redukují na cca 47 % 
(0,55 x 0,85). Náklady by činily  
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 - ve variantě I cca 4,73 mld. Kč, 

 - ve variantě II cca 2,38 mld. Kč. 

c)  Při kombinaci obou omezení nákladů (redukce příspěvků jen z 20 až 50 %, 
zmenšení okruhu zaměstnanců jen na „modré límečky“) by se náklady pohybovaly 
v rozmezí cca 10 až 24 % jejich celkového objemu, tj. 

 - ve variantě I cca 1,0 až 2,4 mld. Kč, 

 - ve variantě II cca 0,5 až 1,2 mld. Kč. 

(4.4.2) Náklady varianty III lze snížit: 

-  redukcí jen části sazeb příspěvků, 

-  omezením okruhu nově přijímaných osob, na které se snížení příspěvků vztahuje 
(např. jen na dlouhodobě nezaměstnané apod.), 

-  omezením doby, po kterou se příspěvková sazba u zaměstnavatele snižuje např. 
ze 3 let na 2 roky. 

Náklady se mohou snížit v ročním rozsahu na cca 7 až 17 % maximálního 
rozsahu, tj. ve variantě b) přírůstku zaměstnanosti na 0,23 až 0,57 mld. Kč a ve 
variantě c) přírůstku na 0,28 až 0,68 mld. Kč. 

Tyto náklady by se ročně měly zvyšovat jak růstem průměrné mzdy, tak růstem 
zaměstnanosti (cca o 15 až 18 % ročně).  

(4.4.3) Varianty I až III snížení příspěvků na sociální zabezpečení zaměstnanců 
placené zaměstnavateli lze podle konkrétní situace v zaměstnanosti a motivačních 
záměrů spojovat a kombinovat. 

 

Souhrnně lze náklady a míru motivace shrnout takto:  

roční náklady (mld. Kč) výpadek příjmů sociálního pojištění (%)x) varianty snížení 
příspěvků minimálně maximálně minimálně maximálně 

I 1,0 10,1 0,4 4,1 

II 0,5 5,1 0,2 2,0 

III 0,2 1,3 0,1 0,5 

celkem 1,7 16,5 0,7 6,6 
x) u zaměstnanců, u nichž se realizuje snížení příspěvků 

 
 
Snížení náhrad zaměstnancům (v %) se na jednoho zaměstnance, u kterého se 

realizuje snížení sazeb příspěvků na sociální zabezpečení, pohybuje od cca 2 do 18 %. 

B. Dotace zaměstnavatelům na mzdy starších zaměstnanců 

Dotace zaměstnavatelům na mzdy starších zaměstnanců mohou být vzhledem 
k nákladům jako příjmová motivace používány značně selektivně z hlediska profesního, 
regionálního nebo časového; účinnost opatření (pokud by úroveň dotací byla obdobná, 
jako je uplatňována v zahraničí, tj. dotace cca 50 % hrubé mzdy, popř. náhrad 
zaměstnancům) by přitom byla pravděpodobně značná. 
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Na úrovni roku 2005 by při průměrné úrovni hrubé mzdy cca 19 000 Kč měsíčně 
činil náklad na jednoho zaměstnance pro 50 % dotaci hrubých mezd 9 500 Kč měsíčně, 
tj. 114 000 ročně; při stejné míře dotace náhrad zaměstnanců by se náklad zvýšil o 
dalších 35 % (procento příspěvků zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění), tj. 
na 153 900 Kč ročně. 

Aplikace dotací u 10 tis. starších osob by představovala náklad cca 1,1 až 1,5 
mld. Kč. 
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Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání  
starších osob se zdravotním postižením 

 

 
Zdeněk Karpíšek 

 
1. Úvod 

Problematika zaměstnanosti starších osob je neoddělitelná od problematiky osob 
se zdravotními problémy. Mezi osobami se zdravotním postižením73 (dále ZP) jsou 
především starší lidé a naopak mezi staršími osobami jsou osoby se zdravotními 
problémy zastoupeny výrazněji než mezi mladšími věkovými skupinami. Problém 
zaměstnávání osob se ZP je především v kumulaci několika negativních faktorů - 
zdravotních problémů, věku, často i nižší úrovně vzdělání a kvalifikace. S tím je spojen 
i menší zájem mnoha lidí této kategorie o pracovní uplatnění, nedostatek vhodných 
pracovních míst a nižší zájem zaměstnavatelů o jejich zaměstnávání. Výsledkem je 
malá zaměstnanost a vysoká míra nezaměstnanosti, která je obvykle dlouhodobá. 
Řešení zaměstnanosti starších osob vyžaduje i komplexní řešení zaměstnanosti osob 
se zdravotním postižením. 

2. Současný stav zaměstnanosti starších osob se zdravotním 
postižením 

2.1 Statistické hodnocení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením74 

Rozsah zaměstnanosti starších osob do značné míry ovlivňuje jejich zdravotní 
stav, a to v podstatně vyšší míře, než je tomu u mladších věkových skupin.  

Je zřejmé, že s rostoucím věkem narůstají zdravotní problémy, které negativně 
ovlivňují i zaměstnanost. Např. v roce 2005 v populaci 30-44letých bylo podle VŠPS 
3,3 % osob se ZP, ale v populaci 45-59letých již 8,9 %.  

Tj. obecně platí, že ve vyšších věkových skupinách obyvatelstva je i vyšší podíl 
osob se ZP: 

 

                                                 
73 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nově (oproti předchozí definici „osob se změněnou pracovní 
schopností“ ) definuje osoby se zdravotním postižením: 

• osoby, které jsou uznány plně invalidními (tj. s těžším zdravotním postižením) 

• osoby, které jsou uznány částečně invalidními  

• osoby zdravotně znevýhodněné (tj. ty, které jsou úřadem práce uznány zdravotně znevýhodněnými).  
74 Zčásti je tento text převzat z podkladu Statistická analýza zaměstnanosti starších osob (Karpíšek, 2007) 
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Tabulka č. 1 Podíl osob se ZP (v % z obyvatel dané věkové skupiny): 
       

 počet osob se ZP z toho: s těžším poškozením 

15 let a starší celkem 6 2 

z toho 25-49 3 1 

50-54 9 3 

55-59 11 5 

60-64 11 4 

Pramen: VŠPS, 2. čtvrtletí 2005 

 
Zatímco mezi „zdravými“ (ve věku 15 let a výše) je podíl osob ve věku 45-59 

let 24,8 %, mezi osobami se ZP je jich 40 % (VŠPS 2005). 

Obdobně podíl počtu osob, kterým byl přiznán plný nebo částečný invalidní 
důchod, je podstatně vyšší u starších věkových skupin. 

 
Tabulka č. 2 Podíl invalidních osob (v % z dané populace) 

 věk 25-49 let věk 50-64 let 

plně invalidní důchodci 2,2 8,1 

částeční invalidní důchodci 1,0 3,0 

Pramen: VŠPS, 2. čtvrtletí 2005  
 
 

Invalidních důchodců (tj. s plným invalidním důchodem) ve věkové skupině 50-
64 let pracuje 2,1 % a částečných invalidních důchodců v této věkové skupině pracuje 
41,9 %. 

V posledních letech došlo k prudkému nárůstu počtu a podílu těch osob ve 
věkové skupině 55-59 let, kterým byl přiznán plný nebo částečný invalidní důchod75:  

 

Tabulka č. 3 Počet nově přiznaných invalidních důchodů na 100 tisíc obyvatel 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PID - celkem 174 229 239 250 258 230 

       - z toho 55-59 let 532 734 792 879 953 837 

ČID - celkem 214 210 213 225 236 220 

       - z toho 55-59 let 394 409 454 563 665 638 

Pramen: MPSV; PID...plný invalidní důchod, ČID…částečný invalidní důchod 
 
 

Celkový počet poživatelů částečného invalidního důchodu se zvýšil ze 157,8 tis. 
osob v roce 2001 na 184,9 tis. osob v roce 2005, tj. o více než 17 %. 

Prudký nárůst „zájemců“ o invalidní důchod u starších věkových skupin 
v posledních letech může být důsledkem tvrdších pravidel pro přiznávání předčasného 
důchodu, zejména za situace zvyšujícího se důchodového věku a nedostatku možností 
pracovního uplatnění v regionu nebo v profesi. 

                                                 
75  Viz MPSV: Hodnocení základních ukazatelů vývoje sociálního pojištění 
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Obdobné tendence lze doložit i ze statistiky osob se zdravotním postižením:76 

 

Tabulka č. 4 Zaměstnanost osob věkové skupiny 45-59 let se zdravotním 
postižením (počet osob v tisících, míry v %) 

rok zaměstnaní nezaměstnaní 
ekonom. 
neaktivní 

celkem ZP  
45-59 let  

míra zaměst. míra nezam. 

2001 39,6 18,9 107,7 166,2 23,8 32,3 

2002 47,4 19,2 121,1 187,7 25,3 28,8 

2003 54,4 20,6 137,9 212,9 25,6 27,5 

2004 50,6 21,5 134,8 206,9 24,5 29,8 

2005 48,2 21,2 129,7 199,1 24,2 30,5 

2006 56,2 23,4 164,4 244,0 34,2 29,4 

Pramen: VŠPS (z toho 2006 předběžné výsledky), propočty vlastní 
 
 
Graf č. 1 Osoby se ZP věkové skupiny 45-59 let 
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Osoby se ZP nedosahují v průměru takové úrovně vzdělanosti jako ostatní 
(„zdraví“). Např. v roce 2005 mezi osobami staršími 15 let bylo v celé populaci 5,9 % 
vysokoškolsky vzdělaných, mezi ZP jen 2,2 %. 

2.2 Poznatky z výsledků některých šetření 

Ze sociologických šetření provedených v rámci tohoto projektu77 bylo mj. zjištěno: 

• Zdravotní důvody, nevyhovující zdravotní stav patří v názorech celé populace mezi 
hlavní charakteristiky osob starších 50 let a také patří mezi hlavní předpokládané 
důvody pro odchod do předčasného důchodu. I zaměstnavatelé uvádějí zdravotní 
problémy mezi nejvýznamnějšími důvody pro odchod lidí z práce před dosažením 
důchodového věku. 

                                                 
76  Viz roční tabulky VŠPS 2001-2005, tabulky „Osoby se změněnou pracovní schopností“, resp. „Osoby se 

zdravotním postižením“, kde je ovšem věkové členění jen velmi hrubé. Pokud uvádíme údaje za 2. 
čtvrtletí 2005, jde o vlastní zpracování z nepublikovaných podkladů ČSÚ.  

77  Jde o 3 šetření k zaměstnávání starších osob, provedená firmou Markent: obecné populace, starších 
zaměstnanců a organizací 
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• Z šetření respondentů ve vzorku celé populace dále vyplývá, že zdravotní stav byl 
hlavním důvodem odchodu do důchodu před dosažením důchodového věku. Až na 
dalším místě je snižování počtu zaměstnanců s případným rušením pracovních 
míst. 

• Z šetření postojů a názorů starších zaměstnanců vyplývá, že nejčastěji uváděným 
problémem, s nímž se pracovníci starší 50 let setkávají, jsou zdravotní problémy. 
Až potom následují takové problémy jako neznalost cizích jazyků nebo práce 
s počítačem, nižší vzdělání, obtížnější učení se novým poznatkům apod.  

• Zdravotní problémy ale nepatří mezi hlavní důvody, pro něž starší zaměstnanci 
opustili předchozí zaměstnání, nepatří ani mezi uváděné důvody, pro které zaměst-
navatel zaměstnance propustil. 

• Zhoršující se zdravotní stav je okolnost, které se starší zaměstnanci nejvíce obávají. 

• Zaměstnavatelé uvádějí, že jsou to nejčastěji zdravotní důvody (před např. 
namáhavou prací, nízkou mzdou, neochotou dojíždět), pro které lidé starší 50 let 
odmítají nabízené místo. 

I ze zpráv šesti vybraných úřadů práce k problematice zaměstnávání starších 
osob lze uvést některé společné názory a poznatky. Problematika zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením je považována za jednu z nejzávažnějších, s nimiž se úřady 
práce potýkají. Problém starších osob se ZP je hlavně v kumulaci několika nepříznivých 
faktorů: stáří, zdravotních problémů (a s tím spojené vyšší absence pro nemoc) a u 
mnoha z nich i nízké úrovně vzdělání a nevhodné kvalifikace. Mezi staršími lidmi je 
vysoký podíl osob s různými zdravotními omezeními. Problematické je nalézt vhodné 
uplatnění zejména pro ty, kteří nemají potřebné vzdělání a celý život vykonávali fyzicky 
namáhavou práci, což se projevuje v jejich fyzické opotřebovanosti a zdravotních 
problémech. Úřady práce se setkávají i s menším zájmem jak těchto osob, tak 
s nezájmem zaměstnavatelů o pracovní uplatnění osob se ZP. Výjimkou je zájem 
zaměstnavatelů o finanční podporu chráněných dílen a pracovišť. Obecně je zdůrazňo-
ván nedostatek vhodných pracovních míst. 

2.3 Shrnutí 

• Mezi staršími osobami je nesporně vyšší podíl osob se ZP a obdobně i vyšší podíl 
invalidních důchodců než mezi mladšími. 

• Je zřejmé, že zdravotní problémy do značné míry ovlivňují i zaměstnanost, a to 
především starších osob. Závažná je zejména kumulace několika nepříznivých 
faktorů (stáří, zdravotní stav - nemocnost, často i nižší úroveň vzdělání a 
kvalifikace). 

• Rezervy jsou i v motivaci k práci jak osob se ZP, tak zaměstnavatelů. Problémem 
je nedostatečný počet vhodných pracovních míst. 

• V letech 2001-2006 došlo ve věkové skupině starších osob 45-59letých k prudkému 
nárůstu počtu osob se zdravotním postižením, cca o 78 tisíc, téměř o polovinu (ze 
166 na 244 tisíc, zejména díky prudkému nárůstu do roku 2003 a v roce 2006). 
Podíl osob se zdravotním postižením se v této věkové skupině zvýšil ze 7,4 % na 
11,0 %, tj. každý 9. občan ČR ve věku 45-59 let je zařazen mezi osoby se 
zdravotním postižením. 

• Příčinu tohoto nárůstu se lze dohadovat: nepředpokládáme, že by došlo k takovému 
zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva (tj. žádné takové důkazy neznáme). Lze 
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se jen domnívat, že k tomuto nárůstu přispěl vyšší zájem starších osob o alespoň 
částečný invalidní důchod, a to pod tlakem obav z nezaměstnanosti při prodlužování 
důchodového věku a při obtížnějším a méně výhodném získání předčasného 
starobního důchodu.  

• Současně se do jisté míry ustálila nízká míra zaměstnanosti a vysoká míra 
nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. To, že nedochází k dalšímu 
výraznějšímu zhoršení, lze pravděpodobně přičíst přece jen do jisté míry účinnému 
souboru opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením (povinné 
kvóty zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dotace, systém rehabilitací, 
další opatření aktivní politiky zaměstnanosti apod.). 

• To ovšem nic nemění na skutečnosti, že zaměstnanost osob se zdravotním 
postižením je stále nedořešeným problémem a že i míra nezaměstnanosti této 
skupiny osob je kritická. (Byla-li v roce 2006 míra zaměstnanosti všech 45-
59letých osob 77,4 %, u osob se ZP v této věkové skupin to bylo jen 34,2 %, byla-
li v roce 2006 míra nezaměstnanosti všech 45-59letých osob 6,3 %, u osob se ZP 
to bylo 29,4 %!) 

• Řešení zaměstnanosti starších osob není myslitelné bez systémového, komplexního 
řešení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. V důsledném řešení podmínek 
pro vhodné zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou stále značné 
problémy a i rezervy, a to zejména u starších věkových skupin. 

3. Přehled právního řešení podpory zaměstnávání starších osob 
se zdravotním postižením 

K podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením existuje řada právních 
norem, ty ovšem nejsou speciálně zaměřeny na starší osoby. Protože jsou to ale 
především starší lidé, mezi nimiž je vyšší podíl osob se ZP, je obecné řešení 
zaměstnanosti osob se ZP i důležitou součástí řešení podpory zaměstnávání starších 
osob. Zde uvádíme ta nejdůležitější opatření. 

Osobám se ZP se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Základní právní 
normou je zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.), který mj. ukládá při 
zprostředkování zaměstnání věnovat zvýšenou péči i fyzickým osobám se zdravotním 
postižením a fyzickým osobám starším 50 let věku. 

 

Zákon o zaměstnanosti dále řeší následující otázky: 

• pracovní rehabilitace, 

• chráněné pracovní místo a chráněné pracovní dílny, 

• příspěvek na podporu zaměstnávání osob se ZP, 

• „kvótu“ pro zaměstnavatele povinného zaměstnávání osob se ZP. 

 

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení 
vhodného zaměstnání osoby se ZP, kterou zabezpečují úřady práce, které hradí i 
náklady s ní spojené. Zahrnuje mj. poradenskou činnost, teoretickou a praktickou 
přípravu pro pracovní uplatnění, zprostředkování a vytváření podmínek pro výkon 
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Úřad práce spolu s osobou se ZP sestavuje 
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individuální plán pracovní rehabilitace. Příprava k práci směřuje k zapracování osoby 
se ZP na vhodné pracovní místo, může trvat až 24 měsíců. Úřad práce může 
zaměstnavateli, který provádí přípravu k práci osob se ZP, uhradit náklady na tuto 
přípravu. Mohou být organizovány specializované rekvalifikační kurzy, a to za stejných 
podmínek jako u rekvalifikace. 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro 
osobu se ZP na základě písemné dohody s úřadem práce. Musí být provozováno 
nejméně 2 roky. Úřad práce může poskytnout příspěvek jak na zřízení, tak na provoz 
chráněného pracovního místa. 

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno 
nejméně 60 % pracovníků se ZP. Musí být provozována nejméně 2 roky. Úřad práce i 
zde může poskytnout příspěvek jak na zřízení, tak na provoz chráněné dílny. 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se posky-
tuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se ZP, a to diferencovaně 
podle stupně zdravotního postižení zaměstnaných. Příspěvek se poskytuje na základě 
žádosti zaměstnavatele. Tím jsou většinou různá výrobní družstva. 

Povinný příspěvek zaměstnávání osob se ZP, neboli „kvóta“. Zaměstnavatelé 
s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se ZP ve výši 4 % 
povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Formy plnění: a) 
zaměstnáváním, b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnáva-
jících více než 50 % osob se ZP, c) odvodem do státního rozpočtu. 

Na starší uchazeče o zaměstnání se ZP se samozřejmě vztahují i všechna 
ustanovení o aktivní politice zaměstnanosti. Určitá zvýhodnění pro osoby se ZP jsou 
v poskytování příspěvku na dopravu zaměstnanců (pozn.: u zaměstnanců s těžším 
zdravotním postižením se poskytuje příspěvek ve výši 100 % nákladů) a v poskytování 
příspěvku na zapracování (pokud zaměstnavatel přijímá uchazeče o zaměstnání, 
kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči). Určité zvýhodnění pro zaměstnavatele 
zaměstnávající více než 50 % osob se ZP může být poskytnuto i v rámci cílených 
programů k řešení zaměstnanosti. 

Kromě uvedených opatření v zákonu o zaměstnanosti existují ještě další formy, 
jejichž smyslem je podporovat zaměstnanost osob se ZP nebo kompenzovat nevýhody 
spojené s jejich zaměstnáváním. Jde především o finanční úlevy v daňové oblasti, 
zvýhodnění zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % občanů se ZP v obchodní 
veřejné soutěži, dotace podnikatelským subjektům zaměstnávajícím nejméně 50 % 
občanů se ZP. 

Pozitivní je zrušení předchozího omezení, a tedy umožnění neomezeného 
souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti. Nyní již výše 
příjmů z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu nemá vliv na výši a výplatu 
důchodu (viz zákon č.24/2006 Sb.). 

Názory úřadů práce na účinnost uplatňování uvedených právních předpisů 
nejsou zcela jednotné. Podle některých jsou přijatá opatření již dostatečná, podle 
jiných nejsou dostatečně účinná. Zaměstnavatelé projevují zájem především o 
příspěvky na zřízení a provoz chráněných dílen a pracovišť, problémem je ale 
nedostatek vhodných programů. Kritičtější jsou názory na uplatňování 4 % kvóty 
povinného zaměstnávání osob se ZP - to nevede ke zvýšení jejich zaměstnanosti, 
zaměstnavatelé raději odvádějí finanční částky do státního rozpočtu, pochybnosti jsou 
o věrohodnosti „náhradního plnění“.  
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Z uvedeného je zřejmé, že na podporu zaměstnanosti osob se ZP nebo jako 
kompenzace nevýhod souvisejících s jejich zaměstnáváním existuje v české legislativě 
řada opatření, z nichž některá byla přijata v posledních letech. Jak ale vyplývá z výše 
uvedeného hodnocení zaměstnanosti starších osob se ZP, je v tomto směru situace 
dlouhodobě nepříznivá. Zaměstnanost osob se ZP, z toho zvláště starších, je stále 
otevřeným, nedořešeným problémem s negativními důsledky nejen ekonomickými, ale 
i sociálními, psychickými, zdravotními. 

4. Ze zahraničních zkušeností 

Podpora zaměstnávání osob se ZP je nedořešeným problémem všech, i 
vyspělých zemí. Uplatňují se různé formy motivace k ekonomické aktivitě, resp. 
kompenzace nevýhod spojených se zaměstnáváním osob se ZP. 

 

Motivace osob se ZP má např. tyto formy: 

• motivace k zaměstnání (formou dotace ke mzdě jako kompenzace za nižší 
výkonnost způsobenou zdravotním postižením, daňové úlevy, možnost souběžného 
výdělku vedle invalidního důchodu), 

• motivace k samostatné výdělečné činnosti (formou zvýhodněného úvěru při 
zahájení podnikání, daňových úlev), 

• motivace k získání kvalifikace (formou vyšší podpory pro ZP). 

Podpůrná opatření jsou podmiňována účastí na programech pracovní 
rehabilitace nebo odborné přípravy. 

OECD doporučuje připravovat individuální aktivační programy pro jednotlivé 
občany se ZP s cílem usnadnit jejich pracovní zapojení. 

 

Motivace zaměstnavatelů má např. tyto formy: 

• stanovení povinných kvót zaměstnávání osob se ZP (včetně možnosti tzv. 
náhradního plnění nebo dávek místo plnění kvóty, což je chápáno jako příspěvek 
k obecnému řešení zaměstnanosti osob se ZP), 

• dotace (např. ke kompenzaci nižší výkonnosti ZP), 

• daňové úlevy (formou až osvobození od daně ze mzdy nebo příspěvků na sociální 
pojištění). Např. v Portugalsku jsou sníženy odvody na sociální pojištění 
zaměstnavatelům, kteří přijmou pracovníka pobírajícího starobní nebo invalidní 
důchod. 

Mimoto jsou přijímány programy zdravotní prevence a rehabilitace pro starší 
občany (Belgie, Francie, Španělsko, Rakousko, Švédsko). V kolektivních smlouvách je 
uplatňován systém pravidelných lékařských prohlídek starších zaměstnanců (př. 
Nizozemsko). 
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5. Možné směry řešení k podpoře zaměstnávání starších osob se 
zdravotním postižením 

Cílem projektu „Podpora zaměstnávání starších osob“ je předložit jakousi 
„inventarizaci“ možných opatření, z nichž by decizní sféra mohla podle vývoje situace 
na trhu práce vybírat k realizaci ta nejvhodnější. 

Řešení problematiky zaměstnávání starších osob se ZP nelze oddělit od 
komplexního řešení zaměstnanosti těchto osob. To ovšem přesahuje rámec tohoto 
projektu. Přes řadu opatření přijatých v posledních letech nelze stav a vývoj 
zaměstnanosti osob se ZP, a v tom zejména starších, hodnotit pozitivně. Uvádíme 
některá možná řešení. 

5.1 Komplexní zhodnocení účinnosti opatření k podpoře zaměstnanosti osob 
se ZP  

Z výše uvedených důvodů považujeme za vhodné provést komplexní kvalitní a 
nestranné zhodnocení celého systému podpory zaměstnávání osob se ZP. Tj., 
považujeme za účelné provést hlubší analýzu stavu a vývoje zaměstnanosti osob se 
ZP, analýzu účinnosti platných právních norem k podpoře této zaměstnanosti, porov-
nání se zahraničními zkušenostmi a na tomto základě se pokusit nalézt účinnější formy 
odpovídající současné situaci na našem trhu práce. Zdá se, že hlavní rezervy jsou 
v účinnosti kompenzačních a motivačních opatření vůči zaměstnavatelům, ale nelze 
opomenout ani nutnost větší motivace samotných osob se ZP. Pokud jde o samotné 
ZP, bude potřeba zvýraznit péči o jejich vzdělávání, podporu odborné kvalifikace, 
zvýšení jejich hmotné i nehmotné motivace k pracovnímu uplatnění. Účinnost řady 
opatření souvisí ovšem i s vyšší účinností celého systému osobní hmotné motivace a 
zvýraznění zájmu o práci v relaci s pobíráním sociálních dávek. 

I  a dané situace, kdy taková komplexní analýza chybí, z konkrétnějších 
možných námětů uvádíme alespoň některé: 

5.2 Úlevy zaměstnavatelům v pojistném na sociální zabezpečení za zaměstná-
vané osoby se ZP  

Doporučujeme posoudit a zhodnotit možnost osvobodit zaměstnavatele od 
těchto odvodů za zaměstnávané osoby s těžším zdravotním postižením a úlevy (např. 
ve výši 50 %) za ostatní osoby se ZP. Tyto úlevy by se vztahovaly na každého 
zaměstnavatele, který zaměstnává osoby se ZP, tj. nejen chráněné dílny nebo 
zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se ZP.  

Kladem tohoto opatření je jeho jednoduchost, nesporná účinnost. Umožňuje 
případné odstranění komplikovaných administrativních procesů při povolování dotací. 
Námět se setkal s pochopením u dotazovaných úřadů práce i s velkou podporou u 
zaměstnavatelů (pozn.: v šetření u zaměstnavatelů78 získal námět „snížit pojistné 
odváděné zaměstnavateli za osoby se ZP v 4stupňové stupnici nejvyšší hodnotu..3,22, 
obdobné ocenění získal i námět „zrušit povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné za 
osoby s těžším ZP“…3,10; tyto náměty byly ceněny výše než např. i velice potřené 

                                                 
78  Viz Šetření u zaměstnavatelů, Markent, 2006 
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„zvýšit nabídku vhodných uchazečů o zaměstnání se ZP ze strany úřadů práce“). 
Podobné opatření přijalo např. Portugalsko. 

Problémem je, že toto opatření by vyžadovalo změnu celého systému podpory 
zaměstnávání osob se ZP, tj. vyžadovalo by právní úpravy. Narazilo by asi na odpor 
některých neefektivních zařízení zaměstnávajících osoby se ZP. Příprava takového 
opatření ovšem vyžaduje hlubší analýzy a finanční kalkulace. Úbytek finančních 
prostředků v sociálním zabezpečení je při nízké zaměstnanosti osob se ZP nepodstatný 
a měl by být vyvážen efekty z vyšší zaměstnanosti těchto osob a ze zjednodušení 
administrativy. Účinnost námětu je podmíněna i realizací doporučení OECD,79 tj. „lépe 
kontrolovat návrh na invalidní důchod a zvýšit šance na zaměstnávání těch jeho 
příjemců, kteří mohou pracovat“. V uvedeném šetření u zaměstnavatelů bylo požado-
váno i „objektivnější posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů o zaměstnání“. 

5.3 Připravit aktivační individuální programy pro jednotlivé občany se ZP 
s cílem usnadnit jejich pracovní zapojení 

Jde o opatření doporučené i OECD. Systém individuálních akčních plánů již 
funguje. Zde jde spíše o širší zaměření i na uchazeče se ZP. Realizace předpokládá 
kvalitní, personálně vybavenou poradenskou činnost služeb zaměstnanosti. Blíže viz 
v podkladu „Návrhy opatření za oblast aktivní politiky zaměstnanosti“. 

Obdobně je třeba více využívat i dalších opatření APZ (aktivní politiky zaměst-
nanosti), zejména cílených programů APZ zaměřených na podporu pracovního 
uplatnění osob se ZP. Pro toto uplatnění je rozhodující kvalifikační příprava, tj. jak 
v aktivačních individuálních programech, tak v cílených programech musí být na 
předním místě. 

5.4 Zavést chráněné výrobní programy  

Tj. vybrat, tak, jak je tomu v některých vyspělých zemích (např. v USA), 
některé výrobní programy (např. pracovní oděvy apod.), které by monopolně mohly 
vyrábět pouze chráněné dílny nebo chráněná pracoviště, případně výrobní družstva 
zaměstnávající více jak 50 % osob se ZP. Kladem tohoto opatření je jistota určitých 
pracovních míst pro uvedená zařízení a výrazné usnadnění jejich situace v boji o 
zakázky, kde jsou zatím do značné míry v nerovném postavení. Tento námět vyžaduje 
po projednání s partnery právní úpravu. Nesporně narazí na odpor řady těch výrobců, 
kteří nezaměstnávají osoby se ZP a vyrábějí případné „chráněné výrobky“. 

Vyšší uplatnění osob se ZP souvisí s řadou opatření k vyššímu uplatnění starších 
osob tak, jak je navrhováno v některých dalších podkladech k tomuto projektu (např. 
k vyšší účinnosti APZ, k vyšší příjmové motivaci apod.). Potřebná je i změna 
společenského klimatu, větší pochopení společnosti pro problémy starších osob a osob 
se ZP. 

                                                 
79  Viz Stárnutí a politika zaměstnanosti, ČR, OECD a MPSV, 2004 
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Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob 
v oblasti flexibility pracovní doby, pracovních podmínek 

a pracovněprávní ochrany 

Miriam Kotrusová 

Úvod  

Jedním ze základních předpokladů při úvahách o větším zapojení starších osob 
do pracovního života je umožnit jim pracovat do vyššího věku na částečný úvazek, 
přizpůsobit jim pracovní tempo, náplň práce či pracovní dobu. Zároveň je však nutné 
doplnit flexibilní pracovní uspořádání větší jistotou a ochranou pracovních poměrů 
starších zaměstnanců.  

V následujícím textu bude hlavní pozornost věnována třem aspektům komplex-
ního systému podpory zaměstnanosti starších osob, a to flexibilitě jejich pracovních 
poměrů (částečné pracovní úvazky), přizpůsobení a úpravě pracovních podmínek a 
pracovněprávní ochraně jejich zaměstnání. 

1. Flexibilita pracovní doby a pracovních podmínek 

1.1 Situace v ČR v oblasti flexibility pracovní doby a pracovních 
podmínek 

Hlavní možností, jak zvýšit zaměstnanost lidí v předdůchodovém nebo i důcho-
dovém věku je práce na zkrácenou pracovní dobu.80 Tímto způsobem může pracující 
vyššího věku zkrátit svou pracovní dobu a připravovat se tak na postupný odchod 
z pracovního života. Tato možnost bývá v praxi ztotožňována se zaměstnáním na 
částečný úvazek. Ve většině zemí se však zkrácená pracovní doba spojuje 
s poskytováním dotací zaměstnanci, zaměstnavateli nebo jim oběma. Pro 
zjednodušení výkladu budou termíny „zkrácená pracovní doba“ a „částečný úvazek“ 
v tomto textu používány jako synonyma. 

U starších lidí dochází s věkem k poklesu fyzických i poznávacích kapacit. Tomu 
však lze vyjít vstříc přizpůsobením jejich pracovního prostředí, pracovního tempa, 
náplně jejich pracovní činnosti a pracovní doby. Nedostatečná flexibilita pracovních 
podmínek a pracovní doby má za následek, že mnoho starších pracovníků je přinuceno 
volit ze dvou krajních řešení, a to zaměstnáním na celý úvazek anebo předčasným 
důchodem, tj. trvalým odchodem z trhu práce.  

                                                 
80  V následujícím textu bude za hlavní zdroj flexibility pracovní doby vhodný pro osoby staršího věku 

považováno zaměstnání na částečný úvazek. Dočasné pracovní poměry (na dobu určitou) představují 
flexibilní řešení zejména pro zaměstnavatele a výrazně neovlivňují růst zaměstnanosti starších osob. 
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1.1.1 Zaměstnání na částečný úvazek v ČR  

Zaměstnání na částečný úvazek u nás není příliš častým fenoménem. Vyhledá-
vají je spíše ženy, mladí lidé a studenti. Hlavním důvodem je nutnost skloubit pracovní 
a rodinné povinnosti. V poslední době se ke skupině pracovníků využívajících částečný 
úvazek ve vyšší míře řadí i starší zaměstnanci, zejména ti, kteří zároveň pobírají 
starobní důchod.  

V České republice trend uplatňování flexibilních zaměstnaneckých forem slábne. 
(V původních 15 zemích EU se podíl částečných úvazků již dlouhou dobu zvyšuje.) 
Podíl zaměstnanců v částečném pracovním poměru se v období 1997-2005 mírně 
snížil ze 6% na 4,8 % (u mužů se snížil ze 2,9 % na 2,1 %, u žen z 10 % na 8,4 %.) 
Průměrná obvykle odpracovaná pracovní doba osob zaměstnaných na částečný úvazek 
činí v ČR 23,4 hodin týdně, (u žen 23,8, u mužů 22,3 hodin).  

Osoby starší 50 let pracující na částečný úvazek tvoří přibližně polovinu 
z celkového počtu zaměstnaných osob. S věkem se podíl těchto osob zvyšuje. 
Většina lidí v předdůchodovém věku pracuje na plný úvazek. V této souvislosti se 
zřejmě projevuje faktor snahy pracujících v předdůchodovém věku dosáhnout co 
možná nejvyšší možný příjem, který se pak promítne do vyššího důchodu. Lidé, kteří 
pobírají starobní důchod, většinou volí zaměstnání na částečný úvazek. Ve věku 50-54 
let se jedná o 3,5 % všech zaměstnanců, ve věku 55-59 let o 5,9 %, ve věku 60-64 
let o 25,3 %, nad 65 let pracuje touto formou již 58,5 % osob. Růst zaměstnanosti na 
částečný úvazek u osob v důchodovém věku lze přičíst změně legislativních pravidel 
v roce 2004, která zrušila omezení souběhu starobního důchodu a placeného 
zaměstnání.81  

Zatímco v produktivním věku jsou částečné úvazky doménou žen, situace se 
mění v důchodovém věku. Největší „genderový“ rozdíl nacházíme u nejvyšší věkové 
skupiny pracujících na částečný úvazek - nad 60 let (7,9 % žen, 23 % mužů). Se 
zvyšujícím se věkem roste spokojenost se zaměstnáním na částečný úvazek.82  

Starší zaměstnanci preferují práci na částečný úvazek hlavně ze zdravotních 
důvodů. Zdravotní obtíže jsou důvodem pro tento typ zaměstnání u 30 % osob ve 
věku 45-59 let. 3 % lidí v této věkové skupině si zvolilo zkrácenou pracovní dobu 
z důvodu péče o rodinu a 12,7 % si nemohlo najít zaměstnání na plný úvazek, tj. patří 
k nedobrovolně zaměstnaným na částečný úvazek.  

1.1.2 Názory na flexibilní pracovní dobu  

Ze zjištění výzkumu „Postoje starších zaměstnanců“ uskutečněného v roce 
2005 (Markent) vyplývá, že zkrácení pracovní doby by pomohlo v pracovním uplatnění 
starších osob pouze třetině respondentů. Respondenti přikládají větší důležitost 
podpoře nových pracovních míst pro starší zaměstnance a jejich finančnímu 
zvýhodnění. Většina lidí si však zřejmě uvědomuje nutnost pracovat jak před 
dosažením důchodového věku, tak v důchodu, protože až 74 % si chce v důchodu 
přivydělávat, ale pouze občas, např. na zkrácený úvazek. Na otázku, jaké by musely 

                                                 
81  Do konce roku 2003 byl souběh starobního důchodu a placeného zaměstnání omezen výší příjmů, tj. 

roční příjem pracujícího důchodce ze závislé činnosti nesměl přesáhnout dvojnásobek životního minima, 
v opačném případě došlo k odebrání starobního důchodu. 

82  Nedobrovolná zaměstnanost na částečný úvazek je vyšší u mladých lidí a pracujících v produktivním 
věku (22-23 %). U starších osob zaměstnaných na částečný úvazek tento podíl klesá, ve věkové skupině 
50-54 let na 14 %, ve věku 55-59 let na 6 % a nad 60 let na 2 %. (VŠPS, 2005)  
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být podmínky, aby lidé pracovali i po dosažení důchodového věku, téměř 80 % 
respondentů, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, uvedlo možnost pracovat na 
zkrácený úvazek a 73 % by pracovalo, pokud by měli pružnou pracovní dobu. Práce 
na zkrácený úvazek se tak ocitla na druhém místě v důležitosti hned za 
nižšími daněmi z příjmu.  

Ukazuje se, že lidé, kteří pobírají starobní důchod, preferují flexibilní 
pracovní poměry před těmi standardními. Z citovaného výzkumu vyplývá, že lidé 
(v případě, že by se v důchodu rozhodli pro zaměstnání) by nejraději pracovali na 
částečný úvazek (80 %) nebo na dobu určitou (84 %). Opačný názor mají respondenti 
v předdůchodovém věku, kteří preferují standardní formy zaměstnání. 3 ze 4 
respondentů upřednostňují dlouhodobé zaměstnání, na dobu neurčitou a práci na plný 
úvazek.  

Pracovníci úřadů práce potvrzují, že zájem starších nezaměstnaných osob 
v předdůchodovém věku o zaměstnání na kratší úvazek je minimální. Pokud to těmto 
lidem dovoluje jejich zdravotní stav, preferují pracovní uplatnění na plný úvazek. 
Vedou je k tomu finanční důvody - tj. výše mzdy na částečný úvazek, výše důchodu 
ovlivněného úrovní mzdy v dosavadním zaměstnání. Jak dokládá náš výzkum, starší 
lidé, pokud pracují na plný úvazek, nevidí důvod pro zkrácený úvazek.  

Názory zaměstnavatelů na částečné úvazky se poměrně liší. Výhody shledávají 
převážně v úspoře finančních nákladů, ve zvýšení produktivity a efektivnosti práce. 
Mezi nevýhody řadí nedostatečnou vnitřní (funkční) flexibilitu, operativnost, omezenou 
sounáležitost s firmou, nemožnost nařídit přesčasy, vyšší administrativní zátěž. V rámci 
výzkumu VÚPSV (2004) se dotázaní zaměstnavatelé domnívali, že větší uplatnění 
částečných úvazků může přispět ke snížení nezaměstnanosti. Muselo by však dojít ke 
změně platových a legislativních podmínek. Stát by se měl podle zaměstnavatelů v této 
oblasti více angažovat a jeho podpora by měla směřovat do daňové oblasti, daňových 
úlev, příp. úpravy odvodů. Pokud však zaměstnavatelé získají nárok na nějakou dotaci 
od úřadu práce, jako je tomu v případě tzv. nekolidujícího zaměstnání u uchazečů o 
zaměstnání (zároveň s možností pobírat podporu v nezaměstnanosti), jejich odmítavý 
postoj k částečným úvazkům se mění a vytváření těchto míst se pak zaměstnavatelům 
nezdá být tak nereálné. Pracovníci úřadu práce se však na základě zkušeností uchazečů 
o práci domnívají, že zaměstnavatelé tyto formy zaměstnání často zneužívají - posky-
tují lidem nízkou mzdu, ale běžně vyžadují práci přesčas v rozporu s pracovněprávními 
předpisy.  

Výzkum agentury Markent (2006) věnovaný názorům zaměstnavatelů na 
zaměstnávání osob starších 50 let ukázal, že i když se zaměstnavatelé domnívají, že 
flexibilní pracovní doba a pracovní podmínky mohou výrazně přispět ke zlepšení situace 
v dané oblasti, jen velmi málo z nich to také realizuje. Nejsnadněji aplikovatelná 
opatření jsou podle jejich mínění nabídka dočasného pracovního poměru (61 % 
dotázaných zaměstnavatelů), možnost pracovat na částečný úvazek (46 %) a flexibilní 
délka a uspořádání pracovní doby (32 %). Z těch zaměstnavatelských organizací, které 
tvrdí, že realizují opatření na podporu zaměstnanosti starších osob, jich většina využívá 
práci na zkrácený úvazek. Práce na částečný úvazek představuje velký potenciál 
opatření směřujících na podporu zaměstnanosti starších lidí. Za stávajících podmínek 
by pro dvě třetiny zaměstnavatelů bylo nejméně složité více využívat práci na částečný 
úvazek a pro polovinu pružnou pracovní dobu. Tuto možnost nejčastěji uváděly malé 
organizace, zatímco pro velké organizace by bylo jednodušší upravit zaměstnávání 
starších zaměstnanců v kolektivní smlouvě nebo zavést programy zaměřené na 
zvyšování pracovní výkonnosti těchto osob. 
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1.1.3 Situace v ČR v oblasti flexibility pracovních podmínek 

Klíčovými aktéry v oblasti přizpůsobování pracovních podmínek a pracovní doby 
individuálním podmínkám starších pracovníků jsou vláda a sociální partneři - zaměst-
navatelé a odbory. Role vlády v této oblasti je zásadní, protože má ve svých rukou 
nejúčinnější nástroj jak ovlivnit chování všech zúčastněných aktérů, a to zákon.  

Dalším, neméně důležitým aktérem v oblasti zavádění větší flexibility pracovních 
podmínek pro starší zaměstnance jsou zaměstnavatelé a představitelé zaměstnanců - 
odbory nebo tzv. rady zaměstnanců v podnicích, kde nepůsobí odbory.83 Obsahem 
kolektivního vyjednávání84 jsou v ČR většinou mzdové a pracovní podmínky, otázky 
zaměstnanosti jsou méně důležité a spíše než prevence propouštění se týkají výše 
odstupného v případě propouštění. (Cazes-Nešporová, 2003). Navíc i v tomto 
nejzávažnějším segmentu kolektivního vyjednávání, v oblasti odměňování, je vývoj 
v posledním období „alarmující. Klesá počet zaměstnanců, kterým jsou mzdy poskyto-
vány na základě kolektivní smlouvy“ (Kroupa a kol, 2004:18).  

V současnosti většina zaměstnavatelů v ČR nevěnuje pracovním podmínkám, 
resp. jejich přizpůsobování starším zaměstnancům zvláštní pozornost. Péče zaměstna-
vatelů se soustřeďuje na poskytování finančních odměn při pracovních a životních 
jubileích, odchodu do starobního důchodu, dny volna navíc (nad rámec zákoníku práce) 
pro častější návštěvy lékařů, příp. pro odpočinek, zajišťování lékařských prohlídek 
v souvislosti s věkem zaměstnanců, finanční příspěvky na vitamíny, finanční příspěvky 
na sportovní vyžití pro své zaměstnance, zajišťování stravování atd.  

1.1.4 Názory na flexibilitu pracovních podmínek starších osob  

Z uskutečněného výzkumu „Postoje starších osob“ (Markent, 2005) vyplývá, že 
pro důchodce, kteří nemají příjem ze zaměstnání, jsou nejdůležitějšími faktory ochoty 
dále pracovat i po dosažení důchodového věku faktory finanční povahy - vyšší plat 
díky sníženým sociálním příspěvkům nebo daním. Druhou skupinou faktorů jsou vlivy 
pracovní doby a prostředí (seřazeno podle pořadí důležitosti): 1. možnost upravit si 
pracovní tempo podle svých představ, 2. možnost upravit si pracovní dobu, upravit si 
pracovní náplň a upravit si pracoviště podle svých představ. Důchodci, kteří vedle 
pobírání starobního důchodu nemají příjem ze zaměstnání85 si ideální pracovní 
podmínky představují takto: dojíždění do práce v rozsahu maximálně do jedné hodiny, 
pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, práce na částečný úvazek, práce s nízkou 
zodpovědností, zaměstnání se stejným nebo vyšším příjmem. Podobnou představu 
mají také lidé, kteří zatím v důchodu nejsou. 

                                                 
83  Podle zjištění Kroupy a kol. (2004) jsou zaměstnanecké rady v ČR ojedinělou raritou a informovanost o 

nich je minimální. 
84  Kolektivní vyjednávání se v ČR odehrává především na nižších úrovních – na rezortní úrovni mezi 

zaměstnavatelskými a odborovými svazy a pak na úrovni jednotlivých podniků. Sociální dialog na nižších 
úrovních je legislativně upraven. Právním základem pro sjednávání kolektivních smluv, podnikových i 
vyššího stupně, je zákoník práce. Podnikové kolektivní smlouvy jsou závazné pro všechny zaměstnance, 
bez ohledu na to, zda jsou členy odborové organizace. Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou 
sjednávané pro větší počet zaměstnavatelů mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a organizací 
(nebo organizacemi) zaměstnavatelů. Tyto smlouvy však nejsou závazné pro celé odvětví nebo obor 
ekonomické činnosti. V České republice chybí právní úprava vymezující tzv. odvětvové kolektivní 
smlouvy. Z kolektivního vyjednávání na vyšší úrovni je vyňat celý veřejný sektor, protože na straně 
zaměstnavatelů neexistuje institucionální partner (Kroupa a kol., 2004).  

85  Ochotu pracovat i po dosažení důchodového věku vyjádřilo pouze 25 % dotázaných (lidé, kteří nedosáhli 
důchodového věku a nepobírají předčasný důchod). Většina respondentů (54 %) by odešla do řádného 
důchodu a dále by nebyla zaměstnána. 
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Z výzkumu věnovaného zaměstnavatelům (STEM, 2006) vyplývá, že zaměstna-
vatelé nesouhlasí s preferenčním zacházením s jednou skupinou zaměstnanců, např. 
staršími osobami. Domnívají se, že firemní kultura, personální politika, postupy a 
procesy mají být věkově neutrální a nemají upřednostňovat žádnou věkovou skupinu. 
Jen minimum zaměstnavatelů připouští pochybnosti, zda uplatňování strohé rovnosti 
bez ohledu na specifika jednotlivých skupin zaměstnanců není pro prosperitu firmy 
nevýhodné.  

Ze zkušeností úřadů práce vyplývá, že zaměstnavatelé projevují malou ochotu 
upravovat pracovní podmínky starším zaměstnancům v návaznosti na pokles jejich 
fyzické aktivity. Výjimku představují větší zaměstnavatelé, kteří mají vypracovaný 
systém personální práce a u nichž jsou vytvořeny lepší podmínky k přeřazení 
pracovníků na méně namáhavou práci, jejíž součástí by mohlo být také spolupracovat 
při zapracování nových pracovníků. Menší zaměstnavatelé berou na starší zaměstnance 
minimální ohled, většinou se omezují na substituci fyzické práce technologickými 
postupy a nadbytečné pracovníky propustí.  

1.1.5 Shrnutí 

Flexibilní úprava pracovní doby (zejména zaměstnání na částečný úvazek) a 
úprava pracovních podmínek je jedním ze způsobů, jak umožnit starším pracujícím 
setrvat v zaměstnání do vysokého věku. Zatím se v ČR tyto možnosti často 
nevyužívají. Míra zaměstnanosti na částečný úvazek se s věkem sice zvyšuje, avšak 
nejčastějším typem zaměstnání u pracujících v předdůchodovém věku i nadále zůstává 
zaměstnání na celý úvazek. Důvodem jsou jak poměrně nízké mzdy za práci na 
částečný úvazek, tak snaha maximalizovat svůj příjem pro výpočet důchodových 
nároků. Ani zaměstnavatelé neshledávají tento typ zaměstnání příliš atraktivním. 
Obecně lze říci, že v ČR si zaměstnavatelé zatím neuvědomili nutnost přizpůsobení své 
personální politiky potřebám starších osob, kterých na trhu práce od roku 2000 
pomalu přibývá.  

1.2 Právní rámec v oblasti flexibility pracovní doby a pracovních 
podmínek 

1.2.1 Shrnutí existujícího právního rámce a jeho zhodnocení v oblasti 
flexibility pracovní doby  

V oblasti flexibilní pracovní doby a přizpůsobování pracovních podmínek 
individuálním podmínkám se v ČR starším osobám nevěnuje zvýšená pozornost. 
Zákony jim, na rozdíl od jiných sociálních skupin, nezajišťují výhodnější postavení a 
právo na zvláštní zacházení. 

Zákoník práce v § 80 definuje kratší pracovní dobu takto: „byla-li sjednána 
kratší pracovní doba, přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají této kratší 
pracovní době.“ Jedinou skupinou zaměstnanců, kteří mají ze zákona nárok na 
zkrácení pracovní doby nebo jinou úpravu týdenní pracovní doby, jsou rodiče 
pečující o dítě mladší 15 let, těhotné nebo zaměstnanci, kteří dlouhodobě sami pečují 
o převážně nebo úplně bezmocnou osobu. Zaměstnavatel je povinen těmto osobám 
vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 241). Další náležitosti částečného 
pracovního poměru jako např. maximální, resp. minimální délka pracovní doby 
zůstávají předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výjimku 
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představuje tzv. částečná nezaměstnanost, tj. situace, kdy nezaměstnaný pracuje na 
částečný úvazek a pobírá přitom podporu v nezaměstnanosti, která je vymezena 
zákonem o zaměstnanosti. Tato „legislativní mezera“ ve vztahu k částečným úvazkům 
ukazuje na to, že se přes přijatou národní strategii a vydaná prohlášení ze strany 
veřejných institucí nejedná o příliš preferovanou formu zaměstnání.  

Nový zákoník práce účinný od roku 2007 (zákon č. 262/2006 Sb., § 82-87) 
nabízí také další možnosti flexibility kromě částečného úvazku. Jedná se zejména o 
flexibilní uspořádání pracovní doby - a to rovnoměrné, nerovnoměrné a pružné 
rozvržení pracovní doby. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé 
týdny nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin, v případě jiné dohodnuté úpravy 
pracovní doby 12 hodin. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby (na 
jednotlivé týdny) nesmí průměrná týdenní pracovní doba (bez práce přesčas) přesáh-
nout stanovenou týdenní pracovní dobu, a to v období nejvýše 26 po sobě jdoucích 
týdnech (52 týdnů, pokud je to upraveno kolektivní smlouvou). Zaměstnavatel musí 
vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a v předstihu s ním seznámit 
zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž se rozvržení pracovní 
doby vztahuje.  

Další možností flexibilní pracovní doby, kterou náš zákoník práce umožňuje, je 
pružné rozvržení pracovní doby, kdy si zaměstnanec sám volí začátek i konec 
pracovní doby v jednotlivých dnech. V rámci toho stanoví zaměstnavatel časový úsek, 
kdy zaměstnanec musí být na pracovišti, jedná se o tzv. základní pracovní dobu. 
Pružná pracovní doba se uplatňuje při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení 
pracovní doby. Pružná pracovní doba při rovnoměrném rozvržení spočívá v tom, 
že týdenní pracovní doba musí být naplněna v každém týdnu. Při pružné pracovní 
době v případě nerovnoměrného rozvržení pracovní doby musí být týdenní 
pracovní doba naplněna nejdéle v čtyřtýdenním období.  

Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, 
který může upravovat jen kolektivní smlouva (nebo vnitřní předpis). V tomto případě 
potřebuje zaměstnavatel souhlas zaměstnanců, jichž se bude tato úprava pracovní 
doby týkat. K vyrovnání pracovní doby musí dojít v období maximálně 26 po sobě 
jdoucích týdnech, kolektivní smlouva může toto období zvýšit na maximálně 52 týdnů. 
Při uplatnění konta pracovní doby musí zaměstnavatel vést účet pracovní doby a účet 
mzdy zaměstnance.  

1.2.2 Shrnutí existujícího právního rámce a jeho zhodnocení v oblasti 
pracovních podmínek 

Zásadní právní normou, která upravuje hlavní náležitosti a podmínky pracovního 
poměru včetně úpravy pracovních podmínek, dovolenou atd., je zákoník práce. Přijetím 
nového zákoníku práce v roce 2006 (zákon č. 264/2006 Sb.) došlo k zásadní změně 
přístupu k pracovněprávním otázkám a vztahům mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 
V této nové právní normě je jednoznačně zakotvena zásada smluvní rovnosti, tj. „co 
není zakázáno, je dovoleno“, což umožňuje zaměstnavatelům odchýlit se od uvedených 
ustanovení a poskytovat svým zaměstnancům péči ve vyšším rozsahu.86 Toto pravidlo 
však neplatí absolutně, zákoník práce vyjmenovává oblasti (ustanovení), kde to možné 

                                                 
86  Zákoník práce platný do doby přijetí nové pracovněprávní úpravy vycházel z opačného principu, tj. „co 

není dovoleno, je zakázáno“. Do roku 2007 si zaměstnavatelé a zaměstnanci nemohli odchylně upravit 
otázky, které zákoník práce výslovně nedovoloval. Určité výjimky jako např. výše odstupného pak byly 
povoleny prováděcím předpisem.  
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je a kde to možné není. Příkladem oblastí, kde je možné poskytovat „vyšší plnění“, je 
výpovědní  doba  (ze  zákona  musí činit  minimálně 2 měsíce) a odstupné (jeho výše a  

podmínky pro jeho přiznání87). Smluvní strany si mohou mezi sebou dohodnout i 
otázky, které tento zákon výslovně neupravuje (ale nesmí to být v rozporu se 
základními pracovněprávními principy). Řešením, které nejlépe odpovídá zásadě 
smluvní volnosti, je úprava formulovaná v kolektivní smlouvě, již méně vnitřním 
předpisem.  

Nový zákoník práce vymezuje zaměstnavatelům nové povinnosti, a to zejména 
v oblasti pracovních podmínek. Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům 
pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce; za tímto účelem zajišťují 
zejména: a) zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance, b) zlepšení vzhledu a 
úpravy pracovišť, c) vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a 
tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců, d) pracovnělékařskou péči. Zaměstna-
vatel může zaměstnanci poskytnout odměnu při dovršení 50 let věku, při skončení 
pracovního poměru z důvodu invalidního nebo starobního důchodu (§ 224). Za tímto 
účelem zaměstnavatelé vytvářejí fond kulturních a sociálních potřeb, o čerpání z tohoto 
fondu spolurozhoduje odborová organizace. 

Zaměstnavatelé jsou dále povinni „při určení množství požadované práce a 
pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance 
(předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a čas na přirozené potřeby, 
jídlo a oddech….“ (§ 300 zákoníku práce, zákon č. 264/2006 Sb.).  

Mimo uvedené povinnosti zaměstnavatele upravené v novém zákoníku práce se 
mohou zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců v rámci kolektivního vyjednávání 
dohodnout i na dalších zvýhodněních nebo opatřeních v oblasti pracovních podmínek.  

Přijetím nového zákoníku práce došlo i k novelizaci daňových předpisů 
(konkrétně zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb.), čímž bylo zaměstnavatelům 
umožněno považovat za náklady výdaje vynaložené na pracovní a sociální podmínky, 
péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku. Konkrétně se jedná o výdaje na: 1) 
bezpečnost a ochranu zdraví a hygienické vybavení pracovišť, 2) závodní preventivní 
péči, na lékařské prohlídky a lékařská vyšetření, 3) provoz středních odborných učilišť 
a vzdělávacích zařízení nebo výdaje na výchovu žáků učilišť, vzdělávání a rekvalifikaci 
pracovníků, 4) provoz vlastního stravovacího zařízení nebo příspěvky na stravování, 5) 
práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnava-
tele, pracovní nebo jiné smlouvy (§ 24, odst. 2, písm. j). 

1.2.3 Shrnutí 

Zaměstnanost starších osob, a to hlavně v předdůchodovém věku, se v posledním 

období výrazným způsobem zvyšuje. Přispělo k tomu jak prodloužení důchodového 
věku, tak především zpřísnění podmínek pro předčasný důchod (v roce 2001 a 2004). 
(Karpíšek, 2006) Novelizace zákona o důchodovém pojištění z roku 2004, která 
umožnila neomezený souběh starobního důchodu a placené práce (s podmínkou 
uzavření pracovního poměru na dobu jednoho roku), vytvořila vhodné podmínky pro 
růst zaměstnanosti osob v důchodovém věku. Žádné další řešení (mimo těch již 
zmíněných), které by podpořilo zaměstnanost osob ve vyšším věku, nebylo implemen-

                                                 
87  Takové podmínky poskytování odstupného nad rámec zákoníku práce jako např. věk, pohlaví zaměst-

nance nebo členství v odborových organizacích však sjednat nelze, protože jsou v rozporu se zásadou 
rovného zacházení. 
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továno. Ani nový zákoník práce přijatý v roce 2006 nereflektoval zvláštní postavení 
starších lidí na trhu práce a jejich potřebu větší flexibility v podmínkách jejich 
zaměstnání. Na druhou stranu však nový zákoník práce vytvořil velký prostor pro 
smluvní volnost zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců při uzavírání kolektivních 
dohod (nebo vnitřních předpisů), v rámci nichž mohou zaměstnavatelé nabízet svým 
starším (i jiným) zaměstnancům různá zvýhodnění. 

1.3 Zahraniční zkušenosti 

1.3.1 Zaměstnání na částečný úvazek  

Zaměstnanost starších osob se v mnoha zemích západní Evropy daří zvyšovat i 
díky zaměstnání na částečný úvazek. V období 2000-2005 se v 15 původních zemích 
EU zvýšila míra zaměstnanosti osob ve věkové kategorii 50-64 let o 17 %. Podíl lidí ve 
věku 50-64 let zaměstnaných na částečný úvazek (z celkového počtu zaměstnaných) 
se zvýšil o 11 %. Zatímco podíl částečně zaměstnaných mužů ve věkové skupině 50-
64 let se zvýšil pouze o 2,6 %, u žen došlo k nárůstu o 21,9 %.  

Některé západoevropské země (Irsko, Nizozemsko, Německo) definují zaměst-
nání na částečný úvazek a práva takto pracujících lidí zákonem. Ve většině zemí 
legislativa stanovuje právo na změnu pracovní doby pro určité skupiny 
pracovní síly, jde zejména o starší pracovníky nebo rodiče malých dětí. Např. 
v Německu od roku 2001 mají zaměstnanci pracující více než 6 měsíců ve větších 
firmách (nad 15 zaměstnanců) právo na snížení své pracovní doby bez uvedení 
důvodu. Zaměstnavatelé jim musí vyhovět, pokud tomu nebrání vnitřní provozní 
důvody. Zároveň mají tito pracující nárok na změnu pracovního úvazku na plný, pokud 
jsou ve firmě volná místa na plnou pracovní dobu.  

Ve většině členských zemí EU se využívají různé programy a schémata 
podporující zkrácení pracovní doby, a to nejenom pro osoby starší 50 let (viz příloha 
1) Jejich primárním cílem je snaha o sladění pracovních a jiných (rodinných, 
vzdělávacích) povinností. Základem těchto programů je dorovnání příjmů pracovníků, 
u nichž došlo ke zkrácení pracovní doby, na původní úroveň a poskytování dotací, příp. 
úlev těm zaměstnavatelům, kteří toto snížení pracovní doby umožní. Dotace mohou 
mít různou formu. Jedná se o daňové úlevy (určené zejména zaměstnavatelům), 
náhradu mzdy (určené zaměstnancům i zaměstnavatelům), náhradu sociálního pojiš-
tění (určené zaměstnavatelům). K tomuto účelu jsou využívány veřejné prostředky, 
prostředky státního rozpočtu anebo aktivní politiky zaměstnanosti. Podmínkou pro 
poskytování dotace v některých zemích je, že na zbývající část pracovní doby bude 
zaměstnán uchazeč o práci. Tímto způsobem fungují např. schémata typu „přestávek 
v práci“ nebo sdílení pracovního místa („job-rotation“), která se pojí se zkrácenou 
pracovní dobou. Příklady takovýchto programů fungujících v některých zemích 
Evropské unie (Belgie, Německo) jsou uvedeny v následujícím textu:  

 

- Program career break, přestávek nebo volna za účelem vzdělávání, příp. 
rehabilitace poskytované starším pracovníkům. Ve zbývající pracovní době je 
možné přijmout absolventa školy nebo dlouhodobě nezaměstnaného. 
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V Belgii existuje program přestávek v práci poměrně dlouhou dobu. Od roku 2002 
došlo k určitým změnám. Délka přerušení kariéry, příp. velikost částečného úvazku 
záleží na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Rovněž byla zrušena 
povinnost nahradit pracující osobu na „přestávce“ nezaměstnaným. V rámci nového 
schématu mají zaměstnanci nárok na:  

o volno pro určité období roku v průběhu celé profesní kariéry nebo práce na 
poloviční úvazek; sociální partneři v jednotlivých odvětvích mohou toto období 
zvýšit až na 5 let;  

o právo na snížení pracovní doby o pětinu v průběhu 5 let své profesní kariéry; 

o právo na neomezené snížení pracovní doby o polovinu nebo pětinu pro starší 
zaměstnance nad 50 let, kteří odpracovali minimálně 20 let.  

Zaměstnanec může pobírat příspěvek (měsíčně 526 Eur), ale musí být zaměstnán 
déle než 5 let a musí žádat o přestávku v práci odpovídající plné pracovní době. Aby 
uvedené schéma nebylo pro zaměstnavatele neúnosné, byla stanovena hranice 5 %, 
tj. najednou mohou jít na přestávku v práci maximálně 5 % pracovní síly. Podniky 
s méně než 10 zaměstnanci mají právo tento požadavek kdykoli zamítnout.  

Nevýhodou tohoto schématu je, že starší pracující jej využívají jako formu 
předčasného odchodu do důchodu, po absolvování volna za účelem vzdělávání se do 
zaměstnání již nevracejí. 

Alternativní řešení představuje schéma typu „time-saving“, kdy si zaměstnanci 
mohou nashromáždit dovolenou, přesčasy a dny volna v průběhu jejich pracovního 
života a vybrat si je, kdy se jim to hodí.  

Belgium’s National Employment Plan, 2004 

 

- zavedení celoživotní banky pracovní doby (účtu pracovní doby), kde si 
zaměstnanec střádá odpracované hodiny a na základě stavu svého účtu si pak 
může snížit svoji pracovní dobu (v tomto období bude pobírat plnou mzdu) anebo 
odejít dříve do důchodu (Německo - viz studie „Postupný odchod z ekonomické 
aktivity starších osob a zkracování jejich pracovní doby“); 

- time-credit. V Belgii má zaměstnanec starší 45 let možnost na určitou dobu odejít 
ze zaměstnání (volno, resp. přestávky v kariéře za různým účelem) nebo snížit 
svoji pracovní dobu. Nárok na plný důchod, resp. další sociální dávky zůstává 
zachován. 

Poměrně vážným problémem ovlivňujícím využívání částečných úvazků staršími 
zaměstnanci je způsob, jak se doba zaměstnání na částečný úvazek promítá do 
penzijních nároků jednotlivců. Ve většině západoevropských zemí se za účelem zvýšení 
motivace k zaměstnávání lidí na částečný úvazek poskytují dotace zaměstnavatelům 
na platby příspěvků na sociální pojištění zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. 
Nejedná se pouze o starší lidi, ale také o rodiče pečující o předškolní děti a zároveň 
pracující na částečný úvazek (např. Rakousko). 
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V Rakousku byl v roce 2000 zaveden program podporující zaměstnání na částečný 
úvazek u starších pracovníků, který jim umožňuje snížit svou pracovní dobu bez toho, 
že by se to promítlo do jejich penzijních nároků nebo nároků na odstupné. Navíc 
úřady práce dorovnávají příjem těchto pracovníků na původní úroveň, pokud jejich 
příjem nepřesáhne stanovený limit. Uvedený program se týká žen starších 50 let a 
mužů starších 55 let, maximální trvání je 6,5 roku. Pracovní doba dotčeného 
zaměstnance se musí snížit na 40-60 % standardní délky pracovní doby. Výše 
kompenzace je alespoň 50 % ztráty výdělku v důsledku zkrácení pracovní doby. 
Zaměstnavatelé platí za tyto pracovníky sociální pojištění ve výši odpovídající 
standardní pracovní době. Stejně tak výše odstupného, na něž má zaměstnanec 
nárok při ukončení pracovního poměru, se vztahuje ke standardní pracovní době. 
Zaměstnavatel má nárok na dotaci od úřadu práce, která kompenzuje mzdové 
náklady související s přechodem na zkrácenou pracovní dobu. 

Každá kolektivní dohoda obsahuje uvedený program. Vedle něj je však poměrně 
rozšířené následující uspořádání pracovní doby: - flexibilní pracovní doba je možná i 
v tom případě, když pracovník pracuje jistou dobu na plnou pracovní dobu a pak si 
vybere odpracovaný čas ve formě volna až do té doby, dokud nemá nárok na 
předčasný důchod. 

http:/www.eiro.eurofound.eu.int/2001/10/feature/at0110203f.html 

Protože počet účastníků tohoto programu byl poměrně vysoký, rozhodla se vláda na 
doporučení expertů v roce 2002 přijmout opatření, která by vedla ke snížení počtu 
osob splňujících podmínky pro zařazení do programu – např. povinnost platit 
příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti 15 let v uplynulých 25 letech.  

I v dalším roce zájem překročil stanovený rozpočet, takže byly navrženy další změny: 
- zvýšení věku na 51,5 u žen, 56,5 u mužů, - zrušení možnosti nerovnoměrné 
distribuce pracovní doby (práce na plný pracovní úvazek a pak období volna), - 
možnost zaměstnavatele přijmout na uvolněné místo nového pracovníka, - nárok na 
účast ve schématu mají pouze ti zaměstnanci, kteří pracují u svého zaměstnavatele 
déle než 6 měsíců.  

http:/www.eiro.eurofound.eu.int/2002/09/feature/at0209202f.html 

1.3.2 Zahraniční zkušenosti v oblasti flexibility pracovních podmínek 

Velkou pozornost problematice zaměstnanosti starších osob věnují sociální 
partneři např. v Nizozemsku. Téměř všechny kolektivní dohody obsahují opatření 
zaměřená na starší pracovníky (týkají se více než 80 % zaměstnaných starších lidí.) 
Hlavním opatřením je poskytování více volna starším zaměstnancům. Na druhém 
místě jsou opatření umožňující přizpůsobení délky pracovní doby (jako jsou přesčasy, 
práce o víkendu, nepravidelná pracovní doba a práce na směny). Pro dvě třetiny 
pracovníků lze na základě kolektivní smlouvy zkrátit pracovní dobu. Mezi další opatření 
obsažena v kolektivních smlouvách patří např. snížení pracovní náplně a prodloužení 
profesních přestávek (OECD, 2005b).  



Příloha II 
 
 

 177 

 

Právní postavení zaměstnanců veřejného sektoru v Nizozemsku s sebou nese nárok 
na určitá zvýhodnění, jejichž cílem je získat nové státní úředníky a stabilizovat jejich 
pracovní poměr. Např. lidé nad 57 let mají nárok na zkrácení pracovní doby s nižším 
než odpovídajícím snížením jejich platu. Po dosažení 57 let se zaměstnancům 
veřejného sektoru nabízí rovněž možnost výkonu méně náročné profese. Při 
reorganizaci je cílem převést starší pracovníky na jiné místo. Pokud tyto a další 
nástroje (např. profesní výcvik, převedení starších pracovníků na pozice supervisora) 
nedosáhnou výsledku, nastupuje schéma předčasného odchodu do důchodu. 
Zaměstnanci centrální vlády starší 62 let v Dánsku mají nárok na jeden den volna 
v měsíci bez snížení platu. Rovněž v jejich případě nedochází ke snížení výpočtového 
základu pro stanovení výše starobního důchodu.  

(OECD, 2005a, 2005b) 

 
V Dánsku obsahuje většina kolektivních smluv tzv. sociální kapitolu, v níž jsou 

doporučována mj. i opatření pro zaměstnávání znevýhodněných pracovníků (včetně 
těch starších) za speciálních podmínek. Vládní politika vůči starším osobám se 
soustřeďuje na tyto oblasti: financování různých iniciativ na podporu integrace starších 
pracovníků na trh práce, bezplatné poradenství o politice vůči starším občanům pro 
všechny zaměstnavatele (včetně péče o lidské zdroje obecně), pomoc při formulování 
specifických opatření vůči starším pracovníkům, podpora místních a regionálních sítí 
starších nezaměstnaných osob včetně poskytování finančních příspěvků z prostředků 
aktivní politiky zaměstnanosti.  

Ve skandinávských zemích se uplatňuje zajímavé řešení, v jehož rámci je 
vytvořeno zvláštní pracoviště obsazeno zaměstnanci nad 50 let, kde vykonávají méně 
namáhavou práci, převážně přípravné povahy; 

Jako příklad může sloužit švédský podnik Volvo-Torslandaverken, kde v roce 1994 
snížili počet zaměstnanců o 60 %. Toto snížení nemělo negativní vliv na produkci 
aut, ta se naopak zvýšila. Ve snaze zvládnout redukci pracovní síly byla vytvořena 
dvě oddělení pro 60 zaměstnanců starších 50 let. Tito pracovníci nevykonávají 
namáhavé práce, nýbrž obslužné práce pro montážní linku. Podle manažerů firmy 
došlo po úpravě pracovní náplně a pracovních podmínek ke zvýšení produktivity 
práce těchto pracovníků. Další výhodou je, že starší pracovníci nesoutěží s mladšími, 
fyzicky zdatnějšími pracovníky.  

Dalším příkladem je dánský potravinový řetězec Netto, který vytvořil tzv. senior 
supermarket, kde je přinejmenším polovina zaměstnanců starších 50 let. Po určité 
době se senior supermarkety svojí výkonností plně srovnaly s těmi nejlepšími 
v rámci řetězce. Nevýhodu jsou poměrně vysoké náklady na pracovní sílu, protože 
většina starších zaměstnanců pracuje na částečný úvazek a má přizpůsobené 
pracovní podmínky, ale tyto náklady jsou kompenzovány mnohem nižšími náklady 
na nemocenskou. Navíc se senior supermarkety umísťují velmi vysoko při hodnocení 
spokojenosti zákazníků.  

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004  

 
Existence kolektivních smluv a schémat zaměřených na způsoby zaměstnávání 

starších lidí však ještě neznamená, že všechna opatření jsou také realizována. 
Nevýhodou opatření zaměřených na pracovní podmínky starších pracovníků je jejich 
finanční nákladnost a okolnost, že mohou ve svém důsledku nepříznivě ovlivňovat 
(snižovat) zaměstnatelnost starších pracovníků. Opatření pro ochranu starších 
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zaměstnanců jsou tak ze strany zaměstnavatelů orientována pouze na zaměstnance, 
od nichž si slibují profesní přínos, na zaměstnance s vysokoškolským vzděláním a 
velkými pracovními zkušenostmi. Organizace s poměrně kvalifikovanou pracovní sílou 
disponují propracovanou personální politikou diferencovanou podle věku zaměstnanců. 
Podle OECD (2005a) je většina opatření v současnosti stále navržena tak, že obsahují 
podněty k tomu, aby starší pracovníci spíše přestali pracovat, než aby jim dávala 
pocit, že zaměstnavatelé s nimi i nadále počítají. Navzdory převládajícímu trendu 
podpory trvalého opuštění pracovní aktivity u starších osob mnoha zaměstnavateli se 
častěji začínají objevovat i pozitivní opatření. Většinou se však jedná o velké podniky, 
které se snaží o udržení starších lidí v zaměstnání. Do budoucna je proto důležité, aby 
se podobné názory a opatření rozšířily také do středních nebo malých firem (OECD 
Observer, 2005).  

1.4 Formulace směrů řešení a jejich objektivní zhodnocení 

Cíl podporovat flexibilitu zaměstnání i pracovní doby u starších osob najdeme 
ve všech programových a strategických dokumentech zabývajících se jak fenoménem 
aktivního stáří tak řešením problémů na trhu práce. (Národní program přípravy na 
stárnutí na období let 2003-2007,88 Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004-
2006). Tyto dokumenty však mají často pouze proklamativní charakter. Zcela chybí 
návrh postupných kroků k realizaci v nich uvedených doporučení, kontrola jejich plnění 
(např. z hlediska navrženého časového harmonogramu). Výrazně však chybí řešení 
financování navrhovaných opatření. Na základě zkušeností ze zahraniční se objevuje 
nutnost motivovat zaměstnavatele i zaměstnance ke zkracování pracovní doby různými 
úlevami a dotacemi. V oblasti pracovních podmínek, jejich přizpůsobování a úpravě 
individuální situaci starších zaměstnanců je nutné, aby všichni zúčastnění aktéři 
pochopili nutnost se pracovními podmínkami zabývat např. v kolektivních smlouvách. 
Dalším řešením je přijmout zákonná opatření, která by směřovala k naplnění těchto 
cílů.  

1.4.1 Formulace směrů řešení a jejich objektivní zhodnocení v oblasti 
zaměstnávání na částečný úvazek 

Vyšší zaměstnanost starších lidí na částečné úvazky nemusí znamenat jejich 
vyšší celkovou zaměstnanost, ale pozitivně ovlivňuje jejich nezaměstnanost a vede 
k pozdějšímu odchodu do důchodu (OECD,2006). To je jeden z důvodů, proč je 
nezbytné práci na kratší pracovní dobu v ČR podporovat. Částečné úvazky nejsou u 
nás zvýhodňovány žádným způsobem a lidé, kteří volí tuto formu zaměstnání, to dělají 
z jiných důvodů - jsou k tomu „přinuceni“ svým zhoršeným zdravím, nutností pečovat 
o děti nebo nemocné příbuzné nebo mají jiný zdroj příjmu (pracující důchodci). Jejich 
rozhodnutí zkrátit pracovní dobu však s sebou často nese nižší příjem a starobní 
důchod. Pokud má ČR naplnit závazky formulované v různých strategických 
dokumentech (např. Lisabonská kritéria o 50 % podílu zaměstnaných osob nad 50 let) 
bylo by vhodné zaměstnance i zaměstnavatele nějakým způsobem motivovat 
k většímu využívání práce na částečný úvazek, příp. jim kompenzovat zvýšené výdaje 
spojené se zaměstnáváním osob na částečný úvazek.  

                                                 
88  Národní program přípravy na stárnutí na období 2003-2007 formuluje svá doporučení takto: „zvyšovat 

pružnost trhu práce a dostupnost a rozmanitost různých druhů zaměstnání, podporovat dočasné formy 
zaměstnání, přispívat k zavádění pružných forem zaměstnaneckých smluv umožňujících zaměstnání na 
poloviční pracovní úvazek a pozvolnější odchod starších pracovníků do důchodu“.  
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Hlavním cílem speciálního programu na podporu zkrácené pracovní doby 
může být např. umožnit starším pracovníkům zkrácení jejich pracovní doby s tím, že 
jejich mzdu by bylo možné dorovnat na (stejnou nebo nižší) úroveň před zkrácením 
pracovní doby. Výhody tohoto programu spočívají především v podpoře vyšší 
zaměstnanosti osob vyššího věku, na něž se uvedený program zaměří. Jako 
nejvhodnější se v této souvislosti jeví zvolit si za cílovou skupinu osoby v předdůcho-
dovém věku, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností nejvíce. Zaměstnání na částečný 
úvazek by těmto osobám umožnilo postupný odchod z pracovního života. Vzhledem 
k poměrně nízkým starobním důchodům v ČR by zaměstnání na částečný úvazek 
mohlo důchodcům mj. pomoci udržet si životní úroveň, na niž byli zvyklí 
v produktivním věku. Rostoucí podíl pracujících ve vyšším věku by pomohl výrazně 
ovlivnit obecné vnímání starších lidí i důchodců, pomohl by je více začlenit do 
společnosti a napomohl by ke změně názorů v tom smyslu, že pracovat ve vyšším 
věku je normální (a dokonce žádoucí). Nevýhody spočívají v tom, že takovýto 
speciální program je poměrně finančně i administrativně náročný. Pokud by do 
programu byli zařazeni všichni pracující, kteří dosáhnou stanoveného věku, lze 
očekávat, že program by byl velmi populární, čímž by se zřejmě stal finančně 
neúnosným. I v případě, že se přesně vymezí cílová skupina a další specifické 
požadavky, k určité míře zneužívání bude nejspíše docházet.  

 

Specifické podmínky programu na podporu zkrácené pracovní doby: 

- vymezení věkové hranice. Je nutné nestanovit ji příliš nízko (např. na 50 let), 
protože by šlo o vymezení příliš četné skupiny osob, což by se mohlo ukázat jako 
finančně neúnosné (viz zkušenosti z Rakouska). Optimální věkovou hranicí by mohl 
být např. věk 55 let (tuto ale i další podmínky lze flexibilně upravovat na základě 
zájmu a finanční náročnosti programu); 

- doba trvání programu. Účast programu je nutné časově omezit, např. na 5 let; 

- cílová skupina. Do ní by měly spadat hlavně osoby v předdůchodovém věku, dále 
zaměstnanci profesí spojených s výkonem namáhavé, fyzicky obtížné práce (není 
nutné podporovat pracovní aktivitu lidí s vysokoškolským vzděláním, duševně 
pracujících). Jednou z možností je zaměřit se na starší osoby ve vybraných 
odvětvích národního hospodářství. Poměrně spravedlivým řešením je podmínit 
účast v programu na osoby, které poměrně dlouhou dobu (např. 15 let za 
posledních 25 let) platí příspěvky na státní politiku zaměstnanosti; 

- míra zkrácení pracovní doby a její rozložení. Lze stanovit limit pro zkrácení pracovní 
doby - např. na 30-50 %. Nevhodné je tzv. blokové zkrácení pracovní doby využí-
vané např. v Německu, kde se v prvním časovém úseku pracuje na plnou pracovní 
dobu a v dalším úseku se nepracuje vůbec. Vhodnějším se jeví rovnoměrné 
zkrácení pracovní doby po celou dobu trvání programu.  

- propojení zkrácení pracovní doby u staršího pracovníka se schématem typu job-
rotation, kde se na uvolněné pracovní místo zapracuje nebo zaučí (dlouhodobě) 
nezaměstnaná osoba nebo absolvent; 

- systém financování. V tomto případě v úvahu připadají dvě možnosti financování, z 
prostředků státního rozpočtu nebo z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti.  

- charakter dotace. Nejdůležitější částí programu podpory zkrácené pracovní doby je 
vyřešit motivaci zúčastněných aktérů - zaměstnanců i zaměstnavatelů. Finanční 
podpora může mít různou povahu. Zaměstnancům lze dorovnávat mzdu na původní 
úroveň poskytováním dotace ke mzdě od úřadů práce. Nebo je také možné 
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dorovnávat pouze část mzdy účastníků programu odpovídající práci na celý úvazek 
a zajistit jim nárok na důchod vypočítávaný z této mzdy, tj. jejich nároky na 
starobní důchod zůstanou nezměněné. Zaměstnavatelům lze poskytovat úlevy na 
daních za to, že umožní svým starším zaměstnancům zkrácení pracovní doby a na 
pokrytí zvýšených personálních nákladů. Další možností je nabídnout jim úlevy na 
příspěvcích na sociální pojištění za osoby pracující na částečný úvazek. Administra-
tivně nejjednodušším postupem je nabídnout zaměstnavatelům právě daňové 
úlevy namísto případných dotací, kde je nutné počítat s vyššími administrativními 
náklady a nároky na personální zdroje ze strany pracovníků úřadů práce. 

- V případě programu na podporu zkrácené pracovní doby je nutné vyřešit i způsob 
implementace. Zda se bude jednat o národní program implementovaný státními 
institucemi nebo zda se bude realizovat prostřednictvím sociálních partnerů, tj. na 
základě kolektivních smluv. Otázkou by v případě druhého přístupu bylo financování 
programu (lze si představit, že dotace ke mzdě by bylo možné financovat 
z prostředků politiky zaměstnanosti a jako motivaci pro zaměstnavatele lze uvažo-
vat o úlevách na daních, příp. také odvodech na sociální pojištění).  

Kromě speciálního programu na podporu zkrácené pracovní doby je možné 
podporovat zkrácení pracovní doby starších pracovníků i dalšími způsoby. Např.: 

- zavést právo na zkrácení pracovní doby u starších osob bez ohledu na 
existenci nebo neexistenci speciálního programu, podobně jako je tomu v Německu. 
Zaměstnavatel by byl povinen zaměstnanci vyhovět, pokud by mu nebránily vážné 
provozní důvody, např. nejedná-li se o směnný provoz. Zatím mají u nás toto právo 
rodiče dětí mladších 15 let, těhotné ženy nebo zaměstnanci pečující o nemocné 
příbuzné. Za tímto účelem je třeba zvážit změnu zákoníku práce, konkrétně 
promítnout uvedená ustanovení na případy zaměstnávání starších osob; 

- zvýšit pracovněprávní ochranu starších zaměstnanců před jednostrannou 
změnou stávajícího pracovního úvazku, zamezit případům, kdy zaměstnavatel 
nutí zaměstnance přistoupit na zkrácený úvazek.  

1.4.2 Formulace směrů řešení a jejich objektivní zhodnocení v oblasti 
pracovních podmínek 

Pracovní podmínky, pracovní doba, příp. další náležitosti výkonu pracovního 
poměru spadají jak do kompetence státu, tak sociálních partnerů. Úkolem státu je 
určit hlavní principy a pravidla, v rámci kterých bude zaměstnavatelům a 
zaměstnancům zajištěna maximálně možná svoboda rozhodování. V případě, že se 
objeví nutnost řešit vzniklý problém v pracovněprávních vztazích, nejjednodušší 
způsob představuje uložení zákonné povinnosti všem zúčastněným. Výhodou zákonné 
normy je rychlá změna stávajícího stavu a možnost donutit zaměstnavatele 
k odpovídajícímu konání, tj. přizpůsobování pracovních podmínek a pracovní náplně 
konkrétní situaci jednotlivých osob ve vyšším věku. Zákon se navíc týká i malých 
podniků a organizací, kde nedochází ke kolektivnímu vyjednávání. Uvedený způsob 
úpravy vztahů a podmínek v pracovněprávní oblasti představuje v ČR tradiční přístup 
úpravy pracovněprávních vztahů. Nevýhodou je možnost zaměstnavatelů vyhnout se 
té pracovní síle, která by je stála finance a úsilí navíc a zaměstnat ty pracovníky, na 
které se zákonem vymezená povinnost nevztahuje.  

U kolektivního vyjednávání je výhodou smluvní volnost, do níž by stát neměl 
příliš zasahovat, reakce na konkrétní situaci a konkrétní problémy starších pracovníků. 
Nevýhodou je skutečnost, že potřeby starších pracovníků nebudou dostatečně brány 
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v potaz, nedojde k požadovanému chování ze strany zaměstnavatelů anebo že míra 
řešení této problematiky v různých podnicích nebo odvětvích se bude velmi různit.  

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé již teď považují množství povinností, které 
jim ukládá zákoník práce, za příliš velké a omezující jejich svobodné rozhodování, 
hlavní pozornost by se měla zaměřit na vytváření vhodných podmínek pro domluvu 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Významnou roli by proto mohla hrát 
informační kampaň zaměřená jak na zaměstnavatele, tak zaměstnance s uvedením 
dobrých příkladů nebo praxe v oblasti zaměstnávání starších osob. Zároveň je třeba 
přesvědčit i veřejnost o tom, že pracovat v předdůchodovém i důchodovém věku je 
standardní a že do budoucna se to stane i nutností. Výzkumná sféra a státní správa by 
měly zvážit zpracování vzorového postupu včetně opatření, jak podporovat a 
stabilizovat v zaměstnání starší osoby a osoby v důchodovém věku. 

 

Opatření zaměřená na přizpůsobení pracovních podmínek starším osobám 
nebo osobám v předdůchodovém věku:  

• pro osoby nad určitou věkovou hranici umožnit přizpůsobení pracovní náplně 
a pracovních podmínek;  

• právo starších osob odmítnout vykonávání těžké a namáhavé práce, které 
by zaměstnavatel musel respektovat a učinit v tomto ohledu určitá opatření, např. 
přeřazení pracovníka na jinou práci. V těch odvětvích či provozech, kde není možné 
tato opatření uplatnit, by byli zaměstnavatelé vedeni k tomu, aby svým starším 
pracovníkům nabídli jiné výhody, např. dny placeného volna, příp. příspěvky na 
nadstandardní zdravotní pojištění, příspěvky na pobyt v lázních, rehabilitaci;  

• možnost starších osob odmítnout práci v noci, která představuje pro mnoho 
starších pracovníků stresový faktor. V případě, že by provoz firmy neumožňoval 
odmítnout práci v noci, by zaměstnanci pracující v noci měli mít nárok na jiné 
výhody; 

• převedení na profesi o jeden kvalifikační stupeň níže nebo na méně 
zodpovědnou práci (na vlastní žádost). V případě tohoto opatření je možné 
doporučit profese, kterých by se mělo týkat, např. vedoucích a řídících pracovníků. 
Jako pozitivní motivace pro osobu, které by se to týkalo, připadá v úvahu dotování 
rozdílu ve mzdě na dřívější a současné pozici. V případě, že by tento pracovník 
přešel na pozici spojenou se zaškolováním, zaučováním, dohledem nově 
přijímaného pracovníka z řad nezaměstnaných, by rozdíl v jeho mzdě mohl být 
dorovnáván z prostředků politiky zaměstnanosti. Bylo by třeba specifikovat další 
náležitosti tohoto opatření: věk, typ profese a typ pozice, dobu poskytování dotace 
atd. Další možností je poskytovat zaměstnanci, jenž akceptoval přechod na nižší 
pracovní pozici, mzdu odpovídající nové pozici, příp. poskytovat zaměstnavateli 
dotace na důchodové pojištění odpovídající dřívější mzdě, aby tak zůstaly 
zachovány jeho penzijní nároky. Opět je možné to financovat z prostředků aktivní 
politiky zaměstnanosti. Hlavní nevýhody spočívají v dobře známých nevýhodách 
spojených s poskytováním dotací úřadů práce;  

• poskytovat častější krátké přestávky a individualizovaný pracovní rozvrh na těch 
pracovištích, kde je to možné; 

• dny placeného volna navíc, příp. prodloužení dovolené na zotavenou u starších 
osob; 

• přestávky v pracovní kariéře věnované vzdělávání starších osob spojené s poskyto-
váním náhrady mzdy - viz část věnovanou vzdělávání; 
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2. Pracovněprávní ochrana starších osob jako faktor 
ovlivňující jejich zaměstnanost  

Hlavním úkolem právních předpisů na ochranu práce je poskytnout zaměst-
nancům větší jistotu v oblasti zaměstnání a příjmů, a to jak ve stávajícím zaměstnání, 
tak v případě jeho ztráty. Důvodem zvláštního postavení starších pracovníků 
v pracovněprávních vztazích je skutečnost, že starší pracovníci jsou sice 
propouštěni v mnohem menší míře než ti mladší, ale pokud přijdou o pracovní místo, 
nové zaměstnání nacházejí s většími obtížemi a mnohem častěji končí na úřadech 
práce jako evidovaní nezaměstnaní. Jejich nezaměstnanost trvá déle než nezaměst-
nanost mladších lidí. Pokud se starším lidem nedaří najít nové zaměstnaní po delší 
dobu, často opouštějí trh práce a volí předčasný starobní důchod, příp. invalidní 
důchod.  

Pracovněprávní ochrana89 má dva protikladné efekty na trh práce.90 Na jedné 
straně vede: 1) ke stabilizaci pracovních poměrů starších zaměstnanců, protože 
prodražuje jejich propouštění (odstupné, příp. náklady spojené s hledáním nového 
zaměstnání), 2) nepřímo napomáhá k dlouhodobým investicím do rozvoje lidských 
zdrojů, např. v oblasti zvyšování kvalifikace, což pozitivně přispívá k růstu produktivity, 
3) posiluje dlouhodobou vazbu a loajalitu pracovníků vůči svému zaměstnavateli. Na 
straně druhé, tím, že pracovněprávní ochrana stabilizuje zaměstnání starších 
pracovníků a znesnadňuje jejich propouštění, může negativně ovlivňovat počet nově 
přijímaných osob vyššího věku. Z tohoto důvodu může na trhu práce dojít k prohlubo-
vání rozdílu mezi tzv. insidery a outsidery, tj. těmi, kteří práci mají, a těmi, kteří ji 
hledají. Proto může zpřísňování ochranné funkce pracovněprávní úpravy vést k nárůstu 
dočasných pracovních poměrů, jichž se tato pravidla většinou netýkají (nebo jenom 
v omezené míře). Pracovněprávní ochrana může vést k substituci mezi různými 
kategoriemi zaměstnanců, hlavně mezi staršími a mladými pracovníky. Existence 
přísné a finančně náročné pracovněprávní ochrany zaměstnání může mít za následek, 
že zaměstnavatelé se budou snažit nabízet svým starším pracovníkům raději odchod 
do předčasného důchodu než další vzdělávání, které by mohlo starším pracovníkům 
usnadnit výkon své práce a lépe se přizpůsobit moderním požadavkům (např. vládnout 
cizími jazyky). 

2.1 Situace v České republice v oblasti pracovněprávní ochrany 
starších osob 

Pracovní právo v České republice nezajišťuje zvláštní postavení starším 
pracovníkům tak, jako je tomu v mnoha západoevropských zemích (viz dále zahraniční 
zkušenosti). Jedinou výjimkou je proklamativní zařazení těchto pracovníků mezi 
ohrožené, resp. znevýhodněné skupiny pracovní síly v zákonu o zaměstnanosti.  

                                                 
89  Pracovněprávní ochrana zaměstnání obecně se týká podmínek a délky výpovědní doby, výše finanční 

kompenzace při propuštění, povinné účasti různých subjektů na procesu propouštění. V krajním případě 
může mít podobu zákazu propouštění určitých na trhu práce znevýhodněných skupin pracovní síly. 
K těmto skupinám patří kromě starších osob rovněž těhotné ženy, ženy na mateřské dovolené, osamělí 
rodiče pečující o malé dítě, zaměstnanci s určitým zdravotním handicapem nebo absolventi škol. 

90  Dopady pracovněprávní úpravy, jimiž se v dalším textu zabýváme, se týkají všech zaměstnanců bez 
ohledu na jejich věk. Z hlediska starších osob jsou tyto dopady pravděpodobně ještě výraznější. 
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Zaměstnavatelé hodnotí současnou úroveň ochrany pracovních poměrů jako 
příliš vysokou a hlavně preferující zájmy zaměstnanců. Proces propouštění většinou 
považují za dlouhý, náročný a nákladný. Výše pracovních nákladů spojených 
s propouštěním podle nich vede spíše k většímu využívání neformálního zaměstnávání 
(OECD, 2004b).  

Podle OECD (2004a, b) je systém pracovněprávní ochrany uplatňovaný v ČR 
hodnocen jako jeden z relativně více omezujících obě zúčastněné strany při domluvě o 
náležitostech pracovního poměru. Tato omezení se týkají zejména klasických, resp. 
standardních pracovních poměrů. Naopak, pravidla týkající se dočasných pracovních 
poměrů, fungování agentur zprostředkovávajících zaměstnání a kolektivního 
propouštění byla hodnocena jako méně přísná.  

 

Postoje k pracovněprávní ochraně starších osob a diskriminaci na základě 
věku v ČR 

Následující část zabývající se názory na uplatňování pracovněprávní ochrany v 
ČR vychází z výsledků šetření obyvatelstva i zaměstnanců „Postoje starších 
pracovníků“ uskutečněného společností Markent v roce 2005 a šetření agentury STEM 
„Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce“ z roku 2006, která jsou 
doplněna o závěry expertních studií vypracovaných pracovníky úřadů práce. 

 Problém pracovního uplatnění osob ve vyšším věku je vnímán jako naléhavý 
nejenom odborníky, ale také širokou veřejností. Z výzkumu populace, který uskutečnila 
společnost Markent, vyplývá, že si lidé ve velké míře uvědomují, že „lidé starší 50 let 
mají omezené možnosti jak najít nové zaměstnání“. Většina zaměstnanců (84 %) je 
přesvědčena, že pracovní uplatnění pro lidi nad padesát let je u nás velký problém, 
který je třeba rychle řešit. Na druhou stranu, obyvatelstvo se přiklání k tomu, aby 
starší osoby v zaměstnání neměli žádné zvláštní výhody či výjimky (60 % oproti 40 
%). O tom jsou přesvědčení zejména mladší lidé, osoby s vyšším vzděláním, 
podnikatelé a dokonce i nezaměstnaní. Jiná je situace u starších osob (nad 50 let), ty 
volají po zvýšení pracovněprávní ochrany skupiny starších zaměstnanců spolu se 
zvýšením kontroly nad rovností přístupu. Menší důležitost pak vidí v řešení, které by 
spočívalo v povinném zahrnování podmínek pro práci starších osob do kolektivních 
smluv.  

Pracovní uplatnění starších osob často bývá doprovázeno více či méně skrytým 
diskriminačním chováním ze strany zaměstnavatelů, které se projevuje např. v 
preferování mladších pracovníků. Většina pracujících u nás má s tímto typem chováním 
určité zkušenosti. Pouze 13 % dotázaných uvedlo, že se s diskriminačním chováním 
vůči pracovníkům starším 50 let nikdy nesetkalo. 15 % dotázaných jej dokonce zažilo 
samo na sobě.  

Rovněž zaměstnanci úřadů práce se při práci s uchazeči o zaměstnání setkávají 
se stížnostmi na diskriminaci starších pracovníků založené na jejich vyšším věku. Při 
přijímacích pohovorech se zaměstnavatelé mnohdy netají tím, že chtějí pracovní místo 
obsadit mladším pracovníkem. Navzdory zákazu diskriminace na základě věku u nás 
se úřady práce stále setkávají se skrytou diskriminací v nabídkách pracovních míst, 
kde není přímo uveden věk, ale je nabízena např. fyzicky náročná práce nebo práce 
v mladém kolektivu. 
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2.2 Zahraniční zkušenosti s pracovněprávní ochranou starších 
osob 

Vývoj v posledních 15 letech ukazuje, že navzdory poměrně častému volání po 
větší flexibilitě a deregulaci trhu práce ve vyspělých průmyslových zemích se jejich 
pracovní právo upravující trvalé nebo standardní pracovní poměry téměř nezměnilo. 
Na straně druhé, téměř ve všech zemích dochází k postupnému uvolňování pravidel 
týkajících se flexibilních a dočasných pracovních poměrů (OECD, 2004). Tento vývoj 
má ve většině zemí za následek prohlubování rozdílu v postavení na trhu práce a 
v oblasti pracovních podmínek mezi trvale a dočasně zaměstnanými lidmi.  

Evropská komise vydala doporučení členským zemím, aby revidovaly své 
pracovněprávní předpisy a vzaly přitom v potaz jak potřebu flexibility pro 
zaměstnavatele, tak jistotu zaměstnání pro pracující. Základem takovéhoto přístupu 
se má stát princip „flexicurity“ (flexibility a security).91  

Existují dva základní přístupy k úpravě pracovněprávní ochrany:  

1. prostřednictvím zákonných norem, které tuto ochranu definují obecně a závazně 
pro všechny zaměstnané lidi. V některých zemích stanoví legislativa i možné 
výjimky - např. pro malé podniky.  

2. prostřednictvím kolektivních smluv. Příkladem tohoto přístupu je Dánsko, kde 
v roce 2000 byla pracovněprávní ochrana až 90 % pracující populace řešena 
kolektivními smlouvami. V Dánsku je však až 80 % všech zaměstnanců členy 
odborů (OECD, 2005a).  

Který přístup bude zvolen, závisí do velké míry na právní tradici dané země a 
na míře odborové organizovanosti. 

Změny vžitých vzorů přijímání a propouštění pracovníků lze dosáhnout dvěma 
základními způsoby. Za prvé, národními programy a informační kampaní ve 
Finsku to jsou národní programy rozvoje pracovního prostředí (TYKES - 2004-2009, 
VETO - 2003-2007), jejichž cílem je podpořit starší pracovníky v pokračování jejich 
pracovní aktivity tím, že se zlepší kvalita jejich zaměstnání a prodloužení pracovního 
života se stane atraktivnější volbou. Za druhé, některé problémy pracovněprávní 
ochrany je však nutné řešit zákonem, např. zákaz věkové diskriminace. Ten je na 
evropské úrovni stanoven Direktivou o rovném zacházení v zaměstnání (2000/78/EC). 
Povinností členských zemí bylo do konce roku 2006 zapracovat uvedenou směrnici do 
svých národních legislativ. I když se uvedená zákonná norma netýká pouze starších 
lidí (konkrétně se jedná o zákaz diskriminace na základě věku, zdravotního stavu, 
náboženského přesvědčení a sexuální orientace), má velký dopad zejména na ně, 
protože zdravotní omezení se zvyšují s věkem. Podle studie OECD (2001) dostupné 
informace naznačují, že zákaz diskriminace na základě věku nemá významný 
dopad na zaměstnanost či nezaměstnanost starších osob. Funguje však jako 
smysluplná součást celkové politiky na podporu zaměstnanosti starších lidí.  

Většina západoevropských zemí zavedla pod vlivem zhoršujícího se postavení 
starších osob na trhu práce do zákonů týkajících se pracovněprávních vztahů speciální 
klauzule ohledně věku. Jejich cílem je buď podpořit zaměstnávání starších osob nebo 
znesnadnit jejich propouštění. 

 

                                                 
91  K pozitivním příkladům v této oblasti patří zejména Dánsko a Nizozemsko.  
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1. Pozitivní pobídky finančního charakteru k podpoře zaměstnávání starších osob 

Lucembursko, Francie a Rakousko poskytují finanční pobídky zaměstnavatelům, 
kteří přijmou nezaměstnaného staršího 50 let. V Belgii platí zaměstnavatelé část 
nákladů spojených s hledáním nového zaměstnání pro propuštěného staršího 
pracovníka. 

 

2. Negativní pobídky finančního charakteru při propouštění starších pracovníků 

V Rakousku, Finsku, Francii, Švédsku a Španělsku platí firmy propouštějící 
starší zaměstnance vyšší daně nebo vyšší sociální příspěvky.  

V Rakousku funguje od roku 1996 tzv. bonus-malus systém, který penalizuje 
zaměstnavatele při propouštění pracovníka staršího 50 let při zaměstnání trvajícím 
minimálně 10 let (malus) a odměňuje jej (bonus) při zaměstnání nezaměstnaného 
staršího 50 let. Bonus má od roku 2000 podobu zrušení příspěvků zaměstnanců i 
zaměstnavatelů na pojištění v nezaměstnanosti u zaměstnanců starších 50 let. 
V roce 2004 byla penalizace zvýšena, zatímco výše bonusu zůstala zachována.  
(OECD, 2005c) 
Ve Francii byl v roce 1987 zaveden tzv. Delalandeho příspěvek. Jedná se o daň, 
kterou musí zaplatit zaměstnavatel do fondu zaměstnanosti při propuštění 
zaměstnance staršího 50 let (s výjimkou pracovního poměru na dobu určitou), který 
má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výše příspěvku závisí od věku 
propuštěného člověka. V roce 2005 se maximální výše tohoto příspěvku pohybovala 
na úrovni 12 měsíčních mezd pro zaměstnance ve firmách s více než 50 zaměstnanci 
a 6 měsíčních mezd v menších podnicích. Jedná se o zhruba dvojnásobek toho, co by 
firmy zaplatily ve formě odstupného.  
Negativní vliv tohoto opatření na přijímání starších lidí do zaměstnání způsobil 
změnu zákona. Od roku 2003 jsou z něho vyjmuti ti zaměstnanci, kteří byli přijati do 
pracovního poměru ve věku 45 let a více.  
(OECD, 2006a)  

 
3. Pravidla výběru propouštěných osob 

Snaha o ochranu zaměstnání pro starší pracovníky se v některých zemích 
promítá do vymezení pravidel a principů, na jejichž základě jsou vybíráni pracovníci 
v případě nutnosti propouštět. Švédsko a Nizozemsko uplatňují při propouštění 
princip LIFO (Last-In-First-Out - „poslední přišel, první odejde“), což v praxi 
znamená, že starší pracovnicí požívají vyšší ochrany před propouštěním než mladí, 
protože obvykle jsou u zaměstnavatele déle. V Nizozemsku existuje duální systém 
propouštění, kromě principu LIFO se uplatňuje také tzv. mirror (zrcadlo) princip, kdy 
struktura propouštěných odráží (zrcadlí) věkovou strukturu pracovní síly podle různých 
hledisek. Ta si mohou sociální partneři stanovit vlastní. V úvahu přichází nejenom 
hledisko věku, ale také hledisko znalostí nebo dosaženého vzdělání. V případě 
propouštění více než 10 pracovníků si mohou firmy z uvedených dvou principů jeden 
vybrat. V praxi se více využívá princip LIFO (OECD, 2005b). 

 

4. Princip seniority 

V mnoha zemích se v oblasti pracovního práva bere v úvahu také tzv. služební 
věk, tj. délka zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele (princip seniority). Čím je 
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pracovník déle zaměstnán, tím má větší nárok na různá zvýhodnění, např. delší 
výpovědní dobu nebo vyšší odstupné.  

V Dánsku v soukromém sektoru může být výpovědní doba rozšířena z jednoho 
měsíce na 6 v závislosti na délce zaměstnání. Ve veřejném sektoru v případě 
propouštění zaměstnance staršího 60 let se poskytuje vyšší kompenzace, a to 
v podobě vyššího důchodu nebo 7měsíční placené absence před datem odchodu 
(OECD, 2005a). 
V Bulharsku mají zaměstnanci s délkou zaměstnání do 10 let nárok na odstupné ve 
výši dvouměsíčního platu, zaměstnanci zaměstnaní déle než 10 let pak mohou získat 
až 6měsíční odstupné (Cazes, Nešporová, 2003). 
V Rakousku se v roce 2002 uskutečnila reforma systému odstupného. Bylo 
zavedeno univerzální příspěvkově-definované schéma, které pokrývá všechny 
zaměstnance v pracovním poměru delším než 1 měsíc. Zaměstnavatelé posílají 1,5 
% měsíční mzdy na tzv. individuální spořící účty svých zaměstnanců. Tyto prostředky 
jsou pak spravovány nezávislým fondem, který je investuje na kapitálovém trhu. 
V případě propouštění má pracovník zaměstnaný minimálně 3 roky nárok na 
odstupné, jehož výše závisí na délce zaměstnání. Za každý rok zaměstnání přesahu-
jící 3 roky má nárok na jednu měsíční mzdu. Maximální doba pobírání odstupného je 
rok a týká se lidí zaměstnaných více než 25 let. Zaměstnanec si však prostředky 
uložené na svém účtu nemusí po propuštění vyzvednout, nároky si může přesunout 
k dalšímu zaměstnavateli. Prostředky tak lze kumulovat v průběhu celého pracovního 
života. Pro zaměstnavatele je systém výhodný proto, že náklady na propouštění jsou 
predikovatelné, rozložené do delšího období a celá administrativa (včetně správy) 
přechází na jiný subjekt. Další výhody spočívají v podpoře přílivu investic do kapitá-
lového trhu a potenciálního dodatkového příjmu v důchodu. Nevýhodu je, že pojištění 
pro případ odstupného zvyšuje nemzdové náklady na pracovní sílu. V tomto ohledu 
však došlo v Rakousku k dalším změnám, které v konečném důsledku vedly k pokle-
su celkových nemzdových nároků u starších pracovníků. V roce 2003 se snížily 
příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti u žen starších 56 let a u mužů starších 58 
let, čímž se snížily nemzdové náklady u této věkové skupiny o 6 %. U osob starších 
60 let byl pokles ještě výraznější (o 6,7 %). Celkově by měly nemzdové náklady u 
osob starších 60 let klesnout o 12,7 %.  
(OECD, 2005c) 

 
5. Další zvýhodnění starších osob na trhu práce 

- zákaz propouštění osob nad určitou věkovou hranici. V Norsku nesmějí zaměstna-
vatelé propustit staršího pracovníka dokud nedosáhne 70 let. V Rakousku se 
uvedený zákaz týká zaměstnaných starších lidí (nad 50 let), kteří přicházejí do 
nového zaměstnání z registru nezaměstnaných až po uplynutí 2 let jejich 
zaměstnání (OECD, 2005c),  

- nutná účast odborů při propouštění starších pracovníků. V Rakousku jsou zaměst-
navatelé od roku 2000 povinni oznámit úřadu práce propouštění 5 a více osob 
starších 50 let. Podobné opatření funguje také ve Švédsku. 

Pracovněprávní ochrana starších osob představuje pro podniky určitou zátěž, 
zejména finanční povahy, což se pak může projevit v tom, že zaměstnavatelé budou 
tuto kategorii pracovníků odmítat. Z toho důvodu v některých zemích povolují výjimky 
při dodržování pracovněprávní ochrany. V Rakousku se pracovněprávní legislativa týká 
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podniků s více než 5 zaměstnanci, v Německu se tato hranice v roce 2004 zvýšila z 5 
na 10 zaměstnanců.92  

2.3 Formulace směrů řešení a jejich objektivní zhodnocení 
v oblasti pracovněprávní ochrany starších osob 

Dopad pracovněprávní úpravy v oblasti zaměstnanosti není ani 
teoreticky ani empiricky dostatečně kvantifikovatelný. OECD (2004) konstatuje, 
že početné empirické studie na toto téma vedou k protichůdným závěrům, které 
naznačují určitý vztah mezi pracovněprávní úpravou a mírou zaměstnanosti pro 
specifické skupiny pracovní síly. Náznak negativního vztahu lze najít u míry nezaměst-
nanosti mládeže a žen v produktivním věku. Na druhé straně ti, kteří mají stálé 
zaměstnání, zejména muži v produktivním věku, mají z pracovněprávní ochrany jenom 
prospěch, přináší jim větší stabilitu zaměstnání. U starších osob jsou závěry méně 
jednoznačné, navzdory tomu naznačují, že snížení ochoty zaměstnavatelů přijímat je 
do zaměstnání může být kompenzováno poklesem míry jejich propouštění. Náklady na 
propuštění osoby s dlouhým pracovním poměrem jsou velmi vysoké (zvláště v zemích, 
kde se uplatňuje princip seniority), a proto mají zaměstnavatelé tendenci je 
nepropouštět.  

Vzhledem k negativním dopadům pracovněprávní ochrany v oblasti zaměstna-
nosti (přijímání nových pracovníků) je nutné ji doplnit opatřeními, která budou 
zaměstnanost efektivně podporovat. Jedná se zejména o optimálně fungující systém 
celoživotního vzdělávání, veřejné služby zaměstnanosti a aktivní politiku zaměstna-
nosti. Nejlepší formou ochrany zaměstnání pro starší pracovníky je zvyšování 
jejich zaměstnatelnosti a zároveň rozšiřování nabídky volných pracovních 
míst pro tuto kategorii pracovníků (OECD, 2006). 

Ke změně praxe při zaměstnávání starších osob je nutné nejdříve přesvědčit 
jak zaměstnavatele, tak také širokou veřejnost o výhodách těchto pracovníků. Z toho 
důvodu by se měl stát více angažovat v programech nebo národních kampaních 
na podporu zaměstnanosti starších osob. Součástí této kampaně by mohlo být také 
zveřejňování pozitivních příkladů z praxe nebo nějaká obdoba soutěže o nejlepšího 
zaměstnavatele přátelského ke starším lidem. Stejně tak je nutné zvyšovat celkové 
povědomí o zákazu diskriminace na základě věku, upozorňovat na křiklavé případy 
jeho porušení a postihovat diskriminační chování vůči starším pracovníkům.  

Současná úprava pracovněprávních vztahů v ČR (zákoník práce) zajišťuje určité 
výhody pro různé kategorie pracovníků: těhotné ženy, rodiče malých dětí, zdravotně 
postižené osoby. Do budoucna je potřeba zvážit, zda ke zvýhodněným kategoriím 
zaměstnanců nezařadit také starší pracovníky. V případě zhoršujícího se postavení 
osob v předdůchodovém věku na trhu práce (malý zájem zaměstnavatelů o tuto 
skupinu pracovníků) nebo v případě celkového nedostatku pracovníků z důvodu 
ubývajícího počtu mladých lidí vstupujících na trh práce bude nejspíše nutné přijmout 
řešení spočívající v jejich zvýhodnění nebo preferenčním zacházení. V následujícím 
textu budou uvedena řešení, která připadají v úvahu, spolu s jejich výhodami a 
nevýhodami. 

                                                 
92  V Německu došlo v uplynulých deseti letech k několika změnám při stanovení velikosti firmy vzhledem 

k povinnosti dodržovat pracovněprávní ochranu. V roce 1996 byla zvýšena z pěti na deset, pak snížena 
na pět a posléze v roce 2004 opět zvýšena na deset. V současnosti se opět uvažuje o návratu na hranici 
5 pracovníků. Pravicově-konzervativní vlády ve snaze o deregulaci pravidel pro propouštění uvedený 
limit zvyšovaly, zatímco ty levicové snižovaly. http://www.eiro.eurofound.eu.int 
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Zavedení principu seniority do pracovněprávních vztahů: 
 

- delší výpovědní doba pro starší pracovníky (např. o jeden měsíc)  

Výhody:  

Starší pracovníci po ztrátě svého zaměstnání obvykle hledají novou práci delší 
dobu a s většími obtížemi. Toto opatření by jim poskytlo delší období pro adaptaci 
na novou situaci a zároveň pro to, aby mohli tuto situaci aktivně řešit - kontaktovat 
nové zaměstnavatele, obrátit se na úřad práce atd.  

Nevýhody:  

Toto opatření s sebou nenese žádnou významnou nevýhodu pro zaměstnavatele.  

 

- platba vyššího odstupného při propouštění starších osob (bonus-malus 
systém obdobný jako rakouský; při propouštění staršího pracovníka je zaměstna-
vatel penalizován platbou vyššího odstupného; v případě, že se mu podaří najít pro 
staršího zaměstnance nové zaměstnání, je mu platba tohoto odstupného 
odpuštěna).  

 
Současný zákoník práce nařizuje při propouštění nadbytečných pracovníků 

v zákonem stanovených důvodech vyplácet odstupné ve výši 3 měsíčních platů.93 
V případě starších osob je možné navýšit odstupné o částku odpovídající např. 4 
měsíčním platům. Při stanovení věkové hranice zaměstnanců, na které by se výplata 
vyššího odstupného vztahovala, je nutné brát v úvahu jejich situaci na trhu práce a 
vyhlídky na nalezení nového zaměstnání. Obecně se tyto vyhlídky zhoršují s věkem 
pracovníků, takže tato hranice může být stanovena např. na 50 let. Povinnost platit 
vyšší odstupné lze vztáhnout na ty starší zaměstnance, kteří jsou u daného 
zaměstnavatele zaměstnání delší dobu - např. 5 let.  

Toto opatření lze řešit formou kolektivních dohod. 

Výhody:  

Umožnění pobírat příjem na dosavadní úrovni a zachování dosavadní životní úrovně.  

Nevýhody:  

Zvýšené náklady zaměstnavatelů spojené s platbou odstupného navýšeného o 
jeden měsíční plat. Vyšší výdaje spojené s propouštěním starších pracovníků by 
zřejmě vedly ke snížení zájmu zaměstnavatelů o tuto skupinu pracovní síly. Z toho 
důvodu by se výplata vyššího odstupného mohla vztahovat pouze na ty pracovníky, 
kteří jsou u svého zaměstnavatele zaměstnaní delší dobu, např. 5 nebo 10 let. Další 
alternativou je pojistný systém v oblasti odstupného obdobný jako v Rakousku, 
který by měl formu individuálních spořících účtů. Tím by se finanční břemeno platby 
odstupného rozložilo na delší období, podíleli by se na něm stejnou měrou jak 
zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé by nebyli při svém rozhodování o 
přijímání starších pracovníků ovlivňováni faktem vyšších nákladů spojených s platbou 
odstupného. Zaměstnanci by zároveň získali další zdroj příjmu ve vyšším věku, který 
by mohli začít čerpat buď hned po propuštění nebo např. až v důchodu. Poměrně 
velkou nevýhodou uvedeného systému je však nárůst nemzdových nákladů na pracovní 

                                                 
93  Na odstupné mají nárok pouze zaměstnanci, kteří dostali výpověď z těchto důvodů: ruší-li se zaměstna-

vatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, nadbytečnost zaměstnavatele. 
V případě, že zaměstnanec nesmí vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění z povolání 
mu přísluší odstupné ve výši 12 měsíčních platů.  
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sílu pro zaměstnavatele. To by bylo možné řešit např. snížením odvodů na státní 
politiku zaměstnanosti. Toto snížení by bylo opodstatněné tím, že zajištění vyššího 
příjmu propouštěných osob jim umožní déle se věnovat hledání nového zaměstnání, 
příp. doplnit své vzdělání, tj. do jisté míry zabraňuje propadu do nezaměstnanosti. 
Otázkou zůstává, zda by zavedení pojistného systému v oblasti odstupného nevedlo 
k častějším odchodům do předčasného důchodu u těch pracovníků, kteří by nemohli 
najít nové pracovní místo. 

 

- zavést povinnost zaměstnavatelů oznamovat zamýšlené propouštění 
většího počtu (např. 5 a více) starších osob úřadům práce. Cílovou skupinu 
by mohli tvořit ti zaměstnanci, kterým chybí např. 5 let do dosažení důchodového 
věku a existuje u nich šance nalezení nového zaměstnání. 

Výhody:  

Úřady práce by získaly čas připravit se na propouštění té skupiny pracovní síly, 
která se opětovně umísťuje na trh práce s velkými obtížemi. Takto by úřady práce 
mohly v předstihu začít situaci propouštěných starších osob řešit, např. umožnit jim 
rekvalifikovat se na jiný typ práce nebo jim zajistit doplnění chybějících znalostí.  

Nevýhody:  

Zvýšení administrativní zátěže pro zaměstnavatele. Proto by se uvedená 
povinnost měla týkat pouze těch větších zaměstnavatelů, u nichž se předpokládá 
existence specializovaného personálního pracoviště. 

 

- povinnost zaměstnavatelů spolupracovat s úřadem práce při propouštění 
starších pracovníků a poskytovat jim poradenské služby pro nalezení nového 
zaměstnání. 

Výhody:  

Podpora zaměstnávání starších osob s cílem umožnit jim přístup k novému 
zaměstnání. Zkrácení nezaměstnanosti starších pracovníků a pomoc při hledání nového 
pracovního uplatnění nebo možnost doplnit si vzdělání. Zvýšená péče zaměstnavatelů 
věnována starším zaměstnancům může zabránit jejich odchodu do ekonomické 
neaktivity v případě, že si nejsou schopni najít novou práci, 

Nevýhody:  

Zvýšení administrativní zátěže pro zaměstnavatele. Tato povinnost by se mohla 
týkat pouze větších zaměstnavatelů, kteří k tomu mají vytvořené podmínky, zejména 
personální pracoviště. Zvýšené výdaje zaměstnavatelů. Aby nedošlo k poklesu zájmu 
zaměstnavatelů o starší pracovníky, je možné toto opatření vztáhnout na osoby 
zaměstnané u zaměstnavatele delší dobu - např. 10 let. Žádoucí v tomto případě je 
spolupráce zaměstnavatelů a úřadů práce při poradenství a hledání nového zaměstnání 
pro propouštěné starší pracovníky. Pro zvýšení motivace zaměstnavatelů pomáhat 
propouštěným starším pracovníkům a zároveň jim ulehčit při povinnosti platit odstupné 
by bylo možné uvažovat o odpuštění platby odstupného v případě, že zaměstnavatel 
nalezne nové pracovní místo pro propouštěného pracovníka. 

 

Otázka:  

Na jakou věkovou kategorii starších pracovníků by se toto opatření vztahovalo. V SRN 
se to týká osob starších 45 let. 
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Příloha ke studii „Návrhy opatření k podpoře 
zaměstnávání starších osob v oblasti flexibility 

pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní 
ochrany“ 

 
Příklady schémat zkrácené pracovní doby v evropských zemích  

 
Rakousko 

název programu a redukce pracovní doby 

zaměstnání na částečný úvazek; osoby pracující na plný úva-
zek si mohou snížit svoji pracovní dobu na max. 28 hodin 
týdne a na částečný úvazek max. na 70 % dřívější pracovní 
doby 

minimální věk 55 let pro muže a 50 let pro ženy 

podmínky a kritéria pro získání nároku  
příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti min. 15 let v uply-
nulých 25 letech 

konec nároku 
věk pro získání nároku na předčasný důchod 61,5 pro muže 
a 56,5 pro ženy 

pracovní pobídky 

zaměstnanec: dávka v minimální výši 50 % dřívější mzdy za-
městnavatel: úřad práce hradí 25 % čisté mzdy a příspěvky 
na soc. pojištění za mzdu převyšující normální délku prac. 
doby 

další podmínky žádné 

 
Belgie 

název programu a redukce pracovní doby kariérní přestávka; redukce prac. doby 20-50%  

minimální věk žádný; od roku 2002 speciální pravidla osoby starší 50 let 

podmínky a kritéria pro získání nároku  
pro osoby starší 50 let: 20 let zaměstnání a 5 let zaměstnání 
u stávajícího zaměstnavatele  

konec nároku 
pro osoby starší 50 let: každých 6 měsíců bude schéma 
přehodnoceno 

pracovní pobídky zaměstnanec: dávky určené pro kariérní přestávku 

další podmínky podmínka najmout nezaměstnaného náhradníka  

 
Dánsko 

název programu a redukce pracovní doby 
redukce prac. doby variabilní a práce na částečný úvazek 
(součást důchodové politiky)  

minimální věk 60 let, ve veřejném sektoru 55 let 

podmínky a kritéria pro získání nároku  liší se podle sektoru a firmy  

konec nároku důchodový věk 65 let 

pracovní pobídky 
různé podle kolektivních dohod a obvykle obsahuje i posky-
tování částečného důchodu  

další podmínky žádné 

Zdroj: EIRO, 2001 
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Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob 
v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti 

 
Markéta Nekolová 

 
Úvod 
 

Postavení starších osob na trhu práce lze ovlivňovat v celé řadě oblastí. Výrazný 
vliv mohou mít opatření v oblasti daní a příjmů a v rámci systému důchodového 
zabezpečení. Svou roli také sehrává úroveň pracovněprávní legislativy a existence 
systému celoživotního vzdělávání. Vedle těchto systémových řešení lze tuto problema-
tiku řešit také účinnější aktivní politikou zaměstnanosti.  

Aktivní politika zaměstnanosti (dále jen APZ) je v ČR součástí státní politiky 
zaměstnanosti. Jako významnou složku veřejných služeb zaměstnanosti její 
fungování zabezpečuje Správa služeb zaměstnanosti a především jednotlivé lokální 
úřady práce. Za označením APZ se skrývá souhrn opatření a nástrojů, jejichž hlavní 
funkcí je za prvé, snižovat již existující nezaměstnanost a za druhé, předcházet vzniku 
nezaměstnanosti a zvyšovat míru zaměstnanosti. Význam APZ při řešení nezaměst-
nanosti je z mezinárodního hlediska zdůrazňován nejen v Evropské unii, ale i mimo ni. 
V Evropské unii je to právě Lisabonská strategie, která klade v rámci dosahování 
stanovených cílů (mezi něž patří i růst zaměstnanosti starších osob) zásadní důraz 
právě na nástroje APZ. V České republice, především díky omezením, se kterými se 
APZ celá 90. léta potýkala, nebylo možné využít potenciál, který APZ nabízí, 
v dostatečné míře. V posledních několika letech, především v souvislosti se členstvím 
v EU, jsou však i zde vidět kroky směřující k habilitaci APZ jako jednoho z hlavních 
nástrojů řešení problémů na trhu práce. 

Cílem této studie je předložit na základě domácích i zahraničních zkušeností 
soubor námětů v oblasti APZ k podpoře zaměstnávání starších osob v ČR. Základními 
východisky přitom jsou: 

1. charakter a rozsah APZ v ČR daný jejím legislativním, institucionálním a finančním 
rámcem, 

2. vývoj nezaměstnanosti starších osob v ČR, 

3. posouzení dosavadní efektivity nástrojů APZ v ČR vzhledem ke skupině osob 
starších 50 let a 

4. zahraniční zkušenosti s řešením problémů starších osob na trhu práce pomocí APZ. 

 

Uvedená východiska i navrhované směry řešení v oblasti APZ se opírají o 
relevantní zjištění získaná ze sebraných dat. Mezi hlavní metody sběru dat, které byly 
v průběhu projektu „Podpora zaměstnávání starších osob“ jako jeho součást 
realizovány, patří: 

- sekundární analýzy již zpracovaných dat, 

- analýzy dat VŠPS, 

- analýzy dokumentů a legislativy, 
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- výzkumná dotazníková šetření (obecné populace (2005), starších zaměstnanců 
(2005), zaměstnavatelů (2006)), 

- expertní dotazníková šetření se zástupci úřadů práce (2006) a 

- brainstorming s úřady práce (2006). 

 

Výše uvedená data tvoří základ, z něhož studie při tvorbě směrů řešení v oblasti APZ 
čerpá. 

1. Legislativní rámec APZ z hlediska problematiky za- 
městnávání starších osob 

Rámec APZ ČR je daný zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podle 
jeho přesného znění je APZ souhrnem opatření a nástrojů směřujících k dosažení 
maximální míry zaměstnanosti. Tyto nástroje a opatření jsou určeny všem uchazečům 
o zaměstnání bez rozdílu. To znamená, že zákon o zaměstnanosti ani jiný legislativní 
dokument ČR neřeší v oblasti APZ speciálně problematiku postavení starších 
osob na trhu práce.  

Výjimku v této souvislosti tvoří oblast pasivní politiky zaměstnanosti neboli 
podmínek poskytování dávek podpory v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstna-
nosti je podle zákona o zaměstnanosti vyplácena uchazečům mladším 50 let po dobu 
6 měsíců. Starším uchazečům ve věku 50-55 let se tato doba prodlužuje až na 
celkových 9 měsíců a pro uchazeče nad 55 let je již vyplácena po dobu jednoho 
kalendářního roku.94 

Určité, byť ne explicitní, zdůraznění významu problému starších osob na trhu 
práce ČR v rámci APZ je však v zákonu o zaměstnanosti přítomné. Přestože je úkolem 
APZ soustředit se na všechny uchazeče o zaměstnání, důraz musí být kladen na tzv. 
rizikové skupiny na trhu práce, mezi něž starší osoby nad 50 let věku patří. Zákon 
rovněž požaduje, aby zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání byla 
věnována těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o 
dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Ve zvýšené míře se na ně mají vztahovat 
také další nástroje APZ: 

- rekvalifikace,  

- investiční pobídky,  

- veřejně prospěšné práce,  

- společensky účelná pracovní místa,  

- překlenovací příspěvek,  

- příspěvek na dopravu zaměstnanců,  

- příspěvek na zapracování,  

- příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,  

- služby poradenství a  

- cílené programy k řešení zaměstnanosti.  

                                                 
94  Pro stanovení délky podpůrčí doby je přitom rozhodující věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni 

podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.  
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Legislativa ČR v oblasti APZ tedy nereguluje postavení starších osob na trhu 
práce jako samostatnou problematiku. Platí pro ně stejná opatření a nástroje jako na 
ostatní uchazeče o zaměstnání. Přesto je v ní zdůrazněna citlivost jejich postavení vůči 
jiným věkovým skupinám a jsou zařazeni mezi rizikové skupiny, které je třeba v rámci 
APZ podporovat intenzivněji. 

 
2. Charakteristika problematiky starších osob na trhu 
práce v souvislosti s výkonem APZ  

2.1 Problematika nezaměstnanosti osob nad 50 let 

2.1.1 Nezaměstnanost starších osob 

Růst nabídky starších pracovníků způsobený jednak zvyšováním věku odchodu 
do důchodu, jednak zpřísněním předčasných starobních důchodů, se v ČR projevuje 
zvyšující se nezaměstnaností osob nad 50 let. V roce 2005 bylo v této věkové 
skupině 85,5 tisíc osob nezaměstnaných. Průměrná míra nezaměstnanosti této věkové 
skupiny činila ve stejném roce zhruba 6,3 %. (Karpíšek, 2006) Dlouhodobější vývoj 
míry nezaměstnanosti osob ve věku 50-64 ilustruje graf č. 1. 

 
Graf č. 1 Míra nezaměstnanosti (v %) 
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Zdroj: VŠPS ( přepočet a zpracování Karpíšek, 2006) 
 
 

Z tohoto grafu je patrné, že i přes svůj růst zůstává míra nezaměstnanosti 
starších 50 let ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi trhu práce podprůměrná. 
Což je však dáno tím, že jako nezaměstnaní zůstává pouze část propuštěných starších 
osob. Zbylá část odchází do ekonomické neaktivity, tedy jednoho z možných typů 
důchodových schémat (invalidního, řádného starobního, předčasného starobního), což 
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jen dokládá fakt, že se zvyšujícím se věkem klesá míra nezaměstnanosti v jednotlivých 
věkových podskupinách starších 50 let. 

 Prudký nárůst míry nezaměstnanosti je především možné sledovat u skupiny 
55-59letých starších osob. Díky zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného 
starobního důchodu a zvyšování oficiálního věku odchodu do řádného starobního 
důchodu je tlačena zůstávat v ekonomické aktivitě, přestože nenachází uplatnění na 
trhu práce. Což prakticky znamená, že přechází do nezaměstnanosti. 

Z výš  uvedených důvodů tvoří v současné době nezaměstnaní uchazeči o 
zaměstnání nad 50 let věku v ČR jednu z tzv. rizikových skupin, kterým úřady 
práce v rámci realizace APZ věnují zvýšenou pozornost. V roce 2006 představovala 
věková skupina osob nad 50 let průměrně více než 26 % všech registrovaných 
uchazečů na úřadech práce. Typická je pro ně především dlouhodobá nezaměstna-
nost, která vyplývá mimo jiné z časté kumulace několika handicapů (zdravotního 
omezení, nízké nebo v současnosti již nevyhovující úrovně vzdělání, nízké motivace k 
rekvalifikaci). Z toho důvodu i prodloužení podpůrčí doby u uchazečů nad 50 let 
považují všechny úřady práce za spravedlivý a pozitivní krok. Jedinou slabinou může 
být podle nich tendence snížení aktivního zájmu při hledání zaměstnání (VÚPSV, 2006). 

 Nejvíce nezaměstnaných najdeme u osob se základním nebo nízkým 
vzděláním bez rozdílu věku. S vyšší úrovní dosaženého vzdělání riziko nezaměstna-
nosti podstatně klesá, což však přestává platit u starších věkových kategorií, kde riziko 
se vzrůstajícím věkem stoupá i u osob s vysokoškolským vzděláním (Krause, 2006). 

Jak bylo výše naznačeno, nezaměstnanost starších 50 let je problémem 
především kvůli vysokému podílu její dlouhodobé složky. V roce 2005 se tato skupina 
nezaměstnaných na dlouhodobé nezaměstnanosti podílela téměř jednou čtvrtinou 
(23,4 %), přičemž dlouhodobou nezaměstnaností trpělo až 59,7 % starších 
nezaměstnaných osob (Krause, 2006). Podrobně to ilustruje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Délka hledání zaměstnání u nezaměstnaných osob podle věku 

délka hledání zaměstnání, v % 15-24 let 25-39 let 40-49 let 50-64 let 
nezaměstnaní 

celkem 
do 1 měsíce 6,3 5,6 2,9 4,3 5,0 

od 1 do 3 měsíců 8,6 7,9 5,0 6,7 7,2 

od 3 do 6 měsíců 19,5 16,4 17,0 13,0 16,5 

od 6 do 12 měsíců 27,7 18,2 14,8 16,3 19,3 

od 12 do 18 měsíců 10,9 14,6 13,7 11,8 13,0 

od 18 měsíců do let 7,3 6,6 6,8 7,1 6,9 

od 2 do 4 let 13,2 18,8 17,0 17,7 17,0 

4 roky a více 6,3 12,0 22,8 23,0 15,1 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zdroj: VŠPS, 2. kvartál 2005, (přepočet a zpracování Krause, 2006) 

 
2.1.2 Kumulace handicapu věku a zdravotního omezení 

S kategorií starších uchazečů o zaměstnání je velice úzce spojena problematika 
zdravotně postižených, jelikož se vzrůstajícím věkem výrazně přibývá podíl starších 
osob s kumulací (minimálně) dvou rizikových faktorů - věku a špatného zdravotního 
stavu - mající negativní vliv na jejich uplatnitelnost na trhu práce.  
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Obecně platí, že v ČR je nezaměstnanost zdravotně postižených osob velmi 
vysoká. Konkrétně ve skupině zdravotně postižených starších osob ve věku 45-
59 byla v roce 2005 míra nezaměstnanosti 30,5 %. Navíc během posledních 5 let 
rostl také absolutně počet osob se zdravotním postižením, to znamená, že v současné 
době je každý 11. občan ČR ve věku 45-59 let evidován jako zdravotně postižený 
(Karpíšek, 2006). Pravděpodobně to souvisí se zpřísněním podmínek odchodu do 
předčasného starobního důchodu, které pod tlakem obav z nezaměstnanosti zvýšilo 
zájem o získání určité formy invalidního důchodu. 

Špatný zdravotní stav byl ve výzkumném šetření starších zaměstnanců 
(Markent, 2006) shledán za třetí nejčastější příčinu ztráty zaměstnání v případě 
starších pracovníků. Kumulace více rizikových faktorů tedy jednak zvyšuje riziko 
nezaměstnanosti, ale zároveň zvyšuje riziko dlouhodobé nezaměstnanosti, která 
je jak pro skupinu zdravotně znevýhodněných, tak i pro skupinu starších osob typická. 

Částečně jsou problémy spojené se zdravotním postižením řešeny v rámci 
opatření podporujících zaměstnávání osob se zdravotním postižením - kvóty, dotace a 
také APZ. V rámci APZ je zdravotně postiženým osobám, mezi které se v ČR řadí plně 
i částečně invalidní osoby a nově podle novely zákona o zaměstnanosti z roku 2006 
také osoby zdravotně znevýhodněné, poskytována zvýšená pomoc a podpora pomocí 
tzv. pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitací se rozumí souvislá činnost směřující 
k získání či udržení zaměstnání, především poradenská činnost, teoretická a praktická 
příprava na zaměstnání (specializovaná rekvalifikace) a zprostředkování zaměstnání. 
Vše se realizuje na základě sestaveného individuálního plánu pracovní rehabilitace. Do 
pracovní rehabilitace mohou být vedle zdravotně postižených zařazeny také osoby, 
které jsou na základě špatného zdravotního stavu lékařem uznány za dočasně 
neschopné práce. 

I přes výše uvedená opatření zůstává nezaměstnanost zdravotně postižených 
(nejen) ve věku nad 50 let kritická. 

2.1.3 Postoje obecné populace a zaměstnanců nad 50 let k problematice 
nezaměstnanosti starších osob v ČR 

Výzkumné šetření starších zaměstnanců (Markent, 2005) se zaměřilo na zjištění 
nejčastějších příčin ztráty zaměstnání a propadu do nezaměstnanosti v případě starších 
osob. Z výsledků vyplynulo, že v posledních 5 letech změnilo svého zaměstnavatele 
kolem 20 % starších pracovníků, a to nejčastěji nedobrovolně z důvodů reorganizace 
u zaměstnavatele a z důvodů rušení daného pracovního místa. Ztráta zaměstnání 
byla velice často spojena také se zhoršujícím se zdravotním stavem starších 
pracovníků. 

Z osob nad 50 let, které přišly o zaměstnání a zaregistrovaly se na úřadě práce, 
pouze 6 % uvedlo, že jim služby úřadu práce výrazně pomohly v řešení jejich situace 
a dalším 16 % pomohly částečně. Pomoc, kterou od úřadu práce očekávaly a dostaly, 
spočívala ve zprostředkování nového pracovního místa.  

Důvody nespokojenosti ostatních s činností úřadu práce byly soustředěny téměř 
výhradně do faktu, že uchazečům nedokázal najít nové pracovní místo nebo 
nabízel nevhodná pracovní místa. Jen ve velmi malé míře si stěžovali na špatné 
jednání pracovníků úřadu práce. Je zajímavé, že stále, především mezi občany s nízkou 
úrovní vzdělání a kvalifikace a nízkými příjmy, přetrvává pocit, že hlavní zodpovědnost 
za nalezení jejich pracovního uplatnění by měl nést stát. A svou roli v této oblasti 
vnímají jako vedlejší. Nejzodpovědněji naopak přistupují k vlastní pracovní sebereali-
zaci lidé s vysokoškolským vzděláním napříč věkovými kategoriemi. 
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K získání nového pracovního uplatnění by starší zaměstnanci byli nejčastěji ochotni: 

- přijmout zaměstnání na zkrácený úvazek,  

- absolvovat rekvalifikační kurz (především osoby do 59 let s vyšší úrovní vzdělání),  

- dojíždět nejvýše hodinu za novou prací a případně se 

- naučit pracovat s počítačem.  

 

Rozhodně by nebyli ochotni se kvůli práci přestěhovat, dojíždět do zaměstnání 
déle jak jednu hodinu a učit se kvůli získání zaměstnání cizím jazykům.  

Z hlediska preference typu pracovního kontraktu analýza VŠPS ukázala, že 
s rostoucím věkem roste podíl osob preferujících zaměstnání na dobu určitou. Ve 
věkové kategorii 55 až 59 let je jich zhruba 50 % a ve věkové kategorii 65 a více už 
zhruba 74 %. Výjimku však tvoří kategorie osob mezi 50 a 54 lety, kde pouze 8 % 
z nich si přeje zaměstnání tohoto typu z důvodů menší ekonomické a sociální jistoty 
s tímto pracovním kontraktem spojené. Preference získání zaměstnání na zkrácenou 
pracovní dobu souvisí především s tím, zda jde o osoby v předdůchodovém věku 
nebo ekonomicky aktivní pobírající starobní důchod (Krause, 2006). 

V této souvislosti je třeba se zmínit o ustanovení novely zákona o zaměstnanosti 
z roku 2006, která nově umožňuje úřadům práce zprostředkovávat krátkodobá 
zaměstnání a zaměstnání na částečný úvazek. Sami úřady práce tento krok hodnotí 
velice kladně, vzhledem k tomu, že příznivě přispívá k rozvoji nabídky flexibilních 
forem práce, které jsou vzhledem k měnícím se potřebám a schopnostem starších 
uchazečů o práci pro podporu jejich zaměstnávání zásadní. Problém však v ČR spočívá 
v tom, že tato pracovní místa prakticky nejsou úřadům práce hlášena. Proto i dopad 
opatření je dosud minimální.  

Zkušenost s malým zájmem zaměstnavatelů o starší pracovníky má pravděpo-
dobně 8 z 10 českých občanů, jelikož se v rámci výzkumu obecné populace (Markent, 
2005) vyslovili pro potřebu motivovat v rámci podpory zaměstnávání starších 
osob zaměstnavatele k jejich vyššímu zaměstnávání. Nejvíce souhlasily s nut-
ností podpory zaměstnávání starších osob ty kategorie občanů, jichž se problém již 
v současnosti přímo týká nebo je vysoká pravděpodobnost, že se jich v budoucnu týkat 
bude, tj. starší osoby (především důchodci), nezaměstnané osoby a osoby s nižší 
úrovní vzdělání. 

Podle pracovníků nad 50 let samotných by nejvíce k řešení situace přispělo 
veřejné dotování mezd zaměstnavatelům na starší pracovní sílu a snížení její 
daňové zátěže. Starší zaměstnanci jsou přesvědčeni, že v případě poskytování dotace 
od úřadu práce na pracovní místa starších pracovníků se výrazně zvýší motivovanost 
zaměstnavatelů přijímat větší počet starších zájemců o práci. Nejméně tomuto opatření 
důvěřují vysokoškolsky vzdělaní s vyššími příjmy (Markent, 2005).  

2.1.4 Postoje aktérů trhu práce k problematice zaměstnávání starších osob a 
k jejímu řešení 

Z názorů zástupců úřadů práce získaných v rámci expertních podkladových 
studií vybraných úřadů práce (VÚPSV, 2006) jasně vyplývá, že již v současnosti 
existující problém zaměstnávání starších osob v budoucnosti ještě zesílí. Bude to 
zejména z důvodu probíhajícího demografického stárnutí populace a z něj vyplývajících 
skutečností. Zkušenosti úřadů práce navíc ukazují, že ztrátu zaměstnání skupina 
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41-59letých pociťuje nejtíživěji a současně, že kategorie osob nad 50 let se stává 
nejhůře umístitelnou skupinou trhu práce s výrazně nejvyšším podílem dlouhodobě 
nezaměstnaných. Z těchto důvodů úřady práce podporují zvýšený důraz APZ na 
rizikovou skupinu nezaměstnaných uchazečů nad 50 let. Její účinnost by však bylo 
podle nich nutné podpořit zvýšením uvolněných finančních prostředků na APZ 
s cílem zvýšení motivace starších uchazečů pracovat a zaměstnavatelů tyto osoby 
zaměstnávat.  

Nejohroženějšími skupinami starších uchazečů o zaměstnání jsou podle mínění 
úřadů práce:  

- ženy z nižších administrativních pozic,  

- osoby z dělnických profesí,  

- osoby z dříve nadprůměrných příjmových skupin (střední management),  

- osoby se zdravotními problémy, 

- osoby s nízkou vzdělanostní úrovní,  

- osoby pečující o rodinné příslušníky,  

- ženy, které většinu svého života byly v domácnosti,  

- osoby bez znalosti cizího jazyka a práce s PC. 

 

Úřady práce se shodují, že zájem zaměstnávat starší pracovníky je v ČR 
obecně malý. Zaměstnavatelé preferují mladší osoby především z důvodů lepšího 
zdravotního stavu, vyšší kvalifikace a výkonnosti, vyšší adaptability a ochoty dále se 
vzdělávat. To potvrzuje i výzkumné šetření zaměstnavatelů realizované Markentem 
v roce 2006. Pouze pro desetinu zaměstnavatelů v ČR byli starší pracovníci vysoce 
žádanou pracovní silou a pro polovinu z nich pak pracovní silou v zásadě žádanou. Tato 
pozitivní tvrzení se týkala především nepodnikatelských subjektů a zaměstnavatelů 
v odvětví lesnictví a zemědělství, která jsou obecně charakteristická vysokým podílem 
starších pracovníků. Zbylých téměř 40 % zaměstnavatelů nepovažuje pracovní 
potenciál starších pracovníků za atraktivní z hlediska jejich pracoviště. 

 Ještě názorněji lze tento nezájem ilustrovat porovnáním preferencí zaměstna-
vatelů v případech, kdy si mohou zvolit mezi dvěma rozdílnými uchazeči o pracovní 
místo. Z této komparace jednoznačně vychází, že zaměstnavatelé v ČR dávají přednost 
staršímu pracovníkovi v předdůchodovém věku pouze v případě, kdyby jeho proti-
uchazečem byl člověk ještě starší - důchodce. Ostatní skupiny uchazečů, např. absol-
venty, ženy po mateřské dovolené, mladé lidi s rodinou zaměstnavatelé oproti starším 
pracovníkům vždy upřednostňují (Markent, 2006). 

V otázce, jak řešit nastalé problémy starších osob na trhu práce jsou úřady 
práce zajedno, že nejefektivnější opatření, spolu s podporou zvyšování vzdělání a 
kvalifikace, je finančně motivovat zaměstnavatele při přijímání starších zaměst-
nanců. Například formou daňových úlev v nákladech práce na uchazeče nebo 
finančními dotacemi zaměstnavatelům při tvorbě nových pracovních míst pro starší 
uchazeče.  

Je zajímavé, že také sami zaměstnavatelé považují problematiku starších osob 
na trhu práce za velmi vážný problém (prakticky ze dvou třetin) hodný celospolečenské 
intervence. Podle nich by k vyšší přirozené poptávce po starších pracovnících přispělo 
především zvýšení jejich kvalifikace a odborných znalostí a dovedností a také vyšší 
znalost práce s PC. Z hlediska opatření APZ, která by mohla účinně změnit danou 
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situaci, je to pak opět oblast dotací zaměstnavatelům přijímajícím nezaměstnané osoby 
nad 50 let, ale také opatření podporující účast starších osob na rekvalifikačních 
kurzech šitých na míru potřebám místního trhu práce a také zavedení indivi-
duálního přístupu v rámci poradenské a zprostředkovatelské činnosti úřadů 
práce (Markent, 2006). 

Navíc by podle zaměstnavatelů zlepšení situace přispěla vyšší informovanost 
veřejnosti o problematice postavení starších osob ve společnosti, zvýšení jejich 
pracovněprávní ochrany a důsledná kontrola dodržování zásad rovného přístupu ve 
společnosti. 

2.2 Účinnost stávajících nástrojů APZ z hlediska osob nad 50 let 

2.2.1 Finanční ukazatele APZ v ČR 

V roce 2006 bylo v ČR na APZ ze státního rozpočtu vydáno 5,3 mld. Kč. Ve 
srovnání s rokem 2005 vzrostly výdaje na APZ o 1,1 mld. Kč. Oproti rokům 2002 a 
2003 představuje rok 2006 výrazný nárůst finančních prostředků na APZ. Současně 
znamená překročení zatím nejvyššího objemu veřejných výdajů z roku 2001, kdy český 
stát na fungování APZ uvolnil přes 4 mld. Kč. Vývoj výdajů na APZ v ČR v letech 1998 
až 2006 ukazuje graf č. 2.  

 
Graf č. 2 Vývoj výdajů na APZ v letech 1998 - 2006 (v tis. Kč) 
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Zdroj: MPSV  

 
 

Více než 3/4 výdajů na APZ šly v roce 2006 na financování samotných nástrojů 
APZ, zejména pak na programy tvorby nových pracovních míst ve veřejném či 
neziskovém sektoru. Na odborný výcvik na trhu práce (rekvalifikace) byla vynaložena 
jen asi jedna čtrnáctina.  

I přes uvedený nárůst je celkový objem prostředků na APZ ve srovnání 
s ostatními zeměmi EU stále značně poddimenzovaný. Porovnat výši výdajů na 
APZ v ČR a dalších evropských zemích lze nejlépe uvedením podílu výdajů na APZ 
z celkového HDP země. Tuto situaci ilustruje tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2 Mezinárodní srovnání výdajů na APZ jako % HDP (rok 2004) 

země ČR Finsko Německo Dánsko Francie 
Velká 

Británie 
Portugalsko 

% HDP 0,26 1,05 1,14 1,83 0,97 0,52 0,67 

Zdroj: OECD, Employment Outlook 2006 

 
 

Vedle státního rozpočtu se v posledních letech na financování APZ v České 
republice spolupodílí Evropská unie v rámci probíhajících projektů Evropského 
sociálního fondu. V letech 2002–2006 se jednalo o Operační program Rozvoje 
lidských zdrojů a Jednotný programový dokument pro cíl 3. Úřady práce, ale i jiné 
subjekty, měly jejich prostřednictvím možnost vypracovávat a realizovat konkrétní 
projekty APZ šité na míru potřebám jednotlivých lokálních trhů práce. 

Především díky nedostatku zkušeností s tvorbou projektů v České republice 
však nebyly finanční kapacity obou programů v oblasti APZ zdaleka vyčerpány. Od roku 
2007 až do roku 2013 bude možné tento deficit snížit prostřednictvím Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost.  

2.2.2 Účinnost jednotlivých nástrojů APZ  

V úvodu je třeba konstatovat, že účinností APZ se v této studii myslí pozitivní 
dopady jednotlivých opatření APZ na skupinu nezaměstnaných uchazečů nebo zájemců 
o zaměstnání nad 50 let. 

Jak vyplynulo z legislativní analýzy, v ČR zatím neexistují žádná specifická 
opatření a programy APZ přímo směřované na skupinu starších nezaměstnaných ucha-
zečů o práci. Již dva roky však probíhají tzv. cílené programy k řešení nezaměstna-
nosti, které se soustředí na rizikové skupiny trhu práce, tedy také na skupinu starších 
osob. 

Z následujícího textu je patrné, že ostatní dosud uplatňovaná opatření APZ 
zasahují stále pouze malý podíl osob nad 50 let a mají (většinou) krátkodobý 
efekt. Jejich účinnost je tedy zatím poměrně omezená. 

2.2.3 Veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa 

Vysoký podíl starších uchazečů najde krátkodobé pracovní uplatnění díky 
veřejně prospěšným pracím. V roce 2006 starší uchazeči nad 50 let tvořili 45,4 % 
všech účastníků veřejně prospěšných prací. Tyto práce jsou cíleny na nižší 
vzdělanostní kategorie uchazečů, jejichž podíl je ve skupině uchazečů nad 50 let 
výrazný. Také z toho důvodu byl tento nástroj v roce 2005 z hlediska starších uchazečů 
nejúčinnější. Problém s ním spojený je však ten, že po skončení dotace většinou 
končí i pracovní poměr uchazeče, který se vrací zpátky do nezaměstnanosti. 

V oblasti společensky účelných pracovních míst je rovněž silný potenciál pro 
starší uchazeče o zaměstnání. Navíc zde platí, že tento druh pracovních míst si 
zaměstnavatel udržuje i po skončení dotace od úřadu práce. Bohužel problémem je, že 
v případě společensky účelných pracovních míst si zaměstnavatelé raději vybírají 
uchazeče z mladších věkových skupin, což potvrzují i data Správy služeb zaměst-
nanosti ČR za rok 2006, podle nichž v tomto roce tvořili starší uchazeči nad 50 let 
pouze 23,9 % všech zúčastněných uchazečů.  
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2.2.4 Rekvalifikace 

Cílenost dalšího z opatření APZ - rekvalifikací - na skupinu uchazečů o zaměst-
nání starších 50 let je dosud v České republice poměrně nízká. A to i přesto, že podíl 
absolvovaných rekvalifikačních kurzů ve skupině starších 50 let rok od roku vzrůstá. 
Zatímco v roce 2004 se některého z nabízených rekvalifikačních kurzů zúčastnila pouze 
4 % starších uchazečů (Sirovátka a kol., 2006). V roce 2006 již absolvovala věková 
skupina uchazečů nad 50 let přibližně 15,4 % všech realizovaných rekvalifikačních 
kurzů (v roce 2005 to bylo 13 %). 

Tento nízký ukazatel je odrazem jednak dosavadní orientace úřadů práce 
především na mladší věkové skupiny klientů, jednak poměrně nízké motivace 
starších uchazečů, především nízkokvalifikovaných, účastnit se nabízených rekvalifi-
kačních kurzů a jednak nemožnosti doplnit si nově nabyté kvalifikace dlouhodobější 
praxí přímo v terénu. Absolvování rekvalifikace totiž není často dostatečnou motivací 
pro zaměstnavatele, aby staršího uchazeče o práci přijal. Také platí, že zájem o 
rekvalifikace uplatňují především starší uchazeči se středoškolským nebo vysoko-
školským vzděláním.  

Podle úřadů práce je z toho důvodu třeba se více zaměřit na nabídku rekvali-
fikačních programů, které reagují na potřeby trhu práce v dané lokalitě, a dále 
na rekvalifikační kurzy doplňující znalosti a dovednosti starších uchazečů v oblastech 
výpočetní techniky, jazykové vybavenosti a nových pracovních postupů. Jinak ale 
k zajištění možností celoživotně se vzdělávat, kterou vidí úřady práce jako klíčovou, 
musí sloužit institucionálně podepřený a materiálně a personálně vybavený vzdělávací 
systém, nezávislý na vzdělávacích aktivitách úřadů práce.  

2.2.5 Programy podpory samostatně výdělečné činnosti 

Výsledky hodnocení efektivity opatření APZ v ČR podle studie Sirovátky a kol., 
(2006) ukazují, že programy podpory samostatně výdělečné činnosti jsou cíleny jednak 
na mladé uchazeče o zaměstnání a jednak na starší nezaměstnané, kteří by díky 
zaměření svého oboru jen těžko nacházeli jiné pracovní uplatnění. Tyto 
programy jsou poměrně dlouhé a platí, že po jejich skončení se pouze malá část 
uchazečů vrací do evidence úřadu práce. 

Bohužel také platí, že zájem starších uchazečů o samostatně výdělečnou činnost 
je jak z důvodu věku, tak i z důvodu složitosti orientace v oblasti podnikání minimální. 
A to i přesto, že nejvíce podnikatelů nalezneme v ČR právě mezi staršími věkovými 
kategoriemi, především mezi muži. Počátek samostatné výdělečné činnosti v tomto 
věku je však minimální (VÚPSV, 2006). Konkrétně v roce 2006 začalo s podporou 
úřadu práce svojí samostatně výdělečnou činnost pouze 4,6 % uchazečů nad 50 let 
věku. 

2.2.6 Služby poradenství 

Součástí služeb poradenství, dalšího významného nástroje APZ, který zajišťují 
české úřady práce, je možnost vypracovat spolu s uchazečem o zaměstnání jeho 
individuální akční plán. V rámci zvýšené podpory ohrožené skupiny starších 
uchazečů o zaměstnání jej jednotlivé úřady těmto klientům nabízejí. Obsahem 
individuálního akčního plánu má být zejména stanovení postupu a časového 
harmonogramu plnění jednotlivých kroků k návratu na trh práce, které berou 
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v úvahu individuální charakteristiky, dispozice, omezení a kvalifikaci staršího uchazeče 
o zaměstnání.  

Bohužel starší uchazeči o zaměstnání zatím o jejich tvorbu a realizaci v drtivé 
většině nemají zájem. Důvodem je především fakt, že vzniklý plán je uchazeč 
povinen plnit. A pokud tak neučiní, nemá možnost z jeho realizace odstoupit bez 
příslušných sankčních opatření v podobě ztráty nároku na dávky podpory v 
nezaměstnanosti. 

2.2.7 Cílené programy k řešení zaměstnanosti 

Od roku 2004, kdy byla přijata novela zákona o zaměstnanosti, jsou součástí 
APZ také tzv. cílené programy k řešení nezaměstnanosti. Jejich hlavním cílem je 
pomocí efektivnějších projektů APZ řešit problémy rizikových skupin trhu práce. 
V současné době probíhá na nejrůznějších lokálních úřadech práce na území ČR řada 
programů zaměřených konkrétně na podporu zaměstnávání osob nad 50 let (50 plus, 
Krok z evidence, Šance pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let, Program řešení 
nezaměstnanosti uchazečů starších 50 let a uchazečů se zdravotním postižením, 
Příležitost atd.).   

Shrnutí 

V posledních letech v ČR roste počet nezaměstnaných osob starších 50 let. 
Situace je natolik vážná, že je tato věková skupina osob jednou z tzv. rizikových skupin 
trhu práce, kterým je v rámci realizace APZ věnována zvýšená péče již od počátku 90. 
let 20. století. Problém s ní spojený spočívá především v délce trvání nezaměstnanosti 
starších osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je totiž v kategorii uchazečů o 
zaměstnání nad 50 let až 60%. Problémů spojených s postavením starších osob na 
trhu práce, respektive s jejich nezaměstnaností, je více. Lidé v tomto věku pociťují 
ztrátu zaměstnání nejtíživěji ze všech věkových skupin. Jsou však zároveň nejhůře 
umístitelnou skupinou na trhu práce, jelikož zájem zaměstnavatelů v ČR o starší 
pracovníky je poměrně malý. A tyto skutečnosti jen násobí fakt, že ve skupině starších 
uchazečů o zaměstnání je vysoký podíl osob s kumulací více handicapů vzhledem 
k možné uplatnitelnosti na trhu práce - handicapu věku, zhoršujícího se zdravotního 
stavu a často také nízké nebo neadekvátní kvalifikace. 

Realizace APZ v ČR však zatím není v případě řešení problematiky nezaměstna-
ných nad 50 let dostatečně účinná. Důvody patrně pramení z následujících skutečností: 

- systém APZ v ČR je oproti ostatním zemím EU finančně i personálně poddimenzo-
vaný;  

- systém APZ je celkově minimálně cílen na uchazeče o zaměstnání nad 50 let; 
především pak v oblasti rekvalifikací a aktivačních opatření podporující rychlejší 
návrat na trh práce;  

- plnění individuálních akčních plánů není pro uchazeče o zaměstnání nad 50 let 
povinné, funguje zatím pouze na dobrovolné bázi; pro uchazeče platí pouze 
povinnost spolupracovat s úřadem práce formou pravidelných konzultací; 

- nedostatečně motivující nastavení jak APZ, tak samozřejmě i PPZ přispívá k tomu, 
že se tyto vysoce ohrožené skupiny uchazečů dostávají do tzv. pasti nezaměstna-
nosti; 
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- oblast zprostředkování flexibilních forem zaměstnání starším uchazečům o zaměst-
nání je v ČR využita zatím jen minimálně; 

- systém APZ příliš nezohledňuje problematiku kumulace několika handicapů starších 
uchazečů o zaměstnání - zdravotního omezení, vyššího věku a často také nižší 
kvalifikační úrovně způsobující vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných nad 50 
let; 

- stále přetrvává nezájem o opatření APZ ze strany samotných uchazečů nad 50 let. 

3. Zahraniční zkušenosti v oblasti řešení problematiky 
zaměstnávání starších osob prostřednictvím APZ 

Problematika zaměstnávání starších osob je z mezinárodního hlediska řešena 
jak na národní úrovni jednotlivých zemí, tak i na úrovni mezinárodní, např. v rámci 
Evropské unie, Mezinárodní organizace práce a OSN. Strategické dokumenty těchto 
uskupení a z nich vyplývající politická doporučení jsou však spíše teoretického, 
obecného rázu. Přestože tedy jistě přispívají ke konečné podobě programů APZ 
v jednotlivých zemích (nejen) Evropské unie, nemají pro náš cíl, tedy navržení 
možných cest řešení konkrétní situace v České republice, zásadní význam, a proto zde 
nejsou podrobněji zohledněna. 

3.1 Opatření APZ v zemích EU 

Dosavadní zkušenosti zemí Evropské unie ukazují, že jádrem řešení problema-
tiky v oblasti APZ jsou opatření směřující ke zvýšení motivace a zaměstnatelnosti 
uchazečů o zaměstnání nad 50 let a současně zvýšení motivace zaměstnavatelů 
tuto věkovou skupinu zaměstnávat. Celý rámec zahraničních opatření APZ lze 
jinak rozdělit do několika oblastí podle jejich užšího zaměření. Vzniknou tak následující 
okruhy intervence, které jsou rozpracovány podrobněji. 

3.1.1 Oblast finanční podpory 

Opatření finančně motivující zaměstnavatele zaměstnávat starší pracovníky jsou 
obecně pokládána za velmi efektivní nástroj řešení problematiky zaměstnávání 
starších osob. Například v Lucembursku a Řecku se finanční motivace realizuje z tzv. 
Fondu zaměstnanosti, kde se z něj hradí část jednak mzdových, ale také nemzdových 
nákladů zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají starší pracovníky. Ve Španělsku zase 
zaměstnavatele stát podporuje tak, že pokud přijme nezaměstnaného uchazeče nad 52 
let, snižují se mu mzdové náklady na tohoto pracovníka o výši podpory v nezaměstna-
nosti, která dotyčnému zůstává i po přijetí do zaměstnání. Rovněž v Německu, 
Nizozemsku a Francii v rámci APZ určitým způsobem snižují zaměstnavatelům 
mzdové náklady na starší pracovníky. V této souvislosti se však ukazuje, že 
z dlouhodobého hlediska je mnohem efektivnější trvalé snížení nemzdových 
pracovních nákladů zaměstnavatelů, nikoliv tedy dočasná mzdová dotace. 

Celkově je oblast finanční motivace zaměstnavatelů ke zvýšenému zaměstnání 
uchazečů o práci hodnocena jako často účinný, ale také velmi nákladný a z dlouho-
dobého hlediska finančně neudržitelný nástroj podpory zaměstnanosti uchazečů o 
zaměstnání (Robinson, 2002). 
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Finanční podporu v řadě zemí (Velká Británie, Německo, Nizozemsko a Španěl-
sko) dostávají rovněž zaměstnavatelé, kteří nejen najímají, ale současně poskytují 
odborný výcvik, školení a další vzdělávání starším pracovníkům, což přispívá ke 
zvýšení jejich zaměstnatelnosti a je tedy částečně hrazeno z prostředků APZ. 

Na druhou stranu se v evropských zemích uplatňuje i negativní finanční motiva-
ce zaměstnavatelů. Například v Nizozemsku, pokud zaměstnavatel propustí pracovníka 
staršího 57 let, musí odvádět vyšší platby do systému podpory v nezaměstnanosti. 
V Rakousku zase zaměstnavatelé dostávají peněžní sankce za propouštění starších 
pracovníků. 

Finanční motivace se v řadě zemí nesoustředí pouze na stranu poptávky po 
starších zaměstnancích, ale rovněž na samotné nezaměstnané uchazeče o práci i 
pracující ve věku nad 45 let. Například Francie uvolnila souběh pracovního příjmu a 
dávek sociální podpory v případě získání pracovního místa dlouhodobě nezaměstna-
nou starší osobou. V Rakousku a Itálii zase v rámci APZ vyplácejí finanční podporu 
po celou dobu vzdělávacího procesu pracovníků starších 45 let. 

3.1.2 Oblast poradenských služeb 

Vedle finanční motivace směřují opatření APZ do oblasti poradenských služeb 
zaměstnavatelům v otázkách plánování rozvoje lidských zdrojů. Ve Velké Británii 
se realizují workshopy pro menší zaměstnavatele. Jde o odborné semináře pro malé a 
střední zaměstnavatele zaměřené na problematiku věkové rozmanitosti pracovní síly. 
Semináře dávají zaměstnavatelům možnost porovnat jejich současnou praxi v kontextu 
demografických změn a změn v podnikatelském prostředí, analyzovat dopady stárnutí 
populace na jejich obchodní činnost a objevit výhody věkově smíšeného pracovního 
kolektivu. Také v Rakousku a Francii existují poradenské služby pro zaměstnavatele 
v oblasti praktických zkušeností se zaměstnáváním starších osob. 

Spolu s finančními pobídkami patří mezi nejefektivnější nástroje APZ zemí 
Evropské unie poradenské a zprostředkovatelské služby nezaměstnaným uchazečům o 
práci. Patří sem především intenzivní pomoc s hledáním nového zaměstnání, 
právní a sociální poradenství a poradenství ohledně individuální strategie návratu 
na trh práce s tím, že přístup k věkové kategorii starších uchazečů o práci se stává 
rok od roku aktivnější a intenzivnější. 

3.1.3 Oblast podpory zaměstnatelnosti 

Opatření zvyšující zaměstnatelnost jsou další kategorií opatření výrazně 
přispívajících k návratu starších pracovníků na trh práce. Do této kategorie spadají 
nejrůznější rekvalifikační, vzdělávací a motivační kurzy, ale také např. programy 
podporující flexibilitu a mobilitu starších uchazečů o zaměstnání.  

Výsledky zahraničních analýz naznačují, že jako nejefektivnější, z hlediska 
dalšího pracovního uplatnění nezaměstnaných, vycházejí střednědobé nebo krátko-
dobé rekvalifikační kurzy zaměřené na potřeby trhu práce dané lokality. Příliš 
obecné a dlouhodobé typy kurzů jsou více méně neefektivní. 
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3.1.4 Oblast podpory růstu pracovních příležitostí  

Prakticky ve všech zemích se vlády v rámci opatření APZ snaží svými nástroji 
podporovat růst pracovních příležitostí pro starší uchazeče o zaměstnání. Děje se tak 
například podporou dobrovolnické práce, podporou setrvání starších pracovníků 
v zaměstnání, podporou tvorby nových pracovních míst pro starší osoby, nabídkou 
veřejných prací, nabídkou dotovaných pracovních míst, finanční podporou při zahájení 
samostatně výdělečné činnosti, finanční podporou při přijetí zaměstnání na zkrácený 
úvazek, podporou soukromých zprostředkovatelen práce pro starší pracovníky, 
podporou zaměstnávání v terciárním sektoru a v neziskových a dobrovolnických 
organizacích a dalšími. 

Zahraniční odborníci se shodují, že přímo oblast tvorby pracovních míst 
v rámci APZ je spíše sociálním řešením situace nezaměstnaných nežli politikou 
podporující vyšší zaměstnanost a snižování nezaměstnanosti. 

Shrnutí 

V zahraničí má složité postavení starších osob na trhu práce poměrně silný 
odraz v podobě existence řady opatření a programů APZ řešících tuto situaci. Jádrem 
řešení jsou ve většině zemí opatření APZ směřující ke zvýšení motivace a 
zaměstnatelnosti nezaměstnaných nad 50 let a současně ke zvýšení motivace 
zaměstnavatelů zaměstnávat starší pracovníky. Celkově však lze zahraniční opatření 
APZ pomyslně rozdělit do více oblastí: 

• oblasti finančních podpor (mzdové i nemzdové dotace zaměstnavatelům na přijaté 
starší pracovníky, ale také mzdové dotace na pokrytí části nákladů na odborné 
vzdělávání starších pracovníků);  

• oblasti poradenských a zprostředkovatelských služeb (jednak zaměstnavatelům, 
např. v rámci plánování rozvoje lidských zdrojů, ale především starším uchazečům 
o zaměstnání, kde se ukazuje být velmi přínosný individuální přístup);  

• oblast podpory zaměstnatelnosti starších uchazečů o zaměstnání (rekvalifikační a 
jiné vzdělávací kurzy, kurzy podporující mobilitu a flexibilitu atd.) a konečně  

• oblast podpory růstu pracovních příležitostí. 

 

Zdaleka nejvyšší efektivity přitom dosahují služby poradenské a zprostředkova-
telské. V případě rekvalifikačních opatření vycházejí nejlépe z hlediska dalšího 
pracovního uplatnění nezaměstnaných střednědobé nebo krátkodobé kurzy zaměřené 
na potřeby trhu práce dané lokality. Příliš obecné a dlouhodobé typy kurzů jsou více 
méně neefektivní. Oblast tvorby pracovních míst v rámci APZ je potom spíše sociálním 
řešením situace nezaměstnaných nežli politikou podporující vyšší zaměstnanost a 
snižování nezaměstnanosti. A konečně oblast finanční motivace zaměstnavatelů ke 
zvýšenému zaměstnání uchazečů o práci je hodnocena jako často účinný, ale také 
velmi nákladný a z dlouhodobého hlediska finančně neudržitelný nástroj podpory 
zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání. 
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4. Možné směry řešení situace starších osob na trhu 
práce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti ČR - jejich 
klady a zápory 

Před konkrétním návrhem možných cest řešení problematiky starších osob na 
trhu práce je potřeba uvést základní silné a slabé stránky spojené se stávající realizací 
APZ v ČR. Silnou stránkou APZ je v prvé řadě fakt, že disponuje (oproti jiným 
oblastem intervence) relativní operativností a lokálním soustředěním jednotlivých 
úřadů práce - výkonné složky APZ. Může tak reagovat na situaci na trhu práce v dané 
lokalitě, efektivněji spolupracovat s místními aktéry trhu práce (sociálními partnery) a 
nabízet programy šité na míru potřebám lokálního trhu práce. 

Naopak, stávající slabou stránkou APZ v ČR jsou finanční limity v podobě 
malého podílu veřejných výdajů oproti ostatním zemím EU. Manévrovací prostor 
APZ je tím poměrně zužován. Implementace APZ je rovněž logicky limitována svým 
legislativním rámcem daným zákonem o zaměstnanosti z roku 2004.  

Cest řešení problematiky je možné navrhnout více. Vždy souvisí s určitým 
legislativním, institucionálním (včetně personálního) a finančním rámcem, ve 
kterém se APZ pohybuje. Pokud vycházíme z teorie veřejné politiky, můžeme 
navrhovat opatření APZ v rámci dvou kvalitativně odlišných rovin řešení problematiky. 
Za prvé, v rámci existujícího legislativního, institucionální a finančního uspořádání APZ 
- tzv. inkrementální řešení. Řešení bude v tomto případě spočívat v zefektivnění 
stávajících opatření APZ a přijetí opatření nových tak, aby účinněji pomáhala snižovat 
nezaměstnanost a zvyšovat (zaměstnatelnost) šance na uplatnění na českém trhu 
práce osobám nad 50 let.  

Za druhé, v rámci zcela odlišné finanční, institucionální a legislativní soustavy 
APZ v ČR. V tomto případě se jedná o komplexní, reformní řešení situace v oblasti 
APZ, které by bylo postaveno na jiných principech, než jsou ty současné. 

Obě řešení mají svá pozitiva i negativa, ale v zásadě platí, že jednodušší a 
hlavně snáze realizovatelné je řešení situace v rámci skupiny inkrementálních opatření, 
která nevyžadují celkovou změnu rámce APZ. Přesto i přijetí tohoto přístupu s sebou 
nese nutnost realizace určitých dílčích změn v jedné nebo více ze tří uvedených složek 
APZ. Bez těchto změn by nebylo možné vůbec nějakou sadu opatření navrhnout.  

Pomyslně je možné navrhovaná inkrementální opatření rozdělit na dvě skupiny. 
Tou první je oblast opatření preventivních, jelikož jedním z cílů APZ je předcházet 
nezaměstnanosti nebo předčasné ekonomické neaktivitě. Druhou skupinu tvoří 
opatření následného řešení nezaměstnanosti osob nad 50 let. 

 Reálně jsou však navrhovaná opatření APZ rozdělena do oblastí podle své 
povahy, podle toho, komu jsou určena a o co usilují. Každá z oblastí je stručně 
charakterizována s uvedením jejího potenciálního přínosu při řešení problematiky. Poté 
již následují konkrétní opatření definující cíl, cílovou skupinu intervence, zdroj 
financování, způsob realizace a specifikující výhody a nevýhody spojené s jejich 
praktickou implementací v rámci APZ v ČR. 

 Na samý závěr úvodu kapitoly 4 je třeba uvést, že navrhovaná opatření APZ by 
měla mít selektivní a individuální charakter vzhledem k jejich využití v rámci jednot-
livých ÚP. To znamená, že tato opatření by měla být ÚP aplikována v případě potřeby 
vyplývající ze situace lokálního nebo regionálního trhu práce, jejich realizace by však 

neměla být povinná univerzálně. Záměrem studie totiž není nabízet univerzální řešení 
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platná pro všechny ÚP v ČR, spíše řadu inkrementálních opatření řešících specifické 
problémy spojené s nezaměstnaností starších osob, které se mohou, ale také nemusí 
na jednotlivých lokálních trzích práce v ČR objevovat.  

4.1 Finanční motivace zaměstnavatelů  

První z možných cest, jak v rámci APZ podporovat zaměstnávání starších osob, 
jsou finanční stimuly směřované na zaměstnavatele. Na základě zkušeností úřadů 
práce v ČR, ale i v zahraničí, se jedná o silný motivační faktor při rozhodování 
zaměstnavatelů, jakého pracovníka přijmout, případně propustit. Finanční motivace 
může působit jednak pozitivně, prostřednictvím snižování nákladů práce na starší 
pracovníky, a jednak také negativně, uvalením finančních povinností spojených s 
propouštěním starších pracovníků.  

 

Opatření 1: Mzdové dotace zaměstnavatelům na přijaté nezaměstnané 
uchazeče nebo zájemce o zaměstnání nad 50 let  

 

Cíl: Snižování nezaměstnanosti osob nad 50 let v ČR;  

Cílová skupina: Zaměstnavatelé přijímající nezaměstnané uchazeče o zaměstnání od 
50 let (neplatí to v případě ekonomicky aktivních starobních důchodců);  

Zdroj financování: Z rozpočtu APZ; 

Praktická realizace: Pravidelné měsíční transfery zaměstnavatelům na konkrétního 
zaměstnaného pracovníka nad 50 let po dobu např. 12 měsíců; 

Výhody: Jak ukazují zkušenosti zemí EU, jsou mzdové dotace pro zaměstnavatele 
silný motivační faktor. Zájem o uchazeče nad 50 let by tedy v ČR velmi 
pravděpodobně vzrostl. 

Nevýhody: Na druhé straně se jedná o opatření mající pouze krátkodobý efekt, už 
proto, že je potřeba finanční dotaci zaměstnavatelům časově limitovat. Vzniká tedy 
otázka, zda po jejím ukončení bude pracovní poměr staršího pracovníka u daného 
zaměstnavatele pokračovat. 

Některé země EU tuto situaci řeší poskytováním mzdové dotace na pracovní 
úvazek na dobu neurčitou. Toto omezení je však ve svém důsledku kontra-
produktivní, protože výrazně omezuje flexibilitu zaměstnavatelů, kteří by se v zájmu 
jejího zachování najímání starších uchazečů o zaměstnání pravděpodobně spíše 
vyhýbali. Hodně by pak záleželo na tom, jak vysoká a jak dlouhodobá by poskytovaná 
dotace z APZ byla, jak by se zaměstnavatelům vyplatila. Toto řešení by také v případě 
ČR bylo použitelné pouze na nezaměstnané v předdůchodovém věku a výrazně by 
diskriminovalo pracující důchodce. Ti totiž v současnosti podle zákona o důchodovém 
pojištění mohou uzavírat pracovní smlouvy pouze na dobu určitou, konkrétně na jeden 
rok.  

Další nevýhodou poskytování mzdových dotací na nezaměstnané uchazeče nad 
50 let je fakt, že pokud budou zaměstnavatelé dostávat mzdové dotace na přijaté 
nezaměstnané uchazeče nad 50 let, budou je preferovat před zájemci o práci nad 
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50 let, kteří jsou zaměstnaní a pouze chtějí změnit zaměstnavatele.95  

Z těchto negativ spojených s poskytováním mzdových dotací zaměstnavatelům 
došly země EU k jinému řešení v oblasti finančních stimulů. Z dlouhodobého hlediska 
jsou totiž pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance, mnohem efektivnější nemzdové 
finanční úlevy, tzn. nejrůznější trvalá daňová zvýhodnění zaměstnavatelů při přijímání 
např. určitých vybraných skupin osob nad 50 let. Tato oblast však do sféry APZ 
nepatří, je to předmět daňové a příjmové politiky státu (viz opatření mzdové a 
příjmové politiky - Ing. Ivo Baštýř). 

I s touto formou je však spojena další nevýhoda finančních stimulů pro vyšší 
zaměstnávání starších osob, a sice, že se jedná o určitou formu pozitivní diskrimi-
nace. A je velmi pravděpodobné, že pozitivní diskriminace určité skupiny na trhu 
práce bude mít vedlejší důsledky na jiné skupiny trhu práce, např. na absolventy, 
jejichž nezaměstnanost má společensky i ekonomicky horší důsledky nežli nezaměst-
nanost starších pracovníků.  

Tento faktor je při rozhodování o využití opatření nutné brát v úvahu současně 
s faktem, že jde o nákladné řešení, které by předpokládalo podstatné navýšení výdajů 
na rozpočet APZ v ČR.  

 

Opatření 2: Finanční odvody do rozpočtu APZ při propouštění pracovníků nad 
50 let  

 

Cíl: Zamezení zvýšenému propouštění pracovníků nad 50 let; 

Cílová skupina: Zaměstnavatelé propouštějící pracovníky nad 50 let (neplatí to 
v případě ekonomicky aktivních starobních důchodců); 

Zdroj financování: Z prostředků zaměstnavatelů; 

Praktická realizace: Jednorázový transfer od zaměstnavatele do rozpočtu APZ úřadu 
práce působícího v lokalitě pracoviště zaměstnavatele; 

Výhody: Opatření do určité míry kompenzuje ztrátu zaměstnání zvýšením 
finančních prostředků APZ na řešení nezaměstnanosti propuštěného zaměst-
nance. Změní také strategii zaměstnavatelů v případě řešení nadbytečných 
pracovníků. To znamená, že pravděpodobně nebudou na prvním místě propouštět 
pracovníky vyššího věku. 

Nevýhody: V zemích EU, kde se toto opatření využívá, zatím nejsou empiricky potvr-
zeny vedlejší a nechtěné efekty tohoto opatření, které se však dají předpokládat.96 
Jedná se totiž o určitou formu diskriminace a omezení jak z hlediska zaměstnava-
telů, tak i ostatních skupin trhu práce. Flexibilita zaměstnavatelů je značně zúžena, 
jelikož jsou nuceni kalkulovat se zvýšenými náklady za propouštění pracovníků nad 50 
let. Vzhledem k dalším skupinám trhu práce má pak opatření výrazně diskriminační 
charakter, jelikož se stávají při případném propouštění pro zaměstnavatele levnějším 
řešením situace. 

 Současně se však může stát, že bude opatřením dosaženo nezamýšleného 
negativního efektu také u samotné skupiny starších pracovníků. Je totiž nutné 

                                                 
95  A zobecnění poskytování mzdové dotace na všechny pracovníky nad 50 let by bylo dlouhodobě finančně 

neudržitelné řešení. 
96  Ve Francii, kde toto opatření existuje, se již problémy ukazují a opatření by mělo být staženo. 
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stanovit dolní věkovou hranici, od které bude opatření aplikováno. Pokud touto hranicí 
bude věk 50 let, pak může zaměstnavatel jednoduše pracovníka propustit ve věku 49 
let, aby se tak vyhnul pozdějším zvýšeným nákladům. V konečném důsledku to pak 
může způsobit, že se naopak sníží zaměstnávání starších osob, protože je 
zaměstnavatelé nebudou chtít přijímat, opět z důvodů vidiny pozdějších sankcí při 
jejich propuštění. 

Při vzetí v úvahu všech vedlejších negativních a v podstatě kontraproduktivních 
důsledků, je tak potenciální implementace opatření velmi diskutabilní. 

 

Opatření 3: Finanční dotace zaměstnavatelům, kteří realizují další odborné 
vzdělávání pracovníků nad 45 let 

 

Cíl: Zvyšování kvalifikace a adaptability pracovníků nad 45 let; Prevence vzniku 
nezaměstnanosti osob nad 45 let; 

Cílová skupina: Zaměstnavatelé poskytující další odborné vzdělávání pracovníkům 
nad 45 let; 

Zdroj financování: Z prostředků APZ; 

Praktická realizace: Jednorázové finanční transfery zaměstnavatelům po doložení 
nákladů na vzdělávací opatření; Výše transferů odpovídá např. polovině nákladů na 
vzdělávací opatření, maximálně např. 10 000,- Kč na pracovníka; 

Výhody: Tento nástroj APZ, využívaný v mnoha zemích EU, patří do skupiny 
preventivních opatření, která se přes vysokou finanční nákladnost státu a ekonomice 
rozhodně vyplatí. Jedná se v podstatě o veřejnou podporu celoživotního vzdělá-
vání, které se stává nedílnou součástí pracovní kariéry člověka, pokud se chce udržet 
dlouhodobě na trhu práce. Výsledný efekt opatření nepocítí pouze jednotliví pracovníci 
a stát snížením míry nezaměstnanosti a sociálních výdajů s tím spojených, ale 
současně zaměstnavatelé, jelikož s rostoucí kvalifikací a odborností pracovníků poroste 
i jejich produktivita a konkurenceschopnost. 

 Opatření by se mělo primárně směřovat na nízkokvalifikované nebo 
neadekvátně kvalifikované starší pracovníky. 

Nevýhody: Nevýhodou opatření je za prvé, již zmiňovaná finanční nákladnost, která 
by si v případě ČR vyžádala podstatný růst výdajů na APZ. Za druhé, je s realizací 
opatření spojena vyšší administrativní a personální náročnost, především 
v souvislosti s kontrolními mechanismy proti zneužívání finančních dotací.  

 Je nutné také stanovit určitý finanční strop, nad který již úřady práce přispívat 
nebudou. Řada vzdělávacích opatření je poměrně nákladná a souvisí spíše se vzdělá-
vacími opatřeními vysokokvalifikovaných pracovníků, kteří nepotřebují státní podporu 
k setrvání na trhu práce. Maximální hranice se může pohybovat na úrovni např. 
10 000,- Kč. 

S vytvořením systému finančních dotací souvisí i otázka, od jakého věku by 
měla APZ podporovat zvyšování kvalifikace zaměstnanců firem. Zda v 50 letech už 
není pozdě, zda necílit toto opatření na pracovníky od 45 let věku, kdy funguje 
ještě dostatečná motivace a fyzické a psychické síly na absolvování vzdělávacích kurzů 
a školení. A současně jsou pracovníci tohoto věku pro zaměstnavatele klíčovou 
pracovní silou, do které se i jim vyplatí investovat.  



Příloha II 
 
 

 211 

Při rozhodnutí o nižší věkové hranici pro poskytování dotace pak samozřejmě 
hraje roli opět zvýšená finanční zátěž na rozpočet APZ, ale je nutné se rozhodnout, co 
je pro stát v konečném důsledku levnější, zda růst sociálních výdajů spojený s 
růstem nezaměstnanosti nebo efektivní předcházení vzniku nezaměstnanosti podporou 
zvyšování kvalifikace a uplatnitelnosti pracovníků ve středním a starším věku.  

4.2 Finanční motivace nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání i 
pracujících nad 50 let 

Ekonomický kalkul stojí za mnoha rozhodnutími člověka a za většinou rozhod-
nutí souvisejících s pracovním trhem. Platí to jak pro zaměstnavatele, tedy stranu 
poptávky po práci, tak i pro pracovníky a nezaměstnané uchazeče o zaměstnání jako 
stranu nabídky práce. Finanční podpora poskytovaná v rámci opatření APZ pracujícím 
nad 50 let by měla především motivovat tyto jedince ke zvyšování šancí a potenciálu 
udržet se na trhu práce, tedy předcházet riziku vzniku nezaměstnanosti, především 
její dlouhodobé složky. A v případě již nezaměstnaných uchazečů nad 50 let nastavit 
systém sociálních dávek tak, aby v maximální možné míře posiloval aktivitu těchto 
jedinců směrem k rychlému návratu na trh práce. Tento návrat na trh práce však může 
nabývat řady forem, vzhledem k existujícím zdravotním, kvalifikačním a sociálním 
specifikám starších osob, která mohou rovněž být předmětem podpory v rámci APZ.  

 

Opatření 1: Podmíněnost poskytování dávek v nezaměstnanosti účastí na 
opatřeních APZ 

 

Cíl: Posílení prvků APZ při procesu hledání nového pracovního uplatnění nezaměst-
naného uchazeče nad 50 let, a to od 6 měsíců od registrace na úřadě práce; 

Cílová skupina: Registrovaní nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání nad 50 let; 

Praktická realizace: Povinnost nezaměstnaných nad 50 let a ÚP po 6 měsících 
registrace a hledání nového pracovního místa realizovat individuálně sestavená 
vzdělávací a aktivační opatření APZ; 

Výhody: Opatření posiluje aktivitu a zodpovědnost nezaměstnaného za návrat na 
trh práce, tedy princip práv a povinností klientů veřejných služeb zaměstnanosti, 
který je v ČR zatím na nízké úrovni. Zvyšuje pravděpodobnost dlouhodoběji 
udržitelného perspektivního návratu na trh práce. A současně eliminuje podíl 
dlouhodobě registrovaných nezaměstnaných, kterým v podstatě nezaměstnanost 
vyhovuje, a kteří reálně vůbec pracovat nechtějí. 

Nevýhody: Otázkou je, zda se tímto zpřísněním nezvýší tendence unikat před 
pracovní aktivitou do předčasných nebo invalidních důchodových schémat. To 
znamená, zda se nebude zvyšovat podíl ekonomicky neaktivních ze zdravotních 
důvodů, jak se tomu děje např. v Dánsku, kde sice na jednu stranu mají jednu 
z nejnižších úrovní nezaměstnanosti v Evropě, ale na druhou stranu v této zemi 
zřetelně narostl a stále vzrůstá právě podíl ekonomicky neaktivních způsobený 
pracovní neschopností a závislých na jiné formě sociálních dávek státu. 

 V každém případě by rozhodnutí pro realizaci tohoto opatření vyžadovalo 
výraznou úpravu v systému politiky zaměstnanosti. Bylo by tedy finančně a personálně 
nákladné. 
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Opatření 2: Finanční kompenzace při zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek  
 

Cíl: Podpora rozvoje forem postupného odchodu do důchodu; Podpora slaďování 
zdravotních, rodinných a pracovních potřeb starších osob; 

Cílová skupina: Pracující nebo nezaměstnaní nad 50 let po uzavření pracovní smlouvy 
na zkrácený úvazek (neplatí to v případě ekonomicky aktivních starobních důchodců); 

Zdroj financování: Z prostředků APZ; Ze státního rozpočtu; 

Praktická realizace: Pravidelné měsíční transfery zaměstnaným na zkrácený pracovní 
úvazek po dobu 6 let, nejdéle do doby oficiálního důchodového věku; Výše transferů 
na úrovni např. do 80 % jeho zkrácené mzdy, nejvýše však např. do poloviny 
minimální mzdy;  

Výhody: Důvody, proč je postupné snižování pracovní aktivity vhodné pro stárnoucí 
osoby, vyplývají z měnících se potřeb a fyzických i psychických možností této skupiny 
občanů. Snížit pracovní zátěž prostřednictvím redukce celkové pracovní doby je se 
vzrůstajícím věkem potřeba především u osob dlouhodobě těžce fyzicky pracujících, 
osob s různými zdravotními problémy, kterých se zvyšujícím se věkem výrazně 
přibývá, a u osob pečujících o rodinné příslušníky. Tyto skupiny osob by často přivítaly 
možnost snížit svůj pracovní úvazek tak, aby lépe odpovídal jejich potřebám.  

Vzhledem k přetrvávající relativně nízké mzdové úrovni v ČR je však třeba tyto 
pracovní úvazky v rámci APZ finančně podporovat. Finanční dorovnání by se pak mělo 
poskytovat jak starším nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří by přijali 
pracovní úvazek na zkrácenou pracovní dobu tak i starším pracovníkům, kteří na 
základě zhodnocení svých možností a potřeb usilují o postupné snižování pracovního 
úvazku před odchodem do důchodu. 

Výhodou opatření by mohla být vedle podpory slaďování pracovních, 
zdravotních a rodinných potřeb starších osob také částečná eliminace práce 
načerno starších pracovníků, jelikož budou motivováni přijmout zaměstnání s řádnou 
smlouvou, daňovými odvody a mzdou, aby získali finanční příspěvek od úřadu práce. 

Nevýhody: Velkým nedostatkem souvisejícím s opatřením je fakt, že v ČR se dlouho-
době stále snižuje podíl pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek, především z 
důvodů relativně nízké úrovně mezd českých zaměstnanců a současně vysokých 
nákladů práce zaměstnavatelů.  

A pokud už zaměstnavatelé takového pracovníka zaměstnají, je dalším 
problémem prakticky nemožnost kontroly celkového počtu odpracovaných 
hodin, tzn., že starší pracovník podepíše smlouvu na zkrácený počet hodin, dostává 
upravenou mzdu a přitom celkově může pracovat běžných 40 hodin týdně. Tím se 
zaměstnavateli podstatně sníží pracovní náklady na pracovníka, které uhradí stát, ale 
potřebu úpravy pracovní doby staršího pracovníka to nevyřeší. 

Aby opatření naplnilo svůj účel, musí být poměrně dlouhodobé. Tím se však 
stává také finančně nákladné a pokud by se mělo financovat z prostředků APZ, 
musel by stát navýšit rozpočet APZ v ČR.  

Velmi ožehavou otázkou je výše finanční podpory na zkrácené úvazky. S tím 
souvisí i potřeba úpravy financování sociálního pojištění tak, aby se díky zkráceným 
úvazkům a z nich vyplývajících nižších odvodů nesnížily těmto pracovníkům budoucí 
důchodové příjmy. Bylo by tedy třeba také ze státního rozpočtu dotovat část odvodů 
na sociální pojištění těchto osob. 
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Opatření 3: Finanční podpora v průběhu dalšího odborného vzdělávání 
zaměstnanců nad 45 let hrazeného z vlastních zdrojů 

 

Cíl: Zvyšování kvalifikace a adaptability pracovníků nad 45 let; Prevence vzniku 
nezaměstnanosti osob nad 45 let; 

Cílová skupina: Pracovníci nad 45 let absolvující opatření dalšího odborného 
vzdělávání; 

Zdroj financování: Z prostředků APZ; 

Praktická realizace: Jednorázové finanční transfery zaměstnancům po doložení 
nákladů na vzdělávací opatření u lokálního úřadu práce; Výše transferů odpovídá 
polovině nákladů na vzdělávací opatření, nejvýše však činí např. 10 000,- Kč; 

Výhody: Hlavní výhodou je předpoklad, že se finanční podpora odrazí ve zvýšeném 
zájmu zaměstnanců nad 45 let zvyšovat si kvalifikaci v rámci systému dalšího 
odborného vzdělávání v a tím podporovat svou adaptabilitu a uplatnitelnost na trhu 
práce. Zřetelně by se tento efekt měl týkat skupin starších pracovníků s nízkou nebo 
neadekvátní úrovní kvalifikace. 

 Díky finanční podpoře si zaměstnanci nad 45 let budou moci dovolit absolvovat 
potřebná vzdělávací opatření a sníží se tak riziko nezaměstnanosti ve vyšším 
věku. 

Nevýhody: Celkově je složité nastavit systém těchto podpor, vzniká zde totiž řada 
otázek. Nesporným faktem je, že opatření je vysoce finančně nákladné, jelikož výši 
podpory je třeba stanovit na takové úrovni, aby byla reálně motivující. Současně je 
však složité rozhodnout, kolikrát bude mít jeden žadatel možnost požadovat od úřadu 
práce finanční podporu, tzn., kolik vzdělávacích opatření na osobu by měla APZ 
spolufinancovat. Zda preferovat v rámci opatření rizikové skupiny starších pracovníků, 
kteří by tak měli možnost získat např. až třikrát zmíněnou finanční podporu.  

 Dalším problém je stanovení finančního stropu, nad který již úřady práce 
přispívat nebudou. Některá vzdělávací opatření totiž mohou být poměrně nákladná. 
Zde je nutné stanovit hranici, např. na úrovni 10 000,- Kč. 

V neposlední řadě je třeba promyslet nastavení kontrolních mechanismů, 
jelikož se dá předpokládat, že se může výhod plynoucích z opatření zneužívat.  

 

Opatření 4: Finanční kompenzace ztráty části příjmu osobám nad 55 let 
v souvislosti s převedením na méně namáhavou a finančně méně honoro-
vanou práci 

 

Cíl: Podpora slaďování zdravotních a pracovních potřeb starších osob; 

Cílová skupina: Pracovníci nad 55 let splňující určitá kritéria; 

Zdroj financování: Z prostředků APZ; Ze státního rozpočtu; 

Praktická realizace: Pravidelné měsíční transfery jednotlivým zaměstnancům 
převedeným na fyzicky nebo psychicky méně namáhavou práci; Trvání podpory od 55 
let do oficiálního věku odchodu do důchodu; Výše transferů maximálně na úrovni např. 
poloviny minimální mzdy; 
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Výhody: Nesporná výhoda opatření je patrná již z uvedeného cíle, totiž, že umožňuje 
starším pracovníkům upravit pracovní zátěž podle individuálních potřeb. Přitom 
se jedná především o fyzickou stránku náročnosti povolání. Zároveň toto opatření 
podporuje postupné snižování pracovní zátěže starších osob v ČR. 

 Doprovodná výhoda opatření je postavená na předpokladu, že tím, že budou 
zaměstnanci převedeni v rámci jednoho zaměstnavatele na jiné pracovní místo, 
vyhnou se pravděpodobně riziku brzkého propuštění z důvodu zhoršující se 
schopnosti vykonávat původní práci. Výhodou opatření je tedy také jeho 
preventivní působení proti riziku nezaměstnanosti osob ve vyšším věku. 

Nevýhody: První nevýhodou je samozřejmě nákladnost opatření, jelikož by 
opatření v případě implementace opět zvýšilo nároky na rozpočet APZ. Hned vzápětí 
následuje problém s definováním podmínek nároku na tuto formu finanční podpory. 
Je potřeba stanovit určitá kritéria fyzicky náročného povolání, na základě kterých by 
měl pracovník právo vzájemně se domluvit se svým zaměstnavatelem na možnosti 
snížení pracovní zátěže. Musel by tedy být zaveden taxativní výčet fyzicky namá-
havých zaměstnání, podle kterého by bylo možné jednoznačně rozhodnout, jaký 
pracovník nárok na opatření má a jaký ne. Často se totiž v případě hodnocení 
náročnosti zaměstnání jedná o velmi subjektivní hledisko. 

 Současně by se i v tomto opatření musela vyřešit otázka veřejného spolufi-
nancování sociálního pojištění převáděných pracovníků, aby se díky nižším mzdám, 
a z nich vyplývajících nižších odvodů, nesnížily těmto pracovníkům budoucí důchodové 
příjmy.  

 A na závěr je zde problém s motivováním zaměstnavatelů, aby vycházeli, 
mohou-li, vstříc měnícím se potřebám svých starších pracovníků. Není možné v tomto 
případě používat donucovací prostředky. Spíše je třeba se spoléhat na domluvu mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli. Opatření by tedy bylo možné realizovat po splnění 
kritérií a vzájemné domluvě obou aktérů. 

4.3 Nefinanční motivace zaměstnavatelů 

Nejen finanční stimuly mohou ovlivnit zájem zaměstnavatelů o starší 
pracovníky. Zažité stereotypy vážící se k jejich pracovní efektivitě je možné postupně 
měnit a ukazovat jejich potenciál a přínos v rámci věkově rozmanitých pracovních 
kolektivů. Je to potřebné i vzhledem k současnému demografickému vývoji, na který 
reaguje důchodový systém zvyšováním oficiálního věku odchodu do důchodu a 
zpřísněním systému předčasných důchodů. Následující opatření se zaměřují právě na 
propagaci starších osob na trhu práce s jejich kvalitami a specifickými přínosy pro 
zaměstnavatele. 

 

Opatření 1: Odborné poradenství zaměstnavatelům při realizaci strategie 
rozvoje lidských zdrojů s ohledem na skupinu starších pracovníků nad 50 let 

 

Cíl: Podpora tvorby strategií rozvoje lidských zdrojů s ohledem na vyšší věkové 
skupiny pracovníků; Diseminace perspektiv spojených s rozvojem tzv. managementu 
věku; 

Cílová skupina: Lokálně působící zaměstnavatelé středních a malých firem; 
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Praktická realizace: Odborníci úřadů práce po dohodě s jednotlivými lokálními 
zaměstnavateli pomohou s analýzou lidských zdrojů v jejich firmě a s následným 
vypracováním a realizací optimální strategie RLZ; Na vypracovanou strategii se napojí 
příslušné vzdělávací instituce v dané lokalitě, které budou RLZ ve firmě fakticky 
zajišťovat;  

Výhody: Opatření by mělo pomoci zvýšit realizaci strategií rozvoje lidských 
zdrojů v českých firmách, jelikož jejich aplikace v ČR je zatím stále ojedinělým 
jevem (především ve středních a malých firmách). Jedním z důvodů může být 
samozřejmě dosud nedořešený a v praxi nefungující systém dalšího odborného 
vzdělávání v ČR. Druhým faktorem však je přetrvávající nízké povědomí o možnostech 
a přínosech strategií RLZ pro vývoj firem. 

Z pohledu postavení zaměstnanců ve vyšším věku v českých firmách by měla 
strategie RLZ v podstatě preventivně působit proti problémům spojeným s jejich 
nízkou nebo neadekvátní úrovni kvalifikace a adaptability vzhledem k měnícím 
se potřebám firem. Zaměstnanci získají realizací RLZ vyšší šanci udržet se na trhu 
práce zvýšením své adaptability a konkurenceschopnosti. Zároveň s tím by mělo dojít 
ke snížení rizika vzniku nezaměstnanosti, přinejmenším její dlouhodobé varianty. 

Zaměstnavatelé realizující strategii RLZ budou samozřejmě z této věci těžit 
neméně. Jejich zaměstnanci budou dosahovat vyšší produktivity práce a konku-
renceschopnost firmy na trhu poroste.  

Nevýhody: Na straně nevýhod opatření je jeho vysoká odborná, komunikační a 
personální náročnost. Základem úspěchu je také zájem lokálních zaměstnavatelů o 
tuto službu a adaptabilita vzdělávacích služeb na měnící se požadavky trhu práce 
v dané lokalitě. Je nutné také zdůraznit, že výsledný efekt opatření bude pravděpo-
dobně patrný až v delším časovém horizontu. 

 

Opatření 2: Mediální kampaně s cílem dosažení změny přístupu zaměstnavatelů 
k zaměstnávání osob nad 50 let 

 

Cíl: Postupná změna stávajícího nepříznivého postavení pracovníků ve vyšším věku 
v očích zaměstnavatelů; 

Cílová skupina: Zaměstnavatelé působící v ČR; 

Zdroj financování: Ze státního rozpočtu jako jednorázový transfer na realizaci 
programové kampaně; 

Praktická realizace: Programové mediální kampaně na celostátní, regionální i lokální 
úrovni v gesci ÚP, SSZ, případně dalších veřejných orgánů; 

Výhody: Programová kampaň by měla pomoci šířit společností povědomí o 
potenciálu pracovníků ve vyšším věku. Vychází z výsledků experimentálních 
výzkumných šetření potvrzujících výhody věkově smíšených pracovních kolektivů, 
ve kterých každá věková skupina přináší do pracovního procesu specifické postupy a 
výsledky.  

Postupná změna vnímání kvalit a potenciálu starších osob v ekonomice a 
společnosti je klíčová také vzhledem k současnému demografickému vývoji ČR. 
Stárnutí obyvatelstva přesouvá hlavní věkovou kategorii produktivních osob do 
pozdějšího věku vzhledem k podílu mladších věkových skupin. Jedná se o kvalitativní 
změnu, která je možná až v delším časovém horizontu, ale na základě znalostí o vlivu 
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masmédií na společnost lze tohoto kvalitativního přesunu prostřednictvím vhodně 
vytvořené programové strategie dosáhnout. 

Její pozitivní efekt by se měl odrazit v oblasti snižování věkové diskriminace 
- ageismu - na trhu práce spojené s růstem pracovních příležitostí pro starší 
osoby, která by odrážela svých charakterem specifika jejich věku. 

Nevýhody: Prakticky jediným negativem spojeným s tímto opatřením je jeho finanční 
nákladnost, jelikož pro dosažení změny přístupu je nutné dlouhodobé působení a 
především dlouhodobá politická priorita daná problematice zaměstnávání starších osob. 

4.4 Nefinanční motivace nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání 
nad 50 let 

Podle zkušeností úřadů práce ČR je nejsložitější úkol motivovat k vyvinutí 
aktivity k návratu na trh práce věkovou kategorii starších nezaměstnaných uchazečů 
nad 50 let. Především pak nízkokvalifikované či nekvalifikované starší osoby.  

Pomocí následujících opatření APZ, které v sobě kloubí motivační a aktivační 
stránku intervence se stránkou poradenských služeb částečně či zcela řešících 
handicapy spojené se stárnutím člověka, je možné tento trend změnit. 

Opatření 1: Povinnost realizace individuálních akčních plánů (IAP) pro 
nezaměstnané uchazeče nad 50 let  
 

Cíl: Zvýšení efektivity procesu hledání nového pracovního uplatnění nezaměstnaných 
uchazečů o zaměstnání nad 50 let; Posílení prvků spoluzodpovědnosti nezaměstnaných 
za jejich uplatnění na trhu práce; Posílení spolupráce nezaměstnaných a ÚP; 

Cílová skupina: Nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání nad 50 let; Především rizikové 
skupiny starších uchazečů s kumulací více handicapů (věk, zdravotní, vzdělanostní); 

Praktická realizace: Po 6 měsících evidence na ÚP společně nezaměstnaný a 
příslušný pracovník ÚP vypracují podrobný IAP, jehož jednotlivé body začne uchazeč 
ve spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi naplňovat; 

Výhody: Opět se jedná o opatření, které v rámci APZ v ČR již určitým způsobem 
funguje. Aby však bylo více účinné, je možné jeho využití posílit. IAP by se mohly stát 
povinné nejen pro skupinu absolventů škol, ale také pro skupinu nezaměstnaných ve 
vyšším věku, jelikož jejich obtížné postavení na trhu práce je dáno kumulací 
specifických faktorů (věk, zdravotní problémy, sociální situace, kvalifikační mezera) 
souvisejících převážně s vyšším věkem.  

 Tyto specifické problémy lze nejefektivněji řešit v rámci individuální a 
komplexně navržené strategie, která bude realizována s ohledem na potřeby a 
možnosti trhu práce v dané lokalitě a za spolupráce navazujících lokálních služeb 
(vzdělávacích, zdravotních a sociálních) řešících individuální problémy nezaměstnaných 
uchazečů. 

 Realizace IAP působí jako aktivátor nezaměstnaných a zvyšuje míru spolu-
zodpovědnosti občanů za jejich uplatnění na trhu práce. V podmínkách ČR je to 
relevantní efekt, jelikož stále vysoký podíl veřejnosti (především s nižší kvalifikací) je 
přesvědčen, že hlavní zodpovědnost za uplatnění občanů na trhu práce by měl nést 
stát (resp. jeho příslušné instituce) a role samotných občanů je stále považována za 
marginální.  
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 Povinnost realizace IAP je s úspěchem aplikována v mnoha zemích EU, protože 
se individuální přístup k nezaměstnaným zvláště rizikovým skupinám ukazuje být 
velmi efektivní - výrazně zvyšuje šance návratu na trh práce.  

Nevýhody: Součástí implementace povinných individuálních akčních plánů v zemích 
EU byla širší personální a organizační reforma lokálních služeb zaměstnanosti. 
Důvodem je fakt, že toto opatření je vysoce personálně a odborně náročné a 
vyžaduje komplexní řešení individuálních problémů nejen v oblasti APZ, ale i 
v navazujících sférách - vzdělávací, zdravotní a sociální. Pro úspěšné řešení nezaměst-
nanosti především rizikových skupin starších osob je však provázanost APZ s těmito 
oblastmi zásadní. 

 Realizace IAP, i přes řadu zmiňovaných výhod, určitá rizika představuje. 
Souvisejí s tzv. lock-in efektem, popsaným jako určité dočasné uzavření možnosti 
intenzivně hledat nové pracovní místo z důvodů účasti na opatřeních APZ. 

Opatření 2: Motivační a aktivační kurzy speciálně vytvořené pro nezaměstnané 
uchazeče o práci nad 50 let 

 

Cíl: Zvýšení motivace a aktivity nezaměstnaných uchazečů nad 50 let v rámci procesu 
hledání nového pracovního uplatnění; 

Cílová skupina: Nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání nad 50 let; Především rizikové 
skupiny starších uchazečů s kumulací více handicapů (věk, zdravotní, vzdělanostní); 

Praktická realizace: Po 6 měsících evidence na ÚP nastoupí především nízko-
kvalifikovaní nezaměstnaní uchazeči nad 50 let do aktivačních a motivačních kurzů 
APZ;  

Výhody: Aktivační a motivační kurzy již v rámci APZ v ČR fungují. Účast nezaměst-
naných ve vyšším věku, především těch s nižší úrovní vzdělání, je však minimální a je 
třeba ji výrazně posílit. Především v případě nízkokvalifikovaných starších osob je 
opatření vhodné zařadit jako počáteční krok navrženého IAP. 

Základem motivačních a aktivační kurzů by měla být snaha nabídnout neza-
městnaným ve vyšším věku oblasti participace na místním trhu práce, které by co 
nejlépe korespondovaly s měnícími se pracovními, zdravotními a sociálními 
potřebami staršího člověka. Např. oblast samostatně výdělečné činnosti je sférou, 
kde se starší lidé mohou realizovat podle svých schopností, možností a potřeb. 

Kurzy by měly v těchto lidech vzbudit zájem účastnit se opatření, která 
podstatně zvýší jejich šance na trhu práce. Současně by měly apelovat na převzetí 
spoluzodpovědnosti v procesu hledání nového pracovního místa. 

Nevýhody: Dosavadní zkušenosti ÚP ukázaly, že skupinu starších osob, především 
těch s nižší nebo zastaralou kvalifikací, je nejsložitější do motivačních a 
aktivačních kurzů dostat a obecně motivovat k vyšší aktivitě a spolupráci s ÚP. 
Přitom tato skupina motivaci a aktivaci potřebuje nejvíce, jelikož podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných je v této věkové kategorii až 60 %.  

 Většina nezaměstnaných ve vyšším věku však stále zůstává vzhledem 
k uplatnění na trhu práce pasivní s důrazným požadavkem na stát (resp. jeho 
příslušné instituce), aby mu toto uplatnění bez jeho aktivního úsilí zajistil.  
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Opatření 3: Cílené a komplexní programy aktivní politiky zaměstnanosti 

 

Cíl: Zvýšení komplexnosti služeb APZ vzhledem k nezaměstnaným uchazečům o 
zaměstnání ve vyšším věku; Zvýšení pracovního potenciálu nezaměstnaných nad 50 
let se zdravotními problémy; 

Cílová skupina: Nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání nad 50 let s kumulací 
handicapů (věku, zdravotního stavu, sociálního postavení a vzdělanostní úrovně); 

Zdroj financování: Z prostředků APZ a systému sociálního zabezpečení; 

Praktická realizace: V případě, že se na úřadě práce eviduje člověk nad 50 let 
s kumulací více výše uvedených handicapů, je mu po hlubší analýze problémů 
nabídnuto komplexní řešení těchto problémů (částečné či úplné) v rámci příslušných 
místních institucí; 

Výhody: Dostatečné saturování potřeb starších uchazečů v oblasti vzdělávací, zdra-
votní, sociální a APZ by mělo výrazně rozšířit pole možností, které se nezaměstna-
nému člověku se zdravotním omezením, nižší nebo neadekvátní úrovní vzdělání na 
trhu práce otevírají. Uvedené handicapy nejsou výlučnou doménou starších osob, ale 
vzhledem k procesům, událostem a měnícím se potřebám, které stárnutí člověka 
doprovází, je jejich význam a potřeba komplexního řešení nepochybně vyšší. 

Určitou modifikaci tohoto komplexního přístupu k nezaměstnaným uchazečům 
můžeme nalézt u zdravotně postižených, kterým je v rámci služeb zaměstnanosti 
poskytována pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitace jako nástroj APZ předsta-
vuje vzájemně provázaný komplex služeb a činností, které zasahují do řady oblastí. 
Tyto činnosti jsou v praxi svěřeny kromě ÚP, které mají v tomto směru rozhodující 
pravomoci, rovněž řadě dalších subjektů, jako jsou zaměstnavatelé, vzdělávací 
instituce a zdravotnická zařízení, dále pak orgány sociálního zabezpečení, odborové 
orgány, občanská sdružení, charitativní sdružení, církve a náboženské společnosti, 
okresní úřady, obce apod. 

Pro skupinu nezaměstnaných ve vyšším věku by, vzhledem ke vzrůstající míře 
zdravotních komplikací a omezení v tomto věku, možnost stejným způsobem řešit své 
problematické postavení na trhu práce byla stejně přínosná.  

Tento intervenční systém zde slouží jako efektivní příklad komplexního řešení 
problematiky nezaměstnanosti zdravotně postižených osob. Podobným interdisciplinár-
ním způsobem by se dalo přistoupit k řešení nezaměstnanosti starších osob, především 
nízkokvalifikovaných, s určitým zdravotním omezením či sociálně znevýhodněných. 

Nevýhody: Opatření je náročné jednak po finanční stránce a jednak po stránce 
odborně-personální. V současné době probíhají na mnoha ÚP nejrůznější grantové 
projekty zaměřené na rozvoj pracovní rehabilitace, jejíž dostatečná realizace je dosud 
z důvodů rostoucího množství potenciálních žadatelů v rámci limitovaných finančních 
prostředků a personální vybavenosti ÚP nerealizovatelná. Její efektivní poskytování 
je tak podmíněno jak finanční, tak i personální a odbornou vybaveností jejích 
poskytovatelů. 

Opatření je zásadního interdisciplinárního charakteru. Vyžaduje úzkou 
součinnost jednotlivých institucí působících na místní úrovni. Tím je poměrně složité 
na implementaci, jelikož se jedná o určitou změnu v institucionálně-organizačním 
uspořádání institucí veřejné správy a veřejných služeb.  
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4.5 Zvyšování zaměstnatelnosti nezaměstnaných uchazečů o 
práci nad 50 let 

Posilovat postavení nezaměstnaných uchazečů o práci nad 50 let v konku-
renčním boji o pracovní místa na trhu práce, zvyšováním jejich kvalifikace a odborných 
dovedností patří ke klíčovým cílům APZ jak v zemích EU, tak i v ČR. Problémem ČR 
v souvislosti s realizací rekvalifikačních kurzů je, že o tato opatření není mezi staršími 
uchazeči velký zájem a za druhé, že tato opatření dosud příliš nebyla ani cíleně tvořena 
skupinu uchazečů ve vyšším věku, a tudíž nebyla s ohledem na skupinu starších osob 
příliš efektivní.  

Jádrem řešení v této oblasti by měla být součinnost úřadů práce, zaměstna-
vatelů, vzdělávacích a jiných institucí při tvorbě a realizaci rekvalifikačních a 
reintegrujících opatření APZ šitých na míru jednak lokálnímu trhu práce a jednak 
skupině nezaměstnaných ve vyšším věku tak, aby opatření působila ve prospěch 
dlouhodobějšího uplatnění starších osob na trhu práce. 

Opatření 1: Rekvalifikační kurzy speciálně šité na míru potřebám trhu práce 
dané lokality 

 

Cíl: Nabídka efektivních rekvalifikačních kurzů vzhledem k potřebám lokálního trhu 
práce a rozvoje lokality obecně; 

Cílová skupina: Zaměstnavatelé, vzdělávací zařízení, úřady práce a městské úřady 
v dané lokalitě;  

Zdroj financování: Z prostředků APZ; 

Praktická realizace: Spolupráce hlavních aktérů místního trhu práce na tvorbě a 
realizaci rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané nad 50 let v dané lokalitě; 

Výhody: Nabízené kurzy by měly skutečně zvyšovat pravděpodobnost uplatnění 
starších osob na lokálním trhu práce. Je třeba vycházet z analýzy trhu práce, 
existujících služeb a nepokrytých potřeb v daném místě a na jejím základě profilovat 
nezaměstnané uchazeče nad 50 let. A toto profilování směřovat do všech relevantních 
sektorů ekonomiky dané lokality (primární, sekundární, terciární). 

Nevýhody: Realizace opatření vyžaduje poměrně vysokou odbornou a personální 
náročnost v oblasti vzájemné komunikace, managementu řízení a administrativy této 
kooperace. Bez ochoty uvedených aktérů a přijetí určité spoluzodpovědnosti za rozvoj 
lokality a stabilitu lokálního trhu práce nelze tuto strategii uplatňovat. 

 

Opatření 2: Odborné jazykové kurzy, kurzy IT a nových pracovních postupů 
umožňující starším uchazečům nebo zájemcům o práci reagovat na potřeby 
trhu práce 

 

Cíl: Odstranění mezigenerační kvalifikační mezery v klíčových dovednostech trhu 
práce;  

Cílová skupina: Vybraní nezaměstnaní uchazeči nebo zájemci o zaměstnání nad 50 
let bez potřebné kvalifikace v oblasti jazykových dovedností, IT a nových pracovních 
postupů; 
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Zdroj financování: Z prostředků APZ; 

Praktická realizace: Absolvování minimálně jednoho z uvedených typů vzdělávacích 
kurzů bude povinné pro skupiny starších osob, pro které jsou tyto dovednosti 
vzhledem k budoucímu pracovnímu uplatnění relevantní; 

Výhody: Především je nutné říci, že toto opatření v rámci APZ v ČR již existuje. Jeho 
hlavní plus se odvíjí od faktu, že současná starší generace pracovníků nebyla od 
dětství automaticky vedena k osvojení si počítačových a jazykových dovedností, které 
se v současnosti staly základem pro uplatnění na trhu práce v podstatě v jakémkoliv 
oboru činnosti. Uvedené opatření pomáhá tento deficit nezaměstnaným ve vyšším 
věku snížit a zvýšit tak šance na reálné uplatnění na trhu práce.  

 I přes svou existenci je jeho současná efektivita vzhledem ke skupině starších 
uchazečů minimální. Důvodem, uváděným ÚP, je prostý fakt, že o takto zaměřené, 
většinou střednědobé kurzy nejeví nezaměstnaní nad 50 let prakticky zájem a jejich 
účast na nich je mizivá. Proto stojí za úvahu otázka, zda takto zaměřené kurzy 
postupně nezařadit mezi povinné prvky např. v rámci realizace IAP. Samozřejmě 
s ohledem na individuální posouzení potřeby vzhledem k budoucí povaze ekonomické 
činnosti uchazeče.  

Nevýhody: Aby byly rekvalifikační kurzy tohoto zaměření skutečně efektivní, musí mít 
minimálně střednědobou, ale lépe dlouhodobou povahu. V této souvislosti ÚP 
poukazují na to, že pokud už starší uchazeči mají zájem absolvovat nějaký kurz, jedná 
se o kurz krátkodobý, což je možné aplikovat např. u výuky základů práce s osobními 
počítači. Ale již to nelze praktikovat v případě jazykových kurzů, v nichž úspěch 
přichází až po delší době pravidelné výuky.  

 Dlouhodobost opatření samozřejmě s sebou nese zvýšené finanční výdaje na 
APZ, ale současně na delší dobu uzavírá pro nezaměstnaného možnost aktivně hledat 
pracovní místo, opět lze tedy mluvit o lock-in efektu. Ten je společný prakticky všem 
vzdělávacím a aktivačním opatřením APZ.  

4.6 Podpora růstu pracovních příležitostí pro nezaměstnané 
uchazeče nad 50 let o zaměstnání  

Poslední skupina opatření APZ se zaměřuje na podporu rozšiřování nabídky 
pracovních možností na trhu práce pro nezaměstnané uchazeče a další zájemce nad 
50 let o práci. Tato opatření již v rámci APZ v ČR fungují. Jmenovitě se jedná např. o 
tzv. veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. U nich, především 
u prvně jmenovaného, však platí, že se jedná spíše o sociální řešení situace 
nízkokvalifikovaných nebo nekvalifikovaných osob nad 50 let. Dlouhodobou perspektivu 
k uplatnění na trhu práce opatření nenabízí. 

 Dalším opatřením je podpora samostatně výdělečné činnosti. V jejím případě se 
opět nejedná o efektivní opatření vzhledem ke skupině nezaměstnaných ve vyšším 
věku. Zájem o rozjetí samostatně výdělečné činnosti totiž se vzrůstajícím věkem klesá 
a u osob nad 50 let je již minimální. 

 Následující opatření tedy nabízejí možné cesty řešení v oblasti podpory růstu 
pracovních příležitostí zohledňující potřeby a potenciál nezaměstnaných osob ve 
vyšším věku. 
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Opatření 1: Pobídky pro zaměstnávání starších uchazečů nebo zájemců o práci 
v malých a středních podnicích 

 

Cíl: Podpora vyššího zaměstnávání nezaměstnaných uchazečů a zájemců o práci nad 
50 let v malých a středních podnicích;  

Cílová skupina: Zaměstnavatelé malých a středních podniků v dané lokalitě;  

Praktická realizace: Úzká spolupráce a informovanost ÚP a zaměstnavatelů malých 
a středních podniků při řešení nezaměstnanosti starších osob v lokalitě (adekvátní 
rekvalifikace, stanovení podmínek zájmu těchto zaměstnavatelů o starší uchazeče 
atd.); 

Výhody: Opatření reaguje na zjištění získané v průběhu projektu, že v ČR panuje 
poměrně silná poptávka malých a středních podniků po starších, loajálních 
pracovnících s dlouholetými pracovními zkušenostmi. V této oblasti ekonomiky tak 
pro ně existuje vyšší šance na pracovní dlouhodobé pracovní uplatnění, ve 
kterém bude adekvátně ohodnocen jejich pracovní a osobní potenciál (oproti 
mladším věkovým kategoriím pracovníků).  

Nevýhody: Úspěch či neúspěch opatření je závislý na lidském faktoru jak ze strany 
ÚP, tak i ze strany místních malých a středních zaměstnavatelů. Předpokladem je 
oboustranný zájem a úzká spolupráce těchto aktérů na řešení nezaměstnanosti 
starších osob v dané lokalitě.  

 

Opatření 2: Podpora flexibilních forem organizace práce a zaměstnávání 
(pružná pracovní doba, práce doma, zkrácené úvazky, sdílení práce, 
krátkodobá zaměstnání, zaměstnávání přes soukromou agenturu práce) 

 

Cíl: Zvýšení flexibility pracovních podmínek starších uchazečů i zaměstnanců nad 50 
let s ohledem na specifika a potřeby těchto osob; 

Cílová skupina: Zaměstnavatelé na lokálním trhu práce; 

Praktická realizace: Úzká spolupráce ÚP s dalšími aktéry lokálního trhu práce, 
především s lokálně působícími zaměstnavateli; Diseminace poznatků a zkušenosti 
z této oblasti v zemích EU; Realizace pilotních projektů zjišťujících efektivitu jednot-
livých flexibilních pracovních modelů na místní úrovni trhu práce;  

Výhody: Flexibilní formy organizace práce a zaměstnávání umožňují starším pracovní-
kům individuální sladění pracovních podmínek se svými potřebami. Zároveň se 
jedná o podporu aktivního stárnutí formou menších nebo krátkodobých úvazků 
osob nejen v předdůchodovém, ale také v důchodovém věku. 

 Možnost zprostředkovávat krátkodobá zaměstnání nebo zaměstnání na 
částečný úvazek v APZ již od roku 2006 v ČR existuje. Zatím se však využívá 
minimálně. 

 Existují a ve světě se stále více využívají však i jiné možnosti flexibility pracovní 
doby a zaměstnávání. Patří sem např. tzv. sdílení práce. V této souvislosti by sdílení 
práce mohlo sloužit jednak k podpoře postupného snižování pracovního úvazku 
starších osob a jednak k předávání zkušeností starších pracovníků mladším kolegům 
v rámci společně sdíleného pracovního místa, čímž by se jednalo také o podporu 
věkově rozmanitých pracovních kolektivů. 
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 Další možností, kterou lze (nejen) u starších osob podporovat, je výkon 
pracovní činnosti z domova. Především prostřednictvím informačních technologií, 
ale i jiných forem pracovní činnosti. Pro staršího člověka by to znamenalo možnost 
úpravy pracovní doby a pracovních podmínek podle svých potřeb a pro 
zaměstnavatele snížení nákladů na vybavení pracovišť. Navíc je ověřeným faktem, 
že zaměstnanci pracující z domova jsou ve výsledku mnohem efektivnější nežli 
zaměstnanci „klasického“ typu. 

 Poslední flexibilní způsob pracovní aktivity, který je vhodné v souvislosti se 
staršími nezaměstnanými, ale také zaměstnanci zmínit, je zaměstnávání prostřed-
nictvím soukromých agentur práce. V zahraničí již v současnosti působí soukromé 
agentury práce zaměřené konkrétně na starší pracovníky. U nás je tento způsob 
zaměstnávání zatím spíše okrajovou záležitostí, ale vzhledem k již zavedené možnosti 
soukromého zprostředkovávání zaměstnání by se v příštích letech mohl vývoj na trhu 
práce začít ubírat i tímto směrem. 

Nevýhody: Hlavním problémem v souvislosti s těmito návrhy je otázka, jakým 
způsobem tyto modely v rámci APZ podporovat? V současnosti je v ČR využívání 
uvedených pracovních modelů poměrně ojedinělé. Jejich budoucí častější aplikace bude 
tak spíš záležet na vývoji funkční flexibility zaměstnavatelů v ČR.  

 ÚP mohou v rámci svého působení funkční flexibilitu podporovat, např. v rámci 
úzké spolupráce s dalšími aktéry trhu práce, především s lokálně působícími zaměst-
navateli. Mohou v této souvislosti diseminovat poznatky a zkušenosti získané z této 
oblasti ze zemí EU. Mohou realizovat pilotní projekty testující efektivitu jednotlivých 
pracovních modelů na místní úrovni trhu práce.  

 Skutečně širší rozšíření uvedených flexibilních modelů práce však bude odvislé 
od zájmu jednotlivých zaměstnavatelů v ČR. 

 

Opatření 3: Podpora rozvoje sociální ekonomiky jako řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti starších osob 

 

Cíl: Podpora rozvoje pracovních příležitostí dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 
let v oblasti sociální ekonomiky na místní úrovni; 

Cílová skupina: Tzv. komunitní sektor, který představují lokální neziskové organizace, 
malé a střední podniky, lokální organizace služeb; Orgány místní a regionální 
samosprávy; 

Praktická realizace: Lokální partnerství ÚP a uvedených aktérů na tvorbě nových 
pracovních míst, rozvíjení dovedností, znalostí a pracovních návyků dlouhodobě 
nezaměstnaných osob nad 50 let;  

Výhody: Sociální ekonomika se sice v současné době na celkové zaměstnanosti v ČR 
podílí jen 3-4 %, je zde však předpoklad jejího dynamického rozvoje. Zatím se 
subjekty sociální ekonomiky zaměřují především na sociální služby zdravotně postiže-
ným občanům. Zčásti se pak zabývají také dalšími problémovými skupinami, mezi 
které patří nezaměstnaní. Děje se tak zejména prostřednictvím veřejně prospěšných 
prací.  

Sociální služby jsou však v rámci toho sektoru v ČR zatím upřednostňovány na 
úkor služeb zaměstnanosti. Ačkoliv možnosti spolupráce organizací třetího 
sektoru s jednotlivými ÚP v ČR existují.  
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V příštích letech by se tak mohl rozvoj sociální ekonomiky zaměřit právě na 
oblast služeb zaměstnanosti a pokrývat potřeby specifických skupin občanů 
(dlouhodobě nezaměstnaných ve vyšším věku) i z hlediska jejich pracovního 
uplatnění. Prostřednictvím podpory třetího sektoru poskytujícího sociální služby by 
bylo možné tuto skupinu osob zapojovat do běžného způsobu života, tedy i participace 
na trhu práce. 

Nevýhody: Základní nevýhodou je nerozvinutost sociální ekonomiky (třetího sektoru) 
v ČR především z důvodů nedostatku lidských a dalších kapacit. Sociální ekonomika 
zatím není ani ve středu pozornosti představitelů krajů a obcí. K posílení jejího 
postavení na regionální a lokální úrovni by bylo zapotřebí výraznějšího finančního 
kapitálu a v některých případech i legislativních změn. 

Další prozatímní nevýhodou je monopol ÚP vzhledem k řešení problematiky 
zaměstnávání osob ve vyšším věku v ČR (v rámci APZ). Tato nevýhoda však 
může být časem transformována na výhodu, kdy budou na lokální úrovni vedle sebe 
působit jako partneři ÚP a subjekty sociální ekonomiky.  

5. Závěrečné shrnutí 

Problematické postavení na trhu práce a růst nezaměstnanosti osob starších 50 
let se odrazil i v zákonu o zaměstnanosti, který reguluje oblast APZ v ČR. Osoby starší 
50 let jsou podle něj jednou z tzv. rizikových skupin trhu práce, kterým ÚP v rámci 
realizace APZ věnují zvýšenou pozornost. Specifická opatření APZ cílená konkrétně na 
věkovou kategorii osob nad 50 let však zatím zákon o zaměstnanosti ani jiný právní 
předpis nestanovuje.  

Že si tato problematika zaslouží více pozornosti v rámci opatření APZ je zřejmé 
z dlouhodobého vývoje trhu práce v ČR. Nejen, že stále vzrůstá nezaměstnanost osob 
ve vyšším věku, ale podíl dlouhodobě nezaměstnaných je v této věkové kategorii až 
60%. Jejich postavení na trhu práce zhoršuje kumulace více handicapů - věk, zdravotní 
problémy a nízké nebo nevhodné vzdělání. Stávají se tak nejhůře zaměstnatelnou 
skupinou trhu práce, jelikož čeští zaměstnavatelé upřednostňují věkově mladší ročníky 
uchazečů o práci.  

Opatření APZ zatím nejsou v případě řešení problematiky starších osob na trhu 
práce dostatečně efektivní. Důvodů je samozřejmě více, mezi hlavní však nepochybně 
patří skutečnost, že je systém APZ v ČR oproti ostatním zemím EU finančně 
poddimenzovaný a je minimálně směřován na nezaměstnané uchazeče nad 50 let. 
Plnění IAP, které si často situace nezaměstnaných ve vyšším věku vyžaduje, je pouze 
na dobrovolné bázi. Celkově není v rámci APZ příliš zohledněna potřeba komplexního 
řešení problémů nezaměstnaných nad 50 let, což se mimo jiné projevuje v minimálním 
využití možností flexibilních pracovních poměrů, které by vycházely vstříc specifickým 
potřebám a problémům osob ve vyšším věku. 

Při řešení těchto nedostatků je možné se inspirovat v zemích EU, kde si proble-
matika postavení starších osob na trhu práce vyžádala nejen implementaci nových 
opatření APZ cílených na tuto skupinu, ale také řady ucelených vládních programů 
podporujících zaměstnávání osob ve vyšším věku. Společným jmenovatelem všech 
zahraničních opatření APZ je zvyšování motivace a zaměstnatelnosti osob nad 50 let 
za současného zvyšování motivace zaměstnavatelů zaměstnávat starší pracovníky.  

Nejefektivnějšími opatřením jsou v zemích EU služby poradenské a zpro-
středkovatelské. Z rekvalifikačních opatření pak ty střednědobé nebo krátkodobé 
zaměřené na potřeby trhu práce dané lokality. Oblast tvorby pracovních míst v rámci 
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APZ je v těchto zemích spíše sociálním řešením situace nezaměstnaných nežli politikou 
podporující vyšší zaměstnanost a snižování nezaměstnanosti. A konečně oblast finanční 
motivace zaměstnavatelů je nástrojem sice účinným, ale také velice nákladnýma 
dlouhodobě neudržitelným. 

Tato studie hledá přínosy APZ při řešení problematiky starších osob na trhu 
práce, neusiluje však přitom o doporučení nějaké konkrétní strategie nebo konkrétního 
opatření APZ. Spíše se snaží nabídnout širší spektrum různorodých opatření APZ, která 
by mohla být při řešení problému využita. Při specifikaci jednotlivých opatření je 
definován cíl, který má opatření přinést, pro jakou cílovou skupinu je určeno, z jakého 
zdroje se předpokládá jeho financování a jak konkrétně by měla jeho realizace 
vypadat. Nedílnou součástí každého z opatření jsou také výhody a nevýhody spojené 
s potenciální implementací opatření APZ v ČR.  

První skupina opatření, která hledá řešení prostřednictvím finanční stimulace 
zaměstnavatelů, patří mezi potenciálně velmi efektivní, ale také diskriminační 
vzhledem k ostatním skupinám trhu práce. Jedná se o mzdové dotace a finanční 
sankce související se zaměstnáváním, respektive propouštěním zaměstnanců ve vyšším 
věku. Také je sem zařazena finanční dotace zaměstnavatelům realizujícím další 
odborné vzdělávání, což je opět opatření velmi nákladné, ale zároveň efektivní. Vlastně 
se jedná o veřejně financovanou prevenci vzniku nezaměstnanosti starších pracovníků.  

Druhou oblastí intervence jsou opět finanční stimuly, tentokrát však směřované 
na skupinu nezaměstnaných nebo pracujících ve vyšším věku. Opatření se zaměřují 
jednak na podporu slaďování zdravotních, pracovních a rodinných potřeb těchto osob a 
jednak na zvýšení spoluzodpovědnosti registrovaných nezaměstnaných uchazečů 
v době od registrace na ÚP do nalezení nového pracovního uplatnění. 

Třetí skupině opatření je společná snaha postupně měnit stávající nepříznivý 
obraz starších pracovníků v očích zaměstnavatelů v ČR. 

Čtvrtá skupina opatření se snaží skloubit motivační a aktivační stránku 
intervence se stránkou poradenských služeb, které by částečně nebo zcela řešily 
specifické problémy spojené s vyšším věkem. 

Pátá skupina opatření se snaží zvýšit efektivitu stávajících rekvalifikačních 
opatření APZ s ohledem na kategorii starších uchazečů o zaměstnávání. Přitom klade 
důraz na realizaci vzdělávacích kurzů šitých na míru potřebám trhu práce a nabídku 
intenzivních pracovně-léčebných režimů zvyšujících uplatnitelnost nezaměstnaných 
uchazečů ve vyšším věku.  

Poslední skupinu navržených opatření tvoří možnosti podpory růstu pracovních 
příležitostí pro nezaměstnané ve vyšším věku. Řešení se v tomto případě nacházejí 
v podpoře rozvoje sociální ekonomiky, flexibility forem organizace práce a zaměstná-
vání a v podpoře zaměstnávání starších pracovníků v malých a středních podnicích. 
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Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob 
v oblasti vzdělávání 

Národní vzdělávací fond 
 

(Věra Czesaná, Zdeňka Matoušková, Věra Havlíčková, Zdeňka Šímová                                 
Zpracování dat: Jiří Vymazal) 

 

Úvod 
 

Starší osoby se na trhu práce nacházejí v konkurenčním postavení s mladšími 
osobami nabízejícími stejnou kvalifikaci doloženou příslušným osvědčením o ukonče-
ném vzdělání. Vzhledem k tomu, že v současné době dávají zaměstnavatelé přednost 
spíše aktuálnosti vzdělání před praxí, je zřejmé, že starší osoby jsou v nevýhodě, 
pokud si nedoplňovaly a nerozšiřovaly poznatky ze svého oboru prostřednictvím dalšího 
vzdělávání, neboť v době jejich přípravy na povolání ještě celá řada studijních oborů 
nebo vzdělávacích předmětů buď vůbec neexistovala nebo měla obsah odpovídající 
tehdejšímu stavu poznání. I v případě, že zaměstnavatel požaduje praxi v oboru, je 
více ceněna praxe krátkodobější, tedy do cca 10 let, která dává určitou záruku, že 
praxe byla nabyta již v podmínkách tržního hospodářství a nikoli centrálně plánované 
ekonomiky. Obě tyto skutečnosti vedou k tomu, že na trhu práce jsou upřednostňo-
vány osoby mladší před osobami staršími v případě kvalifikačně náročnějších profesí. 
Situace není příznivější ani u kvalifikačně nenáročných profesí, jejichž výkon je obvykle 
spojen s vyššími nároky na fyzickou kondici, které opět lépe splňují mladší uchazeči.  

Jednou, ne-li jedinou cestou vedoucí k posílení konkurenceschopnosti starších 
osob na trhu práce je, zejména v případě kvalifikačně náročnějších zaměstnání, další 
vzdělávání, jehož předpokladem je vyhovující zdravotní stav. Při zlepšování kvalifikační 
připravenosti a vzdělávání starších osob je nezbytné postupovat ve třech na sebe 
navazujících krocích. V prvním kroku je třeba provést analýzu stávajícího systému 
dalšího vzdělávání, vyhodnotit jeho celkovou účinnost, zejména do jaké míry stimuluje 
podniky ke vzdělávání svých zaměstnanců, jednotlivce k účasti na dalším vzdělávání a 
vzdělávací firmy k nabídce kvalitních vzdělávacích programů respektujících specifika 
vzdělávání dospělých. Navazující druhý krok musí být zaměřen na účinnost těchto 
opatření specificky na osoby starší 50 let a ve třetím kroku je třeba respektovat vnitřní 
heterogenitu této věkové skupiny. Kritériem pro vytvoření dílčích, z hlediska potřeb 
dalšího vzdělávání vnitřně homogenních skupin je především postavení na trhu práce, 
neboť se liší cíl jejich dalšího vzdělávání. Zatímco u zaměstnaných osob jde zejména o 
udržení zaměstnání, u osob nezaměstnaných o nalezení zaměstnání. Tyto dvě základní 
skupiny jsou ovšem homogenní pouze z hlediska použitého kritéria. Pokud použijeme 
jiné kritérium, jedná se opět o skupiny heterogenní, například z hlediska dosažené 
úrovně vzdělání (nízkokvalifikovaní vs. vysoce kvalifikovaní), z hlediska profesní 
kvalifikace apod. Na základě prvního kroku je možné vymezit obecná doporučení ke 
zlepšení nebo vůbec k vytvoření uceleného systému vzdělávání dospělých osob, druhý 
krok by měl umožnit specifikovat opatření, která by stimulovala a zabezpečovala 
kvalitní vzdělávání starších osob, a třetí krok by měl vést k rozpracování jednotlivých 
nástrojů dalšího vzdělávání specificky zaměřených na dílčí skupiny starších osob. 
Nástroje musí být zaměřeny na jednotlivé hlavní aktéry, tedy nejen na starší osoby, ale 
i na vzdělávací instituce, zaměstnavatele a správní orgány (ministerstva, krajské 
úřady, obecní úřady, úřady práce apod.).  
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Studie se zabývá pouze prvními dvěma kroky. Je rozdělena do čtyř částí. První 
část analyzuje kvalifikační připravenost starších osob, jejich účast na dalším vzdělá-
vání, postoje starších zaměstnanců ke vzdělávání a postoje zaměstnavatelů ke starším 
osobám. V druhé části je zmapována a vyhodnocena platná legislativa týkající se 
vzdělávání starších osob, resp. dospělých. Třetí část se zabývá využíváním vybraných 
nástrojů ke zvýšení účasti na dalším vzdělávání v zahraničí, zejména v evropských 
zemích. Poslední kapitola naznačuje směry možných řešení a jejich souvislosti. 

1. Kvalifikační připravenost, účast a bariéry dalšího 
vzdělávání starších osob  

1.1 Úroveň kvalifikace a dovedností starších osob 

Vzhledem k tomu, že starší osoby soutěží na trhu práce s ostatními věkovými 
skupinami, je důležité porovnání jejich vzdělanostní struktury se vzdělanostní struktu-
rou ostatních věkových skupin.97 Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve věku 50-64 
let (dále jen starší věková skupina) je méně příznivá ve srovnání s věkovou skupinou 
25-39letých (dále jen mladší věková skupina). Ve starší věkové skupině je výrazně 
vyšší zastoupení osob s nejvyšším ukončeným základním vzděláním, a to 17 % oproti 
7 %. 

 

Graf č. 1 Vzdělanostní struktura ve věkových skupinách 25-39 let a 50-64 let 
(2004, v %) 
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Zdroj: ČSÚ - VŠPS, 2. čtvrtletí 2004, vlastní propočty 

 

Kromě vyššího podílu osob bez odborného vzdělání je v této skupině oproti 
mladším generacím i vyšší podíl osob se středoškolským vzděláním bez maturity. 
Tento rozdíl není příliš výrazný, pouze 1,7 p.b. (43,7 % vs 42,0 %). Vzhledem k tomu, 
že v současné době je na trhu práce poptávka po lidech vyučených, nemusí být tato 
skutečnost nevýhodou starších věkových ročníků. Otázkou však je, zda jejich 
kvalifikace není příliš zastaralá, zda jsou schopni vyhovět současným požadavkům, 

                                                 
97  Jako základ pro porovnání byla zvolena věková skupina 25-39letých, aby se porovnávala věková skupina 

blížící se ke konci své pracovní kariéry se stejně rozsáhlou (patnáctiletou) věkovou skupinou pracovní 
kariéru zahajující. Věk 25 let byl zvolen jako nejnižší věková hranice, aby bylo možné co nejobjektivněji 
zachytit podíl osob s ukončeným terciárním vzděláním.  
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neboť i když názvy zaměstnání zůstávají stejné, požadavky na jejich výkon prošly 
výraznými změnami. Vedle toho je z průzkumu dovedností obyvatelstva98 zřejmé, že 
osoby se vzděláním bez maturity jsou hůře vybaveny všeobecnými, tzv. klíčovými 
dovednostmi, které usnadňují přechod z jednoho zaměstnání do druhého a rychlou 
adaptaci na změny na trhu práce. Pro učňovské vzdělání získané před 20-30 lety bylo 
navíc charakteristické úzké profesní zaměření, které požadovanou adaptabilitu a 
flexibilitu ještě více znesnadňuje.  

Ve vyšších kvalifikačních úrovních má jednoznačnou převahu mladší věková 
skupina. Vcelku překvapivé je zjištění, že předstih mladší věkové skupiny je vyšší u 
středoškolského vzdělání s maturitou než u terciárního vzdělání. Terciárního vzdělání 
dosáhlo 12,3 % osob z mladší věkové skupiny a 10,5 % osob ze starší věkové skupiny, 
u středoškolského vzdělání s maturitou byly tyto podíly 36,7 % a 27,6 %. Nástavbo-
vého vzdělání dosáhlo 2,4 % mladší populace a 1,6 % starší populace.  

Horší kvalifikační struktura starší populace ve srovnání s mladou generací se 
projevuje i v ostatních evropských zemích. Zde dokonce výrazněji než v ČR. Vzhledem 
k tomu, že vzdělanostní mobilita, tj. pravděpodobnost, že děti dosáhnou vyššího 
vzdělání než jejich rodiče, je v ČR velmi nízká ve srovnání s Evropou, je kvalifikační 
znevýhodnění starších generací oproti mladým v ČR menší než v ostatních zemích. 
Kvalifikační ztráta plynoucí z nižšího zastoupení terciárně vzdělaných je v ČR pouze 2,1 
p.b., zatímco v EU-25 je to 7,1 p.b. Obdobně je ztráta starší generace plynoucí z vyso-
kého zastoupení osob se základním vzděláním v ČR pouze 7,6 p.b., zatímco v EU-25 je 
to téměř dvojnásobek (14,0 p.b.). To pro starší generaci v ČR znamená ve srovnání 
s jejich vrstevníky v EU relativní výhodu pro udržení si zaměstnání.  

 

Graf č. 2 Vzdělanostní struktura osob ve věku 25-44* let a ve věku 45-64* let 
v ČR a v průměru EU-10, EU-15, EU-25 (2005, v %). 
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Zdroj: EUROSTAT, LFS, 2005, 2Q, vlastní analýza objednaných dat. 

Pozn.: *) Šetření neumožňuje členění na věkové skupiny 25-39 a 50-64 let. 

 

Úroveň vzdělání významně ovlivňuje míru ekonomické aktivity starších osob. 
Ve věkové skupině nad 50 let si pouze vysokoškoláci udržují vysokou úroveň 
ekonomické aktivity (nad 80 %). Nízkokvalifikované osoby, jejichž míra ekonomické 
aktivity byla i předtím nízká, jsou ve starším věku jednoznačně vytlačovány z trhu 
práce. Ze skupiny osob se základním vzděláním ve věku 50-64 let je pouze třetina 

                                                 
98  Šetření SIALS (Second International Adult Literacy Survey), OECD 
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(33 %) zaměstnaných a nezaměstnaní tvoří kolem 6 %. Naprostá většina nízkokvalifi-
kovaných starších osob je ekonomicky neaktivních (61 %). Obdobný trend, i když na 
příznivější úrovni hodnot, lze zaznamenat i u středoškoláků. 

 

Graf č. 3 Úroveň vzdělání ve vazbě na postavení na trhu práce (2005, v %) 
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Zdroj: ČSÚ - VŠPS, 2. čtvrtletí 2004, vlastní propočty 

 

Starší osoby neměly příležitost osvojit si počítačové či informační doved-
nosti v průběhu počátečního vzdělávání, což je v době pronikání informačních a 
komunikačních technologií do všech sfér pracovního i osobního života silným 
handicapem. Svědčí o tom i výsledky šetření v populaci ve věku 15-74 let, která je 
přesvědčena, že největší slabinou pracovníků starších 50 let ve srovnání s pracovníky 
ve věku 25-35 let je právě neznalost práce s počítačem. Průměrné hodnocení této 
schopnosti bylo u starších pracovníků nižší o 2 body, přičemž hodnocení se pohybovalo 
na škále od 1 do 4 bodů. Další nevýhodou pracovníků nad 50 let jsou podle výsledků 
tohoto šetření slabší jazykové znalosti (rozdíl 1,7 bodu), neochota se dále vzdělávat 
(rozdíl 1,4 bodu) a neschopnost přizpůsobit se technologickým změnám (rozdíl 1,4 
bodu).99  

Počítačová gramotnost je obvykle chápána jako souhrn dvou základních 
schopností. První se týká schopnosti pracovat s nejčastěji využívaným programovým 
vybavením, druhá pak schopnosti používat internet ke komunikaci, k vyhledávání a 
zpracování informací. Nezbytným předpokladem počítačové gramotnosti je dostupnost 
počítače s připojením k internetu.  

                                                 
99  MARKENT - Zaměstnávání starších osob, str.10, 2005. 
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Tabulka č. 1 Počítačová gramotnost vybraných věkových skupin ČR (%, 2005) 

věkové skupiny   

  25-34 45-54 55-64 

použili počítač v posledních 3 měsících 53,9 39,9 22,6 

Použili počítač každý den nebo skoro každý den 51,3 61,5 53,5 

užití počítače doma 73,8 69,1 59,6 

užití počítače v práci  54,3 71,7 68,6 

účast na školení 42,0 26,2 20,4 

znalosti textového editoru 60,1 39,7 28,5 

znalosti tabulkového editoru 41,8 27,0 18,5 

práce s databázemi 16,4 9,5 5,4 

znalosti firemního a specializovaného softwaru 28,4 25,0 17,8 

použili internet v posledních 3 měsících 40,5 29,3 15,3 

Použili internet každý den nebo skoro každý den 33,6 28,6 26,6 

užití internetu doma 61,5 65,4 50,8 

užití internetu v práci  51,7 64,7 64,9 

na internetu strávili v průměru týdně 1 hodinu a méně 22,1 23,0 35,5 

Zdroj: Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 
ČSÚ, 2005.  

 

Starší populace netvoří z hlediska schopnosti využívat počítač a internet homo-
genní skupinu. Osoby ve věku 55-64 let vykazují horší charakteristiky ve všech 
zvolených ukazatelích ve srovnání s předchozí desetiletou věkovou skupinou (45-
54 let). Jako celek tato skupina zaostává za mladší věkovou skupinou zejména obecně 
ve využívání počítače. V posledních třech měsících využila počítač cca polovina osob 
ve věku 25-34 let (54 %), zatímco ve věku 45-54 let cca 40 % a ve věku 55-64 let 
pouze necelá čtvrtina osob (23 %). Vcelku překvapivé je zjištění, že příslušníci starších 
věkových skupin, kteří použili počítač v posledních třech měsících, s ním pracovali 
častěji než příslušníci mladší věkové skupiny. Rozdíl je patrný zejména u osob ve věku 
45-54 let, které v 62 % použily počítač každý den nebo skoro každý den, zatímco z 
mladší věkové skupiny (25-34 let) pouze 51 % osob a z nejstarší věkové skupiny (55-
64 let) cca 54 %. Je zřejmé, že u starší generace je využití počítače spojeno ve větší 
míře s pracovním zařazením, počítač využívají zejména ti, kteří s ním pracují 
v zaměstnání, zatímco z mladší generace využívají počítač i ti, pro které nepředstavuje 
pracovní nástroj. 

S nižší mírou používání počítače u starších lidí je spojena i nižší účast na 
školení. Z celkového počtu osob ve věku 55-64 let se pouze 20 % někdy zúčastnilo 
školení práce na počítači. Účast věkové skupiny 45-54 let byla mírně vyšší (26 %), 
zatímco z mladší věkové skupiny 25-34 let to bylo 42 %, přestože lze předpokládat, že 
mladší osoby již získaly základy práce na počítači v průběhu počátečního vzdělávání.  

Starší věkové skupiny zaostávají za mladšími osobami ve schopnosti používat 
základní počítačové programy. Nejmenší rozdíl mezi sledovanými třemi věkovými 
skupinami je v podílu těch, kteří ovládají firemní a specializovaný software, což vede 
k domněnce, že na pracovních pozicích využívajících tento typ softwaru jsou více méně 
rovnoměrně zastoupeny všechny věkové skupiny. Lze však předpokládat, že u starších 
osob se jedná spíše o místa, kde se pracuje s uživatelsky méně komplikovaným 
softwarem (účetní, skladové hospodářství, prodej vstupenek apod.). Firemní a 
specializovaný software ovládá 28 % populace ve věku 25-34 let, 25 % populace ve 
věku 45-54 let a 18 % populace ve věku 55-64 let. Poměrně překvapivé jsou výrazné 
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rozdíly ve schopnostech pracovat s textovým editorem, který představuje nejběžněji 
používaný počítačový program. V nejmladší věkové skupině je schopno s textovým 
editorem pracovat 60 % osob, zatímco ve věkové skupině 45-54 let pouze 40 % a 
v následující věkové skupině necelých 29 %.  

S tím, jak roste náročnost počítačových programů, klesá podíl těch, kteří 
příslušnými znalostmi a dovednostmi disponují bez ohledu na věk. S tabulkovým 
editorem je schopno pracovat 42 % mladší věkové skupiny (27 % střední věkové 
skupiny a 19 % starší věkové skupiny).  

Internet, který je velmi důležitým informačním zdrojem, je ve všech věkových 
skupinách využíván méně než počítač jako takový. V posledních třech měsících internet 
využilo 41 % populace ve věku 25-34 let, 29 % populační skupiny 45-54letých a pouze 
12 % osob ve věku 55-64 let. 

1.2 Účast na dalším vzdělávání 

Další vzdělávání, tj. využívání různých formálních, neformálních i informálních 
příležitostí k doplňování znalostí a dovedností v průběhu dospělého života, je v ČR ve 
srovnání s evropskými zeměmi velmi málo rozvinuto. Starší populace se v ČR podobně 
jako v ostatních zemích EU vzdělává méně než mladší věkové skupiny, tento rozdíl je 
však menší (9 p.b. oproti 12 p.b.). Míra zapojení starších osob do vzdělávání je v ČR o 
třetinu nižší než jejich evropských vrstevníků (pouze 24 % oproti téměř 36 % 
v průměru zemí EU). Nízký rozdíl mezi mladšími a staršími populačními ročníky proto 
nelze hodnotit pozitivně, neboť jak vyplývá ze srovnání se zeměmi EU, je dosažen 
nikoliv díky vyššímu zapojení starší generace do vzdělávání, ale naopak díky velkému 
zaostávání mladé generace. 

Ženy starší věkové skupiny se méně účastní dalšího vzdělávání než muži. 
Důvody jsou spojené nejen s jejich dřívějším odchodem do důchodu, ale také 
s přístupem zaměstnavatelů a s postoji samotných žen, které zřejmě dávají přednost 
péči o širší rodinu (vnoučata). ČR však patří spíše mezi země, kde jsou rozdíly mezi 
muži a ženami menší. 

 

Graf č. 4 Účast na dalším vzdělávání osob ve věku 25-64 let (2002, v %) 
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Zdroj: EUROSTAT, Ad hoc modul Lifelong Learning, 2003, vlastní propočty.  
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Lze předpokládat, že účast na vzdělávání starších osob je do určité míry spojena 
s ekonomickou vyspělostí země, neboť pro vyspělejší země je typické rychlejší zavá-
dění inovací, a tudíž i rychlejší změny v nárocích na pracovní sílu. Lepší ekonomická 
situace státu umožňuje také vynakládat více prostředků na stimulaci dalšího vzdělávání 
starších osob. Dalším faktorem je intenzita stárnutí populace dané země. Země, kde je 
stárnutí populace rozsáhlejší, nestačí slábnoucí mladší ročníky plně pokrýt nové 
kvalifikační nároky na pracovním trhu a tuto mezeru musí zaplnit starší pracovníci, 
kteří si ovšem musí dalším vzděláním osvojit nové znalosti a dovednosti. Vyšší prů-
měrný věk odchodu do starobního důchodu by měl pozitivně ovlivňovat účast starších 

osob na dalším vzdělávání, neboť vede k prodlužování období, po které bude jedinec 
inkasovat pozitivní efekty ze vzdělávání, prodlužuje se tím věk, ve kterém se „vyplatí“ 
dále se vzdělávat. Vzdělávání starších osob lze povzbudit také výukovými metodami 
respektujícími jejich věk.  

Účast na dalším vzdělávání je ovlivněna, stejně jako v případě mladší generace, 
kromě pohlaví i úrovní počátečního vzdělání, postavením na trhu práce a sektorem, ve 
kterém je starší osoba zaměstnána.  

V ČR i v průměru zemí EU se prosazuje přímý vztah mezi dosaženou úrovní 
vzdělání a účastí na dalším vzdělávání. Ve všech věkových skupinách se lidé s vyšší 
úrovní vzdělání více vzdělávají. Zájem o vzdělávání však s postupujícím věkem neklesá 
stejnou měrou u jednotlivých vzdělanostních kategorií. Zatímco u osob se základním 
vzděláním se účast v dalším vzdělávání příliš nemění (resp. udržuje se na stále stejné 
minimální úrovni), u osob s terciárním vzděláním dochází k poměrně prudkému poklesu 
mezi věkovou skupinou 45-54 let a 55-64 let. Tento pokles je v ČR výrazně patrnější 
než v průměru zemí EU. Zejména se prudký pokles projevuje v účasti starších osob na 
neformálním vzdělávání, tj. na různých školeních a kurzech, které jsou nejčastěji 
organizovány zaměstnavateli. Svědčí to o přístupu zaměstnavatelů, kteří ani v případě 
vysoce kvalifikovaných pracovníků nejsou ochotni investovat do jejich vzdělávání, 
pokud jsou v předdůchodovém věku. Zároveň i zájem o informální sebevzdělávání 
v pozdějším věku (od 55 let) v české populaci prudce klesá a tento pokles je mnohem 
výraznější než u jejich evropských vrstevníků. 

 

Graf č. 5 Účast na dalším vzdělávání podle dosažené úrovně vzdělání (2002, v 
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Zdroj: EUROSTAT, Ad hoc modul Lifelong Learning, 2003, vlastní propočty.  
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Účast na dalším vzdělávání se liší podle postavení na trhu práce, odlišné 
míry účasti vykazují osoby zaměstnané, nezaměstnané a neaktivní. V ČR obecně platí, 
že nejvíce se vzdělávají lidé zaměstnaní, s poměrně velkým odstupem osoby neza-
městnané, které se vzdělávají ve zhruba stejné míře jako osoby neaktivní. V zemích EU 
je naproti tomu typické, že míra vzdělávání nezaměstnaných osob se blíží úrovni osob 
zaměstnaných. Platí to i pro starší věkové skupiny. V ČR je sice patrné určité zvýšení 
účasti na vzdělávání nezaměstnaných ve starším věku (nad 50 let), které je ovšem 
nevýrazné a naprosto nedostačující k tomu, aby se jejich míra vzdělávání přiblížila míře 
vzdělávání zaměstnaných osob, podobně jako je tomu v evropských zemích.  

V ČR jsou starší nezaměstnané osoby, i přes deklarace služeb zaměstnanosti o 
zvýšené pozornosti věnované této věkové skupině, stále velmi zřídka zařazovány do 
rekvalifikačních kurzů (účastní se jich pouze 5 % nezaměstnaných této věkové skupiny 
oproti 9 % průměrné populace).  

 

Graf č. 6 Účast na dalším vzdělávání podle postavení na trhu práce (2002, v 
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Vysvětlivky: Z - zaměstnaní, NZ - nezaměstnaní, NA - neaktivní.  

Zdroj: EUROSTAT, Ad hoc modul Lifelong Learning, 2003, vlastní propočty.  

 

Nejvýraznější pokles účasti na dalším vzdělávání s přibývajícím věkem je patrný 
u skupiny ekonomicky neaktivních osob. Tento pokles je v ČR podobný jako v zemích 
EU (zde je ještě o něco zřetelnější). Je zřejmé, že u osob stojících mimo trh práce je 
po určité době zájem o vzdělávání výrazně oslaben, což dokládá význam pracovních 
aktivit pro vzdělávání obecně. To má své souvislosti nejen s rozšiřováním odborných 
dovedností, ale i s udržováním motivace a flexibility. 

Účast na dalším vzdělávání je v ČR i EU-14 odlišná podle jednotlivých sektorů. 
V ČR se nejvíce vzdělávají lidé pracující v sektoru služeb, v tomto sektoru se účast na 
dalším vzdělávání s přibývajícím věkem zaměstnanců snižuje pozvolna, mezi věkovou 
skupinou 45-54 a 55-64 pouze o necelý procentní bod. V EU-14 představují služby také 
sektor, kde je účast na dalším vzdělávání nejvyšší, pokles účasti je však s přibývajícím 
věkem dynamičtější než v ČR. Osoby pracující v sektoru průmyslu a zemědělství se 
vzdělávají jak v ČR, tak v EU-15 zhruba srovnatelnou měrou, ale výrazně méně než 
v sektoru služeb. V sektoru průmyslu je v ČR účast na dalším vzdělávání shodná ve 
věkových skupinách 25-34 let a 35-44 let (26,8 %), ve věkové skupině 55-64 let je 
dokonce mírně vyšší než v předchozí věkové skupině 45-54 let (23,3 % vs. 23,7 %). 
V EU-15 se účast mezi jednotlivými věkovými skupinami plynule snižuje. V sektoru 
zemědělství se v ČR populace ve věku 25-44 let vzdělává více než stejná věková 
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skupina v sektoru průmyslu. Jedná se o jev odlišný od situace v EU-15, kde se ve 
všech věkových skupinách více vzdělávají zaměstnaní v průmyslu než v zemědělství. 
V zemědělství se prosadila obdobná tendence jako v průmyslu, a sice že v nejstarší 
věkové skupině (55-64 let) se lidé vzdělávají více než ve skupině předchozí. Rozdíl 
představuje 1,6 p.b.  

 
Graf č. 7 Účast na dalším vzdělávání v jednotlivých ekonomických sektorech 
(2002, v %) 
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Zdroj: EUROSTAT, Ad hoc modul Lifelong Learning, 2003, vlastní propočty.  

 

Vliv průměrného věku odchodu do důchodu na účast na vzdělávání 

Vzhledem k tomu, že se věk odchodu do důchodu liší mezi jednotlivými zeměmi, 
je důležité porovnat, v jaké míře tento faktor ovlivňuje úroveň a vývoj účasti na dalším 
vzdělávání starších věkových skupin populace. V souladu s očekáváním měly starší 
osoby nejvyšší účast v dalším vzdělávání v zemích s pozdním věkem odchodu do 
důchodu. Oproti očekávání však byla zjištěna vyšší účast na vzdělávání ve skupině 
zemí, ve kterých je věk odchodu do důchodu dřívější než v zemích se středním věkem 
odchodu do důchodu.  

 

Graf č. 8 Průměrný věk odchodu do důchodu v zemích EU-25 (2002) 
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Poznámka: chybí data za Maltu; data za Řecko, Litvu, Lotyšsko a Slovinsko se vztahují k roku 2001 
upravenému o meziroční průměrnou změnu odchodu do důchodu v EU-20  

Zdroj: EUROSTAT 
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Graf č. 9 Účast na vzdělávání ve vazbě na průměrný věk odchodu do důchodu 
(2002, v %) 
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Pozn.: Ze skupiny zemí s vyšším věkem odchodu do důchodu (pozdní) je vyňata V. Británie. Ze skupiny 
zemí s nižším věkem odchodu do důchodu (dřívější) je vyňato Maďarsko. Důvodem je vysoký podíl 
respondentů, kteří neuvedli žádnou odpověď v některé z forem vzdělávání. 

Zdroj: EUROSTAT, vlastní propočty  

 

Data za jednotlivé evropské země vedou k přesvědčení, že míra účasti na dalším 
vzdělávání je sice ovlivněna věkem odchodu do důchodu, ale nejedná se o rozhodující 
faktor. Jde pouze o jeden z mnoha vlivů, který navíc není dominantní. Důležitější jsou 
jiné charakteristiky zemí, jako je ekonomická úroveň, význam, jaký je v jednotlivých 
zemích vzdělávání přiznáván, kolik veřejných a soukromých prostředků je na 
vzdělávání vynakládáno, jakou vzdělávací politiku jednotlivé země uplatňují, jaké a jak 
efektivní jsou nástroje, které mají stimulovat poptávku i nabídku vzdělávání.  

Pokud jde o vývoj účasti mezi věkovými skupinami, je evidentní pokles vzdělá-
vání se vzrůstajícím věkem. Na průběh tohoto poklesu již má věková hranice odchodu 
do důchodu výrazný vliv. V zemích s pozdním a středním odchodem do důchodu je 
tato tendence plynulá, zatímco v zemích s dřívějším odchodem do důchodu dochází 
k razantnímu poklesu vzdělávání mezi věkovou skupinou 45-54 let a 55-64 let.  

1.3 Bariéry dalšího vzdělávání a postoje starších osob 

Část zabývající se vzděláváním starších osob je zpracována na základě výsledků 
šetření „Zaměstnávání starších osob“ (Markent 2005), část týkající se vzdělávání 
starších zaměstnanců je založena na výsledcích šetření „Postoje starších zaměstnanců“ 
(Markent 2005) a část věnovaná vzdělávání starších nezaměstnaných využívá šetření 
provedené mezi experty úřadů práce.  

1.3.1 Postoje starších osob 

Hlavním důvodem zájmu o další vzdělávání je u starších osob bez ohledu na 
jejich postavení na trhu práce rozšíření znalostí o nejnovější poznatky. Tento důvod 
získal v rámci provedeného dotazníkového šetření mezi populací ve věku 50-64 let 
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nejvyšší bodové ohodnocení (3,35 bodů).100 Druhým nejzávažnějším důvodem bylo 
získání znalostí a dovedností v oboru zálib a koníčků (3,21 bodů). Důvody, které se 
vztahovaly k zaměstnání, následovaly až s poměrně velkým odstupem a jejich prů-
měrné hodnocení nepřesáhlo 3 body. Jednalo se o udržení či získání nového zaměst-
nání (2,82 bodů) a zvýšení platu v souvislosti s doplněním kvalifikace (2,54 bodů).  

Ke zvýšení zájmu o vzdělávání by podle názoru starších lidí mohla přispět určitá 
opatření. Starší lidé by se více vzdělávali za předpokladu získání finanční podpory 
k úhradě nákladů na vzdělávání a rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů pořádaných 
přímo na pracovišti. Tato dvě opatření považují za nejvýznamnější, první z nich bylo 
ohodnoceno 2,93 bodů, druhé 2,86 bodů. Mezi pěti nejvítanějšími opatřeními se dále 
umístily individualizovanější metody výuky (2,79 bodů), poskytnutí studijního volna 
(2,61 bodů) a rozšíření nabídky komerčně poskytovaných vzdělávacích kurzů (2,41 
bodů).  

Za rozhodující překážku účasti na dalším vzdělávání označily starší osoby 
finanční otázky, ceny kurzů jsou považovány za příliš vysoké (3,11 bodů). S poměrně 
výrazným odstupem jsou uváděny další tři překážky, mezi kterými není z hlediska 
významu příliš velký rozdíl. Jedná se o nedostatek času (2,52 bodů), nevyhovující 
nabídku kurzů (2,50 bodů), nedostatek informací (2,50 bodů). Nedostatečná podpora 
dalšího vzdělávání ze strany zaměstnavatele je považována za nejméně silnou 
překážku (2,14 bodů).   

 

Shrnutí 

Výsledky šetření ukázaly, že zájem o další vzdělávání rozhodujícím způsobem 
ovlivňuje účast starších osob na dalším vzdělávání. Vnitřní motivace, touha po získání 
nových poznatků bez ohledu na to, zda se vztahují k zaměstnání nebo k mimopracov-
ním zálibám, je rozhodující v každém věku, i když s věkem tato motivace, respektive 
zvídavost slábne. Pro nerozhodné nebo méně aktivní jedince jsou důležité vnější 
podněty, nejsilněji působí podněty finanční, které souvisí s tím, že cena kurzů je 
nejvýznamnější překážkou účasti na dalším vzdělávání. Nicméně vnější překážky 
ovlivňují účast na dalším vzdělávání nejméně ve srovnání s vlivem zájmu a podnětů.  

1.3.2 Postoje starších zaměstnanců k dalšímu vzdělávání  

Účast dospělé populace na dalším vzdělávání, resp. na vzdělávacích nebo 
rekvalifikačních kurzech je velmi nízká. Pouze 21 % zaměstnanců ve věku 50-64 let se 
v posledních třech letech zúčastnilo vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu. Účast je 
přímo úměrná dosaženému stupni vzdělání, kvalifikační náročnosti zastávané profese, 
příjmové úrovni, velikostní kategorii zaměstnavatele, velikostní kategorii místa trvalého 
bydliště. Dále je závislá i na odvětvové příslušnosti zaměstnavatele.   

Starší osoby nacházejí uplatnění spíše u zaměstnavatelů, kteří nezabezpečují 
svým zaměstnancům další vzdělávání (51 % respondentů). V podnicích, které 
vzdělávání zabezpečují, je častější vysílání na školení než kurzy probíhající přímo na 
pracovišti. Kurzy speciálně určené pro starší pracovníky jsou zaměstnavateli 
poskytovány spíše výjimečně. Tuto zkušenost mají pouze 3 % respondentů, 57 % 
z nich si je naprosto jisto, že takovéto kurzy jejich zaměstnavatel nepořádá.  

                                                 
100  Hodnocení se provádělo na čtyřstupňové bodové škále, nejvyšší počet bodů byl 4.  
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Podmínky, které vytváří zaměstnavatel pro jejich vzdělávání, nehodnotí starší 
zaměstnanci příliš pozitivně. Je to patrné z jejich souhlasu či nesouhlasu s výroky 
mapujícími podmínky pro vzdělávání. Zúčastnit se kurzu v pracovní době by 
zaměstnavatel rozhodně povolil pouze 21 % z nich, rozhodně neumožnil 18 %. Za 
dostatečně informované o vzdělávacích příležitostech se považuje pouze 11 % 
starších zaměstnanců, zatímco téměř čtvrtina (23 %) tyto informace silně postrádá. 
Zvýšení mzdy v případě dalšího vzdělávání by se dočkalo 6 % starších zaměstnanců, 
stejně jako neplaceného studijního volna. Příspěvky na vzdělávání by poskytl 
zaměstnavatel pouze 5 % respondentů, nabídku na vyšší post v případě absolvování 
dalšího vzdělávání by dostalo 4 % starších zaměstnanců, stejné procento z nich zažívá 
tlak ze strany zaměstnavatele, aby se pracovník dále vzdělával.    

Nejpříznivěji postoj svého zaměstnavatele ke vzdělávání respondenta hodnotí 
vedoucí pracovníci s výjimkou informovanosti o vzdělávacích příležitostech a možnosti 
navštěvovat vzdělávací kurzy v pracovní době. S informovaností jsou spokojenější 
odborníci. Vzhledem k možnosti vzdělávat se v pracovní době je zaměstnavatel vstříc-
nější jak vůči odborníkům, tak úředníkům. Dělníci hodnotí přístup svých zaměstnava-
telů nejméně příznivě ve všech aspektech včetně vzdělávání v pracovní době.  

Z hlediska pracovněprávního vztahu nejhůře hodnotí své možnosti dalšího 
vzdělávání pracující důchodci. Ti většinou pro zaměstnavatele nepředstavují perspek-
tivní zaměstnance, ale pouze dočasnou pracovní sílu, která mu pomáhá překlenout 
určité časové období buď zvýšené poptávky po jeho produkci (sezónní výkyvy) nebo 
aktuální nedostatek vhodné mladší pracovní síly. Poměrně překvapivé je zjištění, že 
přesluhující zaměstnanci hodnotí postoj svého zaměstnavatele vůči jejich dalšímu 
vzdělávání příznivěji než zaměstnanci, a to zejména z hlediska možnosti získání přís-
pěvku na další vzdělávání, možnosti navštěvovat kurzy v pracovní době, ale i vazby na 
pracovní postup. Toto hodnocení je zřejmě důsledkem vyšší loajality přesluhujících 
zaměstnanců vůči zaměstnavateli, případně jejich vyšší úrovně vzdělání a s tím 
související lepší pracovní pozice.  

Starší zaměstnanci se nevzdělávají pouze v rámci vzdělávacích programů svého 
zaměstnavatele, vzdělávacích či rekvalifikačních kurzů, ale vzdělávání se věnují i ve 
svém volném čase. K sebevzdělávání nejčastěji používají tradiční informační zdroje 
(tištěné materiály, odborné časopisy) a nejmodernější informační zdroj - internet. To 
svědčí o tom, že starší lidé, u kterých další vzdělávání představuje důležitou součást 
jejich života, mají dostatečné uživatelské znalosti práce s počítačem a využíváním 
internetu. Ze starších zaměstnanců se sebevzdělává prostřednictvím tištěných mate-
riálů 45 %, internet používá 30 % starších zaměstnanců. Dále jsou využívány služby 
knihoven a vzdělávacích center, počítač bez připojení k internetu a nejméně je 
využíváno sledování vzdělávacích programů nabízených televizí a rozhlasem.  

Mezi staršími zaměstnanci nicméně převládají ti, kteří se nechtějí dále 
vzdělávat. Je to plných 62 % respondentů. Nejvýznamnější překážka, kterou uvedlo 
57 % těchto osob, spočívá v jejich osobním postoji, a sice v tom, že nevidí žádný 
důvod pro tuto aktivitu. S určitou mírou stereotypního chování starších osob souvisí i 
další důvod, kterým je upřednostňování toho, co již ovládají, tedy neochota učit se 
novým věcem. Za další překážku byl označen nedostatek času a přesvědčení, že se 
těmto osobám již nevyplatí věnovat na své vzdělávání peníze a čas. Dalším důvodem 
je nízká sebedůvěra a nechuť ke vzdělávání nebo únava  

I když mezi staršími zaměstnanci je silná převaha těch, kteří nemají zájem se 
dále vzdělávat (62 % vs. 38 %), věková hranice, kterou tito zaměstnanci považují za 
mez, do které je možné naučit se novým věcem, je poměrně vysoká. Pouze 8 % 
starších zaměstnanců je přesvědčeno, že 50 let je již příliš vysoký věk na osvojování si 
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nových znalostí a dovedností, plných 21 % však tuto hranici posouvá až k věku 70 a 
více let. Nicméně nejčastěji uváděnou věkovou kategorií je věk zahrnující samotné 
respondenty, tedy věková skupina 50-59letých (39 %) a věková skupina 60-69letých 
(32 %).  

Shrnutí 

Nízká účast starších zaměstnanců na vzdělávání je ovlivněna jak nedostatkem 
příležitostí poskytovaných zaměstnavatelem, tak i nízkou ochotou samotných starších 
osob ke vzdělávání. Účast na vzdělávání, která je výslednicí těchto dvou faktorů, je 
dále závislá zejména na věku, úrovni vzdělání a s tím související zastávané profesi, 
velikosti podniku a jeho odvětvové příslušnosti. Rozhodující překážky spočívají v nízké 
motivaci a sebedůvěře.  

Bariéry mají podobu finanční i nefinanční. Podniky nevytvářejí vhodné prostředí 
pro vzdělávání starších pracovníků. Pokud jsou tito zařazení do vzdělávání, jeho 
výsledky ve většině případů nejsou ohodnoceny mzdově ani postupem, zřejmě je 
vzdělávání považováno spíše za příspěvek k udržení zaměstnání. 

1.3.3 Vzdělávání nezaměstnaných starších osob 

Tato část výzkumné studie je založena na informacích obsažených v podkladech 
vypracovaných experty ze šesti úřadů práce na základě osnovy, která byla vytvořena 
Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ve spolupráci s úřadem práce Praha-
západ. Tyto podklady vyjadřují osobní názory a zkušenosti expertů příslušných úřadů 
práce. Vzhledem ke struktuře klientely úřadů práce se jedná většinou o názory 
utvářené na základě práce s uchazeči o zaměstnání, kteří v případě osob starších 
padesáti let mají v převážné míře nižší kvalifikační úroveň. Jedná se zejména o osoby, 
které mají pouze základní vzdělání nebo jsou vyučené. Osoby s maturitním vzděláním 
a zejména osoby s vysokoškolskou úrovní vzdělání hledají pracovní uplatnění spíše 
prostřednictvím personálních agentur nebo kontaktů získaných v předchozím zaměst-
nání nebo během studií.  

1. Odborná připravenost starších osob je závislá na tom, zda se jedná o 
osoby vytvářející tzv. sekundární trh práce, který je charakteristický vysokou fluktuací, 
nízkými výdělky, nedobrými pracovními podmínkami a nízkou péčí o zaměstnance. 
Tyto osoby vykazují velmi nízkou odbornou připravenost. Naproti tomu lidé z tzv. 
primárního trhu práce vykazují dobrou odbornou připravenost za předpokladu, že 
vykonávali práci odpovídající oboru svého počátečního vzdělání a mají tudíž dlouho-
letou praxi, během níž si své vzdělání aktualizovali a dále doplňovali a získali příslušný 
certifikát, osvědčení, atestaci apod. Pokud však další vzdělávání opominuli, znalosti 
původně získané ve škole obvykle nestačí, aby vyhověli stávajícím požadavkům na 
trhu práce a mohli získat uplatnění odpovídající formální úrovni jejich počátečního 
vzdělání.  

Experti úřadů práce se shodli na tom, že starším osobám obecně chybí znalost 
práce s počítačem a internetem, což je posilováno obavou tyto technologie používat, 
projevuje se nedostatečná jazyková vybavenost, horší adaptace na nové úkoly a 
postupy, špatné sebeprezentační dovednosti. Obecným nedostatkem je také zatíženost 
stereotypy či dokonce špatné pracovní návyky, neznalost a nepřizpůsobivost moderním 
formám řízení a plnění norem kvality (ISO normy). 
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Rozdíly v připravenosti starších osob jsou závislé i na vykonávané profesi. 
Pokud jde o profese, které prodělaly podstatný technologický pokrok (technické 
profese) či se podstatně rozšířil a změnil jejich obsah (např. účetnické činnosti), starší 
osoby i při dlouholeté praxi mají jen dílčí znalosti svého oboru z hlediska současných 
požadavků. 

2. Ochotu dále se vzdělávat hodnotí úřady práce zejména z hlediska ochoty 
účastnit se rekvalifikací. Ta je silně závislá na úrovni počátečního vzdělání - s nižší 
úrovní dosaženého vzdělání se ochota účastnit se rekvalifikací snižuje. Tato závislost 
platí obecně pro celou populaci, se zvyšujícím se věkem však sílí. Navíc v některých 
případech, jak vyplývá ze zkušeností úřadů práce, se rekvalifikací nechtějí účastnit ani 
vysoce kvalifikovaní pracovníci. Jde zejména o ty osoby, které ve své profesní kariéře 
dospěly do relativně vysokého postavení, z něhož byly odvolány a propuštěny. Ve 
svém věku mají jen mizivou šanci nalézt zaměstnání s obdobným společenským 
statutem. O práci s nižším statutem nemají zájem, a proto nevidí ani smysl se 
rekvalifikovat.  

Zájem o rekvalifikace se snižuje i s horším zdravotním stavem a také s délkou 
rekvalifikačního kurzu. Dlouhé rekvalifikační kurzy jsou v naprosté většině staršími 
osobami odmítány. V případě, že existuje nabídka pracovního místa, dávají starší 
osoby přednost okamžitému výdělku před pobíráním dávky v rekvalifikaci. Působí zde 
snaha, aby výpadek v příjmu byl co nejkratší a byla zachována dosavadní životní 
úroveň. 

Naopak zájem o rekvalifikaci se zvyšuje s příslibem získání zaměstnání 
nebo souvisí se snahou udržet si zaměstnání ve svém oboru. Zájem o účast 
v rekvalifikaci projevují silněji osoby, které s ohledem na současné požadavky zaměst-
navatelů svou profesi umí pouze částečně (např. účetní, fakturanti), nebo zájemci o ty 
obory, kde se základní profesní dovednosti podstatně rozšířily o nové poznatky, např. 
počítačové a jazykové.  

Hlavními argumenty starších uchazečů o zaměstnání pro odmítání rekvalifikace 
je přesvědčení o neperspektivnosti vzdělání vzhledem k délce období chybějícího do 
odchodu do důchodu, dále přesvědčení, že nejsou schopni se nové věci naučit, ale i 
snaha co nejrychleji získat nové zaměstnání a znovu vydělávat a nezdržovat se 
vzděláváním, zatímco jsou odkázáni na podporu.  

3. Hlavní problém dalšího odborného vzdělání starších osob je spatřován 
v samotné neexistenci systému dalšího vzdělávání, v jehož rámci by mohlo být 
nabízeno vzdělávání specificky koncipované pro tuto věkovou kategorii 
z hlediska rychlosti výuky, rozsahu výuky, výukových metod. Starší občané často 
dávají přednost vzdělávání ve skupině stejně starých osob s lektorem, který není 
výrazně mladší než jsou oni sami. Metody výuky by měly respektovat možnosti starších 
osob, tzn. že výukové programy by měly intenzitu studijních povinností pouze postup-
ně zvyšovat, zařazovat i opakování učiva z nižších úrovní, používat pedagogiku pro 
dospělé. 

Vzdělávání dospělých zabezpečované školami je pro tuto věkovou kategorii 
považováno za zcela nevyhovující, neboť je svým charakterem výlučně zaměřeno na 
mladší zájemce. Problémem jsou také shodné vstupní požadavky pro všechny věkové 
kategorie.  

Součástí specifického přístupu ke starším pracovníkům je také nezbytná 
provázanost školení s praktickou aplikací nabytých nových dovedností (viz ÚP Opava). 
Praktická aplikace v reálném pracovním prostředí by měla být dlouhodobější, aby se 
mohly nové informace a dovednosti dostatečně zažít a upevnit.  
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Zatím chybí možnosti formálního uznání kvalifikace na základě dosažené praxe 
(blíže viz kap. 2.1). 

4. Vytváření výukových, informačních a rekvalifikačních programů pro 
seniory je považováno za zcela nedostatečné, programy zaměřené specificky na tuto 
věkovou kategorii v podstatě neexistují. Výjimku představují pouze poradenské nás-
troje aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou rozvíjeny specifiky pro uchazeče nad 
50let u některých úřadů práce (Chomutov) zejména díky podpoře z ESF. Jedná se o 
individuální a skupinové poradenské aktivity, JOB kluby, motivačně diagnostické 
moduly.  

Zlepšení se očekává od naplňování konceptu celoživotního učení a využívání 
prostředků ESF. V současné době však projekty předkládané úřadům práce nejsou 
výhradně cílené na tuto věkovou skupinu, starší osoby jsou pouze součástí cílové 
skupiny.  

5. Informovanost starších osob o vzdělávacích příležitostech je závislá na 
aktivitě a schopnostech jednotlivce. Lidé vzdělanější s přístupem k internetu jsou 
schopni si dostupné informace opatřit. Problémem je však chybějící ucelený informační 
systém, který by umožňoval získat kompletní informace o všech vzdělávacích příleži-
tostech. Na úřadech práce jsou dostupné pouze informace o nabídce poradenských a 
rekvalifikačních aktivit realizovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Informace 
o širší nabídce vzdělávání mohou zájemci získat v informačních a poradenských 
střediscích úřadů práce.  

6. Pracovníci úřadů práce zdůrazňují důležitost motivační složky v rámci 
vzdělávání u starších osob, které ve většině případů trpí menší sebedůvěrou (charak-
teristika uváděná všemi ÚP). Vedle toho ztrácejí rychle motivaci k hledání nového 
zaměstnání a k rekvalifikaci, zejména při opakovaném odmítnutí v zaměstnání či 
s prodlužováním délky nezaměstnanosti (viz např. ÚP Ostrava). Většina z nich není 
zvyklá na změnu profese (velké obtíže to působí zejména u dělnických povolání a 
nižších administrativních pozic - viz ÚP Opava) a navíc mají silné obavy z neúspěchu 
v rekvalifikačním kurzu.  

Z toho vyplývá, že součástí rekvalifikací a vzdělávacích kurzů by měly být 
motivační kurzy, které by podpořily úspěšnost rekvalifikace a následné umístění na 
trhu práce. Stejně důležité je i poradenství včetně pracovně profesní diagnostiky, které 
předchází výběru rekvalifikace, a také informace o trhu práce a kurzy nácviku 
prezentačních dovedností, které jsou důležité pro hledání nového zaměstnání. Zatím 
však poradenské, motivační a adaptační aktivity nejsou na základě platného zákona o 
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. považovány za součást rekvalifikace (viz UP Chomu-
tov). V případě účasti v těchto aktivitách je třeba přiznat uchazeči stejnou podporu a 
stejné podmínky, jaké pobírají účastníci rekvalifikačních kurzů. Vedle toho je třeba 
rozpracovat nástroje poradenství a motivačních kurzů, které by byly specificky 
zaměřeny na starší osoby. Motivačně poradenské kurzy by měly být šity na míru 
těmto osobám, aby umožnily odstranit jejich obavy z učení a rekvalifikačního kurzu a 
rovněž je připravit na zvládnutí zvýšených nároků zaměstnavatelů, na nové pracovní 
podmínky, moderní technologie, změněnou firemní kulturu atd. 

7. Problémy jsou spatřovány nejen na straně nabídky vzdělávání, ale i na 
straně zaměstnavatelů, kteří fakticky dávají přednost vzdělávání mladších 
pracovníků. 

Pro osoby s nízkým vzděláním, které většinu pracovního života vykonávaly 
manuální práci, je velmi obtížné nabízet rekvalifikace či jiné školící kurzy. Škála profesí, 
které by mohly vykonávat, je většinou omezena na profese pomocné či manuální, 
nepříliš fyzicky náročné. Jde zejména o práce spojené s úklidem, ostrahou, pomocnými 
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činnostmi apod. Množství těchto pracovních příležitostí u zaměstnavatelů se stále 
zužuje. Malé firmy tato pracovní místa buď nemají vůbec či jen ve velmi omezeném 
počtu. Velké firmy tato pracovní místa, která tradičně patřila do struktury 
zaměstnaných, v současné době také omezují. Tlak na snižování nákladů spojený 
s outsourcingem obslužných činností přispívá ke ztrátě pracovních příležitostí pro starší 
nízkokvalifikované pracovníky, neboť specializované obslužné firmy zaměstnávají 
výhradně mladé, fyzicky zdatné osoby.  

8. Účinnost opatření APZ v oblasti vzdělávání starších uchazečů o 
zaměstnání hodnotí ÚP následovně: K zintenzivnění práce se skupinou nezaměstnaných 
nad 50 let do určité míry přispělo stanovení procentních podílů účasti starších osob 
na opatřeních APZ, zejména rozsah poradenské činnosti a nabídku rekvalifikačních 
kurzů pro tuto věkovou skupinu. Faktické naplnění podílů je však obtížné, neboť účast 
nelze nařídit a jak již bylo zmíněno, ochota k rekvalifikacím je u starších a nízkokvalifi-
kovaných uchazečů o zaměstnání poměrně nízká. Z tohoto důvodu některé úřady práce 
považují stanovení podílů dokonce za nepřijatelné nebo omezující (Chomutov, Zlín), 
jiné upozorňují na to, že v důsledku striktního naplňování podílů může dojít k plýtvání 
penězi a k zastavení aktivních opatření pro jiné věkové skupiny (Opava). Úřadům se 
nedaří stanovený celkový podíl účasti starších osob na opatřeních APZ (25 %) naplnit, 
zájem o účast v rekvalifikacích se nedaří příliš zvyšovat.  

V rámci rekvalifikací chybí možnost doplnit si potřebné znalosti a dovednosti 
dlouhodobějším zácvikem ve firmě (viz ÚP Opava). Tato možnost by byla velmi 
účinná právě u starších osob, které se obávají neúspěchu v rekvalifikačním kurzu.  

Kezvýšení zájmu o vzdělávání nevede ani možnost zpracovat s uchazeči o práci 
individuální akční plán, neboť je o ně ze strany osob nad 50 let zcela minimální 
zájem.  

Odpovědi pracovníků úřadů práce na otázku, zda je možné využít zkušenosti 
starších osob při vzdělávacích a poradenských aktivitách, jsou ve většině případů 
záporné. Jsou oceňovány praktické dovednosti související s dosud vykonávanou 
profesí. Je však zdůrazněno, že tyto nejsou postačující, pokud nejsou doplněny 
pedagogickým výcvikem, kultivací jazykového projevu, prezentačními dovednostmi 
atd., tj. dovednostmi, které většině starších osob chybí. 

9. Experti úřadů práce považují za účelné organizovat systematické dlouho-
dobé vzdělávání starších osob zejména v souvislosti s prodlužováním věku odchodu 
do důchodu. Řešení situace starších osob rekvalifikací až ve chvíli, kdy jsou nezaměst-
naní nebo je ohroženo jejich pracovní místo, je velmi málo účinné. Je nezbytná 
prevence, předcházení stavu, kdy starší zaměstnanec již nestačí technologickým a 
organizačním změnám své profese či jinak nesplňuje nároky zaměstnavatele. Starší 
občané se budou vzdělávat, pokud se celoživotní učení stane součástí jejich života již 
v mladším věku, neboť průběžné vzdělávání nejen udržuje schopnost učení, ale vede i 
k pochopení učení a vzdělávání jako nezbytné nutnosti pro uplatnění na trhu práce.  

Řešením je všeobecné přijímání „kultury“ celoživotního učení, kdy bude 
nepřijatelné, aby ukončení školy bylo považováno za ukončení vzdělání, a každý 
jednotlivec bude vybaven schopností si dále doplňovat znalosti a rozšiřovat dovednosti. 
To vyžaduje vytvoření systému dalšího vzdělávání, který by byl masově společensky 
podporován.  

Experti upozorňují, že toto vzdělávání by měly zabezpečovat instituce, které 
jsou pro celoživotní vzdělávání odpovídajícím způsobem materiálně a personálně 
vybaveny. Nezbytné je také motivování zaměstnavatelů, aby své zaměstnance 
vzdělávali bez ohledu na jejich věk. Průběžné vzdělávání zaměstnanců je pro 
zaměstnavatele také efektivnější než nárazové odstraňování nedostatečných znalostí a 
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dovedností.  

10. Finanční stimuly, které by podpořily zájem zaměstnavatelů i jednotlivců o 
další vzdělávání a rekvalifikace ve starším věku, jsou zatím velmi slabé. Zaměstna-
vatelé by měli být finančně motivováni k poskytování vzdělávání starším osobám. 
Experti úřadů práce navrhují více možností: (a) kompletní úhrada nákladů spojených 
se vzděláváním starších zaměstnanců (kurzovné, náklady vzniklé nepřítomností 
školeného zaměstnance na pracovišti, cestovné, stravné, ubytování), (b) daňová 
zvýhodnění pro zaměstnavatele, (c) snížení odvodů za starší pracovníky na politiku 
zaměstnanosti, (d) daňová zvýhodnění pro zaměstnance, kteří dbají o svůj profesní 
růst. I v současné době je vzdělávání zaměstnanců podporováno z veřejných zdrojů 
v rámci opatření 4.1 OP RLZ a JPD pro cíl 3.  

Vzhledem k tomu, že ne všichni zaměstnavatelé jsou ochotni zabývat se 
vzděláváním zaměstnanců, je navrhováno, aby zodpovědnost za celoživotní učení nesli 
občané, kteří by do svého dalšího vzdělávání investovali z prostředků získávaných 
například prostřednictvím obcí, ve kterých žijí, a zaměstnavatelé by měli povinnost 
pracovníka uvolnit po určitý počet dní v roce z práce.  

Chybí možnosti finančně dotovat účast na formálním vzdělávání uchazečů 
v rámci školského systému (viz ÚP Opava). To kromě jiných nevýhod pro dospělé, 
zejména starší osoby, tuto formu vzdělávání prakticky vylučuje z možné nabídky 
vzdělávacích příležitostí. 

Výrazným finančním stimulem ke zvýšení zájmu o celoživotní vzdělávání by byla 
i větší zásluhovost důchodového systému (příznivější náhradový poměr), který by 
více oceňoval dosaženou odbornost. Současný stav, kdy platí, že čím vyšší odbornost 
a tím i pracovní příjem, tím je procento přiznaného důchodu vztaženého k pracovnímu 
příjmu nižší, je spíše demotivující.  

 

Shrnutí 

Starším nezaměstnaným podle názorů expertů z úřadů práce chybí zejména 
motivace k dalšímu vzdělávání a sebedůvěra v jeho zvládnutí, motivační složka je ve 
vzdělávání zastoupena nedostatečně. Rekvalifikaci je třeba více spojit s praxí, se 
zácvikem přímo na pracovišti. Komplexní informace o vzdělávacích příležitostech zatím 
nejsou dostupné z jednoho místa. Řešení situace starších osob rekvalifikací až ve chvíli, 
kdy jsou nezaměstnaní nebo je ohroženo jejich pracovní místo, je málo účinné. Je 
nezbytná prevence, předcházení stavu, kdy starší zaměstnanec již nestačí techno-
logickým a organizačním změnám své profese či jinak nesplňuje nároky zaměstnava-
tele. Starší občané se budou vzdělávat, pokud se celoživotní učení stane součástí 
jejich života již v mladším věku, neboť průběžné vzdělávání nejen udržuje schopnost 
učení, ale vede i k pochopení učení a vzdělávání jako nezbytného předpokladu pro 
uplatnění na trhu práce.  

1.4 Postoje zaměstnavatelů 

Tato část studie vychází z výsledků dotazníkového šetření zaměstnavatelů, 
které realizovala firma Markent v roce 2006 (podrobněji viz zpráva z výzkumu 
zaměstnavatelů). Výzkumu se zúčastnilo 1 032 organizací, které byly dotazovány na 
širokou škálu otázek týkajících se zaměstnávání starších osob. Část dotazníku se 
týkala i hodnocení kvalifikační připravenosti a dalšího vzdělávání zaměstnanců starších 
50 let a lze je shrnout do následujících tří okruhů.  
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a) Hodnocení úrovně kvalifikací a dovedností starších pracovníků  

Většina podniků neodmítá apriori zaměstnávat starší pracovníky. Více než 61 % 
z nich se vyjádřilo, že starší pracovní síla je pro podniky atraktivní. Nejčastěji podniky 
zaměstnávají mezi svými pracovníky čtvrtinu až polovinu starších zaměstnanců nad 50 
let. Ve sledovaném vzorku podniků dokonce přes 15 % zaujímají takové subjekty, 
v nichž pracovníci nad 50 let tvoří více než polovinu zaměstnanců. Podniky s mladou 
pracovní silou, kde starší nedosahují ani čtvrtiny zaměstnanců, tvoří cca 35 % 
podniků. 

Podniky, které oceňují starší pracovníky, se vyskytují spíše mezi nepodnika-
telskými subjekty a z hlediska odvětví mezi subjekty působícími v oblasti osobních 
služeb, zemědělství. Situace byla pro starší osoby relativně příznivá i v odvětvích 
odborně náročných služeb a v průmyslu. Naopak, problémy se vyskytují spíše 
v zahraničních než domácích firmách, spíše v malých než velkých podnicích a ve 
firmách, v nichž nepůsobí odborová organizace. Ukazuje se, že velikost podniku má 
dominantní vliv na chování podniku a na jeho celkový přístup k lidským zdrojům 
včetně ochoty zaměstnávat starší pracovníky.  

Podniky zároveň vidí četné problémy na straně starších osob, které negativně 
ovlivňují jejich zaměstnatelnost. V deklarovaných postojích zaměstnavatelů hrají 
znalosti a dovednosti starších osob, respektive ochota se dále vzdělávat, velice 
důležitou roli. Nízká schopnost starších zaměstnanců vstřebat měnící se požadavky na 
profesní znalosti je uváděna mezi třemi nejvýznamnějšími skutečnostmi, které ztěžují 
jejich uplatnění u dotazovaného zaměstnavatele. 

 

Tabulka č. 2 Síla vlivu vybraných okolností na uplatnění lidí starších 50 let  

okolnosti MEAN* 

nezvládají měnící se požadavky na pracovní výkon 2,34 

nabízená mzda se jim zdá nízká 2,28 

nezvládají měnící se požadavky na profesní znalosti 2,28 

máme dostatek mladších uchazečů 2,12 

nemají dostatečnou fyzickou sílu 2,10 

nejsou ochotni se dále vzdělávat 2,09 

nemají potřebnou psychickou odolnost 2,06 

pracovníci starší 50 let mají vysokou nemocnost 2,06 

nemůžeme je zaměstnávat na zkrácenou pracovní dobu 1,84 

nabízené zaměstnanecké výhody považují za nedostatečné 1,78 

nechtějí pracovat přesčas, přestože je to nutné 1,73 

náklady práce na pracovníky starší 50 let jsou příliš vysoké 1,60 

* stupnice 1-4, kde 1= vůbec neztěžuje uplatnění a 4= velmi ztěžuje uplatnění 

 

Kolem poloviny podniků tvoří ty, které si stěžují na špatnou připravenost 
starších pracovníků zvládnout vývoj ve své profesi. Většinou jde o podniky, které jeví 
malou ochotu zaměstnávat starší osoby, tedy malé podniky, podniky se zahraniční 
majetkovou účastí, a to bez ohledu na to, zda v podniku převládají manuální či 
nemanuální profese. Rovněž zaměstnavatelé v odvětví obchod a stravování starší 
pracovníky spíše odmítají. 
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Stěžují si však i někteří výrazní zaměstnavatelé starších pracovníků, jako jsou 
podniky v oblasti osobních služeb a zpracovatelského průmyslu. V odborně náročných 
službách jsou také pociťovány nedostatky v úrovni profesních znalostí. Stejní zaměst-
navatelé, kteří vidí nedostatky ve zvládání profese staršími osobami, hodnotí také 
nepříznivě ochotu těchto osob si dané mezery ve znalostech doplnit a dále se 
vzdělávat.   

Nízká úroveň všeobecných i profesních dovedností ztěžuje postavení 
starších pracovníků zejména ve vztahu k mladším věkovým skupinám, které jsou již 
ze školy vybaveny modernějšími poznatky v rychle se rozvíjejících oborech nebo 
komplexnějším vzděláním z hlediska nových požadavků tržního prostředí. Porovnání 
schopností starších pracovníků nad 50 let s mladšími ve věkové skupině 25-35 let 
vyznívá jednoznačně nepříznivě pro prvně uvedenou skupinu.  

Nejvýraznější odstup se projevuje zejména pokud jde o jazykové znalosti a o 
práci s počítačem. Úroveň těchto dovedností u starších osob hodnotí zaměstnavatelé 
na zhruba poloviční úrovni ve srovnání s dovednostmi mladých pracovníků. Největší 
rozdíl se projevuje v případě podniků z odvětví obchodu a stravování, kde lze 
očekávat, že jazykové dovednosti jsou na jednom z prvních míst mezi schopnostmi 
vyžadovanými při výkonu profese. To také vysvětluje nízkou atraktivitu starších 
pracovníků pro subjekty, které podnikají v tomto oboru, a malou ochotu je zaměstná-
vat. Avšak i v rámci ostatních odvětví je odstup mezi dovednostmi starších a mladších 
pracovníků značný a výraznější roli v tom nehraje ani velikost nebo vlastnictví firmy. 
Neschopnost starší populace dorozumět se v cizím jazyce je vnímána zaměstnavateli 
výrazně. Záleží však na charakteru práce, zda se reálně projeví jako handicap při 
přijímání či udržení zaměstnání. Problémem je, že pro starší věkové ročníky nad 50 let 
je zvládnutí cizího jazyka na profesionální úrovni již velmi obtížné. 

 

Graf č. 10 Porovnání znalostí a dovedností starších a mladších pracovníků 
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Pozn.: Odpovědi na otázku, zda mají zaměstnanci dané věkové skupiny uvedené znalosti, dovednosti či 
vlastnosti (1-velmi, 5-vůbec) 

 
Podobně jsou zaměstnavateli hodnoceny jako nedostatečné i schopnosti starších 

pracovníků ovládat počítač, které jsou ve srovnání s mladšími pracovníky na téměř 
poloviční úrovni. Relativně lepší úroveň počítačových dovedností u starších pracovníků 
a také nižší odstup za mladšími věkovými skupinami jsou patrny spíše v nepodnikatel-
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ském sektoru, v nemanuálních profesích a v odborně náročných službách, což jsou 
obory a činnosti, kde je používání počítače obvyklé. Starší osoby, které zde pracují, 
byly nuceny se více přizpůsobit nárokům duševní práce v těchto sektorech převládající, 
ke které je v současné době používání počítače již nezbytné. Potvrzuje se skutečnost, 
že počítačové dovednosti lze kromě absolvování kurzů získat i praxí a učením se od 
kolegů v zaměstnání. Naopak, největší rozdíly mezi staršími a mladšími pracovníky 
jsou v odvětvích zemědělství, dopravní služby a osobní služby, kde je používání 
počítačů méně časté. Starší pracovníci zde jsou velmi málo vybaveni znalostmi práce 
s počítačem, a to i ve srovnání se svými vrstevníky pracujícími v jiných oborech 
činností. 

Přizpůsobivost technologickým změnám je u starších pracovníků hodno-
cena zaměstnavateli jako zhruba o třetinu nižší ve srovnání s mladými pracovníky. 
Obdobně, rovněž na zhruba třetinové úrovni, zaměstnavatelé hodnotili i ochotu starších 
osob se dále vzdělávat. Je to dáno tím, že obě charakteristiky jsou navzájem 
propojené. Přizpůsobivost technologickým změnám vyžaduje průběžné doplňování 
odborných a technických dovedností. Je proto závislá na postojích a zájmu o 
vzdělávání.  

Podniky se vyjadřovaly i k tomu, jaké vlastnosti a dovednosti by měli mít starší 
pracovníci, aby se stali pro podnik atraktivnější pracovní silou. Mezi nejsilnější 
požadavky k zatraktivnění pracovníků starších 50 let zaměstnavatelé řadili vysokou 
kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti, dále pak zvládnutí práce na počítači a 
možnost uplatnit na tyto osoby nižší daně a odvody ze mzdy. Naopak, zaměstnavatelé 
v menší míře (4 z 10) požadovali od starších pracovníků, z důvodu jejich zatraktivnění, 
ochotu pracovat za méně peněz. 

Zvládnutí práce na počítači, stejně jako lepší znalost cizích jazyků požadovali 
zejména zaměstnavatelé s nemanuálními profesemi. Naopak tam, kde převládají 
profese manuální, častěji požadovali nižší nemocnost a lepší fyzickou kondici. 

 

Tabulka č. 3 Míra potřeby vlastností pro zvýšení atraktivity pracovníků starších 
50 let 

požadovaná vlastnost MEAN* 

mít vyšší kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti 3,17 

lépe zvládat práci s počítači a moderní komunikační technikou 3,10 

mít nižší daně a odvody ze mzdy 3,00 

být více ochotni dále se vzdělávat 2,91 

mít lepší znalost cizích jazyků 2,78 

být v lepší fyzické kondici 2,73 

mít větší zájem o svou práci 2,71 

být více ochotni spolupracovat s mladšími pracovníky 2,68 

být méně nemocní 2,67 

být v práci snaživější 2,65 

být ochotni pracovat za méně peněz 2,34 

* stupnice 1-4, kde 1= rozhodně ne a 4= rozhodně ano 

 
 
b) Podniková opatření realizovaná pro starší pracovníky v oblasti vzdělávání 

Čtyři pětiny zaměstnavatelů v rámci šetření uvedly, že zařazují všechny 
pracovníky bez ohledu na věk do podnikového vzdělávání podle požadavků vykonávané 
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profese a že poskytují informace zaměstnancům o možnostech dalšího vzdělávání - viz 
tabulka č. 4. Příspěvek zaměstnancům na vzdělávací kursy poskytují necelé tři čtvrtiny 
zaměstnavatelů, 6 z 10 zaměstnavatelů motivuje své zaměstnance k zvyšování 
kvalifikace možnostmi kariérního růstu a polovina jich pak zaměstnance motivuje 
finančně. Neplacené volno za účelem vzdělávání poskytují 4 z 10 zaměstnanců a pouze 
sedmina jich pořádá speciální kurzy pro zaměstnance starší 50 let.  

 

Tabulka č. 4 Formy participace zaměstnavatele na vzdělávání zaměstnanců 

formy  počet kladných odpovědí v % 
zařazování všech pracovníků bez ohledu na věk do podnikového 
vzdělávání podle požadavků vykonávané profese 

82 

poskytování informací zaměstnancům o možnostech dalšího 
vzdělávání 

79 

příspěvek zaměstnancům na vzdělávací kurzy 72 

motivace k zvyšování kvalifikace daná možnostmi kariérního růstu 58 

finanční motivace k zvyšování kvalifikace 48 

poskytování neplacené dovolené za účelem vzdělávání 41 

pořádání speciálních kurzů pro zaměstnance starší 50 let 14 

 
Vyjma pořádání speciálních kurzů pro zaměstnance starších 50 let se všechny 

ostatní formy participace zaměstnavatelů na vzdělávání svých zaměstnanců významně 
častěji uplatňují v nepodnikatelské sféře, v subjektech se zahraniční účastí, ve velkých 
organizacích, v organizacích, kde pracuje vyšší procento osob starších 50 let, dále pak 
tam, kde působí odbory, kde mají zpracovaný plán náboru zaměstnanců a plán rozvoje 
lidských zdrojů.  

O efektivním vynaložení svých finančních prostředků na vzdělávání zaměst-
nanců starších 50 let je přesvědčeno 60 % zaměstnavatelů. Nízkou efektivitu prezen-
tovaly zejména podnikatelské subjekty, subjekty s českým kapitálem, organizace 
z odvětví obchodu a stravování, organizace, kde nepůsobí odbory, malí zaměstnava-
telé, zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají osoby starší 50 let, a ti, kteří nemají 
zpracovaný plán rozvoje lidských zdrojů. 

Ochota, se kterou podniky chtějí poskytovat vzdělávací kurzy také starším 
pracovníkům, je závislá na tom, jak hodnotí efektivnost takto vynaložené investice. 
Pouze malá část podniků odpověděla, že považují za efektivní investovat do pracovníků 
bez omezení po celou dobu jejich zaměstnaneckého poměru, resp. do věku odchodu do 
důchodu (necelých 7 %, resp. necelá 2 % podniků). Všemi ostatními byla stanovena 
věková hranice. Zlomovými body se pro zaměstnavatele ukazuje být věk 50 roků (15 
%), 55 roků (21 %) a 60 roků (20 %). Na růst hranice věku, do které zaměstnavatel 
považuje investici do vzdělání za efektivní, pozitivně působí vliv odborů, velikost 
organizace (čím větší, tím lépe), zpracování plánu rozvoje lidských zdrojů a skutečnost, 
že jde o nepodnikatelský subjekt.  

 

c) Opatření v rámci veřejných politik a podpory, která by podniky uvítaly 

V poslední části šetření se podniky vyjadřovaly k návrhům na nová opatření 
v rámci veřejných politik v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti a podpůrných programů, 
která by napomohla zvýšení účasti starších osob na vzdělávání, a tím zlepšila i jejich 
zaměstnatelnost. Politiku, která by podporovala další vzdělávání starších pracov-
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níků, považují podniky za velmi důležitou. Všechna předložená opatření byla zaměst-
navateli v průměru označena za opatření, která by přispěla ke zvýšení pracovního 
uplatnění osob starších 50 let - viz tabulka č. 5.  

Největší váhu, a to bez rozdílů, přikládají podniky podpoře nabídky vzdělávacích 
kurzů, které by byly přizpůsobeny potřebám starších osob. Kurzy šité na míru pro 
starší osoby přitom podniky ve vzdělávání svých vlastních zaměstnanců málo realizují, 
jak vyplývá z odpovědí v jiných částech dotazníku.  

Ve výčtu nástrojů veřejných politik, které by podniky uvítaly, pak následují 
dotace pro zaměstnavatele, kteří školí starší osoby, a dále přístup k informacím o 
příležitostech dalšího vzdělávání a zavedení bezplatného poradenství zaměřeného na 
profesní rozvoj a další vzdělávání starších osob pro jednotlivce.  

  

Tabulka č. 5 Účinnost opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let 
z oblasti vzdělávání  

opatření z oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace MEAN* 

podporovat nabídku vzdělávacích kurzů, jejichž výuka je přizpůsobena starším lidem 3,17 

dotovat zaměstnavatelům školení starších osob 50 let 3,13 

poskytovat více informací o příležitostech dalšího vzdělání 3,13 
zavést bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené na profesní rozvoj a další vzdělávání 
starších osob 

3,12 

zlepšit odbornou připravenost osob starších 3,10 

rozšířit vzdělávání pracovníků starších 50 let 3,02 
zavést bezplatné poradenství pro zaměstnavatele týkající se možností a podmínek dalšího 
vzdělávání osob starších 50 let 

2,80 

umožnit zaměstnancům starším 50 let získat poukázky na kurzy dalšího vzdělávání podle 
vlastního výběru 

2,70 

* stupnice 1-4, kde 1= vůbec by jim to nepomohlo a 4= velmi by jim pomohlo 

 

Na posledním místě, ale stále ještě jako velmi významné, jsou uváděny 
vzdělávací poukázky. Je zřejmé, že podniky nejsou detailně obeznámeny s výhodami a 
podmínkami zavedení tohoto nástroje. Dávají spíše přednost přímým dotacím či 
bezplatným službám poradenského a informačního charakteru. Poukázky by přitom 
mohly výrazně zvýhodnit právě skupinu starších pracovníků a rozšířit možnosti 
externích školení specificky přizpůsobených této věkové skupině, která podnik nemůže 
sám organizovat či je to pro něj neefektivní.  

Pokud se týče opatření aktivní politiky zaměstnanosti, hodnotí podniky 
rekvalifikační kurzy jako velmi významnou podporu ze strany úřadů práce pro zvýšení 
zaměstnatelnosti starších osob. Za nimi hned následují poradenství a motivační kurzy. 
Dotace a finanční podpory zaměstnavatelům však podniky upřednostňují na prvních 
místech před všemi ostatními nástroji. 

Analýza rovněž ukázala signifikantní rozdíly v odpovědích zaměstnavatelů. 
České subjekty, v porovnání s ostatními, více prosazovaly opatření, která jsou založena 
na dotaci. Nepodnikatelské organizace dávaly více prostoru poradenství a podpoře 
účasti na rekvalifikačních kurzech.  
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Shrnutí 

Podniky ve většině případů nehodnotí starší pracovníky jako neatraktivní 
pracovní sílu. Vidí však zároveň závažné nedostatky v úrovni jejich vzdělání a v ochotě 
si potřebné znalosti průběžně doplňovat. Kolem poloviny podniků hodnotí schopnost 
starších pracovníků zvládnout nároky kladené vývojem v jejich profesi jako nízkou. 
Nepříznivé kvalifikační charakteristiky podniky označují jako významnější bariéru pro 
zaměstnávání starších osob než problémy typu zdravotní kondice, nadměrných 
mzdových požadavků či pracovní doby a pracovních úvazků. 

Na první místo požadovaných schopností u starších osob, které by se měly 
zlepšit, podniky řadí odborné znalosti a dovednosti spojené s danou profesí. Teprve až 
na dalších, i když velmi významných místech, jsou požadavky na zvýšení jazykových 
znalostí, dovedností práce s počítačem, schopností přizpůsobovat se technologickým 
změnám. Rovněž ochota se dále vzdělávat je u starších osob hodnocena jako 
nedostatečná. 

Pokud podniky realizují vzdělávání svých zaměstnanců, zaměřují se spíše na 
běžné formy, tj. zařazují zaměstnance do školení podle potřeb podniku. Většinou 
neberou v úvahu věk. Lze proto předpokládat, že jsou spíše upřednostňováni mladší 
pracovníci. Pouze malá část podniků (15 %) přizpůsobuje kurzy potřebám starších 
pracovníků. Další specifická opatření podporující starší zaměstnance s cílem vytvořit 
jim lepší podmínky pro pokračování v práci realizuje zanedbatelná část podniků (5 %). 
Podniky by proto měly být více stimulovány, pokud je žádoucí, aby věnovaly více 
pozornosti starším pracovníkům a průběžně se staraly o jejich kvalifikační rozvoj. 

Alternativní nástroje, které by podněcovaly iniciativu samotných pracovníků, 
jako jsou plány kariérního růstu jednotlivců, neplacené volno apod. podniky používají 
pro vzdělávání svých pracovníků méně často. 

Ochota podniků investovat do rozvoje a vzdělávání starších zaměstnanců se 
snižuje v předdůchodovém věku těchto pracovníků, tj. po dosažení 55 let. Investici 
vloženou do pracovníků ve věku kolem 60 let již podniky považují za pro ně málo 
efektivní. Péče o starší pracovníky by proto podnikům měla být více kompenzována 
různými nástroji finanční stimulace. Tyto je vhodné odstupňovat s rostoucím věkem 
pracovníků.  

Míra, se kterou jsou podniky ochotny se věnovat starším zaměstnancům, se 
mezi jednotlivými typy podniků významně liší. Velké podniky, které se plánovitě 
zabývají lidskými zdroji, mají více zkušeností a také zdrojů na to, aby svá opatření 
specificky zaměřily i na starší pracovníky. Platí to také pro podniky v nepodnikatelské 
sféře a pro podniky, v nichž působí odborová organizace. Na druhé straně podniky 
zaměstnávající převážně mladou pracovní sílu, malé a střední podniky patří mezi 
zaměstnavatele, kteří nemají zájem se staršími pracovníky zaobírat a uvádějí spíše 
nevýhody spojené s jejich zaměstnáváním. Na tyto podniky by měly být zaměřeny 
informační kampaně a měla by jim být poskytována příslušná poradenská podpora. 



Příloha II 
 
 

 250

2. Zhodnocení existujícího legislativně systémového 
rámce 

2.1 Legislativní úprava vzdělávání starších osob  

a) Všeobecné podmínky 

V ČR neexistuje specifická právní norma vztahující se ke vzdělávání 
dospělých,101 tím spíše ke vzdělávání starších osob. Vzdělávání dospělých se řídí pouze 
několika právními předpisy, které dílčím způsobem upravují vzdělávání jednotlivých 
specifických skupin (zaměstnanci, uchazeči a zájemci o zaměstnání) a poskytování 
vzdělávání jednotlivými institucemi (školská zařízení, komerční vzdělávací instituce, 
církevní instituce, nezávislí lektoři a konzultanti) nebo postihují některé dílčí aspekty 
vzdělávání (např. pracovní úlevy pro studující při zaměstnání a jejich hmotné 
zabezpečení apod.). V žádném právním předpisu není brán zřetel na věkovou skupinu 
starších osob nad 50 let s výjimkou zákona o zaměstnanosti (zák. 435/2004 Sb.).  

Vzdělávání dospělých ve školách se řídí školským zákonem (zákon č. 561/ 
2004 Sb.) v případě vzdělávání na základních, středních školách, konzervatořích a 
vyšších odborných školách a zákonem o vysokých školách (č.111/1998 Sb. ve 
znění pozdějších změn) v případě vzdělávání na vysokých školách. Dospělí mohou na 
školách studovat v denní/prezenční formě nebo v tzv. ostatních formách studia. Toto 
vzdělávání není uzavřeno ani starším osobám, i když se jedná o možnost spíše 
teoretickou. Délka, obsah a většinou i formy studia málo respektují potřeby a možnosti 
dospělých osob, natož osob ve vyšším věku, což je hlavní příčinou velmi omezeného 
využívání této vzdělávací nabídky. K tomu přispívá i skutečnost, že zaměstnavatel 
nemá povinnost vytvořit studujícímu zaměstnanci takové pracovní podmínky, které by 
mu pomohly skloubit výkon zaměstnání se studiem.  

Zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších změn, dále ZP) 
neukládá zaměstnavateli jednoznačně povinnost poskytovat zaměstnanci pracovní 
úlevy a hmotné zabezpečení při vzdělávání. Rozlišuje tzv. prohlubování kvalifikace, 
které je nezbytné pro výkon práce sjednaný v pracovní smlouvě, a tzv. zvyšování 
kvalifikace. V případě prohlubování kvalifikace se jedná o výkon práce a zaměstnanci 
přísluší mzda. Ve vyhlášce 140/1968 o pracovních úlevách a hospodářském zabezpe-
čení studujících při zaměstnání ve znění posledních změn jsou pak upraveny další 
nároky studujících na pracovní volno a rozsah náhrady mzdy, příp. dalšího zabezpečení 
(platnost vyhlášky do konce roku 2006 - viz dále). Vzdělávání, které je zvyšováním 
kvalifikace, a tedy vede k dosažení vyššího stupně vzdělání, musí zaměstnavatel 
schválit jako vzdělávání, které je v jeho zájmu, aby zaměstnanec mohl s určitou 
formou podpory od zaměstnavatele počítat. Zájem zaměstnavatele je tím podstatným 
faktorem, který rozhoduje o tom, zda zaměstnanec na vzdělávání dostane či nedostane 
úlevu. Vzhledem k nákladnosti takových úlev bývá získání souhlasu zaměstnavatele se 
zvyšováním kvalifikace obtížné. Podle ZP zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnan-
cem dohodu o zvýšení kvalifikace, ve které jsou specifikovány povinnosti zaměstnava-
tele a zaměstnance po dobu zvyšování kvalifikace. Zaměstnavatel se zavazuje 
k poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpečení a zaměstnanec se zavazuje 
k setrvání v pracovním poměru po určitou dobu, nejdéle však pět let, nebo k úhradě 
nákladů spojených se studiem, a to i v případě, že rozváže pracovní poměr před 

                                                 
101  Jednotné, obecně respektované pojetí dalšího vzdělávání neexistuje. Vymezení pojmů, ze kterého vychází 

tato studie, je obsaženo v příloze.   
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ukončením studia. Zákoník práce umožňuje tyto podmínky blíže upravit kolektivní 
smlouvou nebo vnitřním předpisem podniku. Některé ze zveřejňovaných kolektivních 
smluv skutečně zajištění úlev pro studující zaměstnance požadují. Lze však odhadovat, 
že reálně se tyto úlevy týkají jen malého počtu pracovníků, a tím méně pracovníků 
starších. Nadto zde platí vždy i zmiňované pravidlo, že vzdělávání musí být v zájmu 
zaměstnavatele. 

Pokud zaměstnavatel není ochoten zaměstnanci poskytovat ani hmotné 
zabezpečení ani pracovní úlevy, zaměstnanec může studovat při zaměstnání, ale na 
plnění studijních povinností si musí čerpat dovolenou na zotavenou, na kterou má 
zákonný nárok. Podle zákoníku práce však dobu čerpání dovolené určuje zaměstnava-
tel, který nemusí souhlasit s čerpáním dovolené v období, kdy by měl zaměstnanec 
plnit studijní povinnosti.  

Ani nový zákoník práce (zákon 262/2006 Sb.) účinný od 1.1.2007 v záležitosti 
vzdělávání zaměstnanců nepřináší zásadnější změny, které by vedly zaměstnavatele 
k podpoře vzdělávání svých zaměstnanců. V situaci, kdy není dosud vytvořený 
komplexní systém dalšího vzdělávání, v němž by zaměstnavatelé získávali určité 
kompenzace svých nákladů spojených se vzděláváním zaměstnanců, nebylo ani možno 
větší změny očekávat. Také zrušení vyhlášky 140/1968 k 1.1.2007 je do určité míry 
formální změnou. Její obsah byl v aktualizované a redukované podobě, pokud jde o 
rozsah nároků studujících, přenesen do nového zákoníku práce.  

V ČR mají nárok na placené studijní volno pouze akademičtí pracovníci 
vysokých škol. Zákon o vysokých školách stanovuje, že akademickému pracovníkovi 
se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, 
nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy. 
Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníkovi mzda.  

Vzdělávání dospělých na podnicích je plně v kompetenci jednotlivých 
podniků, povinnosti podniků v této oblasti jsou pouze rámcově upraveny zákoníkem 
práce. Ten ukládá zaměstnavateli (a) povinnost proškolit zaměstnance k zajištění jeho 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; (b) zabezpečit přiměřenou odbornou praxi 
zaměstnancům - absolventům škol;102 (c) zabezpečit zaškolení nebo zaučení těm 
zaměstnancům, kteří vstupují do pracovního poměru bez kvalifikace; (d) pokud je 
třeba zaučit zaměstnance, který přechází na nové pracoviště, nový druh nebo způsob 
práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení k prohloubení 
kvalifikace, zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnost soustavně si prohlubovat, 
udržovat a obnovovat kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě.  

Podniky některých resortů jsou ze zákona povinny zabezpečovat zaměstnancům 
vybraných profesí vzdělávání (normativní vzdělávání). Tato povinnost je zakotvena 
specifickými zákony nebo vyhláškami, které se týkají zejména zdravotnictví,103 
školství,104 veřejné správy,105 námořní plavby,106 železniční dopravy,107 elektrotechniky 

                                                 
102  Absolventem se rozumí zaměstnanec, jehož celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném 

ukončení studia (přípravy) dvou let, přičemž se do této doby nezapočítává doba vojenské základní 
(náhradní) služby nebo civilní služby nahrazující tuto službu a doba mateřské nebo rodičovské dovolené. 

103  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobi-
losti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

Zákon č. 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů 

104  Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
105  Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
106  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě 
107  Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 
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apod.108 Podle těchto předpisů je podmínkou pro získání příslušného osvědčení, bez 
kterého není možné vykonávat příslušnou profesi, buď absolvování odborné přípravy 
nebo jen složení předepsaných zkoušek.  

Rekvalifikační vzdělávání je upraveno zákonem o zaměstnanosti (zákon č. 
435/2004 Sb.) a navazující vyhláškou o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců 
o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců (vyhláška č. 519/2004 Sb.). Rekvalifikace 
jsou určeny zejména nezaměstnaným občanům registrovaným na úřadu práce, dále 
zaměstnancům podniků, které procházejí restrukturalizací, a zájemcům o zaměstnání 
zaevidovaným na úřadu práce. Složením závěrečné zkoušky získává absolvent 
celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci. Zákon zařazuje osoby starší 50 let mezi 
skupiny osob, kterým má být věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání i 
při zařazování do vhodných rekvalifikačních programů. Pro tyto osoby může úřad práce 
vypracovat individuální akční plán (IAP), který obsahuje jednotlivé postupové kroky ke 
zvýšení možnosti jejich pracovního uplatnění včetně vhodného vzdělávání. Na základě 
usnesení vlády109 se začalo jako součást aktivní politiky zaměstnanosti rozvíjet 
poradenství a bilanční diagnostika pro dospělé ze znevýhodněných skupin. Ve všech 
regionech NUTS 2 vznikla střediska, která ve spolupráci s úřady práce provádějí 
testování individuálních schopností a předpokladů pro uplatnění klienta na trhu práce 
včetně doporučení vhodných vzdělávacích kurzů. 

Ostatní vzdělávání dospělých, které má charakter zájmového nebo občanského 
vzdělávání, se řídí pouze nabídkou a poptávkou a vztahují se na něj legislativní normy 
upravující obchodní a občanské vztahy, tj. občanský zákoník (zákon č. 40/1964 ve 
znění pozdějších změn) a obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění 
pozdějších změn). 

b) Finanční stimulace zájmu o další vzdělávání  

Na stimulaci zájmu o další vzdělávání výlučně starších osob není specificky 
zaměřena žádná legislativní norma. Existují pouze určité finanční podněty a programy, 
které se týkají osob bez rozdílu věku.  

 
Finanční stimulace jednotlivců: 

Finanční stimulace je zavedena u rekvalifikačního vzdělávání registrovaných 
nezaměstnaných, kdy po dobu rekvalifikace je jim vyplácena peněžitá podpora o 10, 
resp. 15 p.b. vyšší, než je běžná podpora v nezaměstnanosti (60 % průměrného 
čistého výdělku nebo vyměřovacího základu oproti 50 % vypláceným v prvních třech 
měsících nezaměstnanosti, resp. 45% v dalším období), zvýhodněna je i maximální 
výše podpory. Ta v případě účasti na rekvalifikaci může dosáhnout až 2,8násobku 
životního minima, jinak pouze 2,5násobku. V případě, že nezaměstnanost pokračuje i 
po ukončení rekvalifikace, pokračuje i vyplácení dávek v nezaměstnanosti, a to bez 
ohledu na délku rekvalifikace (období rekvalifikace se nezapočítává do podpůrčí doby). 
Podporu při rekvalifikaci dostává nezaměstnaný i v případě, že nemá nárok na 
podporu v nezaměstnanosti. Nedostane ji pouze v případě pobírání starobního důcho-
du, nemocenských dávek a vazby. Dalším stimulem pro účast v rekvalifikacích je i 
úhrada nákladů na rekvalifikační kurz úřadem práce i případný příspěvek na další 
náklady s ní spojené, které rekvalifikovanému vznikly. Účinnost těchto stimulů na 

                                                 
108  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
109  Usnesení vlády č. 640/1999, o opatřeních na podporu zaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu 

práce. 
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skupinu starších osob je však nízká. Jejich pozitivní působení převažují další bariéry 
zájmu této věkové skupiny o rekvalifikace (nechuť ke vzdělávání, zvláště u osob 
s nízkou kvalifikací, způsobovaná zejména horší schopností se učit a nevhodností 
vzdělávacích metod, domnělou neperspektivností vzhledem k blížícímu se věku odcho-
du do důchodu a nižším šancím na nové zaměstnání...). Nízké motivační působení 
podporuje i skutečnost, že konkrétní výše podpory v rekvalifikaci u nízkokvalifikova-
ných osob, které měly nízký pracovní příjem a které vzdělávání zejména potřebují, je 
přes zvýhodnění sazeb reálně nízká. 

Jiné finanční zvýhodnění jednotlivců, kteří se účastní některé z forem dalšího 
vzdělávání, v ČR není. Jednotlivci si např. nemohou odepsat náklady vynaložené na 
své vzdělávání z daňového základu. 

 
Finanční stimulace zaměstnavatelů: 

Podniky, které vzdělávají své zaměstnance, nejsou žádným způsobem finančně 
zvýhodněny oproti podnikům, které se vzděláváním svých zaměstnanců nezabývají a 
péči o dostupnost lidských zdrojů s požadovanou kvalifikací plně ponechávají na státu, 
respektive na školství a na úřadech práce. Potřebnou pracovní sílu vyhovující jejich 
požadavkům hledají na trhu práce, a tím si de facto snižují náklady. Náklady na 
vzdělávání mohou být podle současné platné legislativy (zákon 582/1992 o daních 
z příjmů) zařazeny do celkových nákladů podniku. Neexistuje však možnost získat 
jinou daňovou úlevu, ani ve vztahu ke vzdělávání ohrožených skupin pracovníků, např. 
starších osob.  

Určitou podporu vzdělávání zaměstnanců podniků poskytuje zákon o investič-
ních pobídkách (č. 72/2000 Sb.), který umožňuje velkým investorům získat hmotnou 
podporu na rekvalifikace nebo školení zaměstnanců. Programy nemají věkové 
vymezení, závisí na výběru podniku, které zaměstnance do vzdělávání zařadí. Věkovou 
strukturu vzdělávaných touto formou není možno vyhodnotit. Přestože je toto 
vzdělávání zajišťováno přes veřejné služby zaměstnanosti, věk účastníků znají jen 
dotyční zaměstnavatelé. 

c) Uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

Uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání je důležitým rámcem 
pro účast dospělých ve vzdělávání. Do roku 2005 v ČR neexistovala legislativa, na 
jejímž základě by bylo možno uznávat znalosti a dovednosti nabyté mimo školní 
systém (v neformálním či informálním vzdělávání). Skutečnost, že účast v odborných 
kurzech a jiných formách dalšího vzdělávání nemůže být ohodnocena všeobecně 
uznávaným certifikátem, omezuje iniciativu dospělých se dále vzdělávat. Tato situace 
také ztěžuje přístup ke studiu na školách v dospělém věku, neboť při přijetí na školu 
nemohly být uznány zkušenosti a dovednosti nabyté praxí a dospělá osoba musela bez 
ohledu na svoje znalosti absolvovat celý několikaletý program výuky stejně jako žáci 
počátečního studia.  

Nový školský zákon (č. 561/2004), který platí od 1.1.2005, znamenal jen 
částečnou změnu. Tento zákon dospělým umožňuje získat dílčí kvalifikaci vykonáním 
jednotlivé zkoušky, která je částí závěrečné zkoušky na středním odborném učilišti a 
maturitní zkoušky na střední odborné škole. Jednotlivec může získat osvědčení o 
jednotlivé zkoušce bez ohledu na to, jakým způsobem příslušné znalosti a dovednosti 
nabyl. Osvědčení o jednotlivé zkoušce však nepředstavuje stupeň vzdělání. Stupeň 
vzdělání lze získat pouze vykonáním zkoušek ze všech předmětů za všechny ročníky a 
složením závěrečné zkoušky či maturity. Je zřejmé, že takto stanovené podmínky 
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neumožňovaly získat stupeň vzdělání prakticky jinak než podstoupením velmi dlouhého 
samostudia nebo absolvováním celého formálního studia (ať již formou celodenní nebo 
večerní/dálkovou/distanční). Zákon rovněž umožnil osobám, které dosáhly maturitního 
vzdělání, aby mohly získat druhou maturitu nebo výuční list prostřednictvím tzv. 
zkráceného studia v délce 1 až 1,5 roku.  

Systematičtější krok představuje zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání přijatý v roce 2006, jehož hlavní ustanovení vejdou v platnost 1.8.2007. 
Zákon vytváří rámec pro uznávání kvalifikací získaných neformálním vzděláváním a 
sebevzděláváním. Rozlišuje mezi dílčími kvalifikacemi a úplnými kvalifikacemi. Zákon 
předpokládá, že získané kompetence se ověří porovnáním (zkouškou) znalostí a 
dovedností, které osoba prokáže, s příslušným kvalifikačním standardem. Toto ověření 
budou provádět tzv. “autorizované osoby” (fyzické nebo právnické) v případě dílčích 
kvalifikací a školy v případě úplných kvalifikací.  

Definice kvalifikací (dílčích i úplných), vymezení kvalifikačních standardů, 
vymezení hodnotících standardů, seznam autorizovaných osob bude obsahovat Národní 
soustava kvalifikací, která je v současné době připravována. Reálná aplikace možností, 
které zákon poskytuje, tak bude záviset na vytvoření daných podmínek k příslušnému 
datu - tj., zda bude včas vytvořena Národní soustava kvalifikací a zda budou 
autorizovány osoby, které budou hodnotit odbornou způsobilost žadatelů.  

Shrnutí a vyhodnocení 

Legislativní vymezení podmínek pro další vzdělávání obecně a pro další 
vzdělávání starších osob zejména je zcela nedostačující. Prostřednictvím jednotlivých 
předpisů jsou upraveny pouze dílčí aspekty dalšího vzdělávání dospělých. Skupině 
starších pracovníků nad 50 let není s výjimkou zákona o zaměstnanosti a jeho 
návazných vyhlášek věnována v legislativě specifická pozornost. 

 Zaměstnavatelé s výjimkou tzv. normativního vzdělávání, vzdělávání o 
bezpečnosti práce a ve vymezených případech zajištění zapracování nejsou zavázáni 
k poskytování dalšího vzdělávání ani k vytvoření časových a hmotných podmínek pro 
vzdělávání, s nimiž by zaměstnanec mohl v případě vzdělávání s jistotou počítat. 
Zájem podniků o vzdělávání jejich zaměstnanců není podpořen systémově.  

Citelně se projevuje chybějící jednotná legislativa (nejlépe v podobě jednoho 
zákona) vymezující systém celoživotního učení jako celek, která by řešila vedle 
vymezení nároků dospělých na vzdělávání a odpovědností všech zúčastněných sub-
jektů i oblast motivace a kompenzace nákladů s ním spojených. Současné legislativně 
vymezené podmínky pro stimulaci zájmu jednotlivců a podniků o další vzdělávání jsou 
marginální a neúčinné. Zcela chybí nástroje daňového typu. Legislativně by měly být 
zakotveny i další podmínky fungování systému dalšího vzdělávání, jako je zajišťování 
kvality vzdělávání a přístupu k relevantním informacím. Systémové podmínky pro 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání včetně kvalifikací nabytých neformálním učením 
a praxí jsou zatím na počátku svého vzniku. 

Péče o osoby starší 50 let je specificky zmíněna pouze v zákoně o zaměstna-
nosti, který zařazuje tuto věkovou skupinu mezi skupiny, jimž má být ze strany úřadů 
práce věnována zvýšená pozornost. Je třeba zvážit možnosti pozitivní diskriminace 
starších osob a navrhnout případné legislativní zakotvení těchto nástrojů.  
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2.2 Programy podporující vzdělávání starších osob  

2.2.1 Strategické a programové dokumenty 

V rovině stanovení záměrů, doporučení a úkolů, které jsou v některých 
případech směrovány až na jednotlivá ministerstva, sociální partnery a krajské 
zastupitele, se vzděláváním starších osob v různé míře zabývají některé národní 
dokumenty. Speciální zaměření na starší generaci má Národní program přípravy na 
stárnutí na období let 2003-2007. K dalším dokumentům patří zejména Národní 
akční plány zaměstnanosti (NAPZ), Strategie hospodářského růstu a Národní 
lisabonský program. Ke strategickým dokumentům, které se věnují úloze vzdělávání 
v rámci rozvoje lidských zdrojů, patří rovněž Strategie rozvoje lidských zdrojů pro 
Českou republiku, která byla rozpracována do Programu realizace Strategie RLZ pro 
ČR. Některé z těchto dokumentů podléhají i pravidelné kontrole plnění na úrovni 
vlády. K nim patří NAPZ a na ně navazující Národní lisabonský program a rovněž 
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007.  

Národní program přípravy na stárnutí 2003-2007 sestává z několika částí. 
Požadavek podpory vzdělávání starších pracovníků s cílem jejich udržení na trhu práce 
je uveden v části III. „Pracovní aktivity“. Požaduje se zde zlepšování podnikového 
vzdělávání, poskytování stejných možností změny kvalifikace starším, jako mají mladší 
pracovníci, vytváření vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro pracovníky 50+, 
aby mohli zastávat současná nebo nová pracovní místa. Mají být reflektovány potřeby 
starších pracovníků při modernizaci vzdělávacího a kvalifikačního systému, zejména 
uznáváním dříve získaných zkušeností. Podporován má být vznik infrastruktur pro 
dostupné vzdělávání a výcvik, aby osoby zapojené do pracovního procesu měly 
možnost pravidelně si doplňovat a obnovovat své znalosti a dovednosti. Prověřeno má 
být profesní rozčlenění rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané tak, aby byla 
poskytnuta větší priorita znevýhodněným osobám, tedy i starším. V rámci rekvalifikací 
mají úřady práce zajistit pro starší osoby zavedení speciálního výcvikového kurzu 
zaměřeného na změnu jejich profesní orientace. Požaduje se vytvořit a rozvíjet systém 
celoživotního vzdělávání jako nezbytný systém k udržení nebo znovunalezení 
pracovního uplatnění. Část IX. Národního programu přípravy na stárnutí, nazvaná 
„Vzdělávání“je věnována do značné míry vzdělávacím opatřením pro seniory, kteří již 
trh práce opustili, přestože je v této části zdůrazňována potřeba realizace celoživotního 
vzdělávání pro pracovní aktivity. Požadavek vytváření výukových, informačních a 
rekvalifikačních programů pro seniory je zapsán i v této části. Program také ukládá 
zvyšovat informovanost seniorů o možnostech a formách vzdělávání. 

Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí z r. 2005 
zahrnuje přehled aktivit příslušných ministerstev realizovaných k plnění uložených 
úkolů a zprávu o plnění na úrovni regionální a místní. Za oblast vzdělávání jsou 
uváděny zejména výsledky při zabezpečování rekvalifikací pro tuto skupinu občanů, 
avšak žádná výrazná změna nad rámec, který úřady práce běžně docilují při aplikování 
požadavků zákona o zaměstnanosti vůči této ohrožené skupině, není patrná. Počty 
účastníků specializovaných kurzů určených výlučně pro starší jsou v počtu pár desítek, 
což je zanedbatelné. Dokument také informuje o některých realizovaných projektech, 
z nichž pouze jeden z programu EQUAL se věnuje problematice vzdělávání starších 
pracovníků v souvislosti s jejich pracovní aktivitou (Podpora celoživotního učení a 
rovných příležitostí na trhu práce pro pracující nad 50 let). Ze zprávy o plnění 
Programu na regionální úrovni vyplývá, že na této úrovni jsou aktivity zaměřené 
ponejvíce na sociální služby pro seniory a případně vzdělávání na univerzitách třetího 
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věku, které je však určeno pro důchodce. Podpora zaměstnatelnosti občanů 50+ 
prostřednictvím zvyšování jejich účasti ve vzdělávání a vytváření podmínek pro jejich 
vzdělávání je tudíž velmi malá.  

Program realizace Strategie RLZ je rozpracováním Strategie RLZ do úrovně 
úkolů s určením zodpovědnosti jejich nositelů a termíny plnění. Velká část dokumentu 
je věnována zlepšování vzdělanosti celé dospělé generace bez ohledu na věk, tudíž se 
doporučení a úkoly vztahují i na starší generaci. Zacílení speciálně na generaci 45+ 
představuje doporučení týkající se podpory programů dalšího vzdělávání zaměřeného 
na jazykové dovednosti a využívání ICT, přičemž se požaduje nabídku přizpůsobit i 
formou výuky a pedagogické práce. Program realizace Strategie RLZ nebyl vládou 
přijat, tudíž realizace úkolů dle tohoto dokumentu neprobíhá. 

Opatřeními NAPZu 2005-2006 bylo uloženo zabezpečení podmínek přístupu 
věkově starších zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání k doplnění a rozšíření znalostí 
pro udržení zaměstnání, zejména v oblasti počítačové a funkční gramotnosti a 
k rekvalifikacím. V rámci kolektivního vyjednávání v podnicích NAPZ požaduje zpraco-
vání sociálních programů orientovaných na zabezpečování odborných znalostí a 
dovedností starších zaměstnanců, aby nemuseli být propouštěni a mohli vykonávat jiné 
činnosti spojené s kratšími pracovními úvazky, popř. v kombinaci s důchodem. Od r. 
2005 bylo zpracování akčních plánů zaměstnanosti nahrazeno vypracováním komplex-
nějšího Národního lisabonského programu 2005-2008, zahrnujícího kromě oblasti 
zaměstnanosti též část makro- a mikroekonomickou. I v něm je v souvislosti s prioritou 
zvyšování participace starších osob na trhu práce zdůrazněn požadavek podpory jejich 
přístupu k dalšímu vzdělávání. Tento dokument zvláštní úkoly vztahující se k aktivizaci 
starší generace neformuluje, odkazuje se na doporučení a úkoly stanovené již v NAPZu 
a zejména Národním programu přípravy na stárnutí. 

Hodnocení plnění úkolu NAPZu je k dispozici pouze za počáteční etapu 
dvouletého období. Informuje o vzniku jednotlivých projektů vzdělávacích i projektů 
řešících metodicky přístup ke vzdělávání starší generace, ale není z něho zřejmé 
faktické působení na rozvoj vzdělanosti účastníků. Chybí zhodnocení efektivnosti 
vynaložených prostředků a dopady na situaci starších osob. Chybí provázanost 
jednotlivých projektů do systematičtějšího rámce. 

Zpráva o plnění Národního lisabonského programu zdůrazňuje ekonomický 
potenciál starší populace, s nímž ČR počítá a přikládá mu nejvyšší politickou prioritu. 
V této souvislosti je zmiňována první zpráva o plnění Národního plánu přípravy na 
stárnutí 2003-2007 z r. 2006 určená vládě, která následně zřídila Radu vlády pro 
seniory a stárnutí populace. Mezi úkoly Rady patří poskytovat vládě expertní 
pohledy a stanoviska sociálních partnerů, formulovat koncepční řešení konkrétních 
otázek a podporovat plnění Národního plánu přípravy na stárnutí. K tématům, kterým 
by Rada měla věnovat pozornost, patří mimo jiné postavení starších lidí na trhu práce, 
příležitosti pro celoživotní učení, příležitosti pro rozvoj podnikání apod. Rada na svém 
prvním zasedání 20.4.2006 zřídila 4 pracovní skupiny, z nichž jedna je přímo zaměřena 
na trh práce, celoživotní učení a hmotné zabezpečení. Do října 2006 se však činnost 
této komise nerozběhla. 

2.2.2 Dotační programy 

Zájem ze strany podniků o vzdělávání zaměstnanců je podpořen dílčím 
způsobem prostřednictvím programů vyhlašovaných na určité časové období. Jedná se 
zejména o Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ), Jednotný programový 
dokument pro cíl 3 (JPD3) a Operační program Průmysl a podnikání, které jsou 
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kofinancovány z unijních prostředků. Vzdělávání je podpořeno i prostřednictvím 
programů, které jsou prvotně zaměřeny na podporu inovací nebo tvorbu nových 
pracovních míst. Jejich součástí jsou i dotace na vzdělávání nebo rekvalifikace. Jedná 
se například o program „Technologická centra a centra strategických služeb“, „Program 
pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených 
nezaměstnaností“. Starší zaměstnanci jsou jedna z cílových skupin pouze v OPRLZ a 
JPD3. V ostatních programech na ně není brán zřetel a spíše jsou podporováni nově 
přijímaní a mladší pracovníci ve vazbě na tvorbu nových pracovních míst či rozvoj 
kvalifikačně náročných činností podniku. 

Určitá cílená opatření jsou realizována na podporu zvýšení péče o starší osoby 
ze strany úřadů práce. Programy realizace aktivní politiky zaměstnanosti ukládají 
úřadům práce od roku 2005 zajistit, aby osoby starší 50 let tvořily minimálně 25 % 
uchazečů zařazených do programů aktivní politiky zaměstnanosti. Kvóty byly vytvořeny 
i pro ostatní skupiny osob, kterým má být věnována zvýšená péče. Z názorů 
pracovníků úřadů práce na účinnost tohoto opatření vyplývá, že opatření přispělo ke 
zintenzivnění práce s touto věkovou skupinou. Stanovený podíl však bývá často obtížné 
naplnit, protože účast v programech aktivní politiky zaměstnanosti, a tedy i v rekvalifi-
kacích je ze strany nezaměstnaných dobrovolná, nelze ji nařídit a starší nezaměstnaní 
o rekvalifikace příliš zájem nejeví (viz též kap. 1.3.3). 

Shrnutí a vyhodnocení 

a) Strategické dokumenty 

Ve strategických dokumentech zaměřených na rozvoj lidských zdrojů je patrná 
potřeba změnit přístup k zacházení s ekonomickým potenciálem stárnoucí populace a 
vytvořit možnosti jejího vzdělávání pro pracovní uplatnění. Nejvýznamnějším doku-
mentem ve vztahu ke generaci 50+ je Národní program přípravy na stárnutí na období 
let 2003-07. Jde o široce zaměřený dokument, který zahrnuje různé oblasti života 
starší a staré generace. Kromě jiného obsahuje i některé cíle zaměřené na vzdělávání. 
Z vyhodnocení tohoto programu v oblasti vzdělávání je zřejmé, že k obecně formulo-
vaným cílům jsou při hodnocení jejich plnění spíše náhodně přiřazovány různé 
probíhající projekty, které danému cíli sice vyhovují, nemohou však zdaleka znamenat 
jeho naplnění. Takový postup nelze považovat za systematickou realizaci programu. 
Jedním z možných důvodů je skutečnost, že programu chybí přímá dotace finančními 
zdroji, není zajištěn programový management a rovněž chybí vyhodnocování jeho 
dopadu na celkovou situaci starších osob, které by bylo základem pro zpětné vazby a 
opětovné zpřesňování programu. 

Obdobné problémy se vyskytují i u ostatních strategických a programových 
dokumentů. Pozitivním krokem je zřízení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, 
avšak zatím se její činnost neprojevuje. 

 

b) Dotační programy 

Programy kofinancované z unijních prostředků (zejména z ESF) podporují mj. 
rekvalifikace, vzdělávání specifických skupin populace a vzdělávání zaměstnanců 
podniků. Vzdělávání v podnicích je podpořeno i programy prvotně zaměřenými na jiné 
oblasti, tj. např. na inovace a tvorbu pracovních míst. Zaměření na vzdělávání starších 
osob je pouze v OPRLZ a JPD3, kde je tato věková skupina definována jako jedna 
z cílových skupin populace.  
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Zahrnutí starších osob mezi specifické cílové skupiny ještě nemusí znamenat, 
že v rámci programu bude na tyto účely vynaložena podpora v takovém rozsahu, 
v jakém je potřebná, a která by odpovídala systémovému naplňování národních 
strategických dokumentů - zejména Národního programu přípravy na stárnutí. 
Grantové programy kofinancované z ESF poskytují pouze finanční možnosti, které jsou 
pak reálně naplňovány jednotlivými projekty většinou navrhovanými zdola. Vzhledem 
k tomu, že chybí management Národního programu přípravy na stárnutí, není 
dostatečné propojení jeho strategických cílů na jedné straně a na straně druhé praktik 
vypisování grantových výzev, výběru projektů, osvěta a poradenství pro přípravu 
projektů zaměřených na starší osoby. Z toho důvodu nedochází k synergickým efektům 
v podobě plošně programového působení. 

Určité zvýhodnění starších osob je uplatňováno v rámci aktivní politiky zaměst-
nanosti, k podpoře vzdělávání nezaměstnaných. Úřady práce mají stanoveny kvóty 
minimální účasti starších nezaměstnaných na rekvalifikacích. To však nemá jedno-
značně pozitivní efekt, neboť kvóta může omezovat přístup jiných potřebných skupin. 
Také bývá obtížné kvótu naplnit, protože bez existence jiných opatření podpůrného či 
represivního charakteru, která by motivovala k účasti na rekvalifikacích, neprojevují 
starší nezaměstnaní o tato školení zájem. 

Celkově je možno hodnotit podporu zaměstnatelnosti starších pracovníků 
prostřednictvím jejich vzdělávání vyjádřenou v legislativě a realizovanou na základě 
strategicko programových dokumentů jako málo intenzívní. 

 

3. Nástroje na podporu dalšího vzdělávání uplatňované 
v zahraničí 
 
3.1 Placená dovolená na vzdělávání 

Placená dovolená na vzdělávání představuje jeden z důležitých nástrojů 
podporujících zájem lidí o další vzdělávání. O jejím významu svědčí i to, že již v roce 
1974 byla vypracována Mezinárodní organizací práce (ILO) Úmluva č.140 o placené 
dovolené na vzdělávání (Paid Educational Leave Convention). ČR tuto úmluvu 
ratifikovala110 již v roce 1993 a měla by tedy v souladu s článkem 2 této Úmluvy 
formulovat a aplikovat politiku zaměřenou na podporu poskytování placené dovolené 
na vzdělávání. Placená dovolená na vzdělávání je legislativně ošetřena již v celé řadě 
ze 33 zemí, které tuto smlouvu ratifikovaly. Příkladem je Rakousko, Německo a Belgie.  

Nárok na placenou dovolenou na vzdělávání existuje v Rakousku od 1.1.1998. 
Její poskytování je upraveno zákonem o adaptaci pracovního a smluvního práva 
(Arbeits- und Vertragsrechtsanpassungsgesetz - dále jen AVRAG) a zákonem o 
pojištění v nezaměstnanosti Arbeitslosenversicherungsgesetz). O tuto dovolenou 
mohou žádat pouze pracující, na které se vztahuje AVRAG a úředníci veřejné správy 
s pracovní smlouvou (Vertragsbedienstete) pokud je vzdělávání poskytováno v souladu 
s AVRAG. Placená dovolená může být přidána k rodičovské dovolené, ovšem ochrana 
proti propuštění končí s vypršením rodičovské dovolené.  

Cílem placené dovolené na vzdělávání (dále jen PDV) je jednak umožnit 
pracujícím uvolnit se z práce na delší období, aby mohli navštěvovat příslušný 

                                                 
110  Doposud smlouvu ratifikovalo 33 členských států ILO.  
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vzdělávací kurz bez nutnosti ukončit stávající zaměstnání a jednak vytvořit pracovní 
příležitosti pro ty, kteří zaměstnání hledají. Nejde v pravém slova smyslu o nové 
pracovní příležitosti, ale o příležitost poskytnutou „novým“ lidem, tedy těm, kteří 
nastupují na místo uvolněné pracovníkem na PDV.  

O PDV mohou požádat zaměstnanci, kteří u stávajícího zaměstnavatele 
odpracovali nepřetržitě nejméně 3 roky a žádost mohou opakovat opět až po dalším 
tříletém nepřetržitém zaměstnání. Žádost, s kterou musí zaměstnavatel souhlasit, 
zájemce předkládá místně příslušnému úřadu práce společně s osvědčením o přihlášení 
se do kurzu nebo o jeho navštěvování. Úřad práce rozhoduje o tom, zda zájemci bude 
PDV poskytnuta. Minimální rozsah vzdělávání ve formě počtu výukových hodin týdně 
není stanoven, vzdělávání je možno absolvovat u jakéhokoli poskytovatele, který 
vydává osvědčení o návštěvě kurzu nebo o absolvování kurzu. Délka PDV se může 
pohybovat v rozpětí od 3 do 12 měsíců. Po dobu PDV není poskytována zaměstnancům 
ochrana před propuštěním, zaměstnavatel je může propustit, důvodem však nesmí být 
čerpání této dovolené.  

Osobám na PDV je poskytováno zdravotní a úrazové pojištění, ale nikoli penzijní 
pojištění. Na penzijní pojištění mají nárok pouze osoby starší 45 let. Osoby na PDV 
nemají nárok na příplatek na dovolenou ani na příplatky vyplácené na vánoce. 
Získávají podporu na další vzdělávání, jejíž výše je jednotně stanovená denní nebo 
měsíční sazbou, která je třicetinásobkem sazby denní. Osobám, které dovršily 45 let je 
vyplácen příspěvek ve výši fiktivního nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud 
jejich běžný příjem byl nižší než minimální mzda, potom si mohou během PDV 
přivydělat. Prostředky jsou osobám na PDV vypláceny z fondu pojištění v nezaměstna-
nosti, 50 % z prostředků plynoucích do tohoto fondu od zaměstnanců a 50 % 
z příspěvků od zaměstnavatelů.  

Institut placené dovolené na vzdělávání (dále jen PDV) byl do právního systému 
Belgie zaveden v roce 1985 a nahradil do té doby platný systém časových kreditů. 
Cílem je zvýšení obecné kulturní úrovně pracujících v soukromém sektoru a povzbudit 
jejich účast na dalším odborném vzdělávání. Od obou skutečností se očekávají pozitivní 
dopady na ekonomiku i na zaměstnanost díky tomu, že na dočasně uvolněná pracovní 
místa mohou nastoupit další osoby. PDV není upravena jedním specifickým zákonem, 
ale celou řadou zákonů a královských vyhlášek. 

PDV se poskytuje na absolvování odborně, ale i všeobecně zaměřených kurzů, 
které mohou být i víceleté a nemusí souviset se stávajícím profesním uplatněním 
účastníka.  

PVD je určena pracujícím pouze v soukromém sektoru, kteří jsou zaměstnáni 
na plný pracovní úvazek. Nemohou o ni žádat pedagogové a ti, kterým byla přiznána 
sociální podpora na vzdělávání, ani ti, kteří mají uzavřenou „učňovskou smlouvu“ a 
jsou tudíž po určitou dobu vzděláváni.  

Zákonem jsou upraveny důvody, které vedou ke ztrátě nebo zkrácení nároku na 
PDV. Jedná se zejména o předčasné ukončení nebo přerušení vzdělávání, neomluvenou 
neúčast přesahující jednu desetinu rozsahu výuky, neúspěšné ukončení kurzu (nebyl 
získán příslušný certifikát ani po opakovaném absolvování stejného vzdělávací kurzu), 
vykonávání výdělečné činnosti během PDV. 

Pracovník má během PDV právo opustit práci, aniž by ztrácel nárok na mzdu na 
dobu která odpovídá počtu výukových hodin, přičemž výuková hodina trvá obvykle 50 
minut, hodina PDV je chápána v rozsahu 60 minut. Ve vazbě na typ vzdělávání a dobu 
výuky je stanoven maximální roční počet hodin PDV. Pro kurzy realizované mimo 
běžnou pracovní dobu představuje tento limit 120 hodin ročně při odborném 
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vzdělávání, 80 hodin při všeobecném vzdělávání, 120 hodin pokud je ve školním roce 
navštěvován současně odborný i všeobecný kurz. Pro kurzy probíhající v normální 
pracovní době je roční strop stanoven na 180 hodin v případě odborného kurzu, 120 
hodin pro všeobecný kurz a 180 hodin pokud je současně navštěvován odborný i 
všeobecný kurz. Roční limit pro jazykové kurzy je stanoven bez ohledu na to, zda kurz 
probíhá v pracovní nebo mimopracovní době a zda se jedná o jeden nebo dva jazykové 
kurzy. Základní roční limit je stanoven v rozsahu 80 hodin a 120 hodin pokud probíhá 
současně s odborným kurzem. Zaměstnanci, kteří se přihlásí ke složení „státní“ 
zkoušky (Central Examination Board exam) mohou požádat celkem třikrát o PDV 
v rozsahu týdenní pracovní doby v období mezi registrací k této zkoušce a termínu 
jejího konání. „Schvalovací komise“ (Approvals Committee) fungující při ministerstvu 
zaměstnanosti a práce může pro odborné kurzy vztahující se k odvětvím, ve kterých je 
nedostatek pracovních sil, a pro kurzy určené pro pracující s nízkou úrovní vzdělání 
stanovit roční limit v rozsahu 180 hodin. Pro kurzy, které vedou k získání diplomů 
vydávaných belgickými univerzitami nebo univerzitami, které vyhovují příslušným 
belgickým zákonům, je maximální počet hodin stanoven také v rozsahu 180 hodin.  

V době čerpání PDV zůstává účastníkům kurzů status zaměstnance, nemohou 
být propuštěni z důvodu využívání PDV. V případě, že jej zaměstnavatel propouští, 
musí prokázat, že se jedná o jiný důvod, pokud je zaměstnanec propuštěn z důvodů 
vztahujících se k jeho účasti na vzdělávání nebo pokud není důvod uveden, 
zaměstnavatel musí zaměstnanci vyplatit tři měsíční platy.  

Zaměstnanec musí informovat zaměstnavatele o svém úmyslu čerpat PDV před-
ložením osvědčení o zaregistrování do kurzu nebo kurzů a seznámit jej s plánovanými 
absencemi. PDV jsou ve firmách plánovány Pracovním výborem (Works Council) nebo 
prostřednictvím dohod mezi zaměstnavatelem a firemní odborovou organizací nebo 
dohod mezi zaměstnavatelem a jednotlivými zaměstnanci. Zákon upravuje maximální 
počty osob, které mohou v jednom roce současně čerpat PDV. Bez ohledu na velikost 
mohou podniky odmítnout poskytnutí PDV, pokud by počet zájemců přesáhl 10 % 
zaměstnanců zastávajících stejnou pracovní pozici, ovšem minimálně jedné osobě 
musí být PDV umožněna. Ti, kteří se účastní plánování PDV, jsou zodpovědní za 
definování stejné pracovní pozice.  

Již zmíněná Schvalovací komise, jejímiž členy jsou zástupci zaměstnavatelů a 
zaměstnanců a které předsedá představitel ministerstva zaměstnanosti a práce 
s právem veta, je také zodpovědná za pozastavení a odebrání oprávnění k poskytování 
kurzů, monitorování a hodnocení fungování PDV a za financování. Náklady na kurzy 
jsou hrazeny z rozpočtového fondu ministerstva, který je naplňován příspěvky od státu 
a příspěvky od zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci se mohou o PDV ucházet.  

Peníze vyplácené během PDV účastníkům kurzů jsou vypláceny zaměstnavate-
lem v obvyklý výplatní den. Je stanovena maximální částka, která je každoročně 
upravována ve vazbě na růst mezd a o jejíž úhradu mohou zaměstnavatelé žádat 
ministerstvo, pokud jejich výplata byla zcela v souladu s příslušnými ustanoveními.  

V Německu je placená dovolená na vzdělávání (dále jen PDV) upravena 
zemskými zákony v 11 ze 16 zemí, jednotná federální úprava neexistuje, proto se i 
zaměření kurzů, které je možné absolvovat během PDV liší v jednotlivých zemích. 
Některé země umožňují absolvování i kurzů, které jsou všeobecně zaměřené, jiné 
pouze kurzy odborné, v jiných zemích se zákon týká dalšího vzdělávání bez jakéhokoli 
dalšího omezení. Další vzdělávání je zaměřeno zejména na svět práce, společnost, 
životní prostředí, rétoriku, ale i cizí jazyky. Poskytovatelé dalšího vzdělávání musí 
získat povolení od příslušné instituce, která je touto aktivitou pověřena. 
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Většinou je umožněno absolvování pouze krátkodobých kurzů v maximálním 
rozsahu 4-5 dní, pokračuje však tendence omezit délku pouze na 3 po sobě následující 
dny. Z nároku na PDV v některých spolkových zemích nejsou vyjmuti žádní zaměst-
nanci, mohou ji získat jak zaměstnanci soukromého, tak veřejného sektoru, v jiných 
zemích se nevztahuje například na státní úředníky a soudce. Předpokladem je, že 
zájemce o PDV musí pracovat u zaměstnavatele alespoň 6 měsíců.  

Během čerpání PDV je osoba stále zaměstnancem příslušného podniku či 
instituce se všemi právy a povinnostmi. Zájemce o PDV si vybere příslušný kurz, 
obdrží potvrzení o přijetí do kurzu a poté musí informovat zaměstnavatele 4-6 měsíců 
před zahájením kurzu. Zaměstnavatel za přesně vymezených okolností nemusí 
souhlasit s čerpáním PDV ze závažných důvodů nebo proto, že potřeba jiného 
zaměstnance pro absolvování kurzu dalšího vzdělávání je urgentnější nebo pokud je 
vyčerpána specifická početní kvóta. Právo na PDV v délce 5 dní během roku nebo 10 
dní během dvou let tím nezaniká.  

Na financování dalšího vzdělávání se spolupodílejí všichni aktéři. Zaměstnavatel 
vyplácí mzdu zaměstnanci během PDV, zaměstnanec hradí kurzovné a stát dotuje 
poskytovatele kurzů.  

3.2 Neplacená dovolená na vzdělávání  

V Rakousku mohou o neplacenou dovolenou žádat všichni, kteří splňují 
podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, tedy musí mít odpracováno 
minimálně 52 týdnů během posledních dvou let v takovém zaměstnání, kde bylo 
placeno pojištění v nezaměstnanosti. Nemusí prokazovat, jaký kurz dalšího vzdělávání 
budou navštěvovat. Zájemci mohou požádat o příspěvek, který je ekvivalentem 
příspěvku při čerpání placené dovolené na vzdělávání. Příspěvky jsou vyplácené 
z fondu pojištění v nezaměstnanosti za předpokladu, že zaměstnavatel přesvědčivě 
doloží, že na uvolněné místo na odpovídající dobu přijal osobu, která pobírala podporu 
v nezaměstnanosti nebo podporu v případě nouze (emergency welfare), a výše 
odměny přesahuje minimální mzdu. S neplacenou dovolenou musí v každém případě 
souhlasit zaměstnavatel. Neplacená dovolená se může pohybovat v rozpětí od 6 do 12 
měsíců. Zaměstnanci veřejné správy musí žádat o souhlas příslušné ministerstvo 
v případě neplacené dovolené přesahující tři měsíce, zaměstnaní na univerzitách 
v případě dovolené přesahující šest měsíců. Ohledně zaměření kurzů neexistují žádná 
omezení, poskytovateli kurzů mohou být veškeré vzdělávací instituce. V případě zájmu 
o příspěvek na vzdělávání musí být žádost předložena příslušnému úřadu práce a je 
postupováno podle kritérií vztahujících se na podporu v nezaměstnanosti.  

V Belgii není zavedena neplacená dovolená na vzdělávání, ale obecně služební 
volno, které může být využito i na další vzdělávání. V podstatě však nejde o zcela 
neplacenou dovolenou, neboť osobám využívajícím této možnosti jsou vypláceny určité 
příspěvky či podpory. Základní principy pro poskytování služebního volna jsou shodné, 
pravidla a postupy pro čerpání služebního volna vycházejí ze shodných principů, 
nicméně jsou specificky upraveny pro jednotlivé sektory a prostřednictvím kolektivních 
smluv i pro jednotlivé podniky. Výhodnost tohoto nástroje tedy není shodná.  

V soukromém sektoru bylo možné čerpat služební volno pouze jako rodičovskou 
dovolenou, dovolenou na zotavenou nebo dovolenou na péči o vážně nemocného člena 
rodiny nebo domácnosti. Od roku 1999 je možné i v soukromém sektoru čerpat 
služební volno v podobě přerušení profesní kariéry nebo zkrácení pracovní doby až do 
rozsahu 3 % podílu na celkovém počtu zaměstnanců příslušného podniku. Každý 
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pracovník může toto volno čerpat maximálně v rozsahu 3 let během celé své profesní 
kariéry. Zaměstnanci podniků s méně než 10 zaměstnanci mohou čerpat pouze volno, 
nemohou využít možnosti zkrácení pracovní doby. Kolektivní smlouvy mohou upravit 
podmínky pro čerpání služebního volna příznivěji a konkrétněji.  

Zaměstnanci veřejného sektoru na federální úrovni zaměstnaní déle než rok 
mohou čerpat služební volno nebo si zkrátit pracovní dobu. Celkový rozsah volna může 
dosáhnout až 6 let, nicméně nemají nárok na rodičovskou dovolenou, dovolenou na 
zotavenou nebo dovolenou na péči o vážně nemocného člena rodiny nebo domácnosti. 
Stanovení podmínek pro zaměstnance veřejného sektoru na regionální nebo obecní 
úrovni je plně v kompetenci příslušných regionálních nebo obecních úřadů. Tito 
zaměstnanci mohou čerpat dovolenou nebo si zkrátit pracovní úvazek o pětinu nebo 
polovinu, tyto pracovní úlevy mohou v souhrnu dosáhnout stejně jako na federální 
úrovni až 6 let s tím, že také nemají nárok na ostatní zmíněné neplacené dovolené.  

Pracující na plný nebo částečný pracovní úvazek mohou přerušit svou pracovní 
kariéru na období 3-12 měsíců, během kterého obdrží měsíční příspěvek. Toto 
přerušení je možné opakovaně prodlužovat, přičemž již neplatí ustanovení o minimálně 
tříměsíčním období, nebo kariéru přerušovat opakovaně až do vyčerpání maximálně 
povoleného období. Pracující na plný úvazek mohou v rámci služebního volna nebo 
přerušení kariéry přejít na částečný pracovní úvazek, zkrácení úvazku může dosáhnou 
jedné pětiny, jedné čtvrtiny nebo jedné poloviny. Podmínky jsou diferencované pro 
osoby do padesáti let a nad padesát let.  

Zaměstnanec čerpající jednotlivé formy služebního volna je chráněn před 
propuštěním z jiných než závažných důvodů. Pokud k tomu dojde, zaměstnavatel je 
povinen vyplatit zaměstnanci kompenzaci ve výši 6 měsíčních platů. Tato ochrana 
končí 3 měsíce po ukončení služebního volna.  

Služební volno může být kumulováno s příjmem plynoucím z výkonu politické 
funkce nebo podpůrné výdělečné činnosti vykovávané alespoň tři měsíce před čerpáním 
služebního volna. Není však slučitelné s přijetím nové placené aktivity nebo rozšířením 
stávající podpůrné výdělečné činnosti. Může však být zahájena samostatná výdělečná 
činnost, nejdéle však jeden rok. Po jeho uplynutí může být služební volno i nadále 
čerpáno, ovšem již bez možnosti získání podpory. Služební volno může být ukončeno 
dříve než bylo původně zamýšleno. Pokud trvalo alespoň tři měsíce, doposud vyplacené 
příspěvky se nemusí vracet.  

Zaměstnanec, který čerpá služební volno v délce alespoň 36 po sobě jdoucích 
měsíců, může během prvního měsíce volna získat k podpoře určitou prémii, pokud se 
dohodne se zaměstnavatelem na minimálně dvoutýdenním reintegračním programu 
během posledního měsíce před opětovným nástupem do zaměstnání. Program je 
zaměřen na usnadnění jeho návratu do zaměstnání a zahrnuje například jeden nebo 
více pohovorů s vedoucím pracovníkem, speciální trénink apod.  

Čerpání služebního volna je založeno na dohodě mezi zaměstnancem a zaměst-
navatelem. Souhlas zaměstnavatele není nezbytný, pokud má zaměstnanec na základě 
kolektivní smlouvy na služební volno nárok.  

Žádost o poskytnutí podpory v době služebního volna musí být podáno na 
předepsaném formuláři příslušnému úřadu práce. Formuláře jsou odlišné pro čerpání 
služebního volna ve formě přerušení kariéry a ve formě zkrácení pracovní doby, musí 
být vyplněny jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Zaměstnavatel se musí 
zavázat, že na uvolněné místo přijme nového pracovníka a musí poskytnout jeho 
identifikační údaje. Toto je podstatná podmínka pro přiznání příspěvku na služební 
volno.  
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V Německu není upravena neplacená dovolená na vzdělávání. Tento nástroj na 
podporu dalšího vzdělávání může být obsažen v kolektivních smlouvách uzavíraných 
na různých úrovních (sektor, podnik).  

3.3 Vzdělávací poukázky 

Vzdělávací poukázky jsou poměrně rozšířeným nástrojem, který má zmírnit vliv 
nejčastěji citované překážky dalšího vzdělávání: finanční náročnosti vzdělávání. Jejich 
využívání v některých zemích odráží určitý odklon od podpory nabídkové strany dalšího 
vzdělávání ve prospěch podpory poptávkové strany, tedy přesun podpory od vzděláva-
cích agentur k jednotlivcům.  

V Belgii má systém vzdělávacích poukázek delší tradici ve Valonské části, kde 
byl zaveden již v roce 1998, ve Vlámské části funguje teprve od roku 2002. Oba 
systémy jsou zaměřeny zejména na podporu dalšího vzdělávání v malých a středních 
podnicích, ale mohou být využity i velkými podniky. Vzdělávací poukázky mohou být 
využity na kurzy zaměřené na osvojení přenositelných kompetencí, tedy obecně na 
zvýšení zaměstnatelnosti nebo na kurzy specificky zaměřené přímo na určitou profesi. 
Poukázky mohou být ve Valonsku využity pouze v kurzech, které probíhají v pracovní 
době, zatímco ve Vlámsku i v kurzech mimo pracovní dobu. Vždy však pouze 
v kurzech, které jsou zabezpečované autorizovanými vzdělávacími agenturami, aby 
byla garantována kvalita vzdělávání. Podniky mohou nakupovat vzdělávací poukázky 
za poloviční cenu jejich hodnoty (cena je 15 EUR, hodnota 30 EUR), druhou polovinu 
hradí vláda příslušného regionu. Hodnota poukázky odpovídá průměrné ceně jedné 
vzdělávací hodiny, počet poukázek, které si podnik může nakoupit, je omezen ročním 
limitem, který ve Valonské části Belgie představuje 400 poukázek ročně, ve Vlámské 
části 200 poukázek ročně, přičemž platnost poukázek je jeden rok. Ve Vlámsku jsou 
poukázky nakupovány přes Internet, zaměstnavatelé musí informovat zaměstnaneckou 
radu nebo odborovou radu o počtu a hodnotě nakoupených poukázek, kromě toho musí 
být náklady na vzdělávání uvedeny v přehledu sociálních opatření podniku. Ve 
Valonské části je systém vzdělávacích poukázek řízen vládou pověřeným Úřadem 
zaměstnanosti a odborného vzdělávání (FOREM). Tento úřad zastává roli poradce při 
identifikaci vzdělávacích potřeb v podnicích a také funguje jako mezičlánek mezi 
malými a středními podniky a poskytovateli vzdělávání. 

Vláda Vlámské části Belgie zavedla v roce 2003 nový systém vzdělávacích a 
coachingových poukázek pro zaměstnance, nikoli pro zaměstnavatele. Zaměstnanec si 
může zakoupit poukázku v hodnotě maximálně 250 EUR ročně za poloviční cenu, druhá 
polovina je hrazena vládou. Tímto příspěvkem na vzdělávání chce vláda stimulovat 
přímo zaměstnance, aby nesli sami zodpovědnost za své vzdělání. Tyto poukázky 
nemohou být v žádném případě použity tak, aby snižovaly náklady zaměstnavatele. 
Mohou být použity pouze pro vzdělávání mimo pracovní dobu, vzdělávání může být 
všeobecné nebo odborné, vždy však orientované na uplatnění jednotlivce na trhu 
práce. Mohou být využity i pro kariérové poradenství a pro ohodnocení kompetencí, 
vzdělávací i poradenské služby musí být poskytovány pouze autorizovanými institu-
cemi. Tento typ vzdělávacích poukázek je z pověření vlády obhospodařován Vlámským 
úřadem pro zaměstnanost a odborné vzdělávání (VDAB).  

V Rakousku jsou vzdělávací poukázky financovány a administrovány prostřed-
nictvím jednotlivých „Pracovních komor“ (Arbeiterkammmer).111 Jednotlivé komory 

                                                 
111  Komory hájí zájmy pracujících i zaměstnavatelů, členství v nich je povinné a členy zůstávají i nezaměst-

naní. 
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vydávají vlastní vzdělávací poukázky, které se od sebe v některých ohledech liší, ale 
jsou zaměřeny na stejný cíl - podporu dalšího vzdělávání. Vzdělávací poukázky byly 
původně použitelné pouze pro specificky definované ICT a jazykové kurzy zabezpečo-
vané vybranými poskytovateli, od roku 2003 byly kurzy rozšířeny o kurzy rozvoje 
sociálních dovedností a dlouhodobé kurzy vedoucí k získání formální vyšší kvalifikace. 
V Dolním Rakousku mohou získat vzdělávací poukázky i penzisté, ve Štýrsku 
manželé/manželky členů a jejich děti až do věku 27 let. Je možné je použít i na 
poradenství. Poukázky nejsou subvencované vládou, jsou plně financovány jednotli-
vými komorami, mohou být kombinovány se vzdělávacími účty, které jsou zavedeny 
ve všech zemích Rakouska, nejedná se však o jednotný systém, pravidla se 
v jednotlivých zemích liší. Vzdělávací poukázky jsou distribuovány přímo jednotlivcům 
v hodnotách 1x50 EUR, 2x20 EUR, 1x10 EUR. Ti, kteří jsou na rodičovské dovolené, 
mohou získat ještě dodatečné poukázky v hodnotě 1x20 EUR a 3x10 EUR. Poukázky 
jsou nepřenositelné, jsou využitelné pouze na úhradu kurzovného.  

Ve Francii byly vzdělávací poukázky zavedeny v roce 2003 v regionu Limousin 
s cílem podpořit znalost cizích jazyků a počítačovou gramotnost. Vzdělávací poukázky 
jsou určeny pro následující cílové skupiny: uchazeči o zaměstnání, kteří spolupracují 
s poradcem a mají zpracovaný individuální akční plán, jehož součástí je vzdělávání; 
uchazeči o zaměstnání mladší 26 let, kteří dosáhli určité úrovně vzdělání a spolupracují 
s poradcem na zahrnutí vzdělávání do jejich individuálního akčního plánu; ti, kteří jsou 
aktivní v turistickém ruchu, bez ohledu na jejich status; zaměstnanci malých a 
středních podniků. Žádost o přidělení vzdělávacích poukázek je zpracována poradcem 
nebo zaměstnavatelem, vytištěná vzdělávací poukázka, která obsahuje i případné 
sociální příspěvky, je společně se seznamem poskytovatelů vzdělávání zaslána 
příjemci. Příjemce si zvolí poskytovatele vzdělání a po ukončení kurzu vyplní hodnotící 
dotazník, který regionálnímu úřadu slouží jako informace o kvalitě poskytovatelů, zda 
jsou skutečně dodržovány dohodnuté podmínky. Poukázka na IT vzdělávání je určena 
jednak pro základní kurz, který trvá 21 výukových hodin, a pro vyšší úroveň kurzu v 
rozsahu 14 hodin. Poukázka může být dvakrát obnovena v závislosti na pravidelné 
účasti v prvním kurzu. Jazykové vzdělávací poukázky odpovídají výukovému modulu 
v rozsahu 40 hodin. Může být jednou obnovena opět za předpokladu pravidelné 
docházky do prvního kurzu. Každá poukázka je platná 6 měsíců od data vydání. 
Náklady jsou plně hrazené regionálním orgánem.  

V Bretani byl v roce 1989 zaveden systém poukázek FORCE (Formation 
Reclassment Conduisant à ĺ Emploi) určený pro uchazeče o zaměstnání jako součást 
šířeji koncipované politiky zaměřené na problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti. 
Kromě dlouhodobě nezaměstnaných mohou o vzdělávací poukázky žádat i osoby do 26 
let hledající své první zaměstnání, mladí lidé, kteří mají smlouvu „emploi-jeune“ 
(zaměstnání pro mladé), a mladí lidé se smlouvou na dobu určitou, kteří vyplnili 
„zařazovací poukázku“ (Chègue Insertion). Od každého z potenciálních příjemců 
vzdělávacích poukázek se očekává, že bude s pomocí expertů z místních úřadů práce 
definovat svůj profesní projekt, který je zaměřen na obsah a rozsah vzdělávání. 
Vzdělávací poukázky se skládají až z 10 modulů po 40 výukových hodinách, opravňují 
ke vzdělávání v maximálním rozsahu 400 hodin. Jeden modul musí být zaměřen na 
nové technologie. Poukázky jsou přiděleny až po vyhodnocení dosavadních znalostí, 
dovedností a zaměření jednotlivců. Vzdělávací program si vyjednává každý sám 
s autorizovanými poskytovateli, kteří mají podmínky nezbytné pro zabezpečení 
individualizovaného vzdělávání. Poukázky tak spojují vzdělávání s návratem do práce 
a také posilují schopnosti jednotlivců zorganizovat si své vlastní vzdělávání. Od účasti 
na koncipování vzdělávacího programu se očekává vyšší motivace k jeho dodržování a 
úspěšnému absolvování. Veškeré náklady jsou hrazeny regionálním úřadem a jsou 
vypořádávány mezi ním a poskytovatelem vzdělávání.  
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V Ile de France byly vzdělávací poukázky zavedeny v roce 1991 pro zvýšení 
jazykové gramotnosti a v roce 1993 pro osvojení počítačové gramotnosti. Cílovou 
skupinou pro ICT vzdělávací poukázky jsou mladí nezaměstnaní, mladí lidé do 26 let, 
zaměstnanci místních úřadů práce, turistických kanceláří a učňovských vzdělávacích 
center. Vzdělávání je uspořádáno modulově, každý modul může trvat 6-35 hodin a 
celková délka kurzu je 60-90 hodin. Kurzy probíhají ve večerních hodinách (po 17 
hodině) nebo o sobotách ve vzdělávacích centrech, které mají smlouvu s regionálním 
úřadem, poskytovatele si každý volí sám. Vzdělávací program se skládá ze tří součástí, 
nejprve jsou vyhodnoceny individuální kompetence a potřeby, následuje modul 
zaměřený na seznámení se s počítačem a poté se účastníci učí pracovat s jednotlivými 
počítačovými programy. Platnost poukázky je jeden rok po vyhodnocení individuálních 
kompetencí a potřeb. Prostřednictvím poukázek je hrazen buď celý kurz nebo 
v některých případech se vyžaduje spoluúčast vzdělávaného.  

Prostřednictvím vzdělávací poukázky pro zvýšení jazykové vybavenosti se lze 
učit 4 cizí jazyky: němčinu, italštinu, angličtinu a španělštinu. Cílovou skupinu tvoří 
uchazeči o zaměstnání, nekvalifikovaní do 26 let, vyučení a zaměstnanci z místních 
úřadů práce a turistických kanceláří. Zájemci musí prokázat, že cizí jazyk potřebují pro 
své uplatnění na trhu práce. Po ověření této skutečnosti obdrží registrační dokument a 
je otestována stávající jazyková vybavenost a rozhodnuto o délce a obsahu vzděláva-
cího plánu. Jednotlivec si zvolí modul, který mu vyhovuje z hlediska poskytovatele, 
doby výuky a formy výuky (výuka ve vzdělávacím centru nebo distanční vzdělávání), a 
obdrží poukázkovou knížku, která platí 1 rok. Každá poukázka představuje ekvivalent 
30 výukových hodin, celková doba výuky je pro uchazeče o zaměstnání stanovena 
v rozsahu 60-240 hodin, pro nekvalifikované mladé lidi v rozsahu 60-120 hodin. První 
poukázka musí být využita do 3 měsíců po vstupním ohodnocení úrovně jazykových 
znalostí. Po ukončení kurzu je skládána zkouška v jazykovém zkouškovém centru a 
následně vydán certifikát o dosažené úrovni jazykového vzdělání. Absolventi se mohou 
také přihlásit k vykonání zkoušky např. u Evropské hospodářské komory nebo k získání 
Evropského certifikátu. 

Ve Velké Británii neexistují vzdělávací poukázky, ale další vzdělávání pracují-
cích je podpořeno prostřednictvím vzdělávacího grantu (Training Grant) v maximální 
výši 1 500 ₤, z nichž 1 200 ₤ může být využito pro posílení dosavadních dovedností a 
300 ₤ na celoživotní vzdělávání. Grant může být čerpán na vzdělávání, které má vztah 
k současnému zaměstnání a zlepšuje dovednosti v dlouhodobé perspektivě (např.: při 
práci v kanceláři se zájemce může vzdělávat za účelem získání nových počítačových 
nebo internetových dovedností, při práci pečovatele může absolvovat kurzy první 
pomoci, osoby samostatně výdělečně činné se mohou přihlásit do kurzů managementu, 
účetnictví, marketingu nebo využít nabídku poradenství pro malé a střední podnikatele, 
apod.). Osoby, které mají zájem grant využít, vyplní ve spolupráci s úřadem práce 
(Jobcentre) individuální vzdělávací plán, na jehož základě získají formulář žádosti o 
grant. Finanční prostředky mohou být vyplaceny zaměstnavateli, vzdělávací instituci 
nebo samotnému žadateli na základě předložení faktury či stvrzenky o zaplacení 
příslušného vzdělávacího kurzu.  

3.4 Individuální vzdělávací účty 

Vzdělávací účty jsou jedním z dalších nástrojů, které jsou zaměřeny na podporu 
poptávky po vzdělávání. Jejich prostřednictvím jsou jednotlivci podněcováni k převzetí 
zodpovědnosti za investice a plánování svého dalšího vzdělávání.  



Příloha II 
 
 

 266

Program Individuálních vzdělávacích účtů - ILAs (Individual Learning Accouts) 
ve Velké Británii měl za cíl pozvednout vzdělanostní úroveň britské pracovní síly. 
Základní myšlenka spočívala v tom, že si jednotlivci zřídí spořící účet, ze kterého si 
budou platit vlastní vzdělávání (ne jen vzdělávací kurz, ale i ostatní náklady se 
vzděláváním spojené, např. hlídání dětí). Jednotlivci získávají podporu od státu a 
v některých případech i od zaměstnavatelů (vždy záleží na přístupu zaměstnavatele ke 
vzdělávání). V principu jsou individuální vzdělávací účty zaměřeny na všechny dospělé 
osoby, kromě osob studujících denní studium a nezaměstnaných (tyto skupiny mají 
jiné možnosti podpory vzdělávání a rozvoje dovedností). Vláda poskytovala daňovou 
úlevu majitelům těchto účtů a příspěvky zaměstnavatelů na účty zaměstnanců byly 
odečitatelnou položkou z daňového základu. Program individuálních vzdělávacích účtů 
byl na národní úrovni spuštěn v září r. 2000, na základě důkazů o zneužívání systému 
byl program v listopadu 2001 úplně uzavřen. 

V Rakousku byly individuální vzdělávací účty zavedeny v roce 1994 zemskou 
vládou Horního Rakouska s cílem finančně podpořit další vzdělávání osob s nízkou 
úrovní kvalifikace, a to jak osob zaměstnaných, tak nezaměstnaných. O tuto podporu 
mohou žádat pouze osoby, které jsou maximálně vyučené, výše podpory se liší podle 
typu vzdělávacího účtu. Obecné vzdělávací účty se využívají na úhradu kurzů 
vedoucích k získání profesně užitečné další kvalifikace, účastníci musí předkládat 
potvrzení o docházce. Prostřednictvím těchto účtů je hrazeno 50 % nákladů na kurz, 
maximálně však 726 EUR (10 000 ATS). Speciální vzdělávací účty jsou zaměřeny na 
získání formálního vzdělání, např. výučního listu nebo složení mistrovských řemeslných 
zkoušek u registrovaných poskytovatelů tohoto vzdělání. Prostředky jsou vyplaceny až 
na základě složení příslušné zkoušky, jejich výše je stanovena na 50 % nákladů, 
maximálně 1 450 EUR (20 000 ATS). V obou případech se jedná v podstatě o dotaci, 
která je přiznána jednotlivcům až následně, po úspěšném ukončení vzdělání. Tento 
způsob motivuje zejména k zodpovědnému přístupu k dalšímu vzdělání, na druhou 
stranu však může snižovat účast na vzdělávání ze strachu z neúspěšného absolvování 
případně k volbě kurzů, které jsou pod schopnostmi jednotlivce. Zkušenosti z aplikace 
tohoto nástroje ukázaly, že o tuto formu podpory projevily zájem především ti, kteří 
již výuční list měli, muži převažovali nad ženami a mladší věkové skupiny nad staršími. 
Největší účast byla mezi osobami do 30 let.  

Souhrnně lze konstatovat, že individuální vzdělávací účty, které mají charakter 
spořících účtů, byly neúspěšně zavedeny pouze ve Velké Británii. Jedná se zřejmě o 
nástroj, u kterého by náklady na zamezení jeho zneužívání byly příliš vysoké, proto 
možnost zavedení je spojena s vysokou národní kulturou, která by považovala jeho 
zneužití za silné, společensky nepřijatelné morální selhání. V Horním Rakousku přes 
název vzdělávací účet je využíván v podstatě systém dotací, kdy finanční příspěvky 
jsou vypořádávány jako v případě vzdělávacích poukázek mezi institucí, která zabez-
pečuje vzdělávání a institucí spravující daný nástroj.  

Individuální vzdělávací účty ve smyslu spořících účtů, na které by přispíval stát 
či region ať ve formě určité finanční částky nebo v podobě odpočitatelné položky od 
daňového základu, nejsou vhodným nástrojem pro podporu vzdělávání starších osob. 
Se vzděláváním starších osob jednak nelze otálet a jednak zajištění toho, že prostředky 
budou skutečně vynaložené na vzdělávání, by bylo spojeno se značnými administrativ-
ními náklady.  
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3.5 Daňové zvýhodnění jednotlivců, kteří si hradí další vzdělávání 

Zvýhodnění jednotlivců vynakládajících výdaje na další vzdělávání je uplatňo-
váno v menší míře než daňové zvýhodnění podniků. V některých zemích si však 
jednotlivci mohou odečíst náklady na vzdělávání, nebo alespoň jejich část, z daňového 
základu. 

Nejdůležitější přímou pobídkou pro jednotlivce v Maďarsku jsou od 1. ledna 
2003 daňové úlevy. Jednotlivec má možnost snížit své zdanitelné příjmy o 30 % 
z částky, kterou vynaložil v daném roce na vzdělávání, včetně nákladů na vykonání 
zkoušky. Maximálně však může své zdanitelné příjmy snížit o 60 000 Ft. (cca 7-8 000,- 
Kč). Toto snížení je ještě podmíněno účastí na vzdělávání, které je organizováno 
akreditovanou institucí pro vzdělávání dospělých.112 Daňovou úlevu může uplatnit 
osoba, jejíž roční příjem je nižší než 6 500 000 Ft. (cca 750 000 Kč), která vynaložila 
příslušný obnos na vzdělávání, což může být jak samotný účastník vzdělávání, tak jeho 
manžel/ka nebo rodiče. 

V Rakousku jsou pro výpočet daně z příjmu chápány náklady na vzdělávání 
jako náklady, které snižují zdanitelný příjem. Jednotlivci si o vrácení daní žádají na 
základě ročního daňového výměru. Donedávna byly podmínky pro zařazování nákladů 
na vzdělávání do odpočitatelných položek poměrně přísné (mělo se jednat pouze o 
vzdělávání nutné k udržení současného zaměstnání). Novely daňového zákona z let 
2000 a 2002 zavedly flexibilnější přístup. Nyní se bere v úvahu veškeré vzdělávání se 
vztahem k odbornosti daňového poplatníka i dlouhodobější vzdělávání za účelem široké 
odborné rekvalifikace, tzn. i vzdělávání vedoucí k úplně nové kvalifikaci. Jedná se nejen 
o vlastní cenu kurzů, ale i náklady na učebnice, dopravu apod. Odečet z daní se tedy 
týká prakticky veškerých nákladů na odborné vzdělávání. Netýká se vzdělávání 
všeobecného, akademického a čistě zájmového.  

3.6 Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů při vzdělávání zaměst-
nanců 

Ve většině vyspělých zemí jsou výdaje vynakládané na vzdělávání zaměstnanců 
uznatelným nákladem, který je součástí celkových produkčních nákladů a může být 
odečten od hrubých příjmů podniku. V některých zemích byly navíc zavedeny 
dodatečné daňové úlevy ve formě dodatečných odečitatelných položek od daňového 
základu. Při jejich aplikaci tak podnik může odepsat více než 100 % částky vynaložené 
na vzdělávání a tato dodatečná částka je odměnou a stimulem pro podnik, aby více 
investoval do dalšího vzdělávání. 

V Nizozemsku byl v roce 1998 přijat nový daňový zákon, který představuje tři 
daňové úlevy z firemních výdajů vynaložených na vzdělávání. První úleva byla obecná 
a umožňovala podnikům dodatečné snížení zisku před zdaněním o výdaje vynaložené 
na vzdělávání (výdaje na vzdělávání byly přitom současně zahrnovány do nákladů 
podniku, takže již byly odečteny při výpočtu zisku). Úleva činila 20 % z výdajů na 
vzdělávání. Druhá úleva umožňovala všem firmám, které utratí méně než je minimální 
státem stanovená částka na vzdělávání zaměstnanců, dodatečné snížení jejich výdajů 
na vzdělávání. Tyto firmy si mohou odečíst 40 % namísto 20 % z určité částky 
stanovené státem, které utratí za vzdělávání (to však může mít opačný efekt na 
podniky při poskytování vzdělávání svým zaměstnancům; podniky, které utratí o něco 

                                                 
112  Dr. Magdolna Benke, National Institute of Vocational Education, Budapest, Hungary 
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více, než je mezní částka, jsou tlačeny ke snížení svých vykazovaných výdajů na 
vzdělávání). Třetí daňové zvýhodnění se týkalo nákladů na vzdělávání zaměstnanců 
starších 40 let. Podniky si mohly odečíst dalších 40 % z těchto nákladů.  

První úleva měla podpořit zvýšení zájmu o vzdělávání obecně, druhá měla 
podnítit vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích a účelem třetí úlevy bylo 
zvýšení účasti starších pracovníků na dalším vzdělávání. Dvě poslední úlevy byly reakcí 
na empirická zjištění, že míra účasti na vzdělávání vzrůstá s velikostí podniku a snižuje 
se s narůstajícím věkem pracovníků.113 

V letech 2003-4 byla většina těchto daňových úlev zrušena. Důvodem byla 
velká mrtvá váha, která snižovala efektivitu tohoto postupu. Vláda došla k závěru, že 
daňová opatření nezvyšují podstatně účast na dalším vzdělávání a že podniky vynaklá-
dají uspořené peníze většinou pouze na ta školení, která by realizovaly v každém 
případě. Očekávané efekty se nedostavily ani v případě zvýhodnění vzdělávání starších 
zaměstnanců. Hodnocení ukázalo, že nízká účast na vzdělávání nízkokvalifikovaných a 
starších zaměstnanců musí být připisována přinejmenším do stejné míry preferencím 
jednotlivců jako zaměstnavatelům. Bylo doporučeno zaměřit se na podporu individuální 
motivace v souvislosti se zvýšením zaměstnatelnosti. 

V Rakousku bylo v roce 2000 zavedeno daňové zvýhodnění všech zaměstna-
vatelů bez ohledu na jejich organizační formu. Cílovou skupinou jsou všichni 
zaměstnanci bez ohledu na jejich postavení, věk či jiné charakteristiky. Daňová úleva 
má formu dodatečné odečitatelné položky ze zisku. To znamená, že výdaje na 
vzdělávání byly jednak zahrnuty do celkových nákladů podniku a navíc je jejich určitá 
část dodatečně odečtena od daňového základu. Při zavedení v roce 2000 byla 
odečitatelná položka stanovena ve výši 9 % z celkových výdajů na vzdělávací kurzy 
zajišťované podnikem externě. V roce 2002 byla tato hranice posunuta na 20 % a 
rozšířena o možnost zahrnutí i kurzů zajišťovaných interně. To umožňuje snížit 
daňovou základnu celkově o 120 % skutečných nákladů na vzdělávání. Podniky, které 
nevykazují dostatečnou úroveň zisku, aby mohly inkasovat výhody tohoto opatření, 
mají možnost žádat tzv. daňový úvěr ve výši 6 % skutečných výdajů na vzdělávání 
(Bildungspraemie). Vzdělávací kredit má stejnou funkci jako odpočitatelná položka. 
Žádost o vzdělávací úvěr je podávána v rámci žádostí o daňové vratky, kdy je 
odpočítáván z daňových závazků podniku. 

Daňové úlevy jsou v Rakousku hodnoceny pozitivně. V současné době probíhají 
diskuse, v rámci nichž Hospodářská komora navrhuje zvýšit míru odečitatelné položky 
až na 40 % pro malé a střední podniky a pro financování vzdělávání určitých skupin, 
zejména starších pracovníků, nízkokvalifikovaných osob a osob vracejících se po 
rodičovské dovolené. 

3.7 Fond dalšího vzdělávání  

Veřejné výdaje, které jsou vynakládány na podporu dalšího vzdělávání, jsou 
v řadě případů financovány přímo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů místních. 
V některých zemích jsou tyto veřejné zdroje odděleny od státního rozpočtu ve formě 
specifického fondu, jehož příjmy a výdaje jsou stanoveny jednotnými předpisy. 
Zdrojem fondu jsou většinou povinné odvody podniků v určité výši z objemu mzdových 
prostředků.  

                                                 
113  E. Leuven, H. Oosterbeek: „Evaluating the effect of tax deductions on training“, Journal of Labor 

Economics, 2000 (http://www1.fee.uva.nl/scholar/oosterbeek/40.PDF) 
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V Maďarsku odvádí podniky povinné odvody ve výši 1,5 % z celkových 
nákladů práce. Zákon o odvodech na podporu rozvoje odborného vzdělávání (zákon č. 
LXXXVI z roku 2003) stanovuje různé způsoby platby. Podnik může alokovat až jednu 
třetinu povinné částky na vzdělávání svých vlastních zaměstnanců, na poskytování 
placeného volna na studium zaměstnanců atd. Část prostředků může použít na pokrytí 
svých nákladů při poskytování praktického výcviku učňů a studentů (až 100 % celé 
částky odvodu) nebo na úhradu pomoci, kterou poskytuje středním (až 75 %) a 
vysokým školám (až 37 %). Prostředky, které nejsou vynaloženy výše uvedeným 
způsobem, musí podnik odvést do specifického fondu, který je součástí Fondu trhu 
práce (Munkaero-piaci Alap, MPA) (až 100% celkové částky).  

Fond trhu práce je členěn na dílčí fondy, které se liší účelem použití: fond 
odborného vzdělávání a výcviku a fond zaměstnanosti. Dílčí fond odborného vzdělávání 
a výcviku podporuje rozvoj odborného vzdělávání prostřednictvím centrálních 
programů nebo projektových tendrů. Dílčí fond zaměstnanosti je dále členěn na 
oddělené sekce. Jedna z nich je zaměřena na vzdělávání nezaměstnaných a skupin 
ohrožených na trhu práce. Samostatnou sekci tvoří sekce vzdělávání dospělých, která 
poskytuje prostředky na podporu rozvoje lidských zdrojů v podnicích, na vzdělávání 
zaměstnanců a na vzdělávání specifických cílových skupin. Tato sekce získává kolem 
1/3 příspěvků, které jsou placeny do celého fondu. Prostředky z této části jsou 
rozdělovány na základě jednotlivých rozhodnutí nebo výběrových řízení v souladu 
s vyhláškou ministerstva práce. Jako poradní orgán ministerstva při rozdělování 
prostředků byla vytvořena Národní rada vzdělávání dospělých (Országos Felnottképzési 
Tanács), která zahrnuje sociální partnery.  

Ve Francii je další vzdělávání dospělých financováno z odvodů podniků do 
jednotného fondu. Odvody tvoří určité procento z celkových nákladů práce. Toto 
procento závisí na velikosti podniku. Podniky s více než 10 zaměstnanci odvádějí na 
účely vzdělávání částku ve výši 1,6 % celkových nákladů práce a podniky do 10 
zaměstnanců odvádějí 0,5 %.  

Platby odvodů soustřeďují agentury OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 
Agrée) ustavené na základě kolektivních smluv a schválené státními úřady. Částky se 
shromažďují na národní, regionální, sektorové (odvětvové) nebo nadsektorové úrovni. 
Odvody jsou mutualizovány, tzn. ten, kdo je povinen je odvádět, se může rozhodnout, 
zda je přímo využije na účely vzdělávání nebo je odvede příslušné agentuře, která je 
poté redistribuuje. Za nevyužití prostředků na vzdělávání mohou být podniky 
penalizovány, například zvýšením odváděné částky. Podniky od agentur získávají 
finanční prostředky na vzdělávání na základě vypracovaného plánu vzdělávání.114 

Ve Španělsku je další vzdělávání financováno z veřejných zdrojů od roku 1986. 
Příspěvky na další vzdělávání odvádějí zaměstnavatelé ve výši 0,6 % objemu mzdo-
vých prostředků a také zaměstnanci ve výši 0,1 %. Příspěvky jsou shromažďovány 
Centrální správou sociálního zabezpečení (General Treasury of the Social Security). O 
způsobu rozdělování rozhodují tripartitní dohody. Na základě druhé Národní dohody o 
dalším vzdělávání (II Acuerdo Nacional de Formación Contínua 1997/2000) bylo 
stanoveno, že z celkových 0,7 % bude polovina (0,35 %) alokována na vzdělávání 
nezaměstnaných a druhá polovina bude využita na přímé financování vzdělávání 
pracovníků v soukromém i veřejném sektoru. 

V Irsku byl v roce 2000 založen Národní vzdělávací fond. Jeho cílem je 
financování různých aktivit zaměřených na vzdělávání dospělých, zejména ve spojitosti 
s nároky trhu práce. Fond je financován na základě daně 0,7 % z příjmů („reckonable 
earnings“) definovaných skupin zaměstnanců (cca 75 % všech zaměstnanců). 

                                                 
114  Funding continuing training in small and medium-sized enterprises, Cedefop Panorama series, 2001 
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Z fondu jsou financovány aktivity FÁS, která je státní agenturou pro další 
vzdělávání. Dále jsou prostředky uvolňovány na různě definované programy podporu-
jící vzdělávání. 

3.8 Veřejná informační kampaň 

Mnoho zemí přistoupilo k různě intenzivním a různě širokým informačním 
kampaním, které měly zvýšit povědomí o problému stárnoucí pracovní síly a 
doprovázet a podporovat legislativní změny či programy. 

V devadesátých letech se ve Finsku rozhodla vláda zahájit „Národní program 
pro starší pracovníky“ (1998-2002), který integroval specifické pobídky pro starší 
osoby do kontextu obecných problémů této skupiny obyvatel na trhu práce, k čemuž 
byla základním nástrojem masivní informační „probouzecí“ kampaň. Na obecné úrovni 
měla zvýšit povědomí o problému stárnoucí populace, propagovat vzdělávání, podpo-
rovat zdraví a bezpečnost práce, předcházet diskriminaci. Na konkrétnější úrovni měla 
poskytovat specifické informace především starším (např. o možnostech vzdělávání 
podle jejich potřeb) - zaměstnaným i nezaměstnaným, ale i ostatním zainteresovaným 
jednotlivcům a organizacím (tvůrcům politik, zaměstnavatelům, personálu zdravot-
nických organizací a organizací zabývajících se bezpečností práce, agentur působících 
na trhu práce a vzdělávacích institucí). Mimo jiné byl vytvořen internetový informační 
a poradenský servis pokrývající celý finský vzdělávací systém a poskytující komukoli 
informace o vhodných vzdělávacích příležitostech, které odpovídají jeho aktuální 
situaci. 

V rámci dalšího finského programu - „National Well-being at Work Program“ 
(2000-2003) - byla uskutečněna jiná forma zvyšování povědomí o problémech starších 
pracovníků, a to pomocí poradenství přímo na pracovišti prostřednictvím konzultantů 
(většinou z oboru psychologie práce), které si firmy samy vybíraly. Program poskytoval 
informace i na úrovni veřejné a odborné (jeho zástupci se účastnili seminářů apod.).  

Od devadesátých let minulého století probíhá informační kampaň také 
v Německu - v působnosti Ministerstva školství a výzkumu. Je zaměřená na obrácení 
pozornosti firem a vzdělávacích institucí k problému stárnoucí pracovní síly. Ani zde 
neprobíhá odděleně od dalších politických a legislativních opatření. 

V rámci projektu „Lidé nad 50 to zvládnou!“ (jedná se o implementaci 
legislativních změn, kterou uskutečňuje Federální úřad pro zaměstnanost) funguje 
webová stránka pro zprostředkování pracovních příležitostí starším (http://aeltere. 
arbeitsamt.de/). 

Specifičtěji orientovanou informační kampaň uskutečňuje iniciativa INQA „Nová 
kvalita práce“ (Neue Qualität der Arbeit), která vzešla ze spolupráce mezi firemním 
sektorem, odbory, institucemi sociálního zabezpečení, nadacemi, federální vládou a 
regiony. Spektrum aktivit v rámci INQA je velice široké - počínaje informacemi o 
nabídkách inovativních pracovních schémat, opatřeních posilujících celoživotní vzdělá-
vání a udržitelné firemní zdravotní politiky až po sektorově specifické aktivity směřující 
k vylepšení pracovního prostředí a firemní kultury. Iniciativa také vydává publikace 
k různým otázkám stárnutí. Jedním z důrazů INQA je udržení a rozvoj zaměstnatelnosti 
starších lidí. INQA zahájila kampaň s názvem „30, 40, 50 plus - stárnutí v zaměstnání“. 
Kampaň vychází z předpokladu, že má-li se maximalizovat potenciál starších zaměst-
nanců, je třeba začít brzo. Informuje o specifikách starších pracovníků, jejich 
potenciálu, předpokladech k učení a oblastech, kde potřebují zvýšenou péči. Dosud 
kampaň obsáhla cca 30 000 firem.  
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Malým a středně velkým firmám nabízí iniciativa INQA poradenské služby 
ohledně managementu demografické změny, které jsou regionálně specifické a 
přizpůsobené jejich konkrétním potřebám. Starší konzultanti jsou připravováni na roli 
poradců v oblasti managementu věku (age management), kteří budou poskytovat své 
služby přímo ve firmách. INQA provozuje webovou stránku www.inqa.de, která 
poskytuje platformu ke vzájemnému učení se a sdílení informací, uspořádaných podle 
různých tematických okruhů, shromažďuje výsledky projektů, informuje o publikacích 
a obsahuje i databázi příkladů dobré praxe v podnicích. 

Na pomezí odborné analýzy problému stárnoucí pracovní síly a informační 
kampaně stojí mezinárodní projekt „Proage“ (www.proage-online.de), který proběhl 
v letech 2001-2003. Jedná se o masivní široce zaměřenou kampaň cílenou na členy 
asociací účastnících se projektu. Realizovaly jej Konfederace německých asociací 
zaměstnavatelů (BDA) ve spolupráci s Bertelsmannovou nadací a asociacemi zaměst-
navatelů z Dánska, Nizozemska, a Irska. Projekt byl podporován z ESF. V rámci 
projektu proběhla série mezinárodních expertních seminářů a konferencí, kde se 
setkávali představitelé politiky, vědy a firemního sektoru za účelem vytvoření 
praktických přístupů a strategií. Bylo vytvořeno Kompendium příkladů dobré praxe, kde 
jsou uvedeny společnosti, které dobře zacházejí se staršími pracovníky a podporují 
jejich zaměstnatelnost. Vznikl praktický průvodce pro zaměstnavatele, jak zacházet se 
staršími pracovníky, který je k dispozici na webových stránkách projektu. Jejich 
prostřednictvím jsou rozšiřovány i další podobné publikace. 

Ve Velké Británii v současné době probíhá vládní kampaň „Age positive“, 
jejímž hlavním cílem je podporovat zaměstnávání pracovních sil různého věku - tedy 
starších spolu s mladšími, bez bariér a věkové diskriminace. Program má na starosti 
tým pracovníků odboru práce a penzí. Kampaň podporuje zaměstnavatele, aby přijímali 
rozhodnutí ohledně náboru, vzdělávání a udržení si pracovníků, která nejsou ovlivněná 
věkem pracovníků. Prostředky kampaně jsou publikace, výzkum, tisk, konference a 
semináře, udělování ocenění. Kampaň spolupracuje s více než stem zaměstnavatelů, 
kteří jsou nazýváni „šampióni“ („Age Positive Employer Champions“) pro svoji ochotu 
vytvořit věkově smíšené prostředí na pracovišti a odstranit věkovou diskriminaci. Jsou 
shromažďovány a zveřejňovány případové studie jednotlivých firem. Probíhají cílené 
iniciativy směrem k malým a středním firmám a rozsáhlá mediální kampaň.  

Tým „Age positive“ úzce spolupracuje s „Age Partnership Group“, což je skupina 
institucí (firem, zaměstnavatelů, sociálních partnerů a vládních oddělení), která má 
podobné cíle (mimo jiné poskytuje zaměstnavatelům zdarma praktické produkty a 
publikace obsahující návody a pomůcky, jak přecházet na přístup pozitivně orientovaný 
k věku).  

Nevládní organizace National Institute of Adult Continuing Education (NAICE) 
působící v Anglii a Walesu se snaží prostřednictvím svých iniciativ „Older and Bolder“ a 
„Meeting Needs of Older Learners“ (2002) propagovat vzdělávání mezi staršími lidmi. 

Rakouská webová stránka „Arbeit und Alter“ (Práce a věk) 
(www.arbeitundalter.at) byla původně zřízena Federací průmyslu a Federální komorou 
práce (BAK). V r. 2004 byla rozšířena na všechny sociální partnery a jejich příslušné 
organizace. Tato webová stránka poskytuje informace o vhodné organizaci práce ve 
starším věku, o příkladech dobré praxe v Rakousku i zahraničí apod. Obsahuje 
interaktivní test, kde si může firma ověřit, do jaké míry je v jejich případě otázka 
stárnoucí pracovní síly aktuální. Stránka tedy slouží jako databáze znalostí a virtuální 
konzultační fórum pro management.  
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Na zvyšování informovanosti o problematice stáří v Nizozemsku (zejména na 
straně zaměstnavatelů) byla také zaměřena část aktivit pracovní skupiny, která byla v 
roce 2001 ustanovena vládou. Hlavním cílem skupiny bylo identifikovat faktory, které 
by pomohly udržet starší pracovníky nad 50 let déle v zaměstnání. Jejími členy byli 
zástupci zaměstnavatelů, odborů, soukromého sektoru, menšin, členové organizací 
starších pracovníků, výzkumníci, politici, média.  

Po dobu, kdy byla skupina aktivní, sloužila jako fórum pro diskusi předních 
investorů. Skupina se nejprve zaměřila na změnu postoje k starším pracovníkům na 
pracovištích. Bylo zadáno také množství studií a projektů zaměřených na vyhledávání 
příkladů dobré praxe a jejich zveřejňování. Byly publikovány zprávy s návrhy (zejm. 
směrem k zaměstnavatelům), jak udržet starší pracovníky déle v zaměstnání. Byly 
podporovány kvalitní přístupy v managementu lidských zdrojů (udělována cena), 
zaměstnavatelé byli podněcováni k pravidelným diskusím o problémech pracovní síly 
nad 50 let s experty a lektory (každé dva roky), byly prověřovány kolektivní smlouvy 
(mimo jiné i co do přístupu ke vzdělávání), zda neporušují zásady proti věkové 
diskriminaci.  

Pro pokračování této práce byla ustavena v roce 2004 výkonná skupina „Grey 
at Work“, která měla během tří let podporovat kulturní změnu nutnou k tomu, aby 
starší lidé zůstávali déle v práci. Firmy s kvalitní politikou vůči starším zaměstnancům 
jsou finančně stimulovány pomocí tříletého rozpočtu 21mil. EUR. Příspěvek je určen na 
časově omezené projekty zaměřené na potlačování předsudků, přizpůsobování 
managementu lidských zdrojů starším zaměstnancům, experimentům se změnami 
úkolů pro starší zaměstnance.  

V Irsku funguje organizace zvaná „Skillnets“, která pomáhá podnikům vstoupit 
do tzv. vzdělávacích sítí (Training Networks) a společně naplňovat potřebu vzdělávání 
zaměstnanců. Jedna z těchto sítí (program „ARROW - Assisting the Recruitment and 
Retention of Older Workers“) je zaměřena cíleně na problematiku starších pracovníků. 
Soustředí se na vzdělávání HR personálu pro zlepšení práce se staršími zaměstnanci, 
na překonání bariér v jejich vnímání a na zdůraznění přínosů, které plynou ze 
zaměstnávání starších zaměstnanců. V rámci tohoto programu vznikla rovněž 
regionální síť firem, které mají zájem přijímat starší zaměstnance. Program dále 
podporoval praktické vzdělávání starších zaměstnanců - zejm. v oblastech ICT a 
zákaznického servisu. Z projektu ARROW vznikla příručka zaměstnávání starších 
(Handbook of Employing Older Workers), která vyšla v r. 2005. 

3.9 Přizpůsobení nabídky vzdělávání potřebám starších osob 

Jako velice motivující a zvyšující efektivitu vzdělávání byla v rámci programů 
realizovaných v zahraničí hodnocena opatření, která se vyznačovala snahou přizpůsobit 
nabídku vzdělávání konkrétním potřebám cílové skupiny nebo jednotlivců.  

Ve většině zemí byly podporovány masové vzdělávací programy doplňující 
nejvýraznější kvalifikační mezeru starších osob, která spočívá v jejich nízké počítačové 
gramotnosti. Např. finský „Národní program pro starší pracovníky“ zahrnoval mimo 
jiné i podporu ICT dovedností. Jedním z cílů bylo umožnit starším osobám získat 
dostatečné informační dovednosti a podporovat je, aby využívali vzdělávací nabídky, 
která se jim touto cestou otevírá. Na projektu se podílely instituce vzdělávání 
dospělých, knihovny, Finská rozhlasová společnost společně se sociálními partnery, 
dalšími vzdělávacími institucemi, firmami a občanskými a lokálními organizacemi.  
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Ve Finsku byla součástí Národního programu pro starší pracovníky také příprava 
lektorů a pedagogických pracovníků, aby zvládli metody vzdělávání dospělých a 
specifické přístupy ke starším osobám. Šlo o kombinaci státem financovaných 
vzdělávacích programů a grantových menších projektů, které jednotlivým vzdělávacím 
zařízením umožňovaly rozvíjet dovednosti týkající se práce se staršími osobami. 

Dalším prostředkem pro podporu starších osob je vzdělávání na pracovišti. Ve 
Velké Británii byl zahájen program „Employer Training Pilots“ (dále ETP), jehož hlavní 
cílovou skupinou jsou nízkokvalifikovaní zaměstnanci pracující v malých firmách, u 
zaměstnavatelů, kteří málo podporují vzdělávání svých zaměstnanců a je pro ně 
obtížné zaměstnance za tímto účelem uvolňovat. Úlohou ETP je jednak testovat 
efektivitu a úroveň nabídky vzdělávání zaměstnancům s nízkou kvalifikací, dále 
kompenzovat mzdové náklady zaměstnavatelům, kteří poskytnou zaměstnancům volno 
na vzdělávání, poskytovat přístup k informacím a poradenství, odstraňovat finanční, 
časové a jiné bariéry v přístupu ke vzdělání na straně zaměstnanců (kurzy zdarma) i 
zaměstnavatelů (náhrada mzdových nákladů zaměstnavatelům). Klíčovým rysem ETP, 
který je odlišuje od jiných podobných programů, je silný důraz na hodnocení a 
vzdělávání přímo na pracovišti. 

ETP administrují místní vzdělávací rady (local Learning and Skills Councils - 
LSCs) ve spolupráci s místními partnery (agenturami, vzdělávacími institucemi apod.) 
prostřednictvím sítě místních zprostředkovatelů. Kurzy poskytují různé instituce - 
státem financované školy nebo soukromí či dobrovolní poskytovatelé. Úkolem zpro-
středkovatelů je získávat zaměstnavatele pro účast v ETP, identifikovat vzdělávací 
potřeby, organizovat poskytovatele vzdělávání a obecně spolupracovat se sociálními 
partnery na lokální úrovni na prosazení programu. 

Program je hodnocen (alespoň pokud se týká míry participace) jako velice 
úspěšný, zejména mezi věkovou skupinou nad 56 let. Starší účastníci také vykazovali 
vyšší míru úspěšného dokončení kurzu (bylo o 21% více pravděpodobné, že dokončí 
vzdělávací program a získají cílovou kvalifikaci). Mezi klíčové faktory, díky kterým byl 
program úspěšný, patří zejména jeho velice individualizovaný charakter. Nabízel 
individuální hodnocení vzdělávacích potřeb, spolu s ověřením a uznáním již dosažených 
dovedností. Ze zkušeností s programem vyplynulo, že pro cílové skupiny je vhodné 
integrovat výuku základních dovedností (literární a početní gramotnost) a odborné 
vzdělávání do jednoho celku. Tento model vedl k lepším výsledkům než v případě, kdy 
kurzy základních dovedností byly poskytovány samostatně. 

Tříletý rakouský projekt „Erfahrung zählt“ (Zkušenost se vyplácí) (1999-2002), 
jehož nositelem byla poradenská společnost Movement Personal- und Unternehmen-
sberatung GmbH a financovaly jej spolková země Štýrsko, Arbeitsmarktservis (AMS) a 
soukromé firmy, se zaměřoval na trvalou integraci starších nezaměstnaných občanů na 
trh práce a usnadnění náboru pro firmy v regionu prostřednictvím cíleného vzdělávání 
jednotlivců orientovaného na potřeby firem a uchazečů. 

Firmy byly podporovány (pomocí speciálního poradenství a dalších opatření), 
aby stanovily požadované kvalifikační profily. Pokud se během 2-4týdenního výběro-
vého procesu, kdy měla firma možnost lépe poznat uchazeče stejně jako i uchazeč měl 
možnost seznámit se s příštím pracovním prostředím, ukázala diskrepance mezi 
požadavky na pracovní pozici a schopnostmi uchazeče, mohla být překonána v rámci 
tzv. pracovní přípravy (Arbeitsanbahnung) ve formě vzdělávání „šitého na míru“. 
Proces byl podporován pravidelnými poradenskými rozhovory se zúčastněnou osobou.  

V Rakousku byl také zahájen pilotní projekt Tandem generace (Tandem 
Generation) - starší a mladší u počítače, při kterém mladí tutoři učí základy internetu 
starší lidi. Projekt je zatím v začátcích, byl zahájen joint venture s univerzitami.  
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Ve Švédsku byl vytvořen program vzdělávání specificky zaměřený na potřeby 
starších osob s nízkou kvalifikací („Adult Education Initiative“, která se realizovala 
v letech 1997-2002). Jejím cílem bylo poskytnout dospělým (primárně nezaměstna-
ným), kteří nedosáhli plné tříleté střední vzdělání, příležitost si jej doplnit. Zájemcům 
z této cílové skupiny byl poskytnut nárok na 1 rok denního (full-time) formálního 
studia. Aby byli zaktivizováni a získáni pro vzdělání i ti občané, kteří měli pouze malou 
předchozí zkušenost se studiem, bylo třeba soustředit se na individuální poradenství a 
vedení, tzv. „orientační kurzy“ (orientation courses) a individuální uspořádání studia.  

Hlavní zodpovědnost za implementaci nesly regionální správní orgány 
(municipalities), které měly spolupracovat s úřady práce i poskytovateli vzdělávání a 
dalšími institucemi tak, aby vzdělávání bylo co možná nejvíce individualizováno a 
přizpůsobeno potřebám jednotlivců. Byly podporovány různé inovativní přístupy a 
flexibilní kombinace učňovského vzdělávání, vzdělávání na pracovišti, vzdělávacích a 
dalších programů aktivní politiky zaměstnanosti. Byly vyvinuty i nové způsoby 
organizace, nové metody či obsahy vzdělávání dospělých - flexibilní, zaměřené více na 
individuální potřeby jednotlivců a zvýšila se míra kooperace mezi jednotlivými 
institucemi (aktéry vzdělávání dospělých, agenturami trhu práce apod.) zejména 
v oblasti kariérového poradenství.  

Plnění cílů programu kontrolovala komise založená parlamentem (The 
Commission for the Adult Education Initiative), která zároveň vyhodnocovala, jaké 
typy vzdělávání jsou nejvíce třeba, poskytovala doporučení ohledně rozdělování 
zodpovědnosti a financování a navrhovala opatření, která by stimulovala pedagogický 
rozvoj vzdělávání dospělých. 

Jedním z cílů norské reformy (tzv. „Competence reform“) bylo napomoci tomu, 
aby vzdělávání bylo co možná nejvíce přizpůsobeno požadavkům podnikové sféry a 
individuálním potřebám jednotlivců. Opatření směřovala jednak k reformě vzdělávání 
a jednak pracoviště, hlavní principy byly zakotveny v legislativě v letech 1999-2001.  

Hlavními cílovými skupinami byli dospělí (ať už pracující či nikoli), kteří mají 
nedostačující úroveň formálního vzdělání, starší lidé, kteří neměli přístup ke vzdělávání 
v mladším věku, a imigranti. Těmto skupinám bylo umožněno doplnit si primární nebo 
sekundární vzdělání podle jejich individuálních potřeb. Vyučovací metody byly 
postaveny na předešlém vzdělání (formálním i neformálním) a co nejvíce přizpůsobeny 
individuálním potřebám studenta. 37 regionálních úřadů (municipalities) z celého 
Norska se účastnilo projektu, který mapoval potřebu primárního a nižšího sekundárního 
vzdělání a vyvíjel výukové metody vhodné pro dospělé.  

Kromě toho byl v rámci reformy vytvářen národní systém uznávání kvalifikací, 
který má umožnit uznávat neformálně či informálně získané kompetence. Na základě 
těchto kompetencí je také možné být přijat ke studiu na vysokou školu - i bez vyššího 
středního vzdělání. Program „Competence reform“ byl doprovázen tříletým projektem 
„Motivace, poradenství a informace“, který má vyvinout nové netradiční metody, jak 
motivovat cílové skupiny, které mají nejmenší spontánní zájem o vzdělávání.  

Irská vláda má několik programů na podporu základní gramotnosti, které mohu 
být užitečné především pro vyšší věkové ročníky, neboť úroveň jejich základních 
schopností je nižší než u jejich mladších spoluobčanů. Irský Národní vzdělávací fond 
(National Training Fund, zal. v r. 2000) financuje řadu aktivit zaměřených na vzdělá-
vání dospělých, mimo jiné spolufinancuje Program rozvoje kompetencí (Competency 
Development Programme), který má za cíl zvyšovat dovednosti určitých zaměstnanců 
pracujících ve vybraných sektorech. Program realizuje FÁS. Jeho obsah se liší podle 
různých regionů. Především je zaměřen na podniky s méně než 250 zaměstnanci a 
výše podpory může dosáhnout 40-70 %. 
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V Austrálii se jako poměrně úspěšný ukázal systém TAFE („Technical and 
Further Education“), který je největším poskytovatelem postsekundárního vzdělávání v 
zemi. Nabízí modulární odborné kurzy pro dospělé, které jsou velmi různorodé - mohou 

trvat od několika hodin do tří let. Absolventi získávají kredity, na jejichž základě jim 
může být udělen i diplom. Flexibilita těchto kurzů je patrně příčinou nadprůměrného 
vzrůstu počtu zájemců nad 50 let. Pro starší lidi jsou výhodné i tím, že zvyšují 
pravděpodobnost a zkracují dobu ekonomické návratnosti investice do vzdělání, 
protože narozdíl od běžných dlouhotrvajících kurzů staví na existujících dovednostech 
prostřednictvím uznání dosavadních znalostí. Kurzy také mohou být večerní nebo 
dálkové, takže je lze kombinovat s prací.  

V Japonsku fungují od roku 1997 „Technické školy pro starší populaci“, které 
jsou zaměřeny na starší pracovníky mezi 50 a 65 lety (mohou je navštěvovat i jiné 
znevýhodněné skupiny bez ohledu na věk). Poskytují certifikované kurzy v délce 2-6 
měsíců zdarma. Podmínkou přijetí je vstupní zkouška včetně pohovoru, není třeba 
dokládat předchozí vzdělání. Technické školy spolupracují s úřady práce a hledají pro 
své absolventy vhodné zaměstnání. Součástí kurzů na míru je také sebeprezentace. 
Získání dovednosti sebeprezentace je pro starší osoby důležité, protože dřívější 
výchova profesních dovedností se soustřeďovala pouze na odborně technické aspekty 
výuky a tyto aspekty spíše opomíjela.  

Úloha nestátního sektoru: Stříbrná centra lidských zdrojů jsou neziskové 
organizace dotované státem - pro starší pracovníky nad 60 let, kteří jsou registrova-
nými členy center. Nabízejí kontrakty na služby v úklidu, zahradnictví, kancelářské 
práce. Pořádají také vzdělávací kurzy. Kurzy jsou několikadenní až 1 měsíc, zaměřené 
spíše na středně a nízkokvalifikované osoby. Pro členy jsou kurzy zdarma a nejsou 
žádné vstupní požadavky. Obdobných neziskových organizací vzniká hodně, zapojují 
různé odborníky včetně starších pracovníků na dobrovolné bázi. 

Na regionální úrovni fungují Centra celoživotního rozvoje profesních dovedností, 
která provádějí výzkum, poskytují informace a poradenství bílým límečkům a umožňují 
prostřednictvím modulárních/vzestupných programů rozvíjet jejich profesní znalosti. 
Pořádají také ICT kurzy specificky zaměřené na starší osoby. Všechna centra jsou 
decentralizována, takže mohou připravovat kurzy šité na míru nejen s ohledem na věk, 
zkušenosti a vzdělávací možnosti starších osob, ale také podle místních potřeb trhu 
práce.  

4. Možné směry řešení a jejich souvislosti 

Jak vyplývá z analýz a z porovnání situace v ČR a v EU, je zájem starších 
věkových skupin české populace o vzdělávání velmi nízký. Nedostatečné zapojení do 
dalšího vzdělávání je jednou z příčin, proč se starší pracovníci špatně přizpůsobují 
novým požadavkům trhu práce a v důsledku toho vzniká bariéra pro možnosti 
prodlužování jejich ekonomické aktivity. 

Zájem o vzdělávání se s narůstajícím věkem snižuje, to je obecný fenomén. Pro 
zvýšení zájmu o vzdělávání ve starším věku je nezbytné, aby jednotlivci měli potřebu 
a možnosti se průběžně vzdělávat již od svého mládí. Toho lze docílit vytvořením 
všeobecně přijímaného povědomí o potřebnosti neustálého rozšiřování znalostí a 
dovedností v průběhu celého života a zejména vytvořením podmínek legislativních a 
institucionálních, aby byl přístup k dalšímu vzdělávání co nejširší pro všechny skupiny 
populace. 
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Pokud neexistuje komplexní řešení systému dalšího vzdělávání jako celku, je 
velmi obtížné zavádět opatření specificky zaměřená na zvýšení vzdělávacích aktivit 
starší populace. Z tohoto důvodu jsou dále v textu (zejména u opatření vyžadujících 
legislativní úpravy, tj. opatření uvedených v kapitolách 4.2 a 4.3), kromě specifikace 
podmínek na podporu vzdělávání starších osob, uvedeny i obecné rámce daného 
opatření, které by se měly vztahovat na celou populaci. Dílčí opatření jsou také 
většinou málo účinná, pokud nejsou propracovány a zajištěny i další podmínky pro 
jejich fungování. Opatření by proto měla být přijímána v ucelených „balíčcích“. 

4.1 Komplexní řešení systému dalšího vzdělávání 

Legislativní rámec 

Dosavadní právní rámec by měl být zdokonalen tak, aby došlo ke sjednocení 
dílčích zákonných norem a vyhlášek vztahujících se k dalšímu vzdělávání a doplnění 
všech nezbytných oblastí, které je třeba upravit, aby bylo zajištěno fungování a rozvoj 
systému dalšího vzdělávání.  

Je nutné, aby vznikl právní rámec (nejlépe jednotná právní norma v podobě 
např. zákona o dalším vzdělávání), který by uceleně upravoval hlavní složky fungování 
systému dalšího vzdělávání. Jeho úkolem by bylo: (i) vymezit kompetence státních 
orgánů, nestátních orgánů, sociálních partnerů a jednotlivců, (ii) stanovit soustavu 
kvalifikací, které je možno získat v dalším vzdělávání, a pravidla pro uznávání jejich 
výsledků, (iii) stanovit jednoznačná pravidla financování různých forem dalšího vzdělá-
vání včetně nástrojů pro finanční pobídky, (iv) vytvořit kritéria a pravidla pro 
zajišťování kvality v dalším vzdělávání, (v) sjednotit a doplnit zásady pro fungování 
uceleného systému podpůrných informačně poradenských služeb. Současně se vznikem 
tohoto nového zákona by bylo třeba provést adekvátní aktualizaci a změny v navazu-
jících zákonech, zejména zákonu o daních z příjmů, zákonu o zaměstnanosti, školském 
zákonu, živnostenském zákonu, zákonu o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.  

Na tento legislativně definovaný rámec by měl navazovat vznik a rozvíjení 
příslušných institucí, které zajišťují realizaci dané legislativy v praxi.  

 
Kvalita nabídky  

Na nabídkové straně je problémem zejména kvalita vzdělávání, která se 
s výjimkou školních a rekvalifikačních programů systematicky nevyhodnocuje. To 
předpokládá vytvoření institucionálních struktur, standardů a postupů pro externí 
hodnocení kvality tří základních komponent nabídky dalšího vzdělávání, a to pro: 
certifikaci vzdělávacích institucí, certifikaci kvality vzdělavatelů a akreditaci vzděláva-
cích programů. Vedle toho je třeba podněcovat vývoj a zavádět kritéria pro 
sebehodnocení vzdělávacích institucí. Dílčí aktivity, které se v oblasti akreditace a 
certifikace vyskytují, je třeba propojit a doplnit do uceleného systému.  

Zároveň je nezbytné vytvořit podmínky pro profesionální rozvoj trenérů, lektorů 
a konzultantů působících v oblasti dalšího vzdělávání, zvýšit jejich přístup k novým 
informacím a know-how. 

Chybí rovněž podpůrné systémy zvyšování kvality, které by zajišťovaly rozvoj 
nových přístupů a inovace v oblasti nabídky dalšího vzdělávání. Je třeba založit výzkum 
a vývoj v oblasti metodologie a technologie dalšího vzdělávání, šíření inovací prostřed-
nictvím metodické podpory vzdělavatelům při tvorbě vzdělávacích programů, studijních 
materiálů a pomůcek při osvojování nových výukových metod, využívání moderních 
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technologií k výuce, podporovat spolupráci vzdělavatelů, podniků a dalších subjektů 
při vývoji nových programů a nástrojů.  

 
Systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

Vzdělávání se realizuje mnoha různými způsoby a za různých podmínek. Dosud 
bylo uznáváno a certifikováno celostátně platnými doklady pouze formální školní 
vzdělávání. Osvědčení s celostátní platností získávají i absolventi akreditovaných 
rekvalifikačních kurzů. Certifikovány a uznávány by však měly být všechny výsledky 
vzdělávání bez ohledu na to, kde a jakým způsobem byly nabyty. To usnadní cestu 
k dalšímu studiu (např. umožní prominout některé zkoušky na základě zjištěných 
vědomostí a dovedností) i prokazování kvalifikace při přijímání do zaměstnání (např. 
umožní nahradit odborné vzdělání dříve získanými profesními zkušenostmi). 

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,115 který v rozhodují-
cích částech začne platit od 1.8.2006, vytváří pouze dílčí rámec, neboť zde chybí 
náležité rozpracování podrobnějších podmínek pro ověřování znalostí nabytých 
neformálním a informálním vzděláváním. Je úzce zaměřen na provádění zkoušek 
k uznání dílčích kvalifikací u autorizovaných orgánů školského typu. Je proto nutno 
dále dopracovat systém certifikátů či jiných forem záznamu o získaných kompetencích, 
které by byly sice srovnatelné s certifikáty vydávanými ve školském systému co se 
týká dosažené kvalifikace, avšak nikoliv totožné. 

Vedle toho je pro fungování zákona nezbytné dokončit Národní soustavu kvalifi-
kací, jejíž tvorba je zatím na počátku. Soustava by měla vytvořit správní a vztahový 
rámec pro všechny kvalifikace uznávané na trhu práce a umožnit identifikaci, třídění a 
zařazování výsledků učení získaných různými cestami do 8 kvalifikačních úrovní a do 
soustavy dílčích a úplných kvalifikací. Její vytvoření a aktualizace by měla probíhat na 
základě slaďování požadavků ze strany trhu práce a vzdělávání. Zatím rovněž chybí 
ucelený systém praktických postupů a nástrojů pro identifikaci a uznávání výsledků 
předchozího učení pro všechny úrovně kvalifikací. 

S uznáváním výsledků dalšího vzdělávání souvisí také rozvoj kreditního 
systému, který umožní skutečné započítávání a uznávání dílčích jednotek vzdělávání 
(resp. kvalifikací) charakterizovaných časem potřebným k zvládnutí příslušného 
souboru výsledků vzdělávání. Přechod na kreditní systém by pak umožnil těsnější 
propojení různých typů a úrovní vzdělávání. 

 

Informace a poradenství 

Přístup ke vzdělávání je ve značné míře závislý na informacích, které o vzdělá-
vacích a pracovních příležitostech a s tím souvisejících dalších podmínkách jednotlivci 
mají, a na možnostech získat poradenskou podporu při výběru vzdělávacích aktivit a 
při rozhodování v souvislosti s kariérním rozvojem, změnou profese či zaměstnání. 

V ČR zatím neexistuje ucelený systém poskytující informace využitelné pro 
zájemce o další vzdělávání a rozvoj své profesní kariéry. Existující nebo nově vznikající 
jednotlivé informační služby, informační systémy, webové portály atd. jsou roztříštěné 
a neúplné. Vedle informací o vzdělávací nabídce a nabídce volných pracovních míst, 
které jsou již částečně dostupné, by měly být k dispozici také informace o 
příležitostech v rozvoji kariéry, o podmínkách vzdělávání, o grantových příležitostech, 
o možnostech uznávání diplomů a certifikátů atd. Aby se informace staly důkladnou 

                                                 
115  Zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
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oporou pro uživatele, je třeba vytvořit integrovaný systém, který by zakomponoval již 
existující prvky a byl strukturován tak, aby informace byly poskytovány s ohledem na 
možnosti a potřeby různých skupin klientů, pokud možno z jednoho místa. Je přitom 
třeba zajistit kvalitu a důvěryhodnost informací, jejich aktualizaci a propagovat 
povědomí o existujících informačních zdrojích a službách.  

Nabídka poradenských služeb ve vztahu ke vzdělávání dospělých je 
omezena na služby poskytované úřady práce a jejich informačně poradenskými 
středisky. Tento typ poradenství je svázán především s cílem umístit uchazeče na trhu 
práce. Chybí poradenství zaměřené na budoucí profesní rozvoj jednotlivce. Je třeba 
proto podpořit rozvoj poradenských služeb dostupných pro všechny zájemce, který by 
integroval dosavadní dílčí aktivity a rozšířil škálu služeb podle potřeb jednotlivých 
skupin populace. Důležitou roli by přitom měly hrát regiony, kde je dobrý základ pro 
propojení informací o vzdělávacích příležitostech a potřebách trhu práce ze strany 
vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů, hospodářských komor, profesních asociací, 
sociálních partnerů.  

Větší individualizace poradenství vyžaduje jak nově připravené poradce, tak 
nové nástroje, inovativní postupy a nové formy spolupráce mezi organizacemi, které 
se specializují na různé typy poradenských a diagnostických činností. Proto je důležité 
ustanovit koordinovaný systém vzdělávání profesních poradců, stanovit kvalifikace 
potřebné k výkonu poradenské práce, standardy kvality poskytovaných služeb a 
zajistit rozvoj metod a postupů poradenské práce. 

 

Informační kampaně 

Nezbytnou součástí kroků směřujících ke změnám v systému a zavádění nových 
opatření pro podporu vzdělávání starších osob je zvyšování informovanosti, neboť 
vzdělávací aktivity jak na straně zaměstnanců, tak zaměstnavatelů jsou vždy do 
značné míry závislé na jejich zájmu o vzdělávání a na tom zda si uvědomují výhody, 
které jim vzdělávání přináší. V zahraničí informační kampaně většinou buď předcházejí 
konkrétním legislativním opatřením či projektům nebo je doprovázejí, podporují a 
informují o výsledcích. Cílem na obecné rovině je upozornit širokou veřejnost na 
problém stárnoucí pracovní síly a pozitivně ovlivňovat postoje ke starším pracovníkům.  

Kampaně na podnikové úrovni poskytují informace o přednostech zaměstnávání 
starších osob, ale i o oblastech, ve kterých starší pracovníci potřebují zvýšenou péči, a 
o nutnosti zpracování strategie zaměřené na stárnoucí pracovní sílu. Jsou vytvářeny 
databáze příkladů dobré praxe, vyhlašovány ceny pro příkladné firemní přístupy.  

Kromě toho se realizují kampaně zaměřené přímo na starší pracovníky samotné. 
Poskytují jim informace o vzdělávacích možnostech či pracovních příležitostech, o 
právech starších pracovníků, o organizacích a iniciativách, které jim mohou pomoci 
řešit jejich situaci, či o zdravém životním a pracovním stylu. 

Nejčastějšími prostředky kampaní jsou masmédia, speciální webové stránky, 
tištěné propagační materiály, manuály, publikace, elektronické nosiče (CD, DVD...), 
semináře a workshopy, jsou vytvářené tematické sítě apod. 

V ČR je zvyšování informovanosti a podpora změny postojů ke stáří obsažena 
v několika bodech českého Národního programu přípravy na stárnutí na období 2003-
2007. Podle zprávy o jeho plnění z roku 2006 jsou tyto cíle uskutečňovány zejména 
pomocí jednotlivých aktivit, jako jsou např. články v časopise a novinách vydávaných 
MPSV, tiskové zprávy, publikace a letáky, odborné semináře a informace na webové 
stránce MPSV. Probíhá i několik aktivit projektového charakteru (např. projekty v rámci 
iniciativy EQUAL).  
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Poradenství poskytují podle zákona o zaměstnanosti úřady práce. Bližší úpravu 
druhů a forem tohoto poradenství poskytuje vyhláška 518/2004 Sb. Jedná se 
především o poradenství ohledně výběru a zprostředkování zaměstnání, rekvalifikací, 
volby vhodného programu APZ či přípravy k práci osob se zdravotním postižením. 
Problematika straších osob není nijak specificky zohledněna. 

V ČR tedy chybí rozsáhlejší systematické programy, zejména programy, které 
by obracely pozornost zaměstnavatelů k nadcházejícím demografickým změnám, ze 
kterých vyplývá nutnost řešit otázky starší pracovní síly i na jejich úrovni. Chybí také 
informační platforma, která by informace o jednotlivých aktivitách propojovala.  

Platformou pro kroky k systematičtějšímu podchycení této problematiky na 
vládní úrovni by se mohla stát Rada vlády pro seniory a stárnutí populace vytvořená v 
březnu 2006. Její aktivity se však do října 2006 plně nerozběhly.  

4.2 Využití finančních nástrojů stimulace jednotlivců 

4.2.1 Daňové úlevy  

V některých zemích si zaměstnanci mohou odečíst z daňového základu buď celé 
náklady na vzdělávání nebo jejich stanovenou procentní část, celková suma však nesmí 
přesáhnout maximální limit. Je definován typ vzdělávání, na které je možné daňovou 
úlevu uplatnit, podle toho, zda daná země usiluje podporovat další vzdělávání obecně, 
nebo např. vzdělávání pro další profesní rozvoj.  

Vzhledem k nízké účasti dospělých v ČR na dalším vzdělávání by bylo vhodné 
zvážit možnost uplatnit náklady na vzdělávání jako odpočitatelnou položku od 
daňového základu fyzických osob. Velká část vzdělávajících získává školení zdarma 
hrazené státem či zaměstnavatelem, tudíž je možnost daňového odpočtu zrovnopráv-
něním všech vzdělávacích příležitostí.  

Aby se zabránilo živelnému uplatňování daňových úlev i na vzdělávání, které 
nepřispívá k odbornému růstu nebo není zajištěna jeho kvalita, je možné specifikovat 
typ vzdělávání či vzdělavatele, na který se daňová úleva vztahuje (např. stanovení 
podmínky, že lze odečíst pouze náklady zaplacené certifikované instituci, na akredito-
vaný vzdělávací program apod., kde je zaručena určitá úroveň kvality). 

Obecně lze konstatovat, že v podmínkách progresivního daňového systému má 
odpočet stejného procenta věnovaného na vzdělávání výraznější dopad u vyšších 
příjmových skupin. Úspora příjmu v absolutním vyjádření je u těchto skupin větší než 
u osob pobírajících nízké příjmy.  

Je vhodné, když opatření tohoto typu je doplněno fungujícím systémem 
poradenství a dostupných zdrojů informací, neboť vyžaduje samostatné vyhledávání 
vzdělávacích příležitostí, a tedy klade poměrně vysoké nároky na schopnost orientace 
ve vzdělávací nabídce.  

Opatření by vyžadovalo změnu zákona o daních z příjmů a související 
legislativy. 
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Výhody:  

 Uznání nákladů vynaložených jednotlivcem na další vzdělávání jako odečitatelné 
položky z daňového základu posiluje odpovědnost jednotlivce za rozvoj vlastních 
dovedností.  

 Zvyšuje se flexibilita vzdělávacích cest, které si dle svých potřeb vyhledávají sami 
občané. 

 V rámci daňových úlev lze jednoduchým způsobem zvýhodnit starší věkové 
skupiny. 

 Samo o sobě je zavedení daňových úlev poměrně jednoduchou plošnou změnou, 
která je snadno realizovatelná v rámci stávajícího institucionálního a legislativního 
systému a přináší ve srovnání s jinými opatřeními relativně nízkou administrativní 
a organizační zátěž. 

Nevýhody:  

 Daňové úlevy pro jednotlivce nemají stejný dopad na všechny příjmové skupiny.  

 Zavedení daňových úlev komplikuje daňový systém. 

 Samostatný výběr vzdělávacích cest předpokládá dobrou orientaci v nabídce, která 
je lepší u těch skupin obyvatel, které již jisté úrovně vzdělání dosáhly. Skupiny 
osob s nižší kvalifikací by tedy měly horší předpoklady pro aktivní využívání tohoto 
opatření, zvláště skupina starších osob, která kromě nižší kvalifikační úrovně ve 
srovnání s ostatními věkovými skupinami vykazuje i nižší schopnost orientace 
v moderních informačních technologiích. 

 Daňové zvýhodnění neodstraní finanční bariéru přístupu ke vzdělávání. Osoba musí 
mít v každém případě k dispozici finanční hotovost na uhrazení kurzu. Určité 
zvýhodnění v podobě nižších daní přijde až s časovým odstupem a neřeší problém 
nízkopříjmových skupin obyvatel, které nemají jednorázově k dispozici dostatečnou 
výši finančních prostředků. 

4.2.2 Vzdělávací poukázky 

Vzdělávací poukázky jsou flexibilním a variabilním nástrojem, který je pro 
podporu dalšího vzdělávání využíván v různých podobách v mnoha evropských zemích. 
Jedná se o formu podpory zaměřenou na snížení nákladů jednotlivců nebo zaměstna-
vatelů na další vzdělávání. Za vzdělávací poukázky si může jednotlivec či organizace 
„nakoupit“ vzdělávací kurz v dané hodnotě. Výše příspěvku může plně pokrýt přímé 
náklady na vzdělávání nebo pouze jejich část, tzn. že v některých případech existuje 
spoluúčast jejich příjemce. Příspěvek hradí buď stát nebo regionální správní orgán.  

Vždy je stanoven maximální rozsah poskytovaného vzdělávání ve formě počtu 
výukových hodin. Poukázky jsou nepřenositelné, je stanovena jejich platnost. Mohou 
být využity nejen na získání všeobecných či specifických znalostí a dovedností, ale i na 
poradenské služby. Okruh příjemců je vždy jasně omezen, nejčastěji se jedná o 
nezaměstnané, nízkokvalifikované a mladé lidi, ale i o zaměstnance určitých organizací 
nebo zaměstnavatele.  

Okruh institucí, které mohou poskytovat služby hrazené těmito poukázkami je 
omezen. Jedná se o nástroj, který je často využíván na nižších než státních úrovních, 
což umožňuje jeho specifické koncipování odpovídající problémům jednotlivých 
regionů.  
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Poukázkami je také možné diferencovaně stimulovat vzdělávání určitého obsahu 
či určitých skupin. Např. mohou být vydávány poukázky pro osoby starší 50 let 
využitelné pro vzdělávání v oblasti ICT, jazykové dovednosti, odborné kurzy, 
poradenské služby, apod.  

Možnosti využití tohoto nástroje v ČR specificky pro starší osoby by měly být 
rozpracovány a ověřeny ve vybraném regionu, který má největší problémy s neza-
městnaností této věkové skupiny.  

Zavedení vzdělávacích poukázek by vyžadovalo jejich zakotvení v legislativě. 
Pro vytvoření uceleného systému dalšího vzdělávání, který by byl platformou nejen 
pro toto, ale i pro další opatření, by bylo třeba vytvořit a schválit samostatný Zákon o 
dalším vzdělávání. Rozsah a způsob úprav stávající legislativy by závisel na zvolené 
formě administrace poukázek. Mezi dotčenou legislativu by patřil především Zákoník 
práce, dále daňová a účetní legislativa. 

  
Výhody:  

 Velkou výhodou vzdělávacích poukázek je flexibilita a variabilní možnosti použití.  

 Umožňují cílenou podporu vzdělávání těch skupin obyvatel, které ji nejvíce 
potřebují, případně i ve vybraných regionech. Mohou být tedy decentralizovaným 
nástrojem, o jehož využití mohou rozhodovat samy regiony podle svých specific-
kých potřeb. 

 Individualizovaná výuka zabezpečovaná prostřednictvím poukázek podporuje 
vysokou spoluúčast jednotlivců na koncipování svého vzdělávání a vyjednávání 
s poskytovateli vzdělávání.  

 Poukázky určené pro zaměstnavatele podporují firemní vzdělávání, odborný růst 
zaměstnanců a posilují zodpovědnost firem v přístupu ke vzdělávání zaměstnanců. 

Nevýhody: 

 Při využití tohoto nástroje je třeba počítat s náklady na tisk poukázek, jejich 
evidenci a oběh. 

4.2.3 Placená dovolená na vzdělávání 

Placená dovolená na vzdělávání (dále jen PDV) je opatření, které již bylo 
zavedeno v mnoha evropských zemích (viz kapitola 3.1). Spočívá na myšlence, že 
zaměstnanec má možnost účastnit se vzdělávání během pracovní doby a pobírat 
zároveň mzdu nebo jinou formu finančního zabezpečení. Příslušné legislativní normy 
vymezují okruh osob, které mají nárok na PDV, délku PDV, podmínky, za kterých 
dochází ke ztrátě nároku, okolnosti, kdy zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí 
PDV, zaměření kurzů, poskytovatele kurzů, způsoby financování, ale i monitorování a 
vyhodnocování PDV.  

Země, které ratifikovaly Úmluvu o placené dovolené na vzdělávání postupně 
přijímají zákony a nařízení, které placenou dovolenou na vzdělávání upravují. 
Vzhledem k tomu, že ČR Úmluvu o placené dovolené na vzdělávání (PDV) ratifikovala 
již v roce 1993, měly by být rozvíjeny práce na přípravě tohoto nástroje s využitím 
zkušeností zemí, které již tento nástroj využívají, a při respektování specifických 
podmínek ČR.  
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Nedostatek času uvádějí zaměstnanci v ČR mezi významnými překážkami 
dalšího vzdělávání. Dá se tedy předpokládat, že pokud by byla zavedena možnost 
čerpat PDV, mohla by tato bariéra na straně zaměstnanců být částečně odstraněna. 
Další dopady tohoto opatření závisí na legislativním nastavení konkrétních charakteris-
tik PDV, které může být, dle zkušeností jiných zemí, velice variabilní. Hlavními 
otázkami jsou tyto: 

• Forma a doba vzdělávání, na které je poskytována PDV: Může se jednat o omezení 
v řádu hodin ročně či měsíčně až po kontinuální období např. jednoho roku. PDV 
může být poskytována jen na určité vymezené typy kurzů (např. na odborně 
orientované). 

• Cílová skupina opatření: PDV je obvykle poskytována zaměstnancům, kteří pracují 
pro daného zaměstnavatele již určitou dobu (např. 3 roky). V některých případech 
jsou z ní vyjmuti pracovníci profesí, kterým právo/povinnost vzdělávání vyplývá 
z jiných legislativních opatření (v ČR např. pedagogičtí a akademičtí pracovníci). 

• Role zaměstnavatelů při poskytování PDV: Je otázkou, do jaké míry a za jakých 
podmínek by měl mít zaměstnavatel možnost termín a obsah PDV ovlivňovat a 
případně ji nepovolit. Pokud bude zaměstnavatelům svěřeno plné „právo veta“, 
bude hrozit, že formálně zakotvené právo zaměstnance na PDV sice bude existovat, 
reálně však bude využíváno málo, neboť zaměstnanci nebudou uvolňováni. Je tedy 
nutné buď legislativně zavázat zaměstnavatele k povinnosti PDV za splnění určitých 
podmínek (např. včasná informovanost, omezení počtu zaměstnanců, kteří mohou 
zároveň čerpat PDV) poskytnout a/nebo je motivovat k podpoře PDV a zajistit pro 
ně odpovídající stimuly, aby vnímali PDV svých zaměstnanců jako oboustranně 
výhodný krok. 

• Zdroj a způsob vyplácení: V podmínkách ČR se jeví jako nejvýhodnější, aby mzda 
vyplácená během čerpání PDV byla refundována ze státního rozpočtu (např. 
prostřednictvím úřadu práce), případně by tyto náklady mohly být zahrnuty mezi 
položky odčitatelné z daňového základu zaměstnavatele.  

Aby zaměstnanci mohli skutečně využívat PDV, předpokládá to příslušnou 
legislativní úpravu vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V rámci plošného 
zavedení práva na PDV by bylo možné podpořit účast starších pracovníků na tomto 
opatření tak, že by jim byly poskytnuty finančně výhodnější podmínky (vyšší příspěvek 
v době čerpání PDV, např. by bylo možno zavést finanční bonus proplácený úřady 
práce). Podnikům by mohly být refundovány mzdové náklady a mohly by být osvobo-
zeny od plateb pojistného na politiku zaměstnanosti za pracovníky na PDV. 

Změna legislativy, která by zavedení PDV musela doprovázet, by se týkala 
především zákoníku práce, dále zákona o zaměstnanosti, zákona o daních z příjmů, 
Zákona o veřejném zdravotním pojištění a související legislativy. 

 

Výhody: 

 Výhodou tohoto opatření je podpora iniciativy zaměstnanců a zvýšení odpovědnosti 
za své vzdělávání, rozšíření prostoru pro získání znalostí a dovedností, které 
preferuje sám pracovník bez ohledu na přání současného zaměstnavatele (může jít 
např. o přípravu na jinou profesi či jinou práci).  

 Legislativní zakotvení vytváří dlouhodobou jistotu podmínek jak pro zaměstnance, 
tak zaměstnavatele.  
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Nevýhody: 

 Nevýhodou je určitá zátěž přenášená na podniky v souvislosti s nutností 
organizačně vytvořit takové podmínky, aby bylo uvolnění pracovníka možné.  

 V případě refundací a bonusů vyplácených úřady práce je nutno počítat s určitým 
navýšením prostředků APZ, refundace mezd, eventuálně na platby pojistného.  

 Dále bude třeba zajistit příslušné administrativní kapacity a dobrou koordinaci 
postupu mezi podniky a ÚP. 

 

Orientační odhad nákladů: 

V případě, že by byla poskytována náhrada mzdy za 1 týden ročně, a za 
předpokladu, že se dalšího (formálního či neformálního) vzdělávání účastní cca 17,2 % 
z celku ekonomicky aktivní populace (13,6 % ze skupiny osoby nad 50 let věku) a že 
PDV by využila jedna třetina z nich, pak by roční náklady na refundaci mezd 
zaměstnavatelům činily odhadem cca 1,9 mld. Kč. Náklady, které by se týkaly pouze 
skupiny osob nad 50 let za stejného předpokladu, by byly 0,4 mld. Kč (uvažována je 
průměrná mzda a refundace plných mzdových nákladů zaměstnavatelů). 

Dále je třeba brát v úvahu náklady na rozšíření kapacit pracovních úřadů a 
organizační a administrativní zabezpečení procesů spojených s PDV.  

 
4.2.4 Neplacená dovolená na vzdělávání  

 
V některých zemích je poskytováno zaměstnancům právo čerpat neplacenou 

dovolenou na vzdělávání, případně neplacené služební volno (až do doby několika let 
během pracovní kariéry), které může zaměstnanec využít podle svého uvážení, tedy i 
na účely vzdělávání. Většinou se však nejedná o neplacené volno v pravém slova 
smyslu, neboť občan získává nějakou formu příspěvku či podpory z veřejných zdrojů. 
Po dobu čerpání volna je chráněn proti propuštění a na jeho místo zaměstnavatel 
přijímá nového pracovníka.  

Neplacená dovolená na vzdělávání může být doplňkovým opatřením, které 
rozšíří spektrum možností pro zájemce o vzdělávání. Patrně však nebude poskytovat 
základ ke komplexnímu řešení problematiky. Podstatným motivačním faktorem je 
skutečnost, zda by byly v době čerpání volna poskytovány příspěvky, a pokud ano, 
v jaké výši. Dále by bylo třeba vyřešit otázku zdravotního a sociálního pojištění, tj., 
zda by plátcem zůstal zaměstnavatel (to by patrně snížilo ochotu zaměstnavatelů 
poskytovat souhlas k čerpání volna), zda by si je hradil zaměstnanec či zda by jejich 
hrazení po dobu studia převzal stát. 

V případě žádných či nízkých příspěvků by se neplacená dovolená na vzdělávání 
stala okrajovou možností buď pro zájemce z vyšších příjmových skupin nebo pro 
osoby, které by si zajistily financování z jiných zdrojů (např. zahraniční stipendium).  

Zavedení neplacené dovolené na vzdělávání by vyžadovalo především doplnění 
zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o veřejném zdravotním pojištění a 
změny další související daňové a účetní legislativy. Bylo by třeba upravit i všechny 
zákonné normy týkající se výplat dávek ze sociálního zabezpečení (neplacenou 
dovolenou na vzdělávání nebo její část považovat např. za dobu zaměstnání.) 
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Výhody: 

 Zavedení tohoto opatření by přineslo rozšíření možností dalšího vzdělávání 
z iniciativy jednotlivce, posílení odpovědnosti občanů za vlastní profesní rozvoj. 

 Toto opatření by bylo možné využít jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti a 
podporovat (příp. do určité míry zavázat) zaměstnavatele k přijímání uchazečů 
registrovaných na úřadu práce na uvolněná místa (např. v Rakousku je poskytnutí 
příspěvku z fondu nezaměstnanosti podmiňováno tím, že je na příslušnou dobu 
zaměstnána osoba, která pobírala podporu v nezaměstnanosti nebo podporu 
v případě nouze). 

Nevýhody: 

 Opatření by pravděpodobně bylo dostupné spíše pro osoby ve vyšších majetkových 
kategoriích nebo pro ty, které mají vyhlídku vyšších příjmů, a nestimulovalo by ke 
vzdělávání nízkokvalifikované pracovní síly. Možnosti příznivých dopadů tohoto 
opatření na skupinu starších osob by patrně byly omezeny. 

 Bylo by třeba dořešit podmínky získání příspěvku z veřejných zdrojů a plateb 
pojistného. 

4.2.5 Finanční stimulace rekvalifikací 

Vzhledem k velmi nízké účasti starších nezaměstnaných osob na rekvalifikacích 
(pouze 5 % nezaměstnaných dané věkové skupiny) je žádoucí zvýšit pro starší 
osoby míru finanční stimulace rekvalifikací. Je to možné jednou z následujících 
dvou forem:  

a) Formou vyššího procenta dávek v rekvalifikaci, např. z 60 % na 70 % předchozí 
čisté mzdy po dobu zapojení do rekvalifikačního kurzu (včetně trvání nezbytné fáze 
poradensko motivační a následné prakticko aplikační fáze).  

b) Formou výplaty bonusů k náhradě mzdy v nezaměstnanosti. Pokud by tyto bonusy 
byly stanoveny jako pevný příplatek (např. v rozsahu 1 000 - 1 500 Kč měsíčně), 
působily by více stimulativně na nízkopříjmové, a tudíž nízkokvalifikované osoby. 
Tento podíl lze také odstupňovat podle délky rekvalifikačního kurzu a zvýhodnit 
delší, tj. rozsáhlejší a hlubší rekvalifikace, jimž se starší osoby vyhýbají.  

Bonusy lze také uplatnit jako jednorázovou odměnu, která by byla vyplacena 
nezaměstnanému po určité době vzdělávání či při dosažení určitého stanoveného 
cíle vzdělávání.  

Ke zvýšení stimulace zájmu o rekvalifikace by také jistě přispěla kombinace 
finančních stimulů s represivními postihy. Zajímavý návrh by byl formulován 
v prohlášení vlády z 9.9.2006. Je zde uvedeno, že lidé, kteří dlouhodobě a soustavně 
odmítají přijmout účast v rekvalifikačních kurzech, mohou obdržet místo finančních 
částek pouze poukázky a kupony na služby jako formu zajištění existenčního minima.  

Pokud jde o legislativu, změny by se dotkly zákona o zaměstnanosti a 
návazných vyhlášek. 

 

Výhody: 

 Lze předpokládat, že opatření by mohlo znatelně zvýšit motivaci starších osob 
k účasti na rekvalifikačních kurzech, vzhledem k tomu, že finanční stimulace 
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byla jimi samotnými uváděna mezi potenciálně nejdůležitějšími motivačními faktory 
pro vzdělávání.  

 Bonusový systém působí více stimulativně na nízkopříjmové (tedy i nízko-
kvalifikované) skupiny obyvatel. 

Nevýhody: 

 Použití nástroje bonusových plateb klade vyšší nároky na administraci výplat dávek. 

 Uplatnění negativní stimulace rekvalifikací v podobě poukázek na základní služby 
místo finančních dávek předpokládá zajištění administrativní kapacity na vydávání 
poukázek a na zajištění jejich oběhu. 

 

Orientační odhad nákladů: 

Počet nezaměstnaných osob nad 50 let k 31.12.2005 dosahoval 128,4 tis. 
osob, z toho bylo zařazeno do rekvalifikací 6,1 tis. osob, což představuje necelých 5 % 
oproti cca 9 % průměru všech věkových skupin. Pokud by bonus (1 000 - 1 500 Kč) 
pobíral dosavadní počet rekvalifikantů z řad starších osob, zvýšily by se finanční 
náklady cca o 6 - 9 mil. Kč. Pokud by tato forma stimulace přispěla k většímu zájmu 
starších nezaměstnaných o účast v rekvalifikačních kurzech alespoň na úroveň účasti 
průměrné populace, znamenalo by to zvýšení nákladů na bonusy cca o 11 - 17 mil. Kč. 

4.3 Využití finančních nástrojů stimulace zaměstnavatelů 

Podniky se většinou při péči o své zaměstnance soustřeďují na mladší 
pracovníky, kde mají větší jistotu, že prostředky vložené do jejich školení se jim vrátí 
v podobě vyšší produktivity práce a vyššího výkonu. U starších pracovníků při jejich 
vzdělávání nejde ani tak o zvýšení výkonu jako spíše o snížení mezery ve výkonu 
oproti mladším kategoriím či o udržení kroku se změnami, k nimž dochází na 
pracovních místech. Většina podniků proto investice do vzdělávání starších zaměst-
nanců omezuje a zajišťuje si potřebné kvalifikace prostřednictvím náboru mladých 
pracovníků s adekvátním vzděláním.  

K překonání těchto bariér je třeba podniky stimulovat a soustředěným 
poradenstvím, finančními stimuly a tlakem ze strany zaměstnaneckých organizací je 
přimět ke zvýšení zájmu o starší pracovníky a k péči o jejich rozvoj. Stát by měl 
výrazně finančně podpořit podniky, které se snaží udržet starší pracovníky v zaměst-
nání. V případě, že jsou pracovníci propuštěni, je řešení jejich situace a znovuzačlenění 
na trh práce mnohem nákladnější ve srovnání s mladšími věkovými skupinami. Stát by 
proto měl nejen podnikům přispívat na jejich vzdělávání, hradit ušlé mzdy, ale 
odměnit je i prémií v podobě úlevy na daních či ponechání části povinných plateb 
pojistného za zaměstnance. 

V ČR mohou podniky náklady na vzdělávání zahrnout do celkových nákladů. 
Dodatečné finanční stimuly, které představují určitou prémii pro podnik, nejsou 
uplatněny. Tyto lze realizovat následujícími formami: 

4.3.1 Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů  

Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů poskytujících vzdělávání svým zaměstnan-
cům je používáno některými zeměmi jako stimul pro podnícení investic do vzdělávání. 
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Daňová úleva představuje prémii pro podniky investující do vzdělávání zaměstnanců. 
Jde o stanovený podíl nákladů vynaložených na vzdělávání zaměstnanců, který lze 
odečíst od daňového základu. Odpočet tak přesahuje částku skutečného výdaje, 
kterou podnik již předtím zahrnul do celkových nákladů.  

V rámci daňových odpočtů je také většinou aplikováno zvýhodnění investic 
do vzdělávání určitých skupin zaměstnanců, zejména starších osob či nízko-
kvalifikovaných.  

V Nizozemsku byl systém daňových úlev opuštěn jako údajně nepříliš efektivní, 
v Rakousku je naopak dále rozvíjen. Skutečností je, že Rakousko patří v rámci EU-25 
mezi země s nejvyšší účastí osob v dalším vzdělávání. 

Legislativní změny v souvislosti s tímto opatřením by se týkaly především 
zákona o daních z příjmů a související legislativy. 

 

Výhody: 

 Tento přístup je oceňován pro svou poměrnou jednoduchost, která neklade 
nadměrné nároky na administrativu a není spojena s byrokratizací. Nástroj je 
jednoduše a systémově nastaven v podobě legislativního předpisu. S jeho aplikací 
nejsou spojeny administrativní náklady, kterými je zatížena např. programově 
grantová podpora.  

 Podniky mají jistotu, že určitému rozsahu investice do vzdělávání odpovídá určitá 
výše úlevy. 

Nevýhody: 

 Nevýhodou většiny daňových nástrojů je skutečnost, že jejich užití je zatíženo tzv. 
mrtvou váhou (podnik realizuje ty výdaje, které by vynaložil i bez daňového 
zvýhodnění). Pokud by však daňové úlevy byly uplatňovány pouze v souvislosti 
s náklady podniků na vzdělávání znevýhodněných pracovníků, mezi nimi zejména 
starších osob, snížilo by se toto riziko na minimum.  

 Zvyšuje se složitost daňového systému a snižuje se jeho přehlednost. 

 Daňová úleva se realizuje s časovým odstupem a podnik musí mít k dispozici plnou 
výši hotovosti pro uhrazení kurzů, což může odradit malé a střední podniky a 
obecně podniky v horší finanční situaci. Pro malé a střední podniky by měl být 
účinek posílen (stanovením výhodnějších koeficientů daňového odpočtu). 

 Existuje možná ztráta daňového výnosu pro státní rozpočet, její rozsah však není 
vysoký (ani při v zahraničí obvyklém rozsahu zvýhodnění ve výši 20-40% nákladů 
kurzů) vzhledem k váze výdajů na vzdělávání v porovnání k celkovým podnikovým 
nákladům. 

4.3.2 Fond dalšího vzdělávání 

Fond vzdělávání představuje zdroj, z něhož jsou jednak přímo financovány 
vzdělávací aktivity podle vymezených kritérií, jednak je část prostředků ponechána 
podnikům na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Fond je plněn povinnými odvody 
z objemu mezd, které platí jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé a které jsou účelově 
vázány. Výše příspěvků je stanovena zákonem. Pohybuje se většinou mezi 0,7% - 
1,5% z objemu celkových pracovních nákladů podniku. Část prostředků si podnik může 
ponechat na financování vzdělávání svých zaměstnanců. Druhá část příspěvků včetně 
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nevyčerpaného vlastního nároku je odváděna buď přímo do centrálního fondu nebo je 
shromažďována na regionální či sektorové úrovni. Rozdělování prostředků z fondu 
vzdělávání podléhá většinou rozhodování tripartitního orgánu nebo ministerstva.  

Vzhledem k tomu, že v ČR je ve srovnání s evropskými zeměmi dlouhodobě 
vynakládáno srovnatelně méně prostředků na rozvoj lidských zdrojů a další vzdělávání, 
bylo by zavedení takto specifikovaných odvodů spojené s možností si určitou část 
ponechat pro vlastní potřeby silným stimulem pro podniky.  

Pro větší stimulaci podniků k péči o starší pracovníky a jejich vzdělávání by bylo 
vhodné diferencovat odvody podniků podle podílu zaměstnanců věkové skupi-
ny nad 50 let a také stanovit vyšší hranici pro částky, které si podnik může ponechat 
na úhradu vzdělávání starších pracovníků. 

Pokud jde o část prostředků akumulovaných ve fondu, která by byla rozdělo-
vána na různé formy podpory vzdělávání, je vhodné toto rozhodování, podobně jako 
v jiných zemích, založit na tripartitním základě. Pravidla pro uvolňování prostředků lze 
nastavit tak, aby v případě vzdělávání starších pracovníků byl nárok na vyšší 
dotaci než ve vzdělávání mladších věkových skupin.  

Technika rozdělování prostředků z fondu je obdobná jako u ostatních veřejných 
zdrojů, tj. buď na základě vymezených programů nebo grantovým způsobem na 
základě výběrových řízení. Obě formy jsou administrativně náročnější a je třeba počítat 
jak s náklady s tím spojenými, tak s personálními kapacitami na řízení, monitorování a 
vyhodnocování příslušných programů. 

Celková administrativní zátěž zajišťující fondové hospodaření pak závisí na tom, 
jaké aranžmá je zvoleno pro rozdělování prostředků z fondu. Podobně i změny 
legislativy by se odvíjely od zvolené koncepce. Jako vhodný rámec pro toto komplexní 
řešení by se jevil samostatný zákon o dalším vzdělávání. Dále by se úpravy dotkly i 
zákona o daních z příjmů a související legislativy. 

 

Výhody: 

 Výhodou tohoto přístupu je jeho průhlednost. Objem prostředků ve fondu je 
zveřejňován a je zřejmé, na jaké účely byl vynaložen. Případné zůstatky fondu 
nemohou být využity na jiné účely než vzdělávání v běžném nebo v budoucím 
období.  

 Další výhodou zřízení fondu je jeho legislativní zakotvení vytvářející dlouhodobě 
systémové podmínky pro rozhodování podniků.  

 Tento přístup působí stimulativně na podniky, neboť je jim ponechán prostor pro 
iniciativu, aby v rámci povinného odvodu vyčerpali část této částky na školení pro 
vlastní zaměstnance. Zaměstnavatelé jsou tak ochotnější investovat do rozvoje 
lidských zdrojů ve svém podniku, aby se jim část stanoveného povinného odvodu 
takto vrátila. Investování do vzdělávání ve vlastním podniku proto působí obdobně 
jako sleva na dani. Získat finance tímto způsobem na vzdělávání vlastních 
zaměstnanců je z administrativního hlediska relativně jednoduché.  

Nevýhody: 

 Nevýhodou odvodů do fondu vzdělávání a možnosti využívat část těchto odvodů 
pro vlastní potřeby podniku je obdobně jako u ostatních čistě fiskálních nástrojů 
poměrně značná zátěž, tzv. mrtvou váhou. Podniky často využívají prostředky na 
školení, která by proběhla i bez této podpory. 
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 Nevýhodou přímého využití části povinných odvodů podnikem je možná nehospo-
dárnost při vynakládání prostředků. 

 Je třeba počítat s náklady a administrativními kapacitami na fungování fondu. 

 

Orientační odhad nákladů: 

Vyčlenění samostatného fondu vzdělávání v rozsahu obvyklém v zahraničí, tj. 
kolem 1 % mzdových nákladů (příspěvky do fondu zaměstnanosti se pohybují od                
0,7 % do 1,5 %) by bylo spojeno s finančním zatížením zaměstnavatelů. Vzhledem 
k tomu, že výše odvodů zaměstnavatelů a zaměstnanců v ČR na politiku zaměstnanosti 
v současné době činí 1,6 %, nelze fond vzdělávání financovat z těchto prostředků. Bylo 
by třeba zavést nové odvody z mezd na účely vzdělávání. Aby nedošlo k nadměrnému 
finančnímu zatížení zaměstnavatelů, lze stanovení příspěvku do fondu vzdělávání sladit 
s uvažovanými kroky ke snižování daně z příjmu právnických osob.  

4.4 Vytváření a realizace specifických vzdělávacích kurzů  

Mnoho opatření a programů doprovází snaha co nejvíce individualizovat 
poskytované vzdělávání a přizpůsobit ho specifickým potřebám cílové skupiny. Přizpů-
sobován může být obsah nabízených kurzů nebo forma jejich poskytování, či učebních 
metod, místo, kde se výuka odehrává či organizace a časové rozložení kurzů. Lze 
předpokládat, že nejvýhodnější bude kombinace všech těchto přístupů. 

V některých případech bývají opatření předcházena nebo doprovázena 
průzkumem a vyhodnocováním vzdělávacích potřeb, většinou na regionální úrovni 
nebo vůči vymezeným skupinám starších osob (definovaným profesně nebo podle 
úrovně vzdělání). Vedle toho je rozvíjeno testování individuálních potřeb na bázi 
bilanční diagnostiky a individuálního poradenství. 

Individualizované formy a metody vzdělávání: Do mnoha rozsáhlejších 
projektů byl jako jeden z bodů zahrnut výzkum a vývoj nových metod, které by lépe 
odpovídaly potřebám dospělých, zejména starších osob. V mnoha zemích byly jako 
výstupy vytvořeny příručky či manuály, které poskytují (většinou zaměstnavatelům, 
případně odborným pracovníkům úřadů práce, pedagogům apod.) základní informace, 
jak přistupovat ke starším zaměstnancům nebo nezaměstnaným a upozorňují mimo 
jiné i na jejich specifické sociální a kognitivní předpoklady ke vzdělávání. 

Nabídka a výukové metody vzdělávání starších pracovníků musí brát zřetel na 
specifika této skupiny. Značná část starších osob nemá dostatečný teoretický 
základ, který usnadňuje další vzdělávání, je méně přizpůsobivá a má obavy 
z případného studijního neúspěchu. Zkušenosti programů realizovaných v zahraničí 
ukazují, že: 

- Je třeba stanovit individuální vzdělávací plány, jejichž výraznou složkou by měla 
být také motivace. Individualizovaný přístup ke vzdělávání předpokládá definovat 
výsledky vzdělávání a zejména se odvíjí od úrovně a výsledků předchozího 
vzdělávání a zkušeností zjištěných vstupní diagnostikou. 

- Důležitá je podpora dalšího vzdělávání individuálním poradenstvím.  

- Prostředí, kde se odehrává výuka, by mělo být co nejpodobnější každodennímu 
pracovnímu prostředí, nejlépe na pracovišti.  
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- Teoretická část by měla být vždy propojena s praktickými aktivitami; praktická část 
by měla pokračovat na pracovišti formou mentoringu; součástí je i výměna dobrých 
zkušeností a příkladů. 

- Forma a rychlost výuky by měla být přizpůsobená starším osobám. Kurzy by měly 
být v různé délce, složené z na sebe navazujících modulů, aby bylo možno flexibilně 
vybírat a postupovat dle možností a ambicí vzdělávaných. Je důležité vytvořit 
interaktivní model výuky, aby starší pracovníci měli možnost formulovat své 
potřeby a náměty, které přispívají k efektivitě vzdělávacího procesu. 

- Aplikace nových forem výuky přizpůsobených starším osobám předpokládá, že na 
ně budou připraveni i lektoři a učitelé. Proto jsou podporovány programy rozvíjení 
dovedností vzdělavatelů a jejich certifikace. 

- Přínosy vzdělávání by měly být viditelné v krátké době. U zaměstnaných osob by 
se měly odrazit ve větší jistotě zaměstnání, eventueálně ve mzdách či v organizaci 
práce. U nezaměstnaných je důležité navázat vzdělávání na současné vyhledávání 
pracovního místa, nejlépe na testování a přípravu pro konkrétního nového 
zaměstnavatele. 

Vzdělávací nabídku přizpůsobenou potřebám starších osob lze tedy realizovat a 
podporovat na různých úrovních:  

4.4.1 Plošné vzdělávací programy 

V pozadí je většinou snaha doplnit znalosti, které z hlediska rozvoje moderních 
technologií a měnících se nároků trhu práce chybí rozsáhlejším skupinám populace. 
Z těchto skupin logicky tvoří starší osoby významnou část. Plošné vzdělávací programy 
mají zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce a/nebo pomoci udržet jim kontakt 
s rychle se rozvíjejícími moderními technologiemi. Často bývají poskytovány zvýhod-
něné kurzy základů práce s informačními technologiemi nebo kurzy.  

Plošné nastavení vyžaduje stanovit orgán vlády odpovědný za realizaci a 
vyžaduje formulaci rámcových realizačních podmínek takovým způsobem, aby byly 
závazné pro poskytovatele i frekventanty kurzů. Výběr poskytovatelů vzdělávání musí 
respektovat pravidla veřejné soutěže. Může dojít k tomu, že odpovědné ministerstvo 
nemá dostatečnou kapacitu pro řízení programu a je nutno zapojit do řízení zprostřed-
kovací agentury, které by řídily přidělování grantů. V tomto případě je nutno počítat 
s určitým podílem finančních prostředků programů vyčleněných na jeho organizaci. 
Zároveň je nutno vytvořit příslušné kapacity pro monitorování a vyhodnocování 
průběhu a výsledků programu. 

Finanční prostředky pro tento nástroj by bylo možné nalézt v již existujících 
programech a grantových schématech - např. v rámci Národního programu počítačové 
gramotnosti, opatření programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období 2007 
- 2013 (využití ESF - viz kap. 4.4.5). Další plošné vzdělávací programy specificky 
zaměřené na starší občany by mohly být eventuálně realizovány v rámci Národního 
programu přípravy na stárnutí.  

 

Výhody: 

 Výhodou plošně formulovaných programů je přehledné stanovení priorit.  

 Lze také vytvořit jednotnou metodiku, na jejímž základě lze připravit účelové 
modulové kurzy pro různé kvalifikační či věkové kategorie osob.  
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Nevýhody: 

 Nevýhodou plošných programů je skutečnost, že je lze nastavit pouze na 
všeobecně respektované potřeby, jejichž škála je relativně úzká. Patří sem zejména 
kurzy práce s počítačem a využívání ICT, jazykové kurzy, kurzy rozvíjející ekono-
mickou gramotnost, kurzy sebeprezentace atd. Vzhledem ke svému charakteru 
nemohou postihnout veškeré směry odborného vzdělávání a doplňování specific-
kých profesních dovedností.  

4.4.2 Specifické rekvalifikační kurzy 

Rekvalifikační kurzy a s nimi související poradenství je třeba více přizpůsobit 
potřebám frekventantů z řad starší populace. Obsah výuky a výukové metody by 
měly respektovat kognitivní schopnosti a psychologii starších osob a vycházet z již 
získaných profesních zkušeností. 

Kromě běžné složky rekvalifikačního vzdělávání připravující na nové odborně 
profesní dovednosti je třeba pro osoby nad 50 let zařadit do rekvalifikací a zkvalitnit 
motivační složku vzdělávání, poradenství včetně pracovně profesní diagnostiky, tj. 
fáze, které předcházejí výběru rekvalifikace, posilují sebedůvěru a odstraňují obavy z 
učení. Dále kurzy musí obsahovat nácvik prezentačních dovedností a přípravu na to, 
aby se uchazeči byli schopni přizpůsobit novým požadavkům moderní firemní kultury. 
Poradenské, motivační a adaptační aktivity zatím nejsou považovány za součást 
rekvalifikací a nevztahují se na ně stejná pravidla, přestože bez nich jsou samotné 
rekvalifikační kurzy málo účinné. Motivační aktivity je nutno zrovnoprávnit s rekvalifi-
kacemi, a tím umožnit poskytování stejné míry zvýhodnění dávek v nezaměstnanosti.  

Podpora rekvalifikačních kurzů lépe přizpůsobených potřebám starších osob a 
zrovnoprávnění motivačních a podpůrných kurzů s ostatními rekvalifikacemi by vyža-
dovalo změnu vyhlášky o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 
a o rekvalifikaci zaměstnanců (519/2004).  

 

Výhody: 

 Zavedení kvalitních kurzů cílených na problémy starších účastníků by zvýšilo kvalitu 
a úspěšnost rekvalifikací, zlepšil by se vztah starších účastníků ke vzdělávání 
obecně, posílily by se jejich šance na trhu práce a snížilo riziko sociální exkluze.  

Nevýhody: 

 Příprava specifických rekvalifikačních kurzů na míru a jejich doplnění individuálními 
poradenskými aktivitami je mnohem finančně i personálně náročnější ve srovnání 
s běžnými rekvalifikačními kurzy produkovanými „sériově“ a realizovanými pro 
všechny zájemce.  

Blíže je problematika rekvalifikací rozpracována v části 4.5. 

4.4.3 Podpora specifické nabídky komerčních vzdělavatelů 

Komerční vzdělávací firmy přizpůsobují charakter kurzů, které nabízejí, 
většinové populaci, tj. osobám mladšího a středního věku. Jednou z možností, jak 
podporovat další vzdělávání starších skupin obyvatel, je informovat a motivovat 
komerční poskytovatele, aby ve své nabídce pamatovali i na tyto zájemce.  
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Kurzy splňující nároky na vzdělávání starších osob jsou obvykle nákladnější, 
neboť jsou náročnější na metody výuky, výukové pomůcky, připravenost lektorů a 
specifické postupy upevňování nabytých znalostí a dovedností praktickou aplikací. 
Kurzy může prodražovat i nižší počet frekventantů v jednom běhu. Na přípravu a 
realizaci by proto měly vzdělávací instituce dostávat finanční podporu. Je možné 
navrhnout dvě vhodné formy financování: 

a) Formou grantu o který se vzdělávací instituce uchází. Grantová forma podpory je 
náročnější na organizaci výběrových řízení.  

b) Formou poukázek, jejichž nositeli jsou frekventanti kurzů. Výhody a nevýhody této 
formy - viz část 4.2.2. 

Takto připravené speciální výukové moduly zaměřené na starší osoby by měly 
podléhat certifikaci, aby byla zajištěna kromě odborné i jejich didaktická úroveň. 

Pro toto opatření, pokud by bylo realizováno grantovou formou, je možné nalézt 
oporu ve stávajících programech a grantových schématech. Nejsou nutné změny 
legislativy. V případě zavedení poukázek by bylo třeba hledat jejich vhodné legislativní 
zakotvení (návrhy jsou zmíněny v kap. 4.2.2). 

 

Výhody: 

 Cílená podpora bude stimulovat nabídku vzdělávacích kurzů specificky zaměřených 
na starší osoby. 

 Nabídky kurzů respektujících specifické potřeby starších osob podnítí jejich zájem o 
další vzdělávání a zvýší účinnost tohoto vzdělávání. 

Nevýhody: 

 Nevýhodou je administrativní a organizační zatížení v souvislosti s vyhlašováním 
grantů či vydáváním a administrací poukázek, případně s certifikací kurzů. 

 Z výzkumů vyplývá, že nízký podíl starších osob na dalším vzdělávání je dán 
z velké části nízkou poptávkou této skupiny. Lze tedy předpokládat, že rozšíření 
nabídky kurzů bez současného posílení motivace starších osob k účasti v těchto 
kurzech, zvýší jejich celkovou účast na vzdělávání jen mírně (a to zejména těch, 
kteří mají sami zájem se vzdělávat). 

4.4.4 Specifické vzdělávání starších pracovníků na podnikové úrovni  

Odborné kurzy nových technologií v určité profesi/odvětví bývají poskytovány 
v rámci různých programů či jednotlivých projektů obvykle zaměstnancům určitého 
odvětví, případně firmy nebo firem. V Irsku je podporováno sdružování zaměstnavatelů 
do sítí (networks) za účelem společného vzdělávání zaměstnanců.  

Vzdělávání starších zaměstnanců na podnikové úrovni je opatření, které může 
přispět ke zmírnění dopadů nadcházejících demografických změn na ekonomiku. 
V zahraničí si mnohé podniky věkový problém uvědomují a přistupují ke specifickým 
řešením buď individuálně nebo na základě sektorových kolektivních smluv a dohod. 
Individuální řešení bývají v některých případech monitorována i na vyšších úrovních 
(odvětvové organizace, odbory...), případně shromažďována v zásobnících příkladů 
dobré praxe nebo oceňována jiným způsobem (zveřejnění, udělování ocenění). Bývají 
vytvářeny i manuály pro podniky s doporučením vhodných přístupů.  
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Příklady ze zahraničí ukazují, že specifické přístupy ke starším pracovníkům a 
jejich vzdělávání by měly být založeny na plánování kariéry, se kterou by se mělo začít 
již ve středním věku, nejpozději ve věku 45 let.  

Zpracování kariérních a vzdělávacích plánů může být stanoveno pro podniky 
jako závazné. Sestavení individuálního vzdělávacího plánu lze např. zakotvit v legisla-
tivě (např. zákoníku práce) jako nárok zaměstnance. To by se však mohlo ukázat jako 
kontraproduktivní, neboť by to mohlo naopak podniky vést k propouštění pracovníků 
blížících se stanovenému věkovému limitu. Vhodnější je proto ponechat tuto péči o 
zaměstnance na základě dobrovolnosti a takovouto podnikovou odpovědnost odměnit.  

Zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů může být stanoveno na základě 
kolektivního vyjednávání a zakotvení v kolektivní smlouvě. Tento postup by měl 
výhodu závaznosti pro vedení podniku a zároveň lze předpokládat, že kolektivní 
smlouva bude brát ohled na reálné možnosti zaměstnavatele. 

Realizaci vzdělávacích plánů pro starší pracovníky napomáhá obecná úroveň 
podnikové kultury. Podniky by měly být připraveny na vytváření věkově smíšených 
týmů, v rámci nichž by si všichni, včetně starších pracovníků, průběžně doplňovali 
znalosti a dovednosti. Součástí je i kultura předávání zkušeností a znalostí zkušených 
pracovníků mladším kolegům v týmu a obráceně.  

Je třeba brát zřetel na to, že velká část starších pracovních sil je zaměstnána 
v malých a středních podnicích, které nemají podnikovou kulturu vzdělávání a nemají 
nástroje pro identifikaci vzdělávacích potřeb, plánování rozvoje LZ a nemají prostředky 
na financování vzdělávání pracovníků. MSP v tomto ohledu potřebují programovou 
podporu. 

Specifické vzdělávací aktivity zaměřené na starší pracovníky je žádoucí finančně 
podporovat na základě programových grantů. Současně je potřebné i rozvinutí nefi-
nančních nástrojů podpory v podobě metodické pomoci, shromažďování a předávání 
dobrých zkušeností, informační kampaně, udělování ocenění atd.  

Případné změny legislativy budou záviset na formě opatření a způsobu jeho 
administrace, která bude zvolena. Je možné jednak nalézt oporu ve stávajících 
programech a grantových schématech. Pokud by bylo rozhodnuto trvale zavést opat-
ření zavazující zaměstnavatele dbát na vzdělávání starších zaměstnanců (např. 
v kolektivní smlouvě nebo jiným způsobem), bude třeba doplnit zákoník práce, 
eventuálně zákon o kolektivním vyjednávání.  

 

Výhody: 

 Podpora vzdělávání na firemní úrovni je velice výhodná zejména z dlouhodobého 
hlediska, neboť přispívá k vytváření firemní kultury, která je nakloněna 
celoživotnímu vzdělávání.  

 Napomáhá tomu, aby se udržování zaměstnatelnosti starších pracovníků stalo i 
záležitostí zaměstnavatelů, čímž v dlouhodobé perspektivě může potenciálně 
snižovat zátěž, kterou v tomto bodě nese především stát. 

Nevýhody: 

 Všechny formy grantové i nefinanční podpory vyžadují dodatečné náklady a 
administrativní kapacity. 

 Pokud by byla zavedena povinnost zaměstnavatele „starat se“ specifickým 
způsobem o zaměstnance starší určitého věku, vždy existuje riziko, že toto opatření 
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se stane kontraproduktivním, neboť zaměstnavatelé budou mít tendenci vyhýbat 
se vyšší zátěži tím, že zaměstnance raději propustí před dosažením dané věkové 
hranice.  

4.4.5  Možnosti financování plošných i specifických vzdělávacích programů 
pro starší osoby z Evropského sociálního fondu 

Financovat přizpůsobení nabídky potřebám starších osob vč. realizace těchto 
kurzů lze ze tří programů kofinancovaných z ESF po celé období 2007-2013 + 2.: OP 
LZZ, JPD3 a OP VK.  

Operační program LZZ. 

Z operačního programu LZZ lze na tyto účely využít prostředky opatření 1.3 
„Podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání“, kde je na celé 
období alokováno 368,6 mil. Kč. a opatření 1.1 „Adaptabilita zaměstnanců a 
zaměstnavatelů“ (645 mil. Kč). V obou případech je součástí těchto opatření jak 
vývoj nových či inovativních vzdělávacích programů včetně přípravy lektorů, podle 
potřeb specifických skupin, tak jejich realizace. Jednou z vymezených specifických 
cílových skupin jsou i osoby nad 50 let.  

Vedle toho lze v rámci opatření 2.1 „Posílení aktivních politik zaměstna-
nosti“ vyvíjet nástroje směrované na uchazeče o zaměstnání starší 50 let. Je zde 
vytvořen prostor kromě jiného pro inovace respektující potřeby starších osob v rámci 
kurzů rekvalifikací, motivačních aktivit, poradenství a bilanční diagnostiky. Je možno 
také dle potřeby kombinovat vzdělávání aktivity s doprovodnými socializačními 
aktivitami. Na toto opatření je vyčleněno 861,3 mil. Kč. 

Pokud by na účely přizpůsobení nabídky a realizace specifických vzdělávacích 
programů pro osoby nad 50 let bylo v rámci těchto tří opatření OP LZZ skutečně 
alokováno 5-10 % finančních prostředků, znamenalo by to možnost využít v daném 
programovém období 93,7 - 187,5 mil. Kč, což by ročně (počet let pro realizaci 7 + 2) 
představovalo cca 10,4 - 20,8 mil. Kč. Pro srovnání bylo v roce 2005 v rámci aktivní 
politiky zaměstnanosti odhadem čerpáno na rekvalifikace osob nad 50 let kolem 53,1 
mil. Kč (přibližně 13 % z částky 408,3 mil. Kč ročního objemu prostředků na 
rekvalifikace). Prostředky z ESF by při vhodném zaměření mohly rozšířit nabídku a 
realizaci vzdělávacích kurzů pro starší osoby až o 20-40 % ročně. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje v rámci 
priority 3 také několik opatření na podporu dalšího vzdělávání v celkovém 
rozsahu 426,3 mil. Kč. Podpora nabídky a realizace specifičtějších vzdělávacích 
programů pro starší osoby zde není explicitně vyhlášena, ovšem není ani vyloučena a 
je pravděpodobné, že vzdělávací instituce budou mít zájem tyto programy vyvíjet a 
nabízet. Navíc je v rámci opatření 3.2 plánována realizace národních programů pro 
další individuální vzdělávání rozvíjející moderní klíčové dovednosti (např. jazykové, 
ICT, dovednosti k podnikání atd.). Tyto národní programy lze při jejich vyhlášení 
definovat tak, aby maximálně braly v úvahu potřeby specifických skupin, mezi nimi i 
starších osob. Pokud by z OP VK bylo na přizpůsobení nabídky vzdělávání pro starší 
osoby a na její realizaci věnováno cca 3 - 5 % z prostředků zmíněné 3. priority, 
znamenalo by to možnost využít cca 12,8 - 21,3 mil. Kč na celé období (ročně cca 1,4 
- 2,4 mil. Kč).  
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Odhady možného čerpání prostředků na tyto účely je třeba považovat za pouhé 
rámcové propočty. Je třeba mít na paměti, že starší osoby jsou pouze jednou 
z definovaných cílových skupin a že navrhovatelé projektů mohou upřednostňovat jiné 
cílové skupiny, zejména mladší osoby, u nichž lze předpokládat příznivější efekty 
plynoucí ze vzdělávání. Aby byla podpora dalšího vzdělávání starších osob realizována 
alespoň v odhadovaném rozsahu, je třeba stanovit pravidla pro předkládání projektů 
tak, aby v nich byla problematika starších osob zvýrazněna. Zejména je však nutno 
realizovat informačně osvětovou kampaň zaměřenou na potenciální navrhovatele 
projektů, aby je podnítila k předkládání tohoto typu projektů, a poskytovat jim 
adekvátní poradenskou podporu.  

4.5 Zvýšení účinnosti rekvalifikací pro starší pracovníky 

Tato opatření by měla podpořit u starších osob, zejména nezaměstnaných, 
zájem o profesní vzdělávání a zároveň zájem zaměstnavatelů tyto osoby 
zaměstnávat. Rovněž musí být vytvořeny i kapacitní možnosti na straně úřadů 
práce včetně skutečného zájmu se těmto lidem věnovat zvýšenou měrou. 

Obecně by měl být těmto lidem poskytnut individualizovaný přístup ze strany 
ÚP. Současné individuální akční plány u této věkové skupiny tuto úlohu zcela neplní, 
přestože jejich záměr takový je. Měly by být tedy prohlubovány schopnosti odpověd-
ných osob zpracovat se zájemci kvalitní akční plány. ÚP by neměl ponechat stranou 
žádného registrovaného nezaměstnaného, který pobírá dávky v nezaměstnanosti, příp. 
sociální dávky a využívá výhody státem placeného zdravotního a sociálního pojištění. 
Motivace k vzdělávání by měla vést přes finanční nástroje a dále přes formu 
organizace a obsahovou náplň vzdělávání, aby se atraktivita účasti v rekvalifikacích 
zvýšila. Zachováno by mělo být i stanovení procentuálních podílů jednotlivých skupin 
na aktivní politice zaměstnanosti, jejich stanovení by mělo mít spíše orientační charak-
ter a mělo by více odrážet strukturu nezaměstnaných v jednotlivých krajích, okresech. 

Účast na vzdělávání určitého druhu a úrovně náročnosti v alespoň minimálním 
časovém rozsahu by po určité době nezaměstnanosti (např. po 3 měsících neúspěš-
ného hledání zaměstnání v oboru, resp. s původní kvalifikací) měla být podmínkou 
vyplácení finančních dávek (viz více ve 4.2.4). 

Navrhované pojetí rekvalifikací pro starší nezaměstnané předpokládá jejich 
podstatně vyšší začlenění do vzdělávání. To znamená, že rekvalifikace budou 
nákladnější než současný systém. Přesto i v případě, že se nepodaří těmto lidem najít 
zaměstnání, přispěje vzdělávání k rozvoji jejich osobnosti, podpoří orientaci v současné 
technicky a technologicky rychle se rozvíjející společnosti a následně k jejich 
samostatnosti i v životní etapě mimo ekonomickou aktivitu. Z tohoto hlediska jde o 
efektivně vynaložené prostředky, které společnost uspoří v jiné části sociálního 
systému. 

Opatření nevyžaduje rozsáhlejší změny legislativy. Úpravy by se dotkly 
především vyhlášky o rekvalifikacích uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 
a o rekvalifikaci zaměstnanců, zákona o zaměstnanosti, dále pak patrně i procesu 
akreditace zařízení poskytujících rekvalifikace. 
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4.5.1 Rekvalifikační kurzy pro starší osoby 

Pro nezaměstnané starší osoby by měly být i nadále využívané dva směry 
vzdělávání jako doposud, tedy cílené specifické rekvalifikace připravující pro konkrétní 
pracovní místo a vzdělávání nespecifické. Vedle klasických rekvalifikačních kurzů 
pořádaných vzdělávacími institucemi včetně školských zařízení, které jsou určeny 
široké veřejnosti vč. nezaměstnaných, do kterých se často starší osoby obávají zapsat 
kvůli rychlému postupu výuky, nedostatečnému opakování učiva, obavy ze zdržování 
mladších frekventantů ap., by měly být zřizovány kurzy, které budou svou formou a 
metodou výuky speciálně cílené na starší populaci. V těchto kurzech je třeba posílit 
motivační složku, poradenství, nácvik prezentačních dovedností. Cílem by mělo být 
mimo jiné pomoci obnovit sebedůvěru, odstranit obavy z učení a připravit starší 
pracovníky na zvládnutí nároků zaměstnavatelů, tj. na nové pracovní podmínky, 
technologie, firemní kulturu atd. 

K hlavním zásadám, které by při přípravě rekvalifikačního vzdělávání pro starší 
osoby měly být dodržovány, lze zařadit prodloužení rekvalifikačního období 
zahrnujícího období motivace ke vzdělávání, poradenství a diagnostiku schopností 
zaměřenou na výběr vhodného zaměření/oboru/profese vzdělávání, dále období 
vlastního vzdělávání a období procvičení a upevnění nabytých dovedností v praxi. 
Po celé toto období by měl mít nezaměstnaný status rekvalifikovaného s výše zmíně-
ným motivačním způsobem výplaty finanční podpory. 

Vzhledem k rozmanitosti profesních zaměření a regionálnímu rozložení poptávky 
po kvalifikacích je organizace specifických profesních kurzů specializovaných na starší 
populaci obtížnější pro méně zastoupené profese. I u těch by však mělo či mohlo být 
při zařazení do standardního vzdělávacího kurzu vzdělávací schéma upravené pro starší 
osoby. Mohlo by jít např. o opakování určité části kurzu, přerušení kurzu a začlenění 
do jiného pro získání doplňujících znalostí či procvičení dosažené úrovně dovedností 
apod. Zde je důležité připomenout, že půjde často o citlivou záležitost, kterou by 
nemuseli starší nezaměstnaní pozitivně přijímat, když by byli vyčleňováni jako méně 
schopní účastníci vzdělávání. Proto by měly být kurzy organizovány jako modulové, 
kdy by přesuny mezi moduly a jejich různé kombinace a přesuny mezi moduly podle 
potřeb nezaměstnaných byly uplatňovány u všech věkových skupin. 

Konkrétní situace jednotlivých nezaměstnaných bude třeba řešit často na 
individuálním základě, což bude pracovně, organizačně i finančně náročnější z hlediska 
ÚP. Kapacitní nedostatek lze řešit subkontraktací např. poradenských aktivit u 
spolupracujících externích organizací či přímo nasmlouváním péče o určitou skupinu 
nezaměstnaných (např. starší nezaměstnaní po určité době nezaměstnanosti) pokud 
jde o jejich rekvalifikace v širším smyslu, jak bylo řečeno výše.  

 

Výhody: 

 Vyšší efektivita rekvalifikací pro starší osoby, zvýšení jejich zaměstnatelnosti, 
snížení rizika sociální exkluze a zlepšení postoje ke vzdělávání obecně. 

Nevýhody: 

 Prodloužení rekvalifikačního období o fázi motivace a poradenství si vyžádá mírné 
zvýšení prostředků na výplatu dávek v rekvalifikaci. 

 Jistá míra organizační a administrativní zátěže ÚP a poskytovatelů rekvalifikačních 
kurzů. 
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4.5.2 Provázání rekvalifikace s praxí 

Významnou součástí rekvalifikace starších pracovníků by měla být možnost 
zařazení do praxe k procvičení odborných dovedností získaných zejména při specifické 
rekvalifikaci. Pokud byl nezaměstnaný cíleně připravován pro určitého zaměstnavatele 
pro specifickou profesi, pak by na základě dohody se zaměstnavatelem mělo být 
umožněno zácvikové období na pracovním místě, které by bylo hrazeno jako 
podporované pracovní místo úřadem práce. Jinou alternativou praktického zácviku je 
vyhledání zaměstnavatele, který umožní staršímu nezaměstnanému (případně i více 
osobám) procvičení na pracovním místě s tím, že nezaměstnaný nenastoupí do 
pracovního poměru, ale zůstane dál jako rekvalifikovaný vyplácený úřadem práce. 
Teprve po tomto období se zaměstnavatel bude moci rozhodnout, zda nezaměstnaného 
přijme. Péče, kterou nezaměstnanému věnuje při výcviku, se mu částečně vrací prací 
nezaměstnaného bez nároku na jeho odměňování a možností výběru budoucího 
zaměstnance. Pokud je proces zácviku složitější a náročný na odborný dohled, mohl by 
úřad práce zacvičujícího pracovníka podniku odměnit jako tutora.  

Určitou alternativou zácviku na pracovním místě, kterou by mělo dojít k upev-
nění rekvalifikací nabytých dovedností, by mohlo být vytvoření okruhu školicích firem 
či školících pracovišť pro nezaměstnané. Zájem podniků o tuto činnost, která by 
se mohla stát součástí jejich podnikatelských aktivit, na kterou by získávali prostředky 
od úřadů práce, by bylo třeba prověřit.  

 

Výhody: 

 Způsob rekvalifikací spojený s praktickým zácvikem je pro starší osoby efektivnější 
než metoda klasického přístupu, který připomíná školní výuku a kterého se starší 
občané většinou obávají. Urychlilo by se jejich zapracování a byl by zjednodušen 
přechod do nového prostředí, který může být pro staršího člověka poměrně 
náročný.  

 Usnadnilo by se vyhledávání nového pracovního místa. 

 I motivace starších osob k tomuto typu vzdělávání by patrně byla vyšší než ke 
stávajícím rekvalifikacím, neboť by je výrazně přibližovalo k získání konkrétního 
nového zaměstnání.  

Nevýhody: 

 Opatření by přineslo jistou míru organizační a administrativní zátěže.  

 Je třeba počítat i s finančními náklady spojenými s odměnami pro tutory apod.  
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Příloha ke studii „Návrhy opatření k podpoře 
zaměstnávání starších osob v oblasti vzdělávání“ 

 

Vzdělávání dospělých zahrnuje116:  

• vzdělávání vedoucí k dosažení stupně vzdělání, tzn. studium dospělých ve všech 
druzích státních i nestátních středních, vyšších a vysokých škol, 

• další profesní vzdělávání, které se dále člení na  

o povinné (normativní) vzdělávání, jehož absolvování je stanovené příslušnými 
předpisy a je předpokladem pro výkon určitých odborných činností,  

o kvalifikační vzdělávání zaměřené na rozvíjení znalostí, schopností a postojů 
nezbytných pro výkon určitého povolání, 

o rekvalifikační vzdělávání, 

• ostatní vzdělávání, kam spadá zejména  

o zájmové vzdělávání včetně vzdělávání seniorů, které přispívá ke kultivaci 
osobnosti a uspokojuje vzdělávací potřeby v souvislosti se seberealizací ve 
volném čase, 

o občanské vzdělávání zajišťující dotváření socializace a občanské hodnotové 
orientace. 

 

 

 

                                                 
116  Bílá kniha  



Příloha II 
 
 

 302

Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob 
v oblasti důchodového systému 

 
 Milan Šlapák  

 
Úvod 

 
Posláním systému důchodového pojištění není řešení problematiky zaměstna-

nosti, neměl by nicméně vytvářet podněty k předčasnému opuštění trhu práce. Zhod-
nocení tohoto systému s ohledem na případnou existenci takových podnětů a navržení 
cesty k jejich odstranění je nezbytným předpokladem vytvoření účinné komplexní 
strategie podporující zaměstnávání starších osob. Vzhledem k stárnutí populace České 
republiky a prognózám dalšího demografického vývoje je navíc maximální využití 
potenciálu pracovní síly předpokladem finanční udržitelnosti a schopnosti systému 
důchodového pojištění poskytovat přislíbené dávky. V rámci otevřené metody koordi-
nace117 v oblasti starobních důchodů jsou pravidelně komplexně analyzovány a vyhod-
nocovány zkušenosti členských států EU a dopad opatření, která podnikají s cílem 
zajistit přiměřenost důchodů, finanční udržitelnost a modernizaci systémů důchodového 
pojištění. To umožňuje sdílení nových poznatků a proces vzájemného učení mezi státy, 
které se potýkají s obdobnými problémy. Vedle možnosti privatizace systému 
důchodového pojištění bylo vytváření předpokladů k prodlužování pracovní kariéry 
v oblasti důchodů identifikováno jako cesta, kterou členské státy volí s cílem zajistit 
finanční udržitelnost systému. 

1. Stručná charakteristika daného problému v ČR 

1.1 Věková hranice odchodu do důchodu 
 

Průměrný věk odchodu do důchodu v roce 2005 byl přibližně o rok nižší než 
statutární věková hranice pro odchod do důchodu v té době. Muži odcházeli do 
důchodu průměrně ve věku 61 a ženy ve věku 57 let, oproti roku 2001 to znamená 
zvýšení o jeden rok u mužů i u žen.118 Pokud jde o průměrný věk odchodu do 
předčasného trvale kráceného starobního důchodu za období 2001-2005, u mužů 

                                                 
117  Proces otevřené metody koordinace v oblasti starobních důchodů byl nastartován na zasedání Evropské 

rady v Laekenu v prosinci 2001 vytyčením jedenácti společných cílů. Tyto cíle, které by s ohledem na 
specifické národní podmínky měly členské státy sledovat, jsou rozděleny do tří kapitol: přiměřenost 
důchodů, finanční udržitelnost systémů a modernizace systémů s přihlédnutím k měnícím se potřebám 
ekonomiky, společnosti i jednotlivců. Přiměřenost důchodů by měly státy zajistit přijetím opatření, která 
zaručí dostatečnou kapacitu důchodových systémů k plnění jejich sociálních cílů. Finanční udržitelnost by 
měly členské státy zajistit postavením důchodových systémů na finančně pevné základy. Modernizace 
zahrnuje slučitelnost důchodových systémů s potřebnou pružností a bezpečností na trhu práce při 
zaručení celistvosti daňových soustav členských států, toho, že nebude docházet k penalizaci osob 
v důchodových nárocích v souvislosti s mobilitou pracovních sil mezi členskými státy i mimo EU nebo 
v souvislosti s nestandardními formami zaměstnání a při zaručení toho, že důchodové systémy nebudou 
odrazovat osoby od samostatné výdělečné činnosti. Členské státy v rámci otevřené metody koordinace 
pravidelně předkládají zprávy o národní strategii v oblasti důchodové politiky. V nich podrobně uvádějí, 
jak se snaží dosáhnout stanovených jedenácti společných cílů. Na základě těchto národních zpráv je 
vypracována společná zpráva podávající komplexní analýzu a vyhodnocení národních důchodových 
systémů. 

118  Pojistně-matematická zpráva MPSV, 2004, 2006 
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zůstal na stejné úrovni, zatímco u žen došlo k jeho nárůstu o rok.119 Na těchto údajích 
se projevilo rozdílné tempo postupného zvyšování statutárního důchodového věku u 
mužů a žen. S postupným zvyšováním statutární věkové hranice pro odchod do 
důchodu dochází v posledních letech k růstu průměrného reálného věku odchodu do 
důchodu a k růstu míry ekonomické aktivity, a to zejména u žen ve věkové kategorii 
55-59 let (viz tab. č. 1). Vývoj míry ekonomické aktivity starších může být způsoben 
celou řadou faktorů. Genderové rozdíly v přírůstcích míry ekonomické aktivity starších 
osob ale ukazují na souvislost se zvyšováním statutárního důchodového věku. 
Rychlejší nárůst míry ekonomické aktivity žen oproti nárůstu míry ekonomické aktivity 
mužů ve věkové skupině 55-64 totiž pravděpodobně souvisí s rozdílným tempem 
nárůstu statutárního důchodového věku pro muže a ženy. Rychlejší růst míry 
ekonomické aktivity starších žen není způsoben tím, že by muži častěji unikali do 
schémat předčasných a invalidních důchodů.120 Zvyšování statutárního věku odchodu 
do důchodu tedy u žen ve věkové skupině 55-64 let přispívá k růstu jejich ekonomické 
aktivity. Z toho lze dovozovat, že postupné zvyšování statutárního důchodového věku 
působí nepochybně jako jeden z faktorů ovlivňujících růst míry ekonomické aktivity 
starších pracovníků. 

 

Tabulka č. 1 Míra ekonomické aktivity (%) a její vývoj (1996-2005) ve 
věkových kategoriích 55-59 a 59-64 let  

muži 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

55-59 let 77,4 75,8 76,8 79,5 80,0 81,4 82,8 

60-64 let 32,0 24,5 24,1 30,0 31,2 30,9 34,4 

ženy 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

55-59 let 33,0 32,6 33,3 37,7 42,1 45,5 49,0 

60-64 let 13,6 11,9 13,0 13,0 13,7 13,0 12,9 

Zdroj: Karpíšek, 2006: Statistická analýza zaměstnanosti starších lidí 

 
V důsledku prodlužující se střední délky života obyvatel ČR je současné 

nastavení statutární věkové hranice odchodu do důchodu v dlouhodobém časovém 
horizontu neudržitelné při jakékoli budoucí podobě systému.121 Všechny parlamentní 
strany kromě KSČM s jejím zvyšováním do budoucna počítají. Postoj veřejnosti ke 
zvyšování statutárního důchodového věku je obecně spíše záporný. Podle šetření 
podniknutého mezi staršími zaměstnanci není příliš vhodným opatřením ke zlepšení 
možnosti uplatnění osob starších 50 let.122 Tento výsledek lze ale vykládat jako 
nesouhlas se zavedením takového opatření, které by se respondentů a podmínek, za 
kterých budou moci odejít do důchodu, osobně týkalo. Do 63 let by chtěly ukončit svou 
pracovní činnost tři čtvrtiny obyvatel ČR, do 65 let by chtěl pracovat už pouze každý 
desátý.123 Tyto postoje obyvatel potvrzují i zjištění šetření INVENIO 2006 o 
preferencích populace ČR ohledně plánovaného věku odchodu do důchodu. Mezi 

                                                 
119  Zdroj: Data ČSSZ a Pojistně-matematická zpráva o sociálním pojištění MPSV, 2004, 2006 
120  Přitom podíl předčasných důchodů vyplácených ženám je dlouhodobě vyšší než u mužů. V roce 2005 

bylo 61 % všech trvale krácených a 58 % dočasně krácených důchodů vypláceno ženám. Pokud jde o 
invalidní důchody, podíl plných invalidních důchodů vyplácený ženám je dlouhodobě přibližně 50 %. 
V případě částečných invalidních důchodů bylo v roce 2005 vypláceno ženám 45 % důchodů. 

121  závěrečná zpráva výkonného týmu komise pro přípravu podkladů pro důchodovou reformu 
122  Markent, 2005 
123  Markent, 2005 
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obyvateli, kteří plánují odejít do důchodu ve věku pod 60 let (24 % populace), 
představují 80 % ženy a relativně častěji se jedná o pracovníky z nižších příjmových 
skupin.124 Toto šetření potvrzuje i obecně negativní postoj veřejnosti ke zvyšování 
věkové hranice pro odchod do důchodu. Se zvyšováním této věkové hranice nesouhlasí 
podle něj osm z deseti obyvatel ČR, přitom téměř polovina obyvatel nesouhlasí s tímto 
reformním opatřením rozhodně. Relativně častěji s opatřením souhlasí ti, kteří se cítí 
být o důchodovém systému dostatečně informováni. Autoři tohoto šetření vidí ve 
zvýšení informovanosti v tomto směru možnou cestu, jak zajistit budoucím reformám 
větší podporu. Pokud jde o stanovení horní hranice zvyšování důchodového věku, 
pouze každý čtvrtý obyvatel ČR považuje za únosnou věkovou hranici vyšší než 63 
let.125  

Míra ekonomické aktivity starších pracovníků úzce souvisí s průměrným reálným 
věkem odchodu z ekonomické aktivity. V letech 2001 až 2005 rostl u mužů průměrný 
reálný věk odchodu z ekonomické aktivity rychleji než statutární důchodový věk, u žen 
rostl přibližně stejnou rychlostí jako statutární důchodový věk. 

 

Graf č. 1 Porovnání vývoje statutárního důchodového věku a průměrného 
reálného věku odchodu z ekonomické aktivity (2001-2005) 
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Zdroj: Karpíšek, 2006: Statistická analýza zaměstnanosti starších lidí 
 

 
Velikost rozdílu mezi průměrným reálným věkem odchodu do důchodu u mužů 

a žen je dán vedle rozdílného nastavení statutární věkové hranice pro odchod do 
důchodu také bonifikací žen snížením důchodového věku za výchovu dětí (viz 2.1). S 
nižší statutární věkovou hranicí pro odchod do důchodu u žen, které vychovaly děti, 
souhlasí devět z deseti obyvatel ČR. Tři čtvrtiny populace ovšem souhlasí s tím, aby 
stejným způsobem byli zvýhodněni i muži, kteří vychovali děti.126 Autoři šetření uvádí, 
že legitimním důvodem k nároku na dřívější odchod do důchodu tedy nemusí být 
v očích značné části populace gender, ale spíše fakt výchovy dětí jako takový. Výsledky 
šetření lze však také interpretovat spíše jako obecný souhlas s nějakou formou 
bonifikace výchovy dětí ze strany důchodového systému. 

                                                 
124  INVENIO, 2006 
125  INVENIO, 2006 
126  INVENIO, 2006 
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1.2 Ekonomická aktivita v důchodovém věku 

Míra ekonomické aktivity starších osob je ovlivněna mj. i tím, jak se lidé 
rozhodují v okamžiku získání nároku na důchod. To, zda volí odchod do předčasného 
důchodu, odchod ke statutární věkové hranici či přesluhování, odráží struktura nově 
přiznaných důchodů.  

 

Tabulka č. 2 Důchody podle doby přiznání a jejich percentuální podíl na 
celkovém počtu přiznaných důchodů  

 2001 2002 2003 2004 2005 

k věkové hranici 29,5 44,3  36,2 42,5 50,5 

předčasné dočasně krácené 7,5 14,8 25,1 5,1 5,4 

předčasné trvale krácené 50,7 19,9 20,1 28,4 27,5 

po věkové hranici 13,3 21,0 18,6 24,0 16,6 

Zdroj: Pojistně-matematická zpráva o sociálním pojištění MPSV, 2004, 2006. 

 

Jak ukazuje tabulka č. 2, podíl důchodů přiznaných v okamžiku dosažení věkové 
hranice pro odchod do důchodu (bez ohledu na to, zda úplně odchází z trhu práce) 
vzrostl a v roce 2005 představuje polovinu nově přiznaných důchodů. Lze sledovat 
celkový pokles podílu předčasných důchodů na celkovém počtu nově přiznaných 
důchodů po roce 2003 (podrobně viz 1.3). V posledních dvou letech se snižuje i podíl 
důchodů nově přiznaných po překročení věkové hranice pro odchod do důchodu. Od 
počátku roku 2004, kdy bylo zrušeno omezení souběhu starobního důchodu a 
výdělečné činnosti, lze zaznamenat nejprve zvýšení podílu odchodů do důchodu po 
překročení věkové hranice a v dalším roce pokles tohoto ukazatele. V roce 2005 stále 
představuje tento podíl 16 % všech nově přiznaných důchodů. Velký počet nově 
přiznaných důchodů je však veden jako důchody přiznané po přesluhování, ačkoli jde 
o přesluhování o krátkou dobu. Podle dat MPSV připadalo v roce 2005 celých 26 % 
důchodů přiznaných po přesluhování na důchodce, kterým bylo přiznáno přesluhování 
o jedno čtvrtletí. Pouze 45 % důchodů přiznaných po přesluhování v tom roce bylo 
přiznáno po naplnění doby přesluhování delší než jeden rok (4*90 dnů) a méně než 
čtvrtině přesluhujících důchodců byl v tom roce přiznán důchod po naplnění doby 
přesluhování delší než dva roky (8*90 dnů). U ekonomicky aktivních osob v důchodo-
vém věku převládá praxe odchodu do důchodu ke statutární věkové hranici a práce 
v souběhu s pobíráním důchodové dávky. Pětina důchodců v současnosti vykonává 
výdělečnou činnost.127 

Více než polovina (54 %) osob, které ještě nedosáhly věkové hranice pro 
odchod do důchodu a nepobírají předčasný důchod, preferuje tradiční model ukončení 
pracovní aktivity, tj. pracovat až do doby dosažení nároku na řádný starobní důchod a 
pak už nepracovat.128 Další přístupy k ekonomické aktivitě ve starším věku a k jejímu 
ukončení jsou již méně populární: souběh zaměstnání s důchodem preferuje čtvrtina 
lidí (25 %), přesluhování 16 % a předčasný důchod 5 % osob. Případné větší 
zvýhodnění přesluhování považují zaměstnavatelé za opatření, které by mělo pozitivní 
dopad na zaměstnanost starších osob. Naopak zpřísnění podmínek pro odchod do 
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předčasného důchodu a zvýšení statutárního důchodového věku by takový efekt podle 
nich nemělo.129 

1.3 Předčasné důchody 

Tak jako v jiných členských zemích EU, i v České republice bylo nejprve 
zavedeno schéma umožňující odchod do důchodu před dosažením statutární věkové 
hranice pro odchod do důchodu (předčasný důchod) v naději, že se tak sníží neza-
městnanost nejen mezi staršími pracovníky, ale i „těmi, kterým starší lidé práci berou“. 
Trend omezování předčasných důchodů následovala Česká republika opatřeními 
přijatými v roce 2001 a v roce 2003. Důvodem k jejich přijetí byl především vysoký 
počet nově přiznaných předčasných důchodů a s tím spojené vysoké náklady zatěžující 
systém důchodového pojištění. Podíl předčasných důchodů na celkovém počtu nově 
přiznaných důchodů od roku 1996 rychle rostl a z původních 18 % dosáhl v letech 
2000 a 2001 více než 50 %. Nastavení míry pojistně-matematické redukce dávky při 
odchodu do předčasného důchodu a snadný přístup k dočasně kráceným předčasným 
důchodům vedlo velkou část starších pracovníků k opuštění trhu práce ještě před 
dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu.  

Od 1.7.2001 byla zvýšena pojistně-matematická redukce předčasných důchodů 
a jejich podíl na celkovém počtu nově přiznaných důchodů v roce 2002 poklesl na 34,7 
%. S účinností od 1.1.2004 došlo ke zrušení možnosti odchodu do dočasně kráceného 
předčasného důchodu pro všechny s výjimkou občanů s trvale sníženou pracovní 
schopností (viz 2.2). Podíl dočasně krácených předčasných důchodů na celkového 
počtu nově přiznaných důchodů se v roce 2003 zvýšil ze 14,1 % v předchozím roce na 
25,1 %, následující rok ovšem klesl k 5 %. V roce 2005 představovaly předčasné 
důchody 33 % ze všech nově přiznaných důchodů (27,5 % nově přiznaných důchodů 
připadalo na trvale krácený předčasný důchod a na dočasně krácený předčasný důchod 
již připadalo pouze 5,4 %). V tom roce byl průměrný věk odchodu do předčasného 
důchodu u mužů 59 let a u žen 56 let. Zatímco průměrná výše důchodů nově 
přiznaných v roce 2005 při odchodu v okamžiku dosažení statutárního důchodového 
věku činila 8 931,- Kč, průměrná výše trvale krácených důchodů přiznaných v tomtéž 
roce činila 6 848,- Kč (tedy méně než 77 % průměrné výše nově přiznaných 
důchodů).130 Takto velký rozdíl lze vedle redukce dávky připsat i širší preferenci 
odchodu do předčasného důchodu mezi nízkopříjmovými skupinami pracovníků, pro 
které je vzhledem ke způsobu výpočtu dávky (viz 2.3) náhradový poměr k poslední 
mzdě vyšší. 

Pro 90 % populace je hlavním důvodem odchodů do předčasného důchodu 
skutečnost, že osoba v předdůchodovém věku ztratí zaměstnání a jiné už nenajde. Pro 
stejně velkou část populace jsou o něco slabšími, avšak stále velice závažnými důvody 
celková únava, vyčerpání z práce a zdravotní problémy. Péči o rodinné příslušníky 
uvedlo mezi důvody k odchodu do důchodu před dosažením věkové hranice odchodu 
do důchodu 70 % populace. Ze starších zaměstnanců, kteří ještě nedosáhli věkové 
hranice pro odchod do důchodu, by chtělo 24 % odejít do předčasného důchodu. Jako 
důvod uvádějí především zdravotní problémy, únavu a vyčerpání a to, že „si chtějí užít 
života“, dále pak těžkou práci a že „si chtějí užít rodiny“. Zdravotní problémy jako 
důvod k odchodu do předčasného důchodu uvádějí jednoznačně nejčastěji.131 
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1.4 Doba účasti na pojištění  

Průměrná doba pojištění u důchodů nově přiznaných v roce 2005 ke statutární 
věkové hranici byla 41 let. Náhradní doby pojištění přitom představují průměrně 24 % 
z této doby. Délka doby studia činila u důchodů přiznaných v roce 2003 průměrně 3 
roky a 102 dnů.132 Důchodů nově přiznaných v roce 2005 ke statutární věkové hranici 
s dobou pojištění kratší než 35 let bylo 3,8 % z celkového počtu a s dobou pojištění 
kratší než 40 let to bylo 16,1 % z celkového počtu (přitom více jak u poloviny z těchto 
případů chybělo ke splnění takové doby pojištění 2 roky a méně). Lze tedy 
předpokládat, že s dalším zvyšováním statutární věkové hranice pro odchod do 
důchodu by se měl podíl pojištěnců s dobou pojištění kratší než 40 let snižovat.  

Z důchodů nově přiznaných v roce 2005 před dosažením statutární věkové 
hranice pro odchod do důchodu bylo 12,7 % přiznáno po době pojištění kratší než 35 
let, po době pojištění kratší než 40 let to bylo celkem 57 %. Pokud jde o trvale 
krácené předčasné důchody nově přiznané v roce 2005, 11,2 % z nich bylo přiznáno 
po době pojištění kratší než 35 let a 55,3 % po době pojištění kratší než 40 let. Pokud 
tedy definujeme dlouhou pracovní kariéru jako kariéru trvající 40 let a déle, lze 
konstatovat, že důchodový systém České republiky umožnil v roce 2005 odchod do 
předčasného důchodu velkému počtu občanů, kteří takové kritérium nesplňovali.  

Shrnutí 

Průměrný reálný věk odchodu do důchodu roste a v současnosti je přibližně o 
rok nižší než statutární věková hranice pro odchod do důchodu. Tempo růstu průměr-
ného reálného věku odchodu z ekonomické aktivity je u mužů rychlejší než tempo 
postupného zvyšování statutární věkové hranice pro odchod do důchodu. U žen je 
přibližně stejné jako tempo zvyšování statutární věkové hranice. Tento vývoj je 
důsledkem postupného zvyšování statutárního důchodového věku pro muže i ženy a 
zpřísnění pravidel pro odchod do předčasného důchodu. Genderový rozdíl v rychlosti 
růstu míry ekonomické aktivity u starších pracovníků lze interpretovat jako důsledek 
rychlejšího zvyšování statutárního důchodového věku u žen a jako doklad vlivu 
zvyšování zákonné věkové hranice pro odchod do důchodu na míru ekonomické aktivity 
starších pracovníků. Většina pracovníků ekonomicky aktivních v důchodovém věku 
dává přednost práci v souběhu s pobíráním důchodu před přesluhováním. Podíl 
předčasných důchodů na celkovém počtu nově přiznaných důchodů se ve srovnání 
s obdobím před rokem 2001 snížil. V důsledku opatření přijatých v roce 2003 se 
změnila struktura nově přiznaných předčasných důchodů. Snížil se podíl dočasně 
krácených a vzrostl podíl trvale krácených předčasných důchodů na celkovém počtu 
nově přiznaných důchodů. Tyto okolnosti zřejmě přispěly k vytvoření podmínek pro 
růst zaměstnanosti starších pracovníků. Odchod do předčasného důchodu volilo i 
nezanedbatelné množství pojištěnců, u kterých není možno ospravedlnit brzké opuštění 
trhu práce dlouhou pracovní kariérou. Minimální povinná doba pojištění, která by mohla 
přispět jako podmínka nároku na starobní důchod k dalšímu zvýšení průměrného 
reálného věku odchodu do důchodu, nehraje v praxi příliš významnou roli. Z uvedených 
zjištění sociologických šetření vyplývá, že většina obyvatel České republiky nesouhlasí 
s dalším zvyšováním zákonné věkové hranice pro odchod do důchodu a plánuje odejít 
do důchodu v nižším věku než je 63 let. Podle starších zaměstnanců zvyšování 
statutárního důchodového věku není vhodným opatřením ke zvýšení zaměstnanosti 
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starších lidí. Starší zaměstnanci, kteří plánují odchod do předčasného důchodu, 
nejčastěji uvádějí jako příčinu pro takové rozhodnutí zdravotní důvody. 

2. Shrnutí existujícího právního rámce a jeho zhodnocení 

2.1 Věková hranice odchodu do důchodu  

Věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu stanoví zákon 155/1995 Sb. 
ve znění pozdějších novel. Poslední novelizaci upravující tento parametr systému 
důchodového pojištění přinesl zákon 425/2003 Sb., a to další zvyšování statutární 
věkové hranice pro odchod do starobního důchodu až na 63 let pro muže a bezdětné 
ženy v roce 2013. Zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu 
probíhá podle současné právní úpravy tak, že u mužů se tato hranice posunuje každý 
rok počínaje rokem 1996 o 2 měsíce, zatímco u žen o 4 měsíce ročně. V roce 2007 tak 
pro muže dosáhne statutární věková hranice pro odchod do důchodu 62 let, u žen bude 
dosaženo této věková hranice od roku 2010. Nárok na důchod od tohoto věku však ve 
skutečnosti vznikne poprvé mužům až v roce 2009 a ženám až v roce 2015. Od roku 
2013 bude sice platit jednotná hranice pro odchod do starobního důchodu pro muže i 
ženy 63 let, ale nárok na důchod vznikne mužům k této věkové hranici poprvé až 
v roce 2016 a ženám v roce 2019.133 

V závislosti na počtu vychovaných dětí134 bude i v roce 2013 platit pro ženy, 
které vychovaly jedno nebo více dětí, věková hranice odchodu do důchodu mezi 59 a 
62 lety. Současná forma bonifikace výchovy dětí znevýhodňuje muže a přispívá 
k předčasnému odchodu žen, které vychovaly děti, z trhu práce. Kratší doba pojištění 
způsobená nižší věkovou hranicí pro odchod do starobního důchodu u těchto žen také 
vede ke stanovení nižší důchodové dávky. Lze pochybovat o jakékoli motivační síle 
této formy bonifikace s ohledem na podporu porodnosti. Efekt přináší pouze zvýhod-
nění v době výchovy. Ačkoli zohlednění výchovy dětí ze strany systému důchodového 
pojištění je široce akceptováno populací ČR, lze jen těžko nalézt zjevný důvod, proč by 
měla být preferována právě současná forma bonifikace. Úkolem důchodového systému 
navíc není podpora porodnosti. 

2.2 Ekonomická aktivita v důchodovém věku 

Pokud jde o flexibilitu s ohledem na věk odchodu do důchodu, vychází systém 
důchodového pojištění České republiky z pevné zákonem stanovené věkové hranice 
pro odchod do důchodu. Poskytuje pojištěnci možnost individuální volby věku odchodu 
do důchodu, kterou limituje pouze zdola, a to jak věkovou hranicí stanovenou na tři 
roky před dosažením statutárního důchodového věku, tak minimální povinnou dobou 
pojištění 25 let. Lze konstatovat, že i když systém důchodového pojištění České 
republiky nelze označit za systém s flexibilním statutárním důchodovým věkem, dává 
pojištěnci dostatečnou míru svobody při rozhodování o okamžiku odchodu do důchodu. 
Finanční podmínky odchodu do důchodu v jiný moment než v okamžiku dosažení 
statutární věkové hranice pro odchod do důchodu jsou dány pojistně-matematickou 

                                                 
133  Pojistně-matematická zpráva o sociálním pojištění MPSV, 2004 
134  Podmínkou pro tento nárok je osobní péče ženy o dítě ve věku před dosažením zletilosti alespoň po dobu 

deseti let. Pokud se dítěte žena ujala až po osmém roce jeho věku, stačí k získání nároku péče v délce 
pěti let, pokud ovšem žena o dítě nepřestane pečovat před dosažením zletilosti. 
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redukcí v případě odchodu do předčasného důchodu (viz podrobně 2.2) či bonifikací 
přesluhování (tedy za odložení odchodu do důchodu).  

Za každých 90 dnů, o které pojištěnec přesluhuje po dosažení nároku na odchod 
do důchodu, je mu navýšena procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu. 
Míra pojistně-matematické bonifikace odkladu důchodu však není dostatečně vysoká, 
aby k takovému chování pojištěnce motivovala. Brzy po překročení věkové statutární 
hranice pro odchod do důchodu totiž dosahuje implicitní daň z práce kladných 
hodnot,135 takže pro pojištěnce přestává být výhodné odchod do důchodu dále 
odkládat. To platí zejména pro muže, kteří mají v okamžiku odchodu do důchodu kratší 
naději dožití. Možnost pracovat v souběhu s pobíráním důchodu dnes představuje 
výhodnější alternativu než další odklad odchodu do důchodu.  

Novela zákona č. 425/2003 Sb. účinná od 1.1.2004 umožnila souběh výdělečné 
činnosti s pobíráním důchodu bez omezení výše příjmu pod podmínkou, že pracovně-
právní vztah je sjednán na dobu určitou, nejdéle jednoho roku. Pro období pobírání 
předčasného důchodu je souběh pobírání dávky s výdělečnou činností zakázán. Souběh 
předčasného důchodu s prací v zaměstnaneckém poměru je vyloučen zcela. Pro 
posouzení splnění podmínek pro výplatu předčasného důchodu osobě samostatně 
výdělečně činné je rozhodující, zda překročí v tom kalendářním roce příjem zakládající 
povinnost pro účast na sociálním pojištění. Lze tedy říci, že pro tyto osoby platí pouze 
omezení souběhu výdělečné činnosti s předčasným důchodem. 

Zákaz výdělečné činnosti a její penalizování odnětím důchodové dávky v době 
pobírání předčasného důchodu může být v některých případech motivem k ukončení 
ekonomické aktivity starších osob nebo k úniku do šedé ekonomiky.  

Zákon omezuje možnost pobírat důchod po dosažení statutárního důchodového 
věku pouze na pracovněprávní vztah sjednaný na dobu určitou nejdéle na dobu 
jednoho roku. Týká se to jak zaměstnaneckého poměru, tak dohody o pracovní 
činnosti, nikoli dohody o provedení práce. Podle obecných pracovněprávních předpisů 
je doba, po kterou lze pracovat v pracovním poměru na dobu určitou, omezena na dva 
roky. Zákoník práce však umožňuje, aby pracovní poměr sjednaný podle zákona o 
důchodovém pojištění na dobu 1 rok či kratší byl uzavřen opakovaně bez obecně 
platného omezení. Zákaz souběhu důchodu s výdělečnou činností ve formě pracovně-
právního vztahu na dobu určitou může v některých případech komplikovat vytvoření 
pracovněprávního vztahu tak, aby odpovídal skutečné vůli subjektů vztahu. 35 % 
populace by v případě práce v důchodovém věku preferovalo pracovní poměr na dobu 
určitou.136 Toto omezení může být i handicapem vedoucím k diskriminaci pracujícího 
důchodce. Také z toho pro člověka zaměstnaného na dobu neurčitou nepřímo vyplývá 
nutnost oznámit odchod do důchodu zaměstnavateli. Takové oznámení může být 
podnětem ke změně postoje k zaměstnanci nebo dokonce k ukončení pracovně-
právního vztahu ze strany zaměstnavatele. Současná právní úprava umožňuje velice 
flexibilní způsob zapojení důchodců na trhu práce a výše uvedená dílčí omezení nejsou 
významnou překážkou pro jejich ekonomickou aktivitu. Pracující důchodci mají 
povinnost nadále odvádět příspěvky do důchodového systému. Tato další účast v 
systému se už ale neodrazí na výši jejich důchodu. Oproti nepracujícím důchodcům 
jsou tito lidé současnou právní úpravou penalizováni. Jde o porušení pojistného 
principu a příspěvek na důchodové pojištění má zde vlastně spíše charakter daně než 
pojistného.  

                                                 
135  Závěrečná zpráva výkonného týmu komise pro přípravu podkladů pro důchodovou reformu. 
136  Markent, 2005 
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2.3 Předčasné důchody 

Pojištěnec, kterému do dosažení statutárního důchodového věku chybí nejvýše 
tři roky a splnil minimální povinnou dobu pojištění 25 let, má nárok na předčasný 
trvale krácený důchod. V případě využití tohoto schématu je při stanovení výše dávky 
krácena procentní výměra důchodu (viz níže), dávka je takto snížena trvale. Zavedení 
možnosti odchodu do důchodu před dosažením statutární věkové hranice pro odchod 
do důchodu do české legislativy spadá do konce 80. let 20. století. Současné schéma 
umožňující odchod do předčasného důchodu existuje od roku 1996. V roce 1998 se 
možnosti odejít do předčasného důchodu rozšířily a vzhledem k následnému prudkému 
nárůstu nákladů na toto schéma bylo nutno podmínky jeho využití upravit. Ke zvýšení 
redukce procentní výměry při odchodu do předčasného starobního důchodu došlo 
s účinností od 1.7.2001. Redukce procentní výměry u dnes již zrušeného dočasně 
kráceného předčasného starobního důchodu byla zvýšena z 1 % na 1,3 % vyměřova-
cího základu. U trvale kráceného předčasného starobního důchodu byla redukce 
procentní výměry zvýšena z 0,6 % na 0,9 % vyměřovacího základu za každých 
započatých 90 dnů zbývajících do dosažení nároku na plný důchod. Od 1.1.2004 nabyl 
účinnosti zákon č. 425/2003 Sb., který přinesl mj. i zrušení dočasně kráceného 
předčasného důchodu.137  

Po provedených změnách lze říci, že pojistně-matematická redukce dávky 
v případě odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu je z pohledu důchodo-
vého systému dostatečně vysoká, aby schéma nevytvářelo pobídku k odchodu do 
důchodu před dosažením statutární věkové hranice (implicitní daň je před dosažením 
statutárního důchodového věku pro všechny příjmové skupiny záporná).138 Tak je tomu 
pouze z hlediska izolovaného systému důchodového pojištění a pouze za předpokladu, 
že valorizace důchodů se bude držet zákonem daného minima. Jak ukazuje analýza 
publikovaná v pojistně-matematické zprávě MPSV z roku 2004, je totiž implicitní daň 
z práce v předdůchodovém období na úroveň valorizace citlivá. Rozhodnutí o vyšší míře 
valorizace důchodů než je zákonné minimum může přispět k relativizaci účinnosti 
pojistně-matematické redukce dávky při odchodu do trvale kráceného předčasného 
důchodu.  

V dávkově definovaném důchodovém systému, jak je zaveden v České repub-
lice, nelze dosáhnout plné pojistně-matematické neutrality pro všechny příjmové 
skupiny pojištěnců. Je to důsledek uplatnění vysoké míry příjmové solidarity v důcho-
dovém systému. Stanovení výše důchodu vychází ze součtu dvou složek: základní 
výměry139 stanovené pevnou částkou a procentní výměry140 stanovené individuálně na 
základě procentní sazby z výpočtového základu v závislosti na délce doby pojištění. 
Výše procentní sazby za každý rok doby pojištění činí 1,5 % a do této doby pojištění 
se započítávají i tzv. náhradní doby pojištění,141 za které se neodvádí pojistné. 

                                                 
137  Zákon zachoval do 31.12.2006 možnost předčasného odchodu do důchodu s dočasně krácenou dávkou 

pouze pro poživatele částečného invalidního důchodu a bývalé poživatele plného invalidního důchodu 
(kteří pobírali invalidní důchod aspoň pět let a od jeho odnětí zbývá do dosažení důchodového věku 
nejvýše pět let). 

138  Závěrečná zpráva výkonného týmu komise pro přípravu podkladů pro důchodovou reformu. 
139  základní výměra je stanovena od 1.1.2007 na 1 570 Kč měsíčně 
140  minimálně 770 Kč měsíčně 
141  V rozsahu 80 % se započítává pro účely stanovení procentní sazby doba studia (nejvýše 6 let), doba 

vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud osobě náleží podpora v nezaměstna-
nosti nebo podpora při rekvalifikaci a do tří let také doba, kdy už tyto podmínky nesplňuje, dále se z 80 
% započítává též doba, po kterou jsou osoby se zdravotním postižením zařazeny v teoretické a praktické 
přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, doba výkonu civilní služby a doba pobírání 
plného invalidního důchodu. V plném rozsahu se započítává doba výkonu základní vojenské služby, doba 
péče o dítě po dosažení stanoveného věku a doba péče o osobu ve stanoveném stupni závislosti.  
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Výpočtový základ se stanoví redukcí142 osobního vyměřovacího základu, který je roven 
měsíčnímu průměru ročních vyměřovacích základů143 za celé rozhodné období.144  

Důsledkem takového způsobu výpočtu dávky je, že relace nově přiznávaných 
starobních důchodů k dosavadním výdělkům výrazně klesá s rostoucím výdělkem.145 
To je zapříčiněno uplatněním redukčních hranic při výpočtu dávky a existencí základní 
výměry. U jedince s příjmy na úrovni 3/4 průměrné mzdy byla v roce 2004 relace nově 
přiznaného důchodu k hrubé mzdě 56 %, u jedince s 1,5 násobkem průměrné mzdy to 
bylo již pouze necelých 33 % a u jedince s trojnásobkem průměrné mzdy pouze 19 
%.146 Pojištěnci různých příjmových skupin jsou tak při rozhodování, zda pokračovat 
v ekonomické aktivitě v okamžiku získání nároku na důchod, v rozdílné situaci. Pro 
nízkopříjmové skupiny pojištěnců je náhradový poměr důchodové dávky oproti 
předchozímu příjmu i po pojistně-matematické redukci při odchodu do předčasného 
důchodu vysoký. Systém dokonce při odchodu do předčasného důchodu vykazuje ještě 
vyšší míru příjmové solidarity než při odchodu do důchodu k statutární věkové hranici. 
U nízkopříjmových skupin totiž dochází díky způsobu výpočtu dávky147 k menšímu 
krácení důchodu než u vyšších příjmových skupin.148  

Výše pojistně-matematická redukce důchodové dávky v případě odchodu 
pojištěnce do předčasného důchodu je tedy sice dostatečně vysoká, aby důchodový 
systém nevytvářel finanční podnět k opuštění trhu práce před dosažením statutární 
věkové hranice odchodu do důchodu ani pro nízkopříjmové skupiny pracovníků, vysoký 
náhradový poměr předčasného důchodu k předchozím příjmům u těchto skupin 
pojištěnců může ovšem být motivem k opuštění trhu práce v prvním okamžiku, kdy to 
systém umožní. Zapříčiňuje to vysoká míra příjmové solidarity systému důchodového 
pojištění.  

2.4 Doba účasti na pojištění 

Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších novel, 
stanoví v současné době minimální povinnou dobu pojištění na 25 let. Započítávají se 
do ní všechny náhradní doby. Ty se na základě zákona 289/1997 započítávají do doby 
pojištění z 80 %. Výjimkou je pouze doba základní vojenské služby, doba péče o dítě a 
o osobu ve stanoveném stupni závislosti, ty se započítávají v celé délce. Do roku 2004 
se započítávala plně též doba studia dosažená před datem 1.1.1996. S účinností od 

                                                 
142  V roce 2007 jsou redukční hranice stanoveny na částky 9 600 Kč - do té výše se započítává osobní 

vyměřovací základ plně, 9 600 - 23 300 Kč - v tomto intervalu se započítává 30 % osobního 
vyměřovacího základu a nad 23 300 se započítává 10 % osobního vyměřovacího základu. 

143  Roční vyměřovací základ je roven součinu úhrnu vyměřovacích základů za příslušný kalendářní rok a 
koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem za dobu do 1.1.1996 je 
považován hrubý výdělek pojištěnce stanovený pro účely důchodového zabezpečení a za dobu od 
31.12.1995 je to vyměřovací základ pro stanovení pojistného. 

144  Rozhodné období začíná rokem 1986 a končí rokem předcházejícím roku, ve kterém byl pojištěnci 
přiznán důchod, to platí až do roku 2016. Po roce 2016 bude rozhodné období stanoveno v délce třicet let 
předcházejících roku, ve kterém bude pojištěnci přiznán důchod. Do rozhodného období se nezahrnuje 
kalendářní rok, v němž pojištěnec dosáhl věk 18 let, a předcházející roky. 

145  Pojistně-matematická zpráva MPSV, 2004 
146  Pojistně-matematická zpráva o sociálním pojištění MPSV, 2004 
147  Je tomu tak díky způsobu výpočtu důchodové dávky (viz výše). Při odchodu do předčasného důchodu je 

krácena procentní výměra starobního důchodu a ta má u různých příjmových skupin oproti základní 
výměře důchodu různou váhu (Pojistně-matematická zpráva MPSV, 2004).  

148  Obdobně závisí míra krácení důchodové dávky při odchodu do předčasného důchodu i na délce pojištění 
jedince (Pojistně-matematická zpráva MPSV, 2004). 
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1.1.2004 došlo k omezení započtení doby studia: z doby studia dosažené po 18. roce 
věku před 1.1.1996 se bere v úvahu nejvýše 6 let a hodnotí se pouze v rozsahu 80 %. 
Doba studia dosažená před 1.1.1996 a získaná před dosažením věku 18 let se 
ale nadále hodnotí jako doba pojištění celá. Pokud nesplní pojištěnec povinnou dobu 
pojištění, vzniká mu nárok na starobní důchod při dosažení věkové hranice 65 let za 
předpokladu, že má splněnou dobu pojištění nejméně 15 let. Odchod do předčasného 
důchodu je podmíněn také splněním obecné minimální povinné doby pojištění 25 let. 
Pro získání plné důchodové dávky není stanovena žádná zvláštní podmínka ohledně 
doby pojištění. K jejímu získání tedy stačí při dosažení statutární věkové hranice pro 
odchod do důchodu jakkoli dlouhá doba delší než minimální povinná doba pojištění. 
Doba pojištění je sice při výpočtu dávky zohledněna (viz výše), ale institut plného 
důchodu,149 jak jej znají důchodové systémy některých států, v ČR zaveden není. 

Současná délka doby pojištění potřebná k získání nároku na neredukovaný 
starobní důchod je relativně krátká (viz 3.4). Vzhledem k nastavení statutární věkové 
hranice pro odchod do důchodu a jejímu postupnému zvyšování v dalších letech 
nemůže minimální doba pojištění stanovená na 25 let jako podmínka k získání nároku 
na důchod hrát velkou roli. Do doby pojištění jsou započítávány v plné délce i získané 
náhradní doby. Započtení některých těchto dob jen z 80 % platí pouze pro účely 
výpočtu procentní sazby při výpočtu důchodu. Celkový podíl náhradních dob na celkové 
délce pojištění není nijak omezen. Náhradní doby přispívají k vysoké míře solidarity 
důchodového systému. Je zejména otázkou, zda by měl důchodový systém zohledňo-
vat dobu studia v takové míře jako dnes. Vzdělání sice přispívá k celkové prosperitě 
země, ale jeho podpora touto formou je neefektivní. Solidarita s těmi, kteří dosáhli 
vyššího vzdělání, také není na místě. Podíl nově přiznaných důchodů150 po době 
pojištění kratší než 30 let byl v roce 2005 asi 1 % a průměrná délka doby pojištění u 
nově přiznaných důchodů je mnohem delší než minimální povinná doba pojištění (viz 
1.4). Potenciální možnost využít minimální dobu pojištění jako nástroj ke zvýšení 
reálného věku odchodu do důchodu není využita. Delší povinná doba pojištění není ani 
podmínkou pro odchod do předčasného důchodu. Vezmeme-li v úvahu současné 
postupné zvyšování statutární věkové hranice pro odchod do důchodu na 63 let, je 
stanovení hranice získání nároku již po 15 letech pojištění na věk 65 let k takovým 
pojištěncům velice mírné.  

Shrnutí 

V rámci otevřené metody koordinace v oblasti důchodů jsou na základě 
národních zpráv jednotlivých členských států EU testovány systémy důchodového 
zabezpečení těchto států s cílem zhodnotit, za jakých podmínek tyto systémy umožňují 
pojištěncům odejít do důchodu před dosažením věku 65 let. Současný systém 
důchodového pojištění v České republice umožňuje odchod do důchodu pod věkovou 
hranicí 65 let za relativně příznivých finančních podmínek. Tato situace je dána 
zejména nastavením zákonné věkové hranice pro odchod do důchodu na nižší věk, než 
je hranice ve většině členských států EU, nižším statutárním důchodovým věkem žen 
platným fakticky až do roku 2019, bonifikací výchovy dětí formou snížení věkové 
hranice pro odchod do důchodu žen a existencí schématu umožňujícího odchod do 
předčasného důchodu. Jednotná zákonná věková hranice pro odchod do důchodu pro 
ženy a muže 63 let ve skutečnosti nebude dosažena v roce 2013, ale nárok na důchod 

                                                 
149  Institut plného důchodu - získání nároku na plnou nekrácenou dávku je podmíněno určitou délkou doby 

pojištění. 
150  Ke statutární věkové hranici odchodu do důchodu v roce 2005 
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v tomto věku prvně vznikne mužům v roce 2016 a ženám až v roce 2019. Forma 
bonifikace žen za výchovu dětí důchodovým systémem spočívající ve snížení věkové 
hranice pro odchod do důchodu má negativní vliv na výši průměrného reálného věku 
odchodu do důchodu u žen i na výši jejich důchodové dávky a znevýhodňuje muže. 
Pojistně-matematická bonifikace přesluhování po dosažení statutárního důchodového 
věku je nastavena tak, že brzy po dosažení důchodového věku se přestává vyplácet 
další odklad odchodu do důchodu. Pobírání důchodu v souběhu s výdělečnou činností 
je v současnosti výhodnější alternativou. Současná výše pojistně-matematické redukce 
dávky při odchodu do předčasného důchodu je dostatečná, aby důchodový systém 
nevysílal podnět k předčasnému opuštění trhu práce. Nastavení míry příjmové 
solidarity v systému však vede k tomu, že osoby s nízkým příjmem mají silný motiv 
k odchodu do důchodu v prvním možném okamžiku. Délka minimální povinné doby 
pojištění je vzhledem k nastavení věkové hranice pro odchod do důchodu a jejímu 
dalšímu zvyšovaní relativně krátká. Jako podmínka k získání neredukované dávky 
(plného důchodu) není v důchodovém systému ČR doba pojištění využita. Rozsah, 
v jakém jsou do doby pojištění započítávány náhradní doby, je velký. 

3. Zahraniční zkušenosti, náměty řešení 

3.1 Věková hranice odchodu do důchodu 

Jak vyplývá z národních zpráv o přiměřených a udržitelných důchodech,151 
mnohé členské státy EU přistoupily ke zvyšování statutárního důchodového věku. 
Jedná se o reakci na zvyšující se naději dožití obyvatel v okamžiku dosažení této 
věkové hranice. Tento trend je provázen postupným srovnáváním věkové hranice pro 
odchod do starobního důchodu pro muže a ženy tam, kde byla tato hranice stanovena 
rozdílně.  

 
Graf č. 2 Naděje dožití ve věku 65 let ve vybraných členských státech EU 
(2003)  
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151  viz otevřená metoda koordinace 
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Rakousko jako součást reformního balíčku zvýšilo v roce 2000 statutární 
důchodový věk o 18 měsíců (z 60 let u mužů a z 55 let u žen). Výsledkem souhrnu 
reformních kroků bylo zvýšení zaměstnanosti ve věkové skupině 55-64 a do roku 2003 
vzrostl průměrný věk odchodu do důchodu o jeden rok. Nový Zéland přistoupil 
k rychlému zvýšení statutárního věku pro odchod do důchodu z 60 na 65 let během 
90. let minulého století a zaznamenal růst ukazatele participace starších pracovníků na 
trhu práce o více než 15 %.152 Z mezinárodních srovnání vyplývá, že zvýšení statutár-
ního důchodového věku o 1 rok znamená průměrně nárůst participace starších lidí ve 
věku 55-64 let o 3,7 %.153 Ve většině členských států EU je statutární důchodový věk 
nastaven na 65 let. V některých státech je k takové věkové hranici postupně statutární 
důchodový věk zvyšován (v Litvě bude například dosažena tato hranice v roce 2026). 
Ve Velké Británii již je pro muže statutární důchodový věk (státní penze) nastaven na 
tuto hranici v současnosti a pro ženy bude dosažen v roce 2020. V Německu je 
v současnosti nastaven statutární důchodový věk pro muže i ženy na 65 let a 26. 
listopadu 2006 přijala spolková vláda rozhodnutí s cílem prosadit další zvyšování této 
věkové hranice až na 67 let. Mezi rokem 2012 a 2029 bude postupně zvyšován věk 
nároku na nekrácený starobní důchod z nynějších 65 až na 67 let. Pojištěnci, kteří 
dosáhli doby 45 let pojištění, budou podle tohoto plánu moci odejít do důchodu již v 65 
letech. Ve Francii byla v roce 2001 provedena reforma, jejíž součástí bylo postupné 
zvýšení statutární věkové hranice odchodu do starobního důchodu na 65 let. Toto 
opatření bylo provázeno úpravou pravidel pro povinné doby pojištění, které zohledňují 
dlouhé pracovní kariéry: pokud pojištěnec dosáhne 42 let pojištění, má nárok na plný 
starobní důchod již v 56-57 letech,154 při dosažení 41 let v 58 letech155 a při dosažení 
40 let pojištění v 59 letech.156 Jediným členským státem EU, který měl donedávna 
stanovenou věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, bylo 
Dánsko, které ovšem po mnoha letech přistoupilo ke snížení této hranice ze 67 na 65 
let.  

V mnoha členských státech EU je tak jako u nás důchodovým systémem 
zohledňována výchova dětí formou zápočtu doby výchovy dítěte nebo její části do 
doby pojištění jako náhradní doby. Zvýhodnění žen, které vychovaly děti, snížením 
statutárního důchodového věku zavedené v ČR je výjimkou. Jedině v Řecku jsou 
takové ženy zvýhodněny možností odejít dříve do předčasného důchodu, pokud se 
starají o postižené dítě. Na Slovensku byla zavedena bonifikace výchovy dětí formou 
snížení příspěvků na sociální pojištění (0,5 % za jedno dítě). V roce 2005 byla však 
tato forma zohlednění výchovy dítěte v důchodovém systému zrušena a kompenzována 
zvýšením slevy na dani za dítě. Důvodem byla administrativní náročnost spravování 
takového institutu nositelem pojištění. Byla kritizována i větší výhodnost snížení sazby 
pojistného pro lidi s vyššími příjmy. 

3.2 Ekonomická aktivita v důchodovém věku 

Ve většině členských států EU je přesluhování po získání nároku na starobní 
důchod zohledněno. Výjimkou je pouze Irsko a Nizozemsko, kde institut přesluhování 
není zaveden. Ve Švédsku a Polsku je zohledněno přesluhování díky způsobu výpočtu 
dávky a pojištěnec může získávat důchodová práva po celou dobu pracovní kariéry. Ve 

                                                 
152  OECD: R. Duval, 2003 
153  Melbourne Institute Public Econimic Forum: Ralph Lattimore, 2005 
154  Podmínkou ovšem je, že dosáhl 1 rok a 3 měsíce pojištění ke konci roku, ve kterém dosáhl věk 16 let. 
155  Zde platí stejná podmínka. 
156  Podmínkou je, že dosáhl 1 rok a 3 měsíce pojištění ke konci roku, ve kterém dosáhl věk 17 let. 
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Španělsku a na Maltě je dávka při odkladu odchodu do důchodu až po dosažení 
statutárního důchodového věku zohledněna v souladu s obecnými pravidly pro výpočet 
důchodu podle základní výpočtové formule. Ostatní státy přesluhování zvýhodňují 
formou pojistně-matematické bonifikace. V Rakousku je za každý rok přesluhování 
pojištěnci navýšen důchod o 4,2 %. V Německu, na Slovensku a na Kypru je zohledněn 
každý jednotlivý měsíc přesluhování navýšením dávky o 0,5 %. Na Kypru je ovšem 
možno přesluhovat jen do věku 67 let. Dalším příkladem státu, kde je maximální délka 
bonifikovaného přesluhování omezena, je Řecko, je tam možno přesluhovat do 67 let 
s podmínkou, že pojištěnec splnil dobu pojištění 35 let. Vůbec nejvyšší bonifikace je za 
přesluhování poskytována v Estonsku, a to 0,9 % měsíčně. Zatímco ve Finsku se 
bonifikace se zvyšujícím se věkem každoročně postupně zvyšuje (viz 3.3), aby se 
systém co nejvíce blížil pojistně-matematické neutralitě, ve Slovinsku je to naopak. 
Tam platí, že pokud pojištěnec dosáhl věk 63 let (ženy 61 let) a splnil dobu pojištění 
40 let (ženy 38 let), je mu důchod navýšen o 3 % za 1. rok přesluhování, o 2,6 % za 
2. rok přesluhování, o 2,2 % za 3. rok přesluhování, o 1,8 % za 4. rok přesluhování a 
o 1,5 % za 5. a každý další rok přesluhování. Pokud pojištěnec v 63 (ženy v 61) letech 
nesplní předepsanou dobu pojištění, je mu za každý měsíc přesluhování po dosažení 
tohoto věku navýšen důchod v 1. roce o 0,3 %, ve 2. roce o 0,2 % a ve 3. roce o 0,1 
%. Systém tak silněji motivuje pojištěnce k přesluhování zejména těsně po dosažení 
statutárního důchodového věku. V Itálii mohou v období od října 2004 do prosince 
2007 pracovníci v soukromém sektoru přesluhovat po dosažení statutárního důchodo-
vého věku s tím, že jejich důchod zůstane „zmrazen“. Pojistné, které zaplatí během 
přesluhování oni a jejich zaměstnavatel, jim je kompenzováno formou bonusu ve 
stejné výši. Systém postavený na témže principu nalezneme i v Lucembursku. Tam 
přesluhování není zohledněno zvýšením penze, ale po dosažení statutárního důchodo-
vého věku je pojištěnci jednou ročně zaplacené pojistné refundováno. Po dosažení 
statutárního důchodového věku má ve většině členských států pojištěnec možnost 
pracovat i v souběhu s důchodem (viz níže). 

3.3 Předčasné důchody 

Protichůdné trendy brzkých odchodů do důchodu a stále se prodlužující naděje 
dožití obyvatel při odchodu do důchodu vedly v zemích EU na konci 20. století ke 
zvyšujícím se veřejným nákladům a zhoršujícím se prognózám udržitelnosti systémů 
důchodového pojištění. Mezi hlavními příčinami snižujícího se reálného věku odchodu 
do důchodu a snižující se pracovní aktivity starších pracovníků byla v relevantních 
dokumentech EU identifikována vedle schémat pro nezaměstnané a různých schémat 
invalidních důchodů právě především schémata předčasných důchodů. Oproti 
minulému přesvědčení mnoha evropských vlád „vytlačení“ starších pracovníků z trhu 
práce nevede ke zvýšení počtu volných pracovních míst pro mladší pracovníky.157  

Ve většině členských zemí EU možnost odchodu do předčasného důchodu 
existuje. Výjimkou jsou země jako Dánsko, Nizozemsko, Irsko či Spojené království, 
kde je základní důchod konstruován jako základní rovná dávka. V těchto zemích však 
umožňují odchod do důchodu před dosažením statutárního důchodového věku různá 
další důchodová schémata. Důležité cesty ke stažení z trhu práce ještě před dosažením 
důchodového věku představují i další schémata sociálního zabezpečení. Ve většině 
členských států EU mají občané možnost odejít do důchodu tři roky před dosažením 
statutární věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Jako nástroj, který má 
omezit počet pracovníků, kteří prostřednictvím odchodu do předčasného důchodu 

                                                 
157  Social Security and Early Retirement. R. Fenge, P. Pestieau, 2006 
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opustí trh práce, bývá uplatněn pojistně-matematický odpočet ze získaných důchodo-
vých práv, který se v zemích EU pohybuje od 3,3 % do 8 % ročně.  

V mnoha státech dochází postupně k dalšímu zpřísňování podmínek, za kterých 
pracovníkovi nárok na odchod do předčasného důchodu vzniká. Nejčastější cestou, 
kterou státy volí k omezení počtu starších pracovníků opouštějících trh práce prostřed-
nictvím odchodu do předčasného důchodu, je zvýšení pojistně-matematické redukce. 
V Rakousku byla dříve při odchodu do předčasného důchodu odečítána 2 % za každý 
rok před dosažením statutárního důchodového věku. Od 1.10.2002 jsou za každý rok 
odečítána 3 % a možnost odchodu do předčasného důchodu z důvodu invalidity byla 
zrušena. S přijetím tohoto opatření je spojován prudký nárůst počtu nově přiznaných 
invalidních důchodů v následujícím roce. 

 Pokud jde o úplné zrušení schémat umožňujících předčasný odchod do důcho-
du, ruší se obvykle pouze některé typy předčasných důchodů a v některých případech 
se přesunují možnosti předčasného odchodu do důchodu do doplňkových schémat. 
V jiných státech zase dochází k vytvoření věkového pásma, ve kterém lze podle 
vlastního rozhodnutí do důchodu odejít podle individuálních preferencí. V Rakousku do 
roku 2013 postupně zanikne možnost odejít do předčasného důchodu podle současných 
pravidel, těžce fyzicky pracující muži a ženy budou mít nadále možnost odejít do 
důchodu v 60 a 55 letech za předpokladu, že mají splněnou dobu pojištění 45 a 40 let 
před odchodem do důchodu. V roce 2004 zavedená „Korridorrente“ ale nadále umož-
ňuje odchod do důchodu mezi 62. a 65. rokem věku. Pojištěnec bude ovšem muset 
v takovém případě akceptovat odečtení 4,2 % za každý rok, o který odejde dřív před 
65. rokem věku. Odchod do důchodu mezi 65. a 68. rokem věku bude naopak stejným 
způsobem zvýhodněn. I ve Finsku došlo k úplnému zrušení předčasných důchodů, 
každý pracující se může po dosažení věku 63 let rozhodnout, kdy odejde do důchodu. 
Je stanoven strmý nárůst navýšení dávky mezi 63. a 68. rokem věku pojištěnce: 
navýšení se po dosažení nároku na plný důchod ve věku 63 let zvyšuje postupně z 1,9 
% na 4,5 % ročně. Po dosažení věku 68 let je pak dávka navyšována o 0,4 % za každý 
další měsíc. Existuje rovněž možnost odejít do důchodu v 62 letech se snížením dávky 
o 0,6 % za každý měsíc před dosažením 63. roku. Souběh práce a pobírání dávky není 
omezen a za každý odpracovaný rok po dosažení 68 let dochází k navýšení penze o 
1,5 %. 

Finsko není jediným členským státem EU, kde existuje možnost souběhu 
pobírání důchodu před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu a 
výdělečné činnosti. Ačkoli mnoho členských států ve snaze podpořit ekonomickou 
aktivitu starších osob ustupuje od omezení souběhu výdělečné činnosti s pobíráním 
starobního důchodu (výjimkou je Španělsko), pokud jde o předčasné důchody, zůstává 
často takový souběh buď úplně vyloučen nebo existuje nějaké omezení maximální výše 
výdělku. K úplnému uvolnění souběhu výdělečné činnosti a pobírání důchodové dávky 
před dosažením standardní statutární věkové hranice pro odchod do důchodu přikročily 
státy, které zrušily nebo v dohledné době zruší schémata předčasných důchodů a 
zavedly flexibilní věk odchodu do důchodu, jako například Švédsko či Finsko. Obdobnou 
cestu zvolilo i Rakousko zavedením „Korridorrente“. V Estonsku a Lotyšsku není souběh 
důchodu po dosažení věkové hranice pro odchod do důchodu omezen, ale pobírání 
předčasného důchodu je tak jako v ČR v souběhu s výdělečnou činností vyloučeno. 
V Lucembursku je možnost souběhu omezena také pouze v případě předčasného 
důchodu, a to na příležitostné či bezvýznamné příjmy. Pokud tam průměrný měsíční 
příjem (za dobu jednoho roku) z výdělečné činnosti překročí třetinu minimální mzdy, 
sníží se vyplácená dávka předčasného důchodu na polovinu. Jiné členské státy EU jako 
Belgie, Itálie či Slovinsko zachovávají omezení souběhu výdělečné činnosti s důchodem 
i po dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu, a to stanovením 
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redukce dávky v případě překročení dané výše příjmu. Belgie stejnou cestou omezuje i 
souběh výdělečné činnosti a předčasného důchodu (jen povolené výdělky jsou nižší), 
Itálie souběh výdělečné činnosti a předčasného důchodu za podmínky splnění doby 
pojištění 37 let od věku 58 let uvolnila úplně, v ostatních případech je přikročeno 
k redukci dávky. Francie podmiňuje obecně možnost souběhu důchodu s výdělečnou 
činností tím, že součet příjmů z výdělečné činnosti a příjmů z důchodového systému 
nepřekročí výši příjmů před odchodem do důchodu. V Německu nejsou od věku 65 let 
uplatňována žádná omezení. Při pobírání důchodu v nižším věku nesmí překročit hrubý 
měsíční příjem 350 EUR, tento příjem smí být dvakrát ročně překročen do výše 
dvojnásobku uvedené částky (viz tabulka v příloze). 

3.4 Doba účasti na pojištění  

V mnohých členských zemích EU musí pojištěnec splnit k získání nároku na plný 
starobní důchod v některých případech dosti dlouhou dobu pojištění. V Belgii je doba 
pojištění potřebná k získání plného důchodu stejně jako v Rakousku stanovena na 45 
let, ve Francii a Portugalsku na 40 let. Ve Slovinsku má muž nárok na plnou penzi ve 
věku 65 let (žena ve věku 63) po 15 letech pojištění, ve věku 63 let (žena ve věku 61 
let) po 20 letech pojištění a ve věku 58 let má muž takový nárok po 40 letech pojištění 
(žena ve věku 58 let po 38 letech pojištění). Naproti tomu povinná doba pojištění, 
která je v České republice stanovena na 25 let, je v ostatních členských státech obecně 
stanovena na kratší období než u nás, například ve Slovinsku či Španělsku je to 15 let. 
Pokud ve členských státech EU pojištěnec nesplňuje dobu pojištění potřebnou k získání 
nároku na plný důchod, dochází ke krácení důchodové dávky. Pokud nesplňuje mini-
mální povinnou dobu pojištění, nedostane důchod vůbec a náleží mu jiná forma dávky.  

Francie přistoupila v rámci reformy v roce 2003 k prodloužení délky pojištění 
potřebné k získání nároku na plný důchod ze 37,5 na 40 let. Délka této doby pojištění 
je pro pojištěnce v soukromém sektoru již dnes stanovena na 40 let. Pro pojištěnce ve 
veřejném sektoru je postupně prodlužována od 1.1.2004 o 6 měsíců ročně pro 
pojištěnce narozené v letech 1944 až 1948. Od roku 2008 bude pro pojištěnce v sou-
kromém i veřejném sektoru narozené v letech 1949 až 1952 dále postupně navyšo-
vána o 3 měsíce ročně až na 41 let. Pokud se pojištěnec rozhodne odejít do důchodu 
již před dosažením věkové hranice 65 let a nesplňuje předepsanou dobu pojištění, je 
aplikována redukce 1,25 % za každé chybějící 3 měsíce. Tato redukce je ale postupně 
snižována na 0,625 %. Pojištěnci, který pracuje část pracovní kariéry jen na částečný 
úvazek, se počítá za toto období jen poloviční doba pojištění. Do doby pojištění není 
započítána doba studia. Dobu pojištění odpovídající době studia si může pojištěnec až 
do žádosti o důchodu „dokoupit“. Doba studia se nezapočítává do doby pojištění ani 
v některých dalších státech: Finsku, Portugalsku, Belgii, Itálii, Litvě, Švédsku, na Maltě 
a ve Spojeném království.158 

 

Shrnutí 

Většina členských zemí EU přistoupila s cílem zajistit finanční udržitelnost 
systémů důchodového pojištění159 k postupnému zvyšování statutární věkové hranice 
pro odchod do důchodu na 65 let a ke zpřísnění podmínek pro využití schémat 

                                                 
158  Holub, 2007 
159  viz otevřená metoda koordinace 
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předčasného důchodu. Tato opatření se projevila jak růstem reálného věku odchodu do 
důchodu, tak zvýšením míry ekonomické aktivity starších pracovníků.160 Jako důležitý 
předpoklad k dosažení tohoto cíle se ukazuje komplexní přístup k celé problematice. Je 
třeba odstranit příčiny penalizace osob, které se rozhodnou pracovat do vyššího věku. 
Většina členských států neomezuje souběh výdělečné činnosti s důchodem. Přesluho-
vání je většinou zohledněno pojistně-matematickou bonifikací. V Lucembursku a Itálii 
lze nalézt i jinou formu podpory takového odkladu odchodu do důchodu, zaplacené 
pojistné je pojištěnci refundováno. Je také třeba identifikovat všechna schémata 
umožňující odchod z ekonomické aktivity před dosažením statutárního důchodového 
věku. Možnost odejít do důchodu před dosažením této věkové hranice zůstává 
v evropských zemích zachována, ale mnohé členské státy přistoupily ke zpřísnění 
pojistně-matematické redukce při odchodu do předčasného důchodu. Další cestou je 
zrušení předčasných důchodů a zavedení flexibilního věku odchodu do důchodu. To 
zajišťuje prostřednictvím krácení dávky při odchodu do důchodu před dosažením 
statutárního důchodového věku pojistně-matematickou neutralitu systému a zároveň 
umožňuje souběh pobírání důchodu s výdělečnou činností. Některé státy vyhrazují 
možnost odejít do důchodu dříve pouze pro pracovníky s dlouhou kariérou. Další 
možnou cestu, jak zvýšit průměrný reálný věk odchodu do důchodu, zvolila Francie, 
když vedle zvyšování statutární věkové hranice pro odchod do důchodu prodloužila 
dobu pojištění jako podmínku pro nárok na plný starobní důchod. 

4. Formulace směrů řešení a objektivní zhodnocení kladů a 
záporů námi uvedených možných směrů řešení 

Úkolem této studie není navrhovat zásadní důchodovou reformu. Cílem je 
přinést přehled možných směrů řešení podpory zaměstnávání starších osob v oblasti 
důchodového pojištění, a to včetně námětů uvedených spíše z inventarizačních důvodů. 
Případná realizace námětů by si vyžádala novelizaci zákona o důchodovém pojištění 
155/1995 Sb., případně i legislativy v pracovněprávní oblasti.  

V uplynulých letech byla základní opatření k prodloužení ekonomické aktivity 
starších osob již v rámci důchodového systému přijata (viz kapitola 2.). Naděje dožití 
obyvatel České republiky ve věku 63 let, na který byl nastaven cílový statutární 
důchodový věk pro rok 2013, se však dále zvyšuje. Lze předpokládat, že střední délka 
života bude i nadále růst, jak je to možno sledovat v členských zemích EU-15. 
Důchodový systém může takovému vývoji čelit zvyšováním statutárního důchodového 
věku. Takové řešení zároveň může přispět i ke zvyšování míry ekonomické aktivity 
starších osob. Předpokladem k tomu je ovšem pružnost pracovního trhu, na kterém by 
se starší pracovníci uplatnili. Ke zvýšení statutární věkové hranice pro odchod do 
důchodu pro muže i ženy na 65 let již přistoupila většina členských států EU. Zvyšování 
statutární věkové hranice pro odchod do důchodu by mělo být doprovázeno zavedením 
pravidel, která by zohledňovala tzv. dlouhé pracovní kariéry. Cestou ke zvýšení míry 
ekonomické aktivity u žen může být postupné zrušení bonifikace výchovy dětí důcho-
dovým systémem. K témuž cíli by patrně vedlo i prodloužení povinné doby pojištění 
potřebné k získání nároku na starobní důchod, které lze použít kumulativně se 
zvýšením věkové hranice. Dalším možným směrem řešení je zavedení úpravy, která 
by s nárokem na plný důchod spojovala požadavek splnění určité délky pojištění, 
případně kombinované s vytvořením pásma pro flexibilní věk pro odchod do důchodu. 
V souvislosti s tím existuje i možnost omezení rozsahu, v jakém jsou do doby pojištění 

                                                 
160  viz souhrnná studie 
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započítávány některé náhradní doby pojištění. Směrem řešení sledujícím podporu 
ekonomické aktivity osob v důchodovém věku je zvýšení pojistně-matematické bonifi-
kace přesluhování, zohlednění účasti na důchodovém pojištění v souběhu s pobíráním 
důchodu a odstranění zákazu souběhu důchodu a práce v pracovněprávním poměru na 
dobu neurčitou. 

To, jak je důchodový systém konstituován, má nepochybně na trh práce vliv. 
Vedle nastavení výše pojistné sazby, která ovlivňuje vedlejší náklady práce, může 
důchodový systém různým způsobem trh práce deformovat. Příspěvkově definované 
důchodové systémy, jak fungují ve Švédsku, Polsku či Litvě, jsou k trhu práce pojistně- 
matematicky neutrální a nedeformují ho. Naproti tomu dávkově definovaný systém, 
jaký je zaveden v České republice, s sebou vzhledem k oslabené vazbě mezi zaplace-
ným pojistným a výší důchodové dávky nese vždy určitou míru deformace trhu práce. 
Velikost tohoto vlivu je dána mírou solidarity systému, zejména pak mírou příjmové 
solidarity. Tento vliv je nejvýraznější právě v období na konci pracovní kariéry. Období, 
kdy pro staršího pracovníka odchod do důchodu představuje přímou alternativu 
k pokračování v účasti na trhu práce, je ovlivněno nejvíce. Takovým obdobím je 
v systému důchodového pojištění České republiky období tří let před dosažením statu-
tární věkové hranice pro odchod do starobníhodůchodu, kdy může pracovník odejít do 
předčasného důchodu.  

Schémata umožňující odchod do předčasného důchodu vznikla původně jako 
odpověď na situaci na trhu práce. V době, kdy demografický vývoj umožňoval 
velkorysé důchodové zajištění, bylo přebytků systému důchodového pojištění využito 
k řešení problémů v oblasti nezaměstnanosti. V souladu s doporučením Komise pro 
sociální ochranu (European Commission, 2004) by však neměl systém sociálního 
zabezpečení jako celek vytvářet podněty k předčasnému opuštění trhu práce. 
V současnosti, kdy je cílem nikoli se starších pracovníků zbavovat, ale zvyšovat jejich 
zaměstnanost, by se jako první nabízelo zrušení schématu předčasných důchodů. 
V rámci důchodového systému by však bylo vhodné zachovat možnost individuální 
volby věku odchodu do důchodu. Jednoduché zrušení předčasných důchodů bez 
jakékoli náhrady se tedy jeví jako velice diskutabilní. Dalším směrem řešení je 
například nahrazení schématu předčasných důchodů vytvořením pásma pro flexibilní 
věk odchodu do důchodu, s možností vykonávat výdělečnou činnost v souběhu 
s pobíráním důchodové dávky hned po odchodu do důchodu. Možným řešením by bylo 
i podmínění odchodu do předčasného důchodu delší dobou pojištění tak, aby jej mohli 
využít jen pracovníci s dlouhou pracovní kariérou. Problematice postupného odchodu 
do důchodu a možnostem zavedení částečného důchodu je v rámci projektu věnována 
samostatná studie, kde jsou diskutovány další náměty. Nyní budeme diskutovat klady 
a zápory výše naznačených směrů řešení: 

4.1 a) Zvýšení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu na 65 let161 

Zvýšení statutární věkové hranice odchodu do starobního důchodu pro muže i 
ženy na tuto úroveň, ke kterému již přistoupila většina členských států EU, se s velkou 
pravděpodobností v budoucnosti nevyhne ani Česká republika. Zvýšení by bylo nutno 
provést postupně. Například by mohlo docházet ke zvyšování této věkové hranice 
kontinuálně hned po roce 2013 tempem 2 měsíce za jeden kalendářní rok pro muže i 
ženy až do roku 2025.162 Přijetí tohoto opatření by mohlo být provázeno zavedením 

                                                 
161  Zvýšení věkové hranice na tuto úroveň obsahuje i soubor parametrických změn důchodového pojištění 

připravovaný v současnosti MPSV. 
162  To ovšem překračuje časový horizont roku 2020 stanovený pro tuto studii. 
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pravidla, které by zohledňovalo tzv. dlouhé pracovní kariéry. Pojištěncům, kteří dosáhli 
určité délky pojištění (například 45 let), by mohl vznikat nárok na neredukovaný 
důchod již před dosažením této věkové hranice (viz 4.3 e). Další variantou, jak 
zohlednit dlouhé pracovní kariéry, je zavést obdobné podmínky pro odchod do důchodu 
před dosažením věkové hranice, jako platí ve Francii. V případě, že by pojištěnec 
dosáhl 42 let pojištění a zároveň by naplnil jeden rok pojištění v kalendářním roce, ve 
kterém dosáhl věk 16 let, mohl by odejít do důchodu již v 57 letech. V 58 letech by 
mohl pojištěnec odejít do důchodu, pokud by mu bylo do té doby uznáno 41 let 
pojištění a z toho jeden rok v kalendářním roce, ve kterém dosáhl věku 16 let. V 59 
letech by mohl odejít do důchodu pojištěnec, který by splňoval podmínku účasti na 
pojištění 40 let z toho ovšem minimálně jeden dokončený rok pojištění v kalendářním 
roce, ve kterém dosáhl věku 17 let.  
 

Výhody 

Zvýšení statutární věkové hranice odchodu do starobního důchodu pro muže i 
ženy na 65 let by vytvořilo předpoklady k růstu reálného věku odchodu do důchodu a 
za výše zmíněných předpokladů i prostor ke zvýšení míry ekonomické aktivity starších 
osob, čemuž by odpovídal i vyšší růst HDP. Důležitým předpokladem pro účinnost 
takového směru řešení je přijetí souboru opatření na trhu práce vytvářejících předpo-
klady pro pracovní uplatnění starších osob. Další zvyšování statutární věkové hranice 
odchodu do starobního důchodu je obecně pokládáno za cestu, jak čelit současnému 
růstu naděje dožití obyvatel ve vyspělých zemích. Podle analýz výkonného týmu 
expertní komise pro přípravu podkladů k důchodové reformě jsou na zvyšování statu-
tárního důchodového věku výdaje systému důchodového pojištění citlivé, provedení 
takovéto reformy oddálí propad systému do deficitu, ale nezabrání mu. Podle variant 
důchodové reformy předložených jednotlivými parlamentními stranami panuje shoda 
na tom, že v budoucnu bude postupné zvyšování statutárního důchodového věku 
nutné (až na KSČM). Zvýšením věkové hranice pro odchod do důchodu na tuto hranici 
by Česká republika neporušila žádné mezinárodní závazky. 
 

Nevýhody 

Realizace tohoto směru řešení může být příčinou ke zvýšení nezaměstnanosti a 
s velkou pravděpodobností i zvýšení výdajů na invalidní důchody (viz 4.3 d), dalším 
mínusem je politická ožehavost problému. Ze zkušeností jiných členských států EU lze 
očekávat i negativní postoj odborů. Zvýšení statutární věkové hranice pro odchod do 
starobního důchodu by bylo prováděno postupně a pojištěncům s tzv. dlouhou pracovní 
kariérou by mohl vznikat nárok na plný důchod již před dosažením této věkové hranice, 
takže by dopad na takové lidi nebyl nepřiměřeně tvrdý a nespravedlivý.  

 
b) Zvýšení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu na 65 let 
doprovázené prodloužením povinné doby pojištění163 

 

Současná povinná doba pojištění by byla bez dlouhého přechodného období 
prodloužena ze současných 25 let na 30, případně 35 nebo 40 let.164 Pojištěnec by však 

                                                 
163  Soubor parametrických změn důchodového pojištění připravovaný v současnosti na MPSV počítá se 

zvýšením věkové hranice odchodu do důchodu na 65 let doprovázeným prodloužením povinné doby 
pojištění na 35 let. Při dosažení věku 70 let by měl pojištěnec nárok na důchod již po 20 letech pojištění. 

164  za předpokladu zachování současné míry zápočtu náhradních dob  
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po dosažení věkové hranice 67 let měl nárok na důchod již po splnění doby pojištění 15 
let. Současně by došlo k uzákonění dalšího postupného zvyšování statutárního důcho-
dového věku na 65 let pro muže a ženy (viz výše).  

 

Výhody 

Takové řešení by zesilovalo tlak na zvyšování průměrného reálného věku 
odchodu do důchodu a tak by doplňovalo postupné zvyšování statutárního důchodo-
vého věku. Pokud by v roce 2005 bylo podmínkou pro nárok na starobní důchod 
splnění doby pojištění 35 let, nedosáhlo by na důchod při dosažení tehdejší věkové 
hranice pro odchod do důchodu 3,8 % z těch, kterým byl v tom roce důchod přiznán. 
Pokud by povinná doba pojištění v tom roce byla stanovena na 40 let, nedosáhlo by na 
důchod 16,1 % z těch, kterým byl v tom roce důchod přiznán. Více jak polovina z nich 
by dosáhla takovou dobu pojištění do 2 let po dosažení věkové hranice pro odchod do 
důchodu. Při dalším zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu na 63 let, případně 
na vyšší věk by se takový problém tedy týkal menšího počtu pojištěnců. Zachování 
možnosti odchodu do důchodu již po získání 15 let pojištění ve vyšším věku (67 let) by 
přitom vylučovalo případné negativní dopady takového směru řešení. 

 

Nevýhody 

Prodloužení povinné doby pojištění nad 30 let je problematické z hlediska mezi-
národních závazků České republiky. Úmluva ILO č. 128165 nedovoluje prodloužení 
povinné doby pojištění nad 30 let. Prodloužení povinné doby pojištění na tuto délku by 
ovšem za předpokladu zachování současné právní úpravy zápočtu náhradních dob 
nepřineslo téměř žádný efekt. Pouze 1 % důchodů bylo v roce 2005 přiznáno po kratší 
době pojištění. Jako problematické lze označit zavedení velmi dlouhé povinné doby 
pojištění s retroaktivním účinkem a požadovat její splnění po pojištěncích, kteří 
nevěděli, jak velkou roli bude záznam účasti na pojištění hrát při určování jejich 
budoucích důchodových práv. 

c) Zrušení bonifikace žen za výchovu dětí systémem důchodového pojištění166  

Zrušení současného zohlednění výchovy dětí u žen důchodovým systémem by 
mohlo být provedeno formou postupného zvyšování statutárního důchodového věku 
(například o 4 měsíce ročně) pro tyto ženy i po roce 2013 dokud by nedosáhl hranice 
63 let. Zrušení současné formy bonifikace výchovy dětí důchodovým systémem by sice 
mohlo být provázeno zavedením snížení odvodů na důchodové pojištění po dobu 
výchovy dětí, ale na Slovensku se takové řešení neosvědčilo (viz 3.1). Jako vhodnější 
alternativa se jeví zvýšení slevy na dani na vyživované dítě. 

 

Výhody 

Realizace takového směru řešení by přispěla ke zvýšení míry ekonomické 
aktivity u starších žen a ke zvýšení jejich reálného věku odchodu do důchodu. 
Vzhledem k rychlému současnému růstu zaměstnanosti žen v této věkové kategorii se 

                                                 
165  Úmluva ILO č. 128 o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách 
166  Odstranění bonifikace žen za výchovu dětí v systému důchodového pojištění je možno nalézt i v souboru 

parametrických změn důchodového pojištění připravovaném v současnosti na MPSV. 



Příloha II 
 
 

 322

zdá, že takové opatření by mohlo být účinné. Díky prodloužení doby účasti na pojištění 
u těchto žen v důsledku pozdějšího vzniku nároku na důchod by ženy dosahovaly vyšší 
procentní výměry při výpočtu důchodu a tedy i výsledné důchodové dávky. Znamenalo 
by to tedy zvýšení průměrného důchodu u žen. Snížily by se výdaje důchodového 
systému a zvýšily by se příjmy. 

 

Nevýhody 

Jako problematický se jeví tento směr řešení s ohledem na širokou akceptaci167 
bonifikace osob, které vychovaly dítě. Je možné, že by se zejména v případě 
nedostatečné informovanosti veřejnosti mohlo stát důvodem k protestům. V této 
souvislosti je třeba zmínit nutnost komunikace zejména se sociálními partnery při 
zavádění takového opatření. 

 
4.2 a) Zvýšení pojistně-matematického zvýhodnění odchodu do důchodu po 
dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu 
 

Procentní výměra by se zvyšovala (o například 0,9 %) výpočtového základu za 
každých 30 dnů po dosažení statutárního důchodového věku,168 po které vykonával 
pojištěnec výdělečnou činnost a nepobíral důchod. Pojistně-matematické zvýhodnění 
lze stanovit i tak, aby se postupně zvyšovalo s rostoucí délkou přesluhování, a tak 
zajistit, aby důchodový systém vysílal podnět k odložení důchodu i ve vyšším důcho-
dovém věku. I se zkracující se nadějí dožití by pojištěnec měl motivaci k pokračování v 
přesluhování.  

 

Výhody 

Při volbě vhodné míry pojistně-matematického zvýhodnění by takové řešení 
vedlo ke zvýšení průměrného reálného věku odchodu do důchodu. Lze předpokládat, 
že vliv na míru ekonomické aktivity starších osob by mělo malý nebo žádný, to ovšem 
závisí na kontextu (zejména na možnosti výdělečné činnosti v souběhu s důchodem). 
Přineslo by odstranění penalizace osob, které se rozhodnou pro odchod do důchodu 
delší dobu po dosažení statutárního důchodového věku. 

 

Nevýhody 

Pojistně-matematické zvýhodnění přesluhování by muselo být nastaveno tak, 
aby byl odklad odchodu do důchodu pro pojištěnce dostatečně atraktivní v porovnání 
s prací v souběhu s výdělečnou činností. Míru takového zvýhodnění lze však těžko 
odhadnout. Je otázkou, zda pro ekonomickou aktivitu v důchodovém věku preferovat 
tuto alternativu. Větší zvýhodnění přesluhování by za jinak nezměněných podmínek 
šlo za hranice pojistně-matematické neutrality. To by v případě větší popularity 
schématu přineslo zvýšení nákladů systému důchodového pojištění, což je vzhledem 
k očekávanému vývoji bilance systému těžko akceptovatelné.  

 

                                                 
167  INVENIO, 2006 
168  V současné době se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů (viz 2.2). 
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b) Zohlednění důchodových práv pracujících důchodců získaných po odchodu 
do důchodu169 
 

Za každý rok odpracovaný v souběhu s pobíráním starobního důchodu by byl 
automaticky pojištěnci navýšen důchod o 1,5 %.  

 

Výhody 

Takové opatření by znamenalo odstranění penalizace pracujících důchodců, 
kteří v současnosti odvádějí pojistné do důchodového systému. To se však na výši 
jejich dávky neodráží. Oproti alternativní variantě osvobození důchodců od povinné 
účasti na systému důchodového pojištění, případně možnosti refundace pojistného by 
nezakládalo zavedení takového opatření nerovné postavení jednotlivých účastníků na 
trhu práce. Také by oproti těmto variantám nebylo zneužitelné.170 Zavedení by 
znamenalo zvýšení motivace k práci i po dosažení zákonné hranice věku odchodu do 
důchodu.  

Nevýhody 

Dopad na míru ekonomické aktivity starších lidí by nebyl velký. Důchodci, kteří 
jsou ochotni pracovat a chtějí pracovat, již dnes pracují. Zvýšily by se výdaje systému 
důchodového pojištění. Navíc by došlo k dalšímu zvýhodnění souběhu výdělečné 
činnosti s důchodem v porovnání s odkladem odchodu do důchodu. To by mohlo 
znamenat i další pokles počtu přesluhujících pojištěnců. 

c) Zrušení zákazu souběhu pobírání důchodové dávky a pracovního poměru 
na dobu určitou171 

Omezení výplaty důchodu v souběhu s výdělečnou činností podmínkou, že 
pracovněprávní vztah byl sjednán na dobu určitou nejdéle jednoho roku, by bylo 
zrušeno. 
 

Výhody 

Na výdělečnou činnost po dosažení statutární věkové hranice pro odchod do 
důchodu lze pohlížet jako na čtvrtý pilíř zabezpečení člověka ve stáří. Mezi obyvateli 
ČR existuje poptávka po možnosti pracovat v souběhu s důchodem v pracovním 
poměru na dobu určitou (viz 1.2). Změna by odstranila omezení smluvní svobody 
subjektů pracovněprávního vztahu a přinesla by zvýšení pracovněprávní ochrany a 
jistoty starších osob, které by v takovém režimu pracovaly.  

 

Nevýhody 

Problematickým důsledkem zavedení takového řešení by mohla být situace, v 
jaké budou lidé končit pracovní kariéru. V kombinaci se současnou úrovní pracovně-

                                                 
169  Obdobné řešení obsahuje soubor parametrických změn důchodového pojištění připravovaný v současnosti 

MPSV. 
170  OSVČ nemusí vykonávat činnost osobně, takže jejich osvobození by vytvořilo legální možnost úniku před 

povinností platit důchodové pojištění dalším osobám. 
171  Tento směr řešení je také součástí souboru parametrických změn důchodového pojištění připravovaného 

v současnosti MPSV. 



Příloha II 
 
 

 324

právní ochrany pracovníků zaměstnaných na dobu neurčitou by se taková změna 
mohla v některých případech obrátit proti zaměstnanci v důchodovém věku. Tyto 
osoby by mohly být vystaveny neférovému jednání ze strany zaměstnavatele, který by 
se snažil vyhnout nákladům spojeným s jejich propuštěním. Takové nebezpečí by 
mohlo být sníženo podmínkou, že takový vztah by musel být při odchodu do důchodu 
nově uzavřen. Diskutabilní je i otázka nutnosti přijetí takového opatření v situaci, kdy 
současná úprava poskytuje relativně vyhovující a velice flexibilní rámec pro práci po 
dosažení věkové hranice pro odchod do důchodu. 

  
4.3 Zpřísnění podmínek pro získání nároku na předčasný důchod  
 
a) Zavedení delší povinné doby pojištění jako podmínky pro odchod do 
předčasného důchodu 
 

Nezávisle na případném prodlužování povinné doby pojištění pro odchod do 
důchodu při dosažení věkové hranice odchodu do důchodu by byla zavedena speciální 
úprava pro odchod do předčasného důchodu, která by jako podmínku pro využití 
tohoto schématu stanovila splnění povinné doby pojištění 35 či 40 let.172 Vhodnou 
podporou takového řešení by bylo omezení úlohy náhradních dob v systému 
důchodového pojištění (zvláště to platí o době studia - viz 4.4.1).173 

 

Výhody 

Tento směr řešení by vedl ke zvýšení míry ekonomické aktivity starších osob a 
zvýšení reálného věku odchodu do důchodu. Vzrostla by i průměrná výše nově 
přiznaných důchodů. Pokud by v roce 2005 bylo podmínkou pro nárok na odchod do 
předčasného důchodu splnění doby pojištění 35 let, nedosáhlo by na předčasný 
důchod 12,7 % z celkového počtu těch, kdo odešli do předčasného důchodu. Pokud by 
v tom roce bylo podmínkou pro nárok na odchod do předčasného důchodu splnění 
doby pojištění 40 let, celkem by na něj nedosáhlo 57 % pojištěnců, kteří do 
předčasného důchodu odešli. Obdobně by podmínku splnění povinné doby pojištění 35 
let pro nárok na předčasný důchod nesplnilo 11,2 % z těch, kterým byl v roce 2005 
přiznán trvale krácený předčasný důchod a podmínku povinné doby pojištění 40 let by 
v tom roce nesplnilo celých 55,3 % z těchto lidí. Tento směr řešení by tedy přinesl 
zvýšení průměrného reálného věku odchodu do důchodu a pravděpodobně také zvýšení 
zaměstnanosti. Diferenciace mezi pojištěnci na základě délky historie příspěvků do 
systému důchodového pojištění při posuzování nároku na odchod do důchodu před 
dosažením věkové hranice se jeví jako spravedlivá.  

 

Nevýhody 

Lze předpokládat, že v případě zavedení tohoto opatření by došlo k mírnému 
zvýšení nezaměstnanosti mezi staršími pracovníky a počtu žádostí o invalidní důchod 
(viz 4.3 d). Dopad na bilanci důchodového účtu by patrně byl z krátkodobého hlediska 

                                                 
172  za předpokladu zachování současné právní úpravy zápočtu náhradních dob 
173  K takové změně by bylo nutno přihlédnout při stanovení délky pojištění požadované k získání nároku na 

předčasný důchod. 
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pozitivní a z dlouhodobé perspektivy mírně negativní (jde o makroekonomický efekt 
záporné implicitní daně).174  

b) Zkrácení délky předčasného důchodu na dva roky      

Vznik nároku na odchod do předčasného trvale kráceného důchodu by vznikal 
v okamžiku, kdy pojištěnci ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí dva 
roky.  

 

Výhody 

Uplatnění takové změny by přineslo zvýšení míry ekonomické aktivity starších 
pracovníků a zvýšení průměrného reálného věku odchodu do důchodu. Důsledkem jeho 
zavedení by došlo ke zvýšení průměrné výše nově přiznaných důchodů. Pro celé období 
předčasného důchodu, jak je konstruováno toto schéma dnes, vysílá důchodový systém 
negativní podnět k odchodu do důchodu, proto by ani po zkrácení maximální délky 
předčasného důchodu za předpokladu zachování ostatních parametrů nevytvářelo 
takové schéma podnět k odchodu do důchodu.    

 

Nevýhody 

Případná realizace takové změny by přinesla omezenou zátěž pro bilanci důcho-
dového účtu (podobně jako 4.3 d). Dále by snižovala flexibilitu systému s ohledem na 
možnost individuální volby okamžiku odchodu do důchodu a zasáhla by zejména 
nízkopříjmové skupiny pracovníků s dlouhou pracovní kariérou, kteří současné schéma 
hojně využívají. Jedním z důsledků jeho přijetí by patrně byl nárůst nezaměstnanosti 
mezi staršími pracovníky a zvýšení počtu žádostí o invalidní důchod (viz 4.3 d). Lidé, 
kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo mají zdravotní problémy a dnes volí odchod 
do předčasného důchodu okamžitě, jakmile na něj získají nárok, by často zůstali o rok 
déle v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání nebo by hledali jiný způsob, 
jak opustit trh práce.  

c) Redukce důchodové dávky (namísto redukce procentní výměry) při 
odchodu do předčasného důchodu a další zpřísnění této redukce za hranici 
pojistně-matematické neutrality 

S cílem odstranit různou míru krácení dávky při odchodu do předčasného 
důchodu v závislosti na výši příjmu pojištěnce by mohlo docházet ke krácení 
důchodové dávky a nikoli procentní výměry. Tak by došlo k odstranění důsledku různé 
váhy základní výměry ve výsledné dávce u různých příjmových skupin. Tím by ale 
došlo i k odstranění žádoucího vlivu délky doby pojištění na míru krácení důchodové 
dávky při odchodu do předčasného důchodu. Míru krácení dávky by bylo nutno nastavit 
s ohledem na provedení této změny. Při zpřísnění redukce předčasného důchodu by 
bylo třeba vzít v úvahu, že v České republice je již při dnešním nastavení systému 
v předdůchodovém věku implicitní daň záporná. Pokud by bylo přikročeno k takovému 
směru řešení, lze si například představit i redukci důchodové dávky o 2 % za každých 

                                                 
174  závěrečná zpráva výkonného týmu komise pro přípravu podkladů pro důchodovou reformu 
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90 dní, které chybí pojištěnci do okamžiku dosažení statutárního věku pro odchod do 
důchodu.  

Takové změny by zasáhly zejména pojištěnce s dlouhou pracovní kariérou, 
a proto by bylo vhodné jej provázet úpravou, která by s ohledem na požadavek 
spravedlnosti zmírňovala jeho tvrdost vůči pojištěncům s dlouhou dobou pojištění, kteří 
platili příspěvky už od raného věku. Pro pracovníky s delší dobou pojištění než 40 let175 
by redukce mohla být nižší (například na úrovni dnešních 0,9 %). Možným řešením by 
bylo například i zavedení nároku na neredukovanou dávku po určité době pojištění i 
před dosažením statutárního důchodového věku (viz 4.3 d). 

 

Výhody 

Tento směr řešení by přinesl silnější pobídku k setrvání na trhu práce až do 
důchodového věku. Vedl by patrně ke zvýšení průměrného reálného věku odchodu do 
důchodu a patrně i k omezenému zvýšení míry ekonomické aktivity starších lidí. Vliv 
na bilanci důchodového systému nelze predikovat.  

 

Nevýhody 

Negativem takového směru řešení je to, že ani taková redukce dávky při 
odchodu do předčasného důchodu by u nízkopříjmových skupin nevedla k většímu 
snížení náhradového poměru dávky k předchozí mzdě (viz 2.3). Právě vysoký náhra-
dový poměr vede tuto skupinu pojištěnců k preferenci předčasného důchodu. Vzhledem 
k tomu by patrně vliv takového postupu na míru ekonomické aktivity starších lidí byl 
dosti omezený. Směr řešení by patrně přinesl zvýšení nezaměstnanosti mezi staršími 
pracovníky a s velkou pravděpodobností především zvýšení počtu žádostí o invalidní 
důchod (viz 4.3 d). 

 
d) Zrušení schématu předčasného odchodu do důchodu 

Předčasný důchod by byl zrušen bez náhrady. Takové opatření by se logicky 
nabízelo. Statutární důchodový věk se však s velkou pravděpodobností bude dále 
zvyšovat a pojištěncům, kteří pracují a odvádí příspěvky od raného věku, je proto 
třeba dát možnost odejít do důchodu dříve. Byla by zavedena možnost odejít do 
důchodu po dosažení určité doby pojištění (například 45 let)176 s neredukovanou 
dávkou. Důchodová dávka by v takovém případě tedy nebyla krácena ani při odchodu 
do důchodu před dosažením statutárního důchodového věku. 

 

Výhody 

Zrušení předčasného důchodu bez náhrady by přineslo zvýšení průměrného 
reálného věku odchodu do důchodu. Výhodou tohoto opatření je, že by pravděpodobně 
vytvořilo předpoklady k vyšší míře ekonomické aktivity starších. Zvýšila by se 
průměrná výše nově přiznaných důchodů. Dopad zrušení předčasných důchodů na 
bilanci systému důchodového pojištění by byl z krátkodobého hlediska pozitivní, ale ze 
střednědobého a dlouhodobého hlediska by opatření trochu překvapivě zvyšovalo 

                                                 
175  za předpokladu zachování současné právní úpravy zápočtu náhradních dob 
176  za předpokladu zachování současné právní úpravy zápočtu náhradních dob 
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schodek systému (jde o makroekonomický důsledek záporné implicitní daně v době 
předčasných důchodů).177 

  

Nevýhody 

Podle šetření podniknutého mezi staršími zaměstnanci není zpřísnění podmínek 
pro předčasný odchod do důchodu příliš vhodným opatřením ke zlepšení možnosti 
uplatnění osob starších 50 let. Tento výsledek lze ale vykládat jako nesouhlas 
s případným zavedením takového směru řešení, které by se respondentů a podmínek, 
za kterých budou moci odejít do důchodu, osobně týkalo. Mínusem takového řešení je 
pravděpodobný nárůst nezaměstnanosti a stejně jako u jiných námětů směřujících 
k omezení odchodů z trhu práce do předčasného důchodu by v případě zachování 
schématu invalidních důchodů beze změny vzrostl počet invalidních důchodců. Proto 
by zrušení schématu předčasných důchodů i výše uvedené formy zpřísnění podmínek 
pro nárok na předčasný důchod vyžadovaly v předstihu provedení revize invalidních 
důchodů. Lze vycházet z předpokladu, že „Předčasné důchody jsou finančně méně 
zajímavé než invalidní. Proto člověk, který má tu možnost využívat invalidní důchody, 
ji využívá již dnes a profil invalidity by zrušením předčasných důchodů neměl být 
ovlivněn.“178 Podle zkušeností ze zahraničí (Rakousko) se však zdá být takový 
předpoklad nesprávný. Počítat s nárůstem počtu nově přiznaných invalidních důchodů 
lze i z důvodu, že zdravotní stav pojištěnců, kteří volí odchod do předčasného důchodu, 
je obecně horší než zdravotní stav těch, kdo odchází do důchodu až v době dosažení 
věkové hranice. Pokud budeme předpokládat, že horší zdravotní stav je spíše důvod 
odchodu do předčasného důchodu než následek odchodu, lze očekávat dopad zrušení 
předčasných důchodů na profil invalidity.  

 
e) Zrušení současného schématu předčasných důchodů doprovázené vytvoře-
ním jiného schématu, které by umožňovalo i v souběhu s výdělečnou činností 
pobírat důchodovou dávku před dosažením nároku na plný starobní důchod 

V takovém schématu by úroveň redukce procentní výměry za odchod do 
důchodu mohla být nastavena na úroveň 0,9 % výpočtového základu za každých 90 
dnů před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu. Stejného 
efektu by tedy mohlo být dosaženo i jednoduchou novelizací, která by rušila zákaz 
souběhu předčasného důchodu a výdělečné činnosti. 

 

Výhody 

V řadě členských států EU je souběh předčasného důchodu s výdělečnou 
činností povolen s omezením výše příjmu. V některých státech dosud neexistuje 
schéma předčasných důchodů jako takové, ale systém nabízí za určitých podmínek 
možnost odejít do důchodu po pojistně-matematické redukci dávky dříve (např. 
Slovinsko). Při zachování této úrovně pojistně-matematické redukce by implicitní daň 
v předdůchodovém věku byla záporná tak, jako je to v současném schématu 
předčasného důchodu, takže by důchodový systém v tomto období nevysílal podnět 

                                                 
177  materiály publikované MPSV jako výstup práce expertní skupiny a jejího výkonného týmu při přípravě 

podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě v ČR 2005 
178  Materiály publikované MPSV - výstup práce expertní skupiny a jejího výkonného týmu při přípravě 

podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě v ČR 
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k odchodu do důchodu. Tento směr řešení by měl nepochybně pozitivní vliv na 
ekonomickou aktivitu starších pracovníků. Vzhledem k tomu, že takové schéma by 
patrně bylo populárnější, než je v současné době předčasný důchod, přineslo by snížení 
průměrného reálného věku odchodu do důchodu a pokles průměrné výše nově 
přiznaných důchodů.  

S ohledem na bilanci důchodového systému by vliv případné realizace tohoto 
námětu pokud jde o výdajovou stránku byl negativní z krátkodobého hlediska, ale 
z dlouhodobého hlediska, které je v případě důchodových systémů podstatné, by se 
výdaje snížily. To platí za předpokladu, že odchod prostřednictvím takového schématu 
by preferoval větší podíl lidí odcházejících do důchodu než dnešní předčasný důchod. 
Jde opět o makroekonomický důsledek záporné implicitní daně, jak byla počítána pro 
současné nastavení redukce při odchodu do předčasného důchodu.179 Pokud jde o 
příjmovou stranu systému důchodového pojištění, byl by dopad takového řešení 
pozitivní stejně jako u ostatních sociálních fondů za předpokladu, že část lidí, kteří 
dnes odchází do předčasného důchodu, by při pobírání dávky pracovala. 

 

Nevýhody 

Při současném trendu zpřísňování podmínek pro odchod do předčasného 
důchodu by případná realizace takového řešení byla krokem opačným směrem. 
Důsledkem by s velkou pravděpodobností bylo zvýšení počtu žádostí o předčasný 
důchod, a tedy i možný pokles průměrného věku odchodu do důchodu. To by však 
v tomto případě nesignalizovalo nižší pracovní aktivitu starších pracovníků ani zatížení 
systému důchodového pojištění. Rizikem námětu je nedostatek skutečně dlouhodobé 
praktické zkušenosti s úplným uvolněním souběhu předčasného důchodu a výdělečné 
činnosti v jiných členských státech EU. V této souvislosti je nutno zmínit zejména 
možný dopad realizace takového námětu na trh práce, kde by vznikla skupina 
pracovníků v předdůchodovém věku pravděpodobně ochotných pracovat za nižší cenu. 
Dalším nepříznivým důsledkem by bylo snížení průměrné výše nově přiznávaných 
důchodů, a tedy i relace důchodu ke mzdě. Takové snížení průměrné dávky by mělo 
negativní důsledky zejména ve vyšším věku, kdy by si starší člověk už nebyl schopen 
k důchodu přivydělat.  

 
4.4 Zavedení flexibilního věku odchodu do důchodu v pásmu 63-67 let a 
institutu plného důchodu 

V okamžiku splnění určité doby pojištění (například 45 let)180 by pojištěnec měl 
nárok na plný (tedy neredukovaný) důchod, a to i před dosažením věku 63 let. Po 
dosažení věku 63 let by každý mohl odejít do důchodu podle vlastní volby. Za každý 
rok, který by mu scházel do získání nároku na plný důchod, by byla dávka redukována 
a za každý rok, o který by dobu pojištění stanovenou pro získání plného důchodu 
překročil, by byla dávka navyšována. Míra redukce a bonifikace by mohla být 
stanovena i tak, aby sledovala křivku pojistně-matematicky neutrální úrovně. Po 
dosažení věku 67 let by každý měl nárok na plný důchod, a to pod podmínkou získání 
doby pojištění 15 let. V případě dalšího odkladu odchodu do důchodu by pak dávka 
byla pojistně-matematicky navyšována za každých dalších 90 dní. Povinná doba 

                                                 
179  materiály MPSV - výstup práce výkonného týmu při přípravě podkladů pro rozhodnutí o důchodové 

reformě v ČR 
180  za předpokladu zachování současné právní úpravy zápočtu náhradních dob 
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pojištění by mohla být stanovena na úroveň 30 let, ve věku 67 let pak na 15 let. 
Souběh pobírání důchodu a výdělečné činnosti by nebyl omezen a po dosažení věku 67 
let by byl zohledněn navyšováním důchodu o 1,5 % za každý rok výdělečné činnosti.  

 

Výhody 

Takový směr řešení by výrazně zohledňoval délku účasti na pojištění při 
stanovení nároku pojištěnce na důchod a umožnil by diferencovaný přístup k pracovní-
kům s dlouhou pracovní kariérou. Pro ty, kteří by se po dosažení věkové hranice 63 let 
zdaleka neblížili době pojištění stanovené pro nárok na plný důchod, by systém 
vytvářel silný podnět k odkladu důchodu až do 67 let. Dopad na míru ekonomické 
aktivity starších lidí by záležel na konkrétním nastavení schématu. V popsané podobě 
by nejspíš představoval podnět ke zvyšování ekonomické aktivity starších a růst 
průměrného reálného věku odchodu do důchodu. Náklady či případné úspory systému 
důchodového pojištění by bylo možno stanovit až po stanovení konkrétní podoby 
řešení včetně podrobností.  

 

Nevýhody 

Rizikem takového směru řešení je důležitost a náročnost správného nastavení 
všech parametrů tak, aby ve vzájemné vazbě tvořily vyvážený celek. Nevhodné 
nastavení některého z parametrů by mohlo vést ke zcela opačnému efektu, než je 
sledován (zvýšení míry ekonomické aktivity starších). Rizikem je i výskyt různých 
případů, kdy z nějakého důvodu zaměstnavatel za pracovníka neodváděl pojištění. 
Řešením by byla i možnost si taková období pojištění zpětně dokoupit.  

4.5 Zrušení započítávání doby studia do doby pojištění za účelem stanovení 
nároku na důchod (případně na plný důchod) 

Zápočet doby studia do doby pojištění stanovené za účelem zjištění nároku na 
důchod (tedy zda pojištěnec splnil minimální dobu pojištění) by bylo úplně zrušeno. 
Nešlo by o zrušení této náhradní doby jako takové,181 její započítání do doby pojištění 
při stanovení procentní sazby při výpočtu důchodu by mohlo zůstat nedotčeno. Tento 
směr řešení by při současném zavedení institutu plného důchodu či při prodlužování 
povinné doby pojištění umožnil zohlednit práva pojištěnců s dlouhými pracovními 
kariérami. Alternativní variantou směru řešení je úplné zrušení této náhradní doby. 
V rámci omezování úlohy náhradních dob při stanovení délky doby pojištění za účelem 
zjištění nároku na důchod je možno i stanovit maximální podíl z této doby, jaký mohou 
náhradní doby tvořit. 

 

Výhody 

Takový směr řešení by v kombinaci s prodloužením povinné doby pojištění 
patrně přinesl zvýšení průměrného reálného věku odchodu do důchodu a zvýšení míry 
ekonomické aktivity starších osob s vyšším vzděláním. Právě tito lidé jsou obecně 
schopni pracovat do vyššího věku. Předkládaný směr řešení by vytvořil prostor pro 

                                                 
181  Soubor parametrických změn důchodového pojištění připravovaný v současnosti MPSV obsahuje zrušení 

doby studia jako náhradní doby (pokud bude tato doba studia získána po dni účinnosti navrhovaného 
zákona). 
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diferencovaný přístup k manuálně pracujícím, kteří od nízkého věku platili pojistné a 
v předdůchodovém věku již mají obecně menší schopnost se uplatnit na trhu práce. 
Obdobně jako zápočet doby studia by bylo možno zrušit nebo omezit i zápočet doby, 
kdy byl pojištěnec veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud 
mu náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a doby 
maximálně tří let, kdy tuto podmínku nesplňuje. Tlak na prodloužení pracovní kariéry 
u pojištěnců, kteří byli často nezaměstnaní, by však nebyl efektivní. Tento směr řešení 
by přinesl snížení výdajů důchodového systému. 

 

Nevýhody 

Omezování úlohy náhradních dob při stanovování nároku na důchod a při 
výpočtu důchodové dávky vede obecně ke snižování míry solidarity v systému 
důchodového pojištění. Pokud by bylo studium úplně vyřazeno ze seznamu náhradních 
dob a byla zavedena i možnost dobu pojištění za léta studia dokoupit, mohlo by to 
oslabit účinnost směru řešení s ohledem na sledovaný cíl zvýšení míry ekonomické 
aktivity starších osob.  
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Příloha ke studii „Návrhy opatření k podpoře 
zaměstnanosti starších osob  

v oblasti důchodového systému“ 
 

Úprava možnosti souběhu výdělečné činnosti s pobíráním důchodové dávky 
po dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu a předčasného 

důchodu v některých členských státech EU 
 

 

Podmínky pro výplatu důchodové dávky po 
dosažení statutární věkové hranice pro 

odchod do důchodu s ohledem na možnost 
souběhu s výdělečnou činností. 

Podmínky pro výplatu důchodové dávky 
před dosažením statutární věkové hranice 

pro odchod do důchodu s ohledem na 
možnost souběhu s výdělečnou činností. 

Belgie 

Roční příjmy zaměstnance nesmí překročit 
částku 15 590,18 EUR, OSVČ nesmí 
překročit roční čistý zisk 12 472,14 EUR. 
Tyto částky jsou vyšší, pokud na důchodci 
je závislé dítě - 19 300,98, resp. 
15 440,77 EUR.  
Pokud tuto částku příjem nepřekročí o 15 
%, je dávka snížena o procentuální podíl 
odpovídající počtu procent, o který byl 
maximální povolený příjem překročen. 

Roční příjmy zaměstnance nesmí překročit 
částku 7 421,57 EUR, OSVČ nesmí 
překročit roční čistý zisk 5 937,26 EUR. 
Tyto částky jsou vyšší, pokud na důchodci 
je závislé dítě - 11 132,37, resp. 8 905,89 
EUR.  
Pokud tuto částku příjem nepřekročí o 15 
%, je dávka snížena o procentuální podíl 
odpovídající počtu procent, o který byl 
maximální povolený příjem překročen. 

Estonsko Souběh není omezen. Zákaz souběhu. 

Finsko Souběh není omezen. 

Neexistuje schéma předčasných důchodů 
jako takové, ale systém důchodového 
pojištění umožňuje odchod do důchodu 
před dosažením statutární věkové hranice 
pro odchod do důchodu už od 62 let. 
Souběh pobírání důchodové dávky               
a výdělečné činnosti není omezen. 

Francie 

Souběh je možný v případě nově započaté 
aktivity, pokud součet příjmů z výdělečné 
činnosti a příjmů z důchodového systému 
nepřekročí výši příjmů před odchodem do 
důchodu. 

Pokud získá pojištěnec nárok na plný 
důchod před dosažením statutární věkové 
hranice pro odchod do důchodu, není 
souběh omezen. 

Itálie 

Do výše příjmů z výdělečné činnosti na 
úrovni minimálního důchodu je souběh 
povolen. Pokud je tato úroveň překročena, 
je vyplácená dávka redukována (minimální 
penze + 70 % zbytku). 

Od 1.1.2003 bylo zrušeno omezení 
souběhu výdělečné činnosti a předčasných 
důchodů garantovaných ve věku 58 let po 
37 letech pojištění (po dosažení této délky 
pojištění může pracovník odejít do 
předčasného důchodu v kterémkoli věku). 
Jinak je předčasný důchod v případě 
souběhu s výdělečnou činností redukován. 

Lotyšsko Souběh není omezen. Zákaz souběhu. 

Lucembursko Souběh není omezen. 

Možnost souběhu je omezena na 
příležitostné či bezvýznamné příjmy. 
Pokud průměrný měsíční příjem (za dobu 
jednoho roku) z výdělečné činnosti 
překročí třetinu minimální mzdy, sníží se 
vyplácená důchodová dávka na polovinu. 

Německo 
Od věku 65 let nejsou uplatněná žádná 
omezení.  

Pokud pojištěnec pobírá plnou penzi ve 
věku pod 65 let, nesmí překročit hrubý 
měsíční příjem 350 EUR. Tento příjem smí 
být dvakrát ročně překročen do výše 
dvojnásobku uvedené částky. 

Rakousko Souběh není omezen. 
V případě, že měsíční příjem osoby 
překročí částku 333,16 EUR, je výplata 
předčasného důchodu přerušena.  
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pokračování 

 Podmínky pro výplatu důchodové dávky po 
dosažení statutární věkové hranice pro 

odchod do důchodu s ohledem na možnost 
souběhu s výdělečnou činností. 

Podmínky pro výplatu důchodové dávky 
před dosažením statutární věkové hranice 

pro odchod do důchodu s ohledem na 
možnost souběhu s výdělečnou činností. 

Slovinsko  
Souběh je možný. Příjmy nesmí překročit 
výši rovnající se minimální mzdě. 

Neexistuje speciální schéma předčasných 
důchodů, ale systém důchodového 
pojištění umožňuje odchod do důchodu 
před dosažením statutární věkové hranice 
pro odchod do důchodu od věku 58 let 
souběh možný. Příjmy nesmí překročit výši 
rovnající se minimální mzdě. 

Spojené 
království 

Souběh není omezen. 
Státní schéma předčasných důchodů 
neexistuje. 

Španělsko Zákaz souběhu. 
Možnost pracovat v souběhu s pobíráním 
důchodu představuje částečný důchod. 

Švédsko Souběh není omezen. 

Neexistuje schéma předčasných důchodů 
jako takové, ale systém důchodového 
pojištění umožňuje odchod do důchodu 
před dosažením statutární věkové hranice 
pro odchod do důchodu už od 61 let. 
Souběh pobírání důchodové dávky a 
výdělečné činnosti není omezen. 

Zdroj: Missoc 1.1.2006 
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Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob 
prostřednictvím postupného zkracování  

jejich pracovní doby 
 

Milan Šlapák, Miriam Kotrusová 
 

Úvod 
 

V posledních letech dochází v mnoha vyspělých evropských zemích k odklonu 
od širokého využívání předčasných důchodů jako způsobu řešení situace starších osob 
na trhu práce. Tento přístup měl za následek trvalý odchod do ekonomické neaktivity 
starších pracovníků v poměrně nízkém věku, dlouhou dobu před dosažením důchodo-
vého věku. Zhoršující se demografická situace vyspělých průmyslových zemí a finanční 
náročnost státních důchodových systémů ovlivnily změnu pohledu na zaměstnanost 
starších osob. Objevuje se snaha umožnit starším osobám být ekonomicky aktivní do 
vyššího věku (65-70 let) a všemožně je podporovat v setrvání na trhu práce. To však 
předpokládá, že se pracovní doba, pracovní tempo či pracovní náplň starších osob 
bude postupně snižovat až do doby získání zákonného nároku na starobní důchod. 
Jedním z hlavních principů v oblasti důchodové politiky i politiky zaměstnanosti se tak 
stává podpora zaměstnanosti starších osob do vysokého věku. Jedním z takovýchto 
programů je schéma postupného odchodu z ekonomické aktivity do důchodu 
spojené se zaměstnáním na kratší pracovní dobu (doplněné částečným 
důchodem). Uvedený princip lze vztáhnout jak na osoby těsně před dosažením 
důchodového věku, ale zároveň i na starší pracovníky, kteří mají nárok na starobní 
důchod. Vzhledem k tomu, že největší problémy s pracovním uplatněním na trhu práce 
mají právě osoby v předdůchodovém věku, bude hlavní pozornost zaměřena právě na 
ně. V této studii se budeme věnovat zejména souvislostem mezi zaměstnaností star-
ších lidí, zkracováním jejich pracovní doby a důchodovým systémem. Další aspekty 
daného problému jsou pak řešeny ve studiích „Návrhy opatření k podpoře zaměstná-
vání starších osob v oblasti flexibility pracovní doby, pracovních podmínek a 
pracovněprávní ochrany“ a „Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob 
v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti“.  

Schémata postupného odchodu z ekonomické aktivity se v jednotlivých 
evropských zemích značně odlišují. Postupný odchod z ekonomické aktivity lze 
definovat jako proces, při kterém starší pracovník sníží počet odpracovaných hodin 
před úplným odchodem z trhu práce. Částečný důchod lze definovat jako pojem užší, 
jde o program umožňující, aby si zaměstnaní lidé starší 55 let mohli zkrátit svou 
pracovní dobu, přičemž jim je nahrazován výpadek příjmu formou (částečného) 
důchodu (EIRO, 2001).  

1. Postupný odchod z ekonomické aktivity v ČR 

Myšlenka postupného odchodu z pracovního života spolu s prací na částečný 
úvazek se v ČR zatím příliš neuplatňuje. Důvodů lze najít několik:  

1. obecně není v ČR o práci na částečný úvazek velký zájem jak ze strany zaměst-
nanců, tak ze strany zaměstnavatelů (podíl osob pracujících na částečný úvazek 
byl ve 4. čtvrtletí roku 2006 5,1%) (podrobnosti viz studie „Návrhy opatření 
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k podpoře zaměstnávání starších osob v oblasti flexibility pracovní doby, pracovních 
podmínek a pracovněprávní ochrany“); 

2.  ideálem života ve vyšším věku je pro většinu lidí „být zcela v důchodu“ (Markent, 
2005). 

Míra ekonomické aktivity lidí se ve věkové skupině osob starších 50 let v ČR 
úměrně s věkem postupně snižuje (viz tabulka č. 1). Většina těchto osob však pracuje 
na plný úvazek až do dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu. Ve 
věkové skupině 50-54 let na částečný úvazek pracuje pouze 3,6 % všech zaměst-
nanců (viz tabulka č. 2). V následující věkové skupině (55-59 let) již vzniká některým 
osobám nárok na starobní důchod, takže 25 % osob v tomto věku odchází do 
starobního důchodu. V této věkové skupině pracuje na částečný úvazek 4,8 % lidí. 
Preference práce na částečný úvazek se radikálně zvyšuje ve věkové skupině 60-64, 
což je nepochybně spojeno s dosažením statutárního důchodového věku v tomto 
věkovém rozmezí (77 % lidí v tomto věku pobírá starobní důchod). V této věkové 
skupině pracuje na částečný úvazek již 21,2 % pracovníků. Podíl lidí pracujících na 
částečný úvazek roste se zvyšujícím se věkem. Nad 65 let pracuje touto formou již 50 
% zaměstnaných osob182 (VŠPS, 2005). Práce na částečný úvazek a potažmo 
postupný odchod z ekonomické aktivity jsou tedy v ČR spjaty s obdobím po 
dosažení věkové hranice pro odchod do důchodu. Výdělečnou činnost v souběhu 
s pobíráním důchodu vykonává celá pětina důchodců (Markent, 2006). Počet osob, 
které přesluhují po dosažení získání nároku na důchod, je velice nízký.  

 

Tabulka č. 1 Ekonomické postavení obyvatel podle věkových skupin a pohlaví 
(% z věkové skupiny) (2Q 2005) 

 50-54 let 55-59 let 60-64 let 65 let a více 
 celkem M Ž celkem M Ž celkem M Ž celkem M Ž 

ekonom. aktivní   87 90 85  61 78 44  16 27 5  1 2 0 

v tom: pracuje  81 85 77  57 74 41  15 26 5  1 2 0 

           nezaměstnaný  6 5 8  4  4  3  1  1 0  0 0 0 

invalid. důchod plný  7 6 8  10 11  8  7 10 4  0 4 3 

                       částečný  4 4 5  4  5  2  1  2 0  0 0 0 

star. důchod řádný  0 0 0  20  3 36  72 54 87  96 94 97 

                   předčasný  0 0 0  5  2  9  5  7 3  0 0 0 

Zdroj: VŠPS, 2. čtvrtletí 2005 

 

Tabulka č. 2 Podíl pracovníků zaměstnaných na částečný úvazek podle pohlaví 
a věkových skupin (% z věkové skupiny) (2Q 2005) 

věk celkem muži ženy 

50-54 3,6 1,5 5,7 

55-59 4,8 2,6 5,3 

60-64 21,2 12,4 17,3 

65 + 50 40,8 38,6 

Zdroj: VŠPS, 2Q 2005 

                                                 
182  Většina osob pracujících na částečný úvazek starších 55 let je s tímto typem zaměstnání spokojena a 

netouží pracovat na plnou pracovní dobu (VŠPS, 2005). 
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Názory obyvatel, starších lidí a zaměstnavatelů na ekonomickou aktivitu 
v předdůchodovém a důchodovém věku  

Ačkoli se podíl lidí ekonomicky aktivních nad 60 let v ČR zvyšuje, je starobní 
důchod stále chápán jako období neaktivity. Podle výzkumu agentury Markent „Postoje 
starších zaměstnanců“ z roku 2005 má 70 % obyvatel ČR za to, že důchod by měl být 
jakýmsi odpočinkem po „dlouholeté“ práci. Ideálním způsobem života ve vyšším 
věku je pro dvě třetiny respondentů možnost „být zcela v důchodu“. Tento 
ideál si však podle svého úsudku s největší pravděpodobností bude moci dovolit pouze 
polovina dotázaných. Možnost pracovat v souběhu s důchodem ve vyšším věku pokládá 
za ideál 30 % obyvatel ČR, ve skutečnosti však bude podle svého odhadu současně 
s pobíráním důchodu pracovat s největší pravděpodobností přes 40 % obyvatel 
(Markent, 2005). 

Podle většiny populace ČR je hlavním motivem lidí, kteří setrvávají v práci i po 
dosažení důchodového věku, v první řadě „možnost vydělání si více peněz“ (98 %) a 
„možnost udržet si životní úroveň“ (94 %). Tyto důvody pro práci po dosažení věkové 
hranice pro odchod do důchodu potvrzují i téměř všichni důchodci, kteří v souběhu 
s pobíráním důchodové dávky vykonávají výdělečnou činnost. Pouze 3 % z nich uvedla, 
že by jim k pokrytí potřeb stačila důchodová dávka. K pokrytí potřeb nestačí 20 % 
pracujících důchodců ani příjem z výdělečné činnosti a důchod. Pracující důchodci 
uvedli v průměru jako příjem dostačující k pokrytí všech potřeb částku 12 333 Kč. 
Průměrná částka, kterou uvedli jako příjem dostatečný k pokrytí všech potřeb 
nepracující důchodci, je nižší (9 096 Kč) (Markent, 2005). 

Podle citovaného šetření by se 20 % pracujících důchodců při pohledu zpět radši 
rozhodlo odložit odchod do důchodu a tak následně získat vyšší důchod. 60 % 
pracujících důchodců považuje svou volbu zažádat o důchod a pokračovat 
v práci v souběhu s pobíráním důchodové dávky za správnou. Téměř čtvrtina 
(23 %) nepracujících důchodců by se zpětně radši rozhodla odložit odchod do důchodu 
a tak následně získat vyšší důchod. 14 % nepracujících důchodců by volilo souběh 
starobního důchodu a výdělečné činnosti.  

V současnosti platné podmínky pro práci v důchodu považuje za vyhovující 31 
% obyvatel starších 50 let, kteří ještě nedosáhli statutární věkové hranice pro odchod 
do důchodu. Zákon stanoví pro výplatu dávky starobního důchodu podmínku, která 
vylučuje možnost pobírat starobní důchod a zároveň být zaměstnán na dobu neurčitou. 
Přitom 48 % obyvatel ČR, kteří ještě nedosáhli věkové hranice pro odchod do důchodu 
a nepobírají důchod, by pro práci v důchodovém věku preferovalo možnost kombinovat 
starobní důchod s placeným zaměstnáním na dobu neurčitou.  

Jednou z rozhodujících podmínek pro práci osob v důchodovém věku je pro 74 
% respondentů možnost pracovat na zkrácený úvazek, příp. upravit si pracovní tempo 
nebo mít flexibilní pracovní dobu. K lepšímu uplatnění starších osob na trhu práce by 
podle (85 %) zaměstnavatelů přispěla možnost zkrácení pracovní doby bez negativního 
dopadu na výši starobního důchodu (Markent, 2006).  

 
Shrnutí 
 

Většina starších pracovníků pracuje až do okamžiku odchodu do důchodu na 
plný úvazek. Možnost pracovat na částečný úvazek začínají využívat ve větší míře až 
ve věku nad 60 let, kdy začnou pobírat starobní důchod (tzv. souběh výdělečné 
činnosti s pobíráním důchodu). Důvod nízkého zájmu o zkrácení pracovní doby před 
dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu souvisí s tím, že výše 
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příjmu za práci na částečný úvazek ovlivňuje výši budoucího důchodu. Podle názoru 
zaměstnavatelů by možnost zkrátit pracovní úvazek v předdůchodovém věku bez 
negativního dopadu na výši důchodové dávky zcela jednoznačně přispěla k většímu 
uplatnění starších osob. Ve výzkumu zaměřeném na postoje obyvatel k zaměstnávání 
starších osob se zkrácení pracovní doby objevuje mezi opatřeními, která by pomohla 
pracovnímu uplatnění starších osob, jako méně důležité (hned za faktory finanční 
povahy). U starších osob je zkrácení pracovní doby nejméně vhodným nástrojem 
podpory pracovního uplatnění starších osob, souhlasí s ním pouze 30 % respondentů 
starších 50 let.183 Názory se mění, pokud se ptáme na možný způsob pracovní aktivity 
v důchodovém věku, kde se zkrácení pracovní doby řadí poměrně vysoko. Práce na 
částečný úvazek představuje pro většinu populace a starších osob zajímavý 
způsob pracovní aktivity v důchodu. 

2. Shrnutí existujícího právního rámce a jeho zhodnocení 
z pohledu funkčnosti a dostatečnosti 

V současnosti platná právní úprava systému důchodového pojištění 
v České republice nedává starším osobám možnost zkrátit pracovní úvazek a 
zároveň pobírat částečný důchod ani před dosažením statutární věkové 
hranice pro odchod do důchodu ani po jejím dosažení. Ani možnost postupného 
snižování pracovní aktivity či zkracování pracovního úvazku starších pracovníků není 
v České republice speciálně upravena, řídí se obecnými pravidly pracovního práva a 
práva sociálního zabezpečení upravujícími možnost zkrácení pracovního úvazku pro 
pracovníky všech věkových kategorií. 

Současný právní řád ČR postupné ukončení ekonomické aktivity tedy fakticky 
umožňuje (ale žádným způsobem jej aktivně nepodporuje). V systému důchodového 
pojištění však lze identifikovat faktory, které mohou vést k penalizaci starších lidí, 
kteří se pro takový způsob odchodu z trhu práce rozhodnou. Při hodnocení systému 
důchodového pojištění ČR z tohoto hlediska je třeba rozlišovat: 1. předdůchodové 
období - období před dosažením zákonem stanovené hranice pro odchod do starobního 
důchodu, pokud pojištěnec neodejde do předčasného důchodu, 2. období pobírání 
předčasného důchodu, 3. situaci po dosažení zákonné věkové hranice odchodu do 
důchodu.  

2.1 Nevyužívání možnosti zkrácení pracovního úvazku staršími pracovníky před 
odchodem do důchodu souvisí mj. patrně s obavou, že pokles výše odváděného 
pojistného by měl negativní vliv na výši budoucí důchodové dávky. Efekt poklesu 
příjmů v předdůchodovém období na výši důchodu je však ve skutečnosti patrný 
především u nízkopříjmových skupin. Čím vyšší má pracovník příjmy, tím menší je vliv 
zkrácení pracovního úvazku na výši jeho budoucí důchodové dávky. Je to dáno 
použitím redukčních hranic při stanovení výpočtového základu (viz studie „Podpora 
zaměstnávání starších osob a systém důchodového pojištění“). Důsledky dopadu 
zkrácení pracovního úvazku v předdůchodovém období ovlivňuje do jisté míry i 
zákonem stanovená délka rozhodného období, ze kterého se bere v úvahu výše 
odváděného pojistného pro výpočet důchodové dávky. Podle současné právní úpravy 
se počet let braných v úvahu při výpočtu výše důchodu postupně každý rok 

                                                 
183  Důležitější oblasti podpory zaměstnanosti starších osob jsou podle výzkumného šetření následující: - 

podpora nových pracovních míst (55 %), - finanční zvýhodňování starších zaměstnanců (54 %), - 
přizpůsobení pracovního prostředí věku (45 %), přechod na fyzicky nebo duševně méně náročnou práci 
(28 %), zdravotní péče o starší zaměstnance (38 %), odborné vzdělávání a rekvalifikace (33 %) 
(Markent, 2005). 
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automaticky prodlužuje až na dobu 30 let, která bude dosažena v roce 2016. V úvahu 
jsou dnes brány výdělky od roku 1986. V roce 2006 se tedy při výpočtu důchodu berou 
v úvahu příspěvky za 20 let. Zkrácení pracovního úvazku či přechod na méně náročnou 
práci za nižší mzdu v období před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do 
důchodu může potom mít zvláště u nízkopříjmových skupin pojištěnců nepřiměřeně 
velký vliv na výši důchodové dávky. I v takovém případě je pro tyto osoby náhradový 
poměr důchodu ke mzdě před zkrácením úvazku vysoký. Osoby s nízkými příjmy však 
dosahují vysokého náhradového poměru i při odchodu do předčasného důchodu a pro 
takové osoby je dnes lákavější využití právě tohoto schématu. Lze konstatovat, že 
současný systém důchodového pojištění tedy nevytváří vhodné podmínky pro 
postupné snižování pracovní aktivity v období před dosažením statutární 
věkové hranice pro odchod do důchodu, a to zejména pro nízkopříjmové 
skupiny. 

2.2 Další překážkou pro postupné snižování pracovní aktivity starších osob ve 
věku před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu je současná 
právní úprava schématu umožňujícího odchod do předčasného důchodu (viz 
„Podpora zaměstnávání starších osob a systém důchodového pojištění“). Podle zákona 
o důchodovém pojištění totiž osoba pobírající důchodovou dávku v předčasném 
důchodu ztrácí nárok na výplatu důchodu pokud vykonává výdělečnou činnost nebo 
pokud pobírá podporu jako uchazeč o zaměstnání.184 Mezi motivy odchodů do 
předčasného důchodu patří i ty, které nevylučují, že jedinec by mohl na částečný 
úvazek pracovat, případně nevylučují, že v krátké době změní své rozhodnutí a bude 
chtít znovu pracovat. Zákaz souběhu předčasného důchodu a výdělečné činnosti 
představuje limit pro postupné snižování úrovně pracovní aktivity osob, které 
se rozhodnou odejít do předčasného důchodu.  

2.3 Souběh důchodu s výdělečnou činností je v současnosti omezen pouze 
podmínkou, že důchodce nesmí být zaměstnán na dobu neurčitou (viz „Podpora 
zaměstnávání starších osob a systém důchodového pojištění“). Současná právní 
úprava souběhu výdělečné činnosti a pobírání starobního důchodu po 
dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu postupné 
snižování pracovní aktivity důchodců neomezuje.  

 
Shrnutí 
 

Český právní řád výslovně neupravuje postupný odchod z ekonomické aktivity 
u starších osob ani částečný důchod. Postupný odchod z trhu práce ale fakticky 
nevylučuje. Systém důchodového pojištění České republiky vychází z tradičního pojetí 
odchodu do důchodu jako úplného ukončení ekonomické aktivity. Některé jeho 
charakteristiky proto vedou k penalizaci pracovníků, kteří postupný odchod z trhu 
práce zvolí. V období před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu 
a při přesluhování má zkrácení pracovního úvazku dopad na výši budoucího důchodu 
zejména pro nízkopříjmové skupiny. Jistý dopad má na snížení důchodu po zkrácení 
pracovního úvazku v předdůchodovém období i současné nastavení délky rozhodného 
období pojištění. Podmínkou výplaty předčasného důchodu je, že pojištěnec úplně 
ukončí výdělečnou činnost. To může pro některé osoby představovat při postupném 
odchodu z ekonomické aktivity překážku.  

                                                 
184  Osoby samostatně výdělečně činné mají na předčasný důchod nárok, pokud nepřekročí minimální hranici 

příjmu, od které je stanovena povinná účast na sociálním pojištění (pro daný rok). 
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3. Zahraniční zkušenosti s postupným odchodem z ekonomické 
aktivity 

V členských zemích EU existuje pestrá škála programů, které upravují právo 
staršího pracovníka zkrátit si za určitých podmínek pracovní úvazek a tak postupně 
snižovat ekonomickou aktivitu. Do výše uvedené definice částečného důchodu však 
spadají pouze programy, jejichž součástí je i kompenzace za snížení výdělku, spojené 
se zkrácením pracovního úvazku. 

Prvním kritériem, na základě kterého lze mezi schématy částečného důchodu 
existujícími v evropských zemích rozlišovat, je cílová skupina programu definována na 
základě toho, zda jde o osoby:  

1.  před dosažením zákonem stanovené věkové hranice pro odchod do důchodu,  

2.  po dosažení zákonem stanovené věkové hranice pro odchod do důchodu. 

 

Program postupného odchodu z ekonomické aktivity spojený s poskytováním 
částečného důchodu tak, jak dnes v mnoha evropských zemích funguje, se týká 
zejména období před dosažením zákonem stanovené věkové hranice pro odchod do 
důchodu, tj. referenční skupinou jsou pracující v předdůchodovém věku. Historicky 
vznikala tato schémata částečných důchodů jako alternativa předčasných důchodů 
s cílem snížit náklady systémů důchodového pojištění. Pokud jedinec dosáhne 
statutární věkové hranice pro odchod do důchodu, nárok na účast v daném programu 
končí. Naopak, v případě, kdy je institut částečného důchodu spojen s postupným 
odchodem z ekonomické aktivity až po dosažení zákonem stanovené věkové hranice 
pro odchod do důchodu, můžeme pokládat toto schéma za cestu, jak prodloužit 
ekonomickou aktivitu starších lidí za statutární věkovou hranici danou pro odchod do 
důchodu prostřednictvím flexibility důchodového systému.  

Dalším kritériem, podle kterého lze třídit tato schémata existující v evropských 
zemích, je způsob zavedení a implementace programu částečného důchodu: 

1. Zákonem - seshora dolů, tj. pravidla a struktura schématu jsou definovány 
zákonem. Zavádění částečných důchodů prostřednictvím právních předpisů bývá 
motivováno zejména snahou zajistit finanční udržitelnost penzijního systému. 
V některých případech pak bývá způsob implementace stanoven také zákonem, 
v jiných zemích alespoň zčásti v kolektivních dohodách.  

2. Kolektivními dohodami - i u takových programů je ale určitá role státu nezastupi-
telná. Důvodem pro zavádění schémat částečného důchodu kolektivními dohodami 
jsou především zájmy a potřeby pracovníků nebo snaha zástupců zaměstnanců 
zajistit rovné postavení starším pracovníkům. Častým motivem k uzavření těchto 
dohod bývá také snaha podniků zabránit ztrátě starších kvalifikovaných a zkuše-
ných zaměstnanců. Výsledkem tohoto přístupu pak často bývá značná heterogenita 
programu, kde velmi záleží na sektoru a podniku, v němž je jednotlivec zaměstnán.  

 

V praxi převažují schémata umožňující postupný odchod z ekonomické aktivity 
zavedená zákonem. To je pochopitelné, vezmeme-li v úvahu úzkou vazbu těchto 
schémat na důchodový systém a celý systém sociálního zabezpečení. Míra uplatnění 
sociálních partnerů a kolektivních dohod se liší stát od státu, jejich role může však být 
velice důležitá. Kolektivní dohody tvoří základy schémat částečného důchodu v Belgii a 
v Nizozemsku. Další zemí, kde hrají kolektivní dohody v tomto ohledu podstatnou roli, 
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je Německo185, kde kolektivní dohody uzavřené na základě zákona přijatého v roce 
1996 upravují na podnikové a odvětvové úrovni konkrétní podmínky implementace 
částečného důchodu. V Dánsku je částečný důchod upraven zákonem, ale kolektivní 
dohody zde hrají rovněž důležitou roli při implementaci pravidel. Ve Finsku, Francii, 
Rakousku, Španělsku a Švédsku není k provedení zákona upravujícího částečný 
důchod kolektivní dohoda zapotřebí (EIRO, 2001).  

Popularita programu postupného odchodu z ekonomické aktivity 
ve většině členských zemí EU není vysoká. O tom, jestli bude toto schéma pro 
zaměstnance i zaměstnavatele dostatečně zajímavé, rozhoduje několik faktorů. Jedná 
se zejména o:  

1. existenci dalších schémat umožňujících předčasný odchod z trhu práce. Ve většině 
zemí mají zaměstnanci nárok jak na částečný důchod, tak na předčasný starobní 
důchod, který většinou preferují, tj. místo pokračování v pracovní kariéře zvolí 
úplný odchod z ekonomické aktivity. 

2. existenci kompenzace ušlé mzdy u zaměstnance. Smyslem této kompenzace je 
motivovat zaměstnance ve vyšším věku ke zkrácení jejich pracovní doby, ale 
zabránit poklesu jejich životní úrovně. 

3. existenci ekonomických pobídek pro zaměstnavatele, které by vyrovnaly vyšší 
dodatečné náklady na zaměstnávání staršího člověka na zkrácenou pracovní dobu. 
Ve většině zemí má podobu snížení příspěvků na sociální zabezpečení. Dodatečné 
náklady ze státního rozpočtu na financování pobídek zaměstnanců i zaměstnavatelů 
jsou odůvodňovány sníženými náklady na podporu v nezaměstnanosti a aktivní 
politiku zaměstnanosti, příp. nemocenské dávky či invalidní důchody. Lidé, kteří 
krátce před dosažením důchodového věku ztratí své zaměstnání, velmi často 
pobírají různé typy sociálních dávek až do okamžiku získání nároku na starobní 
důchod. Pokud by žádné dotace na zkrácenou pracovní dobu nebyly poskytovány, 
pravděpodobnost, že zaměstnavatelé budou sami financovat postupný odchod 
z pracovního života svým zaměstnancům a zaměstnanci se spokojí s nižším 
příjmem, by poklesla. 

4. Atraktivitu schémat částečného důchodu pro starší pracovníky ovlivňuje také 
skutečnost, jak se pokračování pracovní aktivity na zkrácený úvazek pro-
mítne do výše jejich důchodu. Nižší příjmy pracovníka po zkrácení pracovního 
úvazku znamenají nižší odváděné pojistné a s tím spojené snížení důchodové dávky 
po odchodu do řádného starobního důchodu. V důchodových systémech některých 
států hrají příjmy pojištěnce za poslední léta před odchodem do důchodu navíc 
rozhodující roli při určení výše dávky. To může být dáno tím, že formule pro 
výpočet důchodu počítá právě jen s těmito příjmy nebo jim při výpočtu dává větší 
váhu. Vyšší váha příjmů za toto období pro stanovení výše důchodu může být dána 
i tím, že hodnoty dřívějších příjmů při určení výpočtového základu jsou navyšovány 
pouze o index zahrnující růst cen a nikoli už mezd. Proto byla ve snaze zvýšit 
atraktivitu schémat částečného důchodu v některých státech dodatečně zavedena 
dotace na platbu příspěvků na sociální pojištění tak, aby se zkrácení pracovního 
úvazku před odchodem do důchodu nepromítlo ve výši starobního důchodu.  

                                                 
185  Pokud jde o program umožňující zkrácení pracovního úvazku v předdůchodovém období (viz níže).  
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Zkušenosti vybraných členských zemí EU se zavedením schématu částečného 
důchodu  

1. Schémata umožňující odchod do částečného důchodu před dosažením 
zákonem stanovené věkové hranice pro odchod do důchodu  
 

Pokud jde o tato schémata, výpočet dávky se neodvíjí od výše nároku 
na starobní důchod, ale od částky, o kterou se zmenšil příjem pojištěnce 
v důsledku snížení pracovního úvazku. 

Ve Finsku existuje schéma umožňující postupný odchod do důchodu již dvacet 
let a za tuto dobu prošlo celou řadou změn. Důvodem k jeho zavedení bylo umožnit 
hladký přechod z práce do důchodu a vytvořit více prostoru pro uplatnění individuálních 
preferencí ohledně věku a způsobu odchodu do důchodu. Částečný důchod byl považo-
ván za opatření, které umožní postupně přizpůsobovat pracovní úvazek horšímu 
zdravotnímu stavu pracovníka, což mělo přinést snížení využití invalidních důchodů. Po 
reformě provedené v roce 2005 je nejnižší věk pro odchod do částečného důchodu 
stanoven na 58 let. Pracovník sníží svůj pracovní úvazek na polovinu a pobírá částečný 
důchod ve výši poloviny částky, o kterou se snížila jeho mzda. Snížení pracovního 
úvazku se navíc nedotkne výše jeho budoucího důchodu. Schéma je financováno 
z důchodového systému (OECD, 2004).  

V prvních letech bylo využití schématu částečného důchodu ve Finsku v porov-
nání s původním očekáváním velice nízké, a proto byly provedeny některé dílčí změny. 
Dolní hranice pro odchod do částečného důchodu byla v roce 1994 snížena ze 60 na 
58 let a později v roce 1998 dále na 56 let. Od roku 1994 byla navíc důchodová práva 
staršího pracovníka navyšována tak, jako by odváděl příspěvky do systému důchodo-
vého pojištění ve stejné výši jako před snížením úvazku. Odchod do částečného 
důchodu ve Finsku tedy neovlivňuje výši konečné důchodové dávky (OECD, 2004). 

Štědřejší podpora částečného důchodu byla doprovázena také zpřísněním 
podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Tyto změny přinesly schématu od 
konce 90. let mnohem větší popularitu. Značný růst zaměstnanosti v řadách starších 
pracovníků ve Finsku lze z velké části připsat právě využívání částečného důchodu. Ve 
věkové skupině 60-64 let se zvýšila zaměstnanost, jednalo se hlavně o zaměstnání na 
částečný úvazek. Počet pracovníků na plný úvazek se zvýšil jen velice nepatrně. V roce 
2005 byl podíl pracujících na částečný úvazek v této věkové skupině 25 %, zatímco 
deset let předtím to bylo pouze 9 %. Také ve věkové skupině 55-60 let se mírně zvýšil 
podíl pracovníků na částečný úvazek (OECD, 2004). Celkový počet hodin odpracova-
ných pracovníky v těchto věkových skupinách přirozeně vzrostl mnohem méně než 
zaměstnanost. Širší využití částečného důchodu mělo pozitivní dopad na 
ukazatele zaměstnanosti starších pracovníků. Tento pozitivní vývoj však nelze 
připisovat pouze zvýšení atraktivity částečného důchodu (OECD, 2004). 

V rámci reforem byl také zaveden flexibilní věk odchodu do důchodu. Každý 
pracující se může po dosažení věku 63 let rozhodnout, kdy odejde do důchodu. Je 
stanoven strmý nárůst navýšení dávky mezi 63. a 68. rokem věku pojištěnce, kdy se 
výše důchodu zvyšuje z 1,9 % na 4,5 %. Zároveň bylo zrušeno omezení výše náhra-
dového poměru horní hranicí (před reformou nesměla vyměřená penze překročit 60 % 
nejvyšší dosažené mzdy). Práce ve vyšším věku se tak stala významným faktorem při 
určení výše důchodové dávky. Po dosažení věku 68 let je pak dávka navyšována o 0,4 
% za každý další měsíc. Existuje rovněž možnost odejít do důchodu v 62 letech se 
snížením dávky o 0,6 % za každý měsíc před dosažením 63. roku. Pro kombinaci 
starobního důchodu a práce neexistuje žádné omezení, důchodová dávka se 
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za každý další rok práce v souběhu se starobním důchodem zvyšuje o 1,5 % za 
každý odpracovaný rok (při dosažení 68 let). Věk odchodu do důchodu mezi 63. a 68. 
rokem věku si mohou svobodně zvolit i ti pracovníci, kteří pobírají částečný důchod. 
Zároveň jsou v současné době ve Finsku s výjimkou invalidního důchodu rušeny 
alternativní cesty k opuštění trhu práce ještě před dosažením statutárního 
důchodového věku (OECD, 2004). 

Částečným důchodem a jeho využitím ve Finsku se zabýval v roce 1995 ve své 
studii Mervi Takala. V rámci této studie podnikl i výběrové šetření mezi příjemci 
částečného důchodu. Podle jeho zjištění téměř všichni respondenti pobírající částečnou 
penzi setrvali v tom samém zaměstnání, ve kterém pracovali předtím na plný úvazek. 
S názorem, že částečný důchod představuje plynulý přechod do důchodu, souhlasilo 
60 % respondentů. Respondenti zejména oceňovali možnost více se ve volném čase 
věnovat rodině. Jedna třetina příjemců částečného důchodu uvedla, že psychická a 
fyzická zátěž spojená s výkonem jejich zaměstnání se od zkrácení pracovního úvazku 
snížila. Takové zjištění by nasvědčovalo tomu, že odchod do částečného důchodu může 
přispět k prodloužení pracovní kariéry. Autor studie na základě sebraných dat rovněž 
dospěl k závěru, že částečný důchod nepředstavuje alternativu k invalidnímu 
důchodu, ale spíše k práci na plný úvazek (OECD, 2004). Pouze malé množství 
pracovníků zaznamenalo problémy při přechodu na částečný úvazek. Devět z deseti 
lidí pobírajících částečný důchod vnímalo samo sebe jako pracujícího, pouze každý 
desátý se považoval za důchodce. Pouze 15 % respondentů průzkumu uvedlo, že po 
snížení jejich pracovního úvazku byl najat nový zaměstnanec. Přibližně v polovině 
případů byla část jejich pracovních povinností přenesena na ostatní zaměstnance a 
třetina respondentů uvedla, že vykonávají nadále stejnou práci, ale musí ji stihnout 
v kratším čase. Je nutno poznamenat, že tato finská studie obsahuje informace o 
situaci z doby ještě před změnami, které vedly k velké popularitě částečného důchodu. 

Zaměstnanost starších pracovníků ve Finsku po zatraktivnění částečného 
důchodu výrazně vzrostla a značný podíl na takovém vývoji lze připsat právě popularitě 
tohoto schématu, které představuje vhodnou cestu k postupnému snížení počtu 
odpracovaných hodin na konci pracovní kariéry. Z tohoto pohledu jde tedy o příklad 
úspěšného zavedení částečného důchodu (OECD, 2006). V roce 2006 byla provedena 
analýza zabývající se souvislostí mezi využitím schématu částečného důchodu, věkem 
odchodu do důchodu a pracovní aktivitou po odchodu do důchodu. Hlavním cílem 
studie bylo zjistit, zda má částečný důchod skutečně odkladný účinek na trvalý odchod 
do důchodu. Překvapivě bylo zjištěno, že skutečnost, že pracovník pobírá částečný 
důchod, nemá na věk odchodu do důchodu vliv. Ani dalšími analýzami preferencí 
starších pracovníků nebyl takový vliv zjištěn. Nebyla zjištěna ani spojitost s pokračo-
váním práce po odchodu do důchodu. Zjištěné skutečnosti ukazují, že v tomto kon-
krétním případě využití částečného důchodu oproti předpokladu nezvyšuje pravdě-
podobnost prodloužení pracovní kariéry. Tato studie podporuje pochybnosti spojené 
s tvrzením, že částečný důchod může fungovat jako efektivní nástroj k prodloužení 
pracovních kariér. Lze sice konstatovat, že jde o nástroj, jehož použití vede ke zvýšení 
zaměstnanosti starších pracovníků, ale tohoto výsledku je dosaženo za relativně 
vysokou cenu (Ilmakunnas, Ilmakunnas, 2006). 

V Rakousku existuje od roku 1999 schéma „Altersteilzeit.“ To umožňuje, aby 
pracovník 5 let před dosažením statutárního důchodového věku pracoval na zkrácený 
úvazek a výpadek ve výši mzdy mu byl částečně kompenzován. Podmínkou účasti 
v programu bylo, aby zaměstnavatel jako náhradu na zbytek úvazku přijal nového 
pracovníka. V uvedené podobě nebyl o tento program velký zájem. Na konci roku 2000 
ale byla zrušena podmínka přijetí nového pracovníka a zároveň byla představena 
možnost rozdělit období před odchodem do důchodu na 2 bloky. V prvním bloku 



Příloha II 
 
 

 343 

pracuje člověk na plný úvazek, ve druhém bloku nepracuje. Po této změně bylo 
schéma velice hojně využíváno (zejména blokový model), takže muselo dojít 
k opětovnému omezení kvalifikačních podmínek. Dotace zaměstnavateli byla opět 
částečně podmíněna přijetím nového pracovníka. V současnosti existuje možnost 
rozdělení období do dosažení důchodového věku na 2 bloky i možnost redukce pracovní 
doby o 40-60 %. Zaměstnavatel pracovníkovi hradí nejméně 50 % rozdílu mezi mzdou 
před a po zkrácení pracovní doby a sociální pojištění na základě původní výše mzdy. 
Má nárok na dotaci ve výši 50 % dodatečných nákladů z prostředků politiky 
zaměstnanosti (nebo na 100 % náhradu dodatečných nákladů, pokud zaměstná jako 
náhradu osobu nezaměstnanou nebo učně). Ženy nad 50 let a muži nad 55 let mají na 
tuto formu postupného odchodu do důchodu nárok, pokud za ně během posledních 25 
let bylo odváděno pojištění na nezaměstnanost nejméně 15 let. Metoda zkrácení 
pracovní doby (50 % úvazku nebo 2 bloky) je ponechána na domluvě mezi zaměst-
nancem a zaměstnavatelem. Protože bloková varianta je často preferována, je 
považována za problematickou, vede totiž k dřívějšímu ukončení ekonomické aktivity 
člověka. V této podobě se totiž vlastně jedná o program předčasného odchodu do 
důchodu, který je navíc finančně velmi náročný. Další nevýhodu je, že program dotuje 
pokles nabídky práce a podkopává reformy, které Rakousko podniklo s cílem zvýšit 
průměrný věk odchodu z ekonomické aktivity (viz „Podpora zaměstnávání starších 
osob a systém důchodového pojištění“) (OECD, 2005c). 

Podobný program funguje také v Německu. Zákon z roku 1996 zavedl možnost 
postupného odchodu z ekonomické aktivity formou zkrácení pracovního úvazku a 
zmocnil sociální partnery k tomu, aby si sami specifikovali konkrétní pravidla. Využívání 
programu se liší v závislosti na velikosti zaměstnavatele. Je využíván 60 % podniků 
s méně než 500 zaměstnanci a téměř 90 % podniků s vyšším počtem zaměstnanců. 
Zaměstnanec a zaměstnavatel podepisují kontrakt, na jehož základě dochází k redukci 
pracovní doby za celé období účasti na programu přesně o 50 %. Distribuce pracovní 
doby však záleží na jejich dohodě. Je možno zvolit výše popsaný blokový model stejně 
jako například zkrácení pracovního úvazku na 50 % po celé období. Kontrakt musí 
končit nejdříve s dosažením nároku pracovníka na předčasný důchod, pracovník se po 
jeho ukončení nemůže stát nezaměstnaným. Zaměstnanec nemá na účast v programu 
automaticky nárok. Některé velké podniky se však v kolektivních dohodách zavázaly 
k tomu, že určitému podílu starších zaměstnanců účast v programu budou nabízet. 
Zaměstnavatel je povinen hradit pracovníkovi minimálně 20 % rozdílu mezi předchozí 
a sníženou mzdou (tato částka je nezdaněna) a příspěvky na sociální pojištění z 90 % 
předchozí mzdy. Náklady spojené s tímto programem jsou zaměstnavateli refundovány 
z prostředků politiky zaměstnanosti pouze pokud jako náhradu na zbytek úvazku 
přijme nezaměstnaného nebo učně. Proto je takto dotována přibližně pouze třetina až 
polovina kontraktů o zkrácení úvazku. Ve většině případů je tento program spojován 
spíše s redukcí pracovní síly podniku než s aktivním řízením lidských zdrojů. S cílem 
omezit blokový model využití schématu byla o 10 % snížena dotace příspěvků na 
sociální pojištění z prostředků politiky zaměstnanosti u těchto kontraktů (OECD, 
2005d).  

 
2. Schémata umožňující odchod do částečného důchodu po dosažení zákonem 
stanovené věkové hranice pro odchod do důchodu 
 

V těchto schématech se výpočet dávky odvíjí od výše nároku na 
starobní důchod, takže je určitým podílem plného důchodu. 

Ve Švédsku byl reformou v roce 1998 zaveden příspěvkově definovaný tzv. 
NDC systém. Až do roku 2001 existovala jako součást starého důchodového systému 
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možnost využít subvencovaného schématu částečného důchodu v předdůchodovém 
věku (obdobně jako například ve Finsku). Dnes však mohou takové schéma využít 
pouze pracovníci ve veřejném sektoru, pro ostatní bylo zrušeno. Z řady výzkumů 
vyplývalo, že neexistuje významná pozitivní korelace mezi rostoucím počtem pojiš-
těnců, kteří schéma využívali, a mírou zaměstnanosti starších. Program byl také 
finančně náročný. Nově zavedený důchodový systém však dává starším osobám 
možnost, jak ještě pružněji kombinovat práci a částečný důchod. Po dosažení věku 61 
let si každý pojištěnec může vybrat ze tří možností: 1. odchod do plného důchodu, 2. 
pokračování v práci na plný úvazek, 3. pracovat na částečný úvazek a vedle toho 
pobírat důchod ve výši 25 %, 50 % nebo 75 % celého starobního důchodu. V novém 
systému si každý pojištěnec spoří na jakýsi virtuální důchodový účet. Na základě stavu 
tohoto účtu je mu při odchodu do důchodu podle naděje dožití v tom okamžiku 
stanovena důchodová dávka. Jde o systém pojistně-matematicky neutrální, kde se 
může každý jedinec rozhodnout na základě individuálních preferencí, kdy a jak začne 
po dosažení věku 61 let naakumulované prostředky z virtuálního účtu formou důcho-
dové dávky využívat (OECD, 2003). Švédský systém je neutrální rovněž vůči trhu 
práce v tom smyslu, že jej nedeformuje tak jako dávkově definované systémy. 
Jde o dobrý příklad zabudování částečného důchodu do systému důchodového pojiště-
ní. Taková úprava poskytuje starým lidem možnost uplatnění individuálních preferencí 
při ukončování ekonomické aktivity a vytváří tak prostor pro postupný odchod z trhu 
práce a prodlužování pracovní kariéry. 

Obdobná schémata byla však zavedena i v dávkově definovaných důchodových 
systémech. Ve Slovinsku má pojištěnec v okamžiku splnění podmínek pro nárok na 
důchod možnost požádat o částečný důchod. Při práci na 50 % úvazek pak pobírá 
důchodovou dávku ve výši 50 % celého starobního důchodu a zbytek jeho důchodo-
vých práv je dále navyšován na základě jeho výdělečné činnosti. V Německu existuje 
vedle výše popsaného schématu umožňujícího zkrácení pracovního úvazku v předdů-
chodovém období i možnost v okamžiku dosažení důchodového věku odejít do 
částečného důchodu. Pojištěnec se tak může při dosažení nároku na starobní důchod 
rozhodnout buď pro celý důchod nebo pro důchod částečný ve výši 1/4, 1/2 či 3/4 celé 
dávky umožňující další příjmy z výdělečné činnosti se stropem na úrovni 1 826, 1372 
či 917 EUR měsíčně.186 Schéma umožňuje pružnou změnu na základě výše měsíčního 
příjmu z výdělečné činnosti. Ačkoli bylo představeno již v roce 1992, není příliš 
využíváno. Ve Francii existuje obdobný program. Při překročení věku 60 let může 
pojištěnec při zkrácení úvazku získat částečný důchod a navyšovat svá zbývající 
důchodová práva v souladu s pokračujícími příjmy. Při zkrácení pracovního úvazku na 
úroveň mezi 80-60 % má pojištěnec nárok na 30% důchod, při zkrácení úvazku na 
60-40 % na 50 % důchod a při zkrácení úvazku pod 40 % plného úvazku má nárok na 
70 % důchod.  

 
Shrnutí 

Hlavním cílem schémat částečného důchodu tak, jak v současnosti 
v mnoha evropských zemích fungují, je spíše nabídnout lidem alternativu k 
předčasným důchodům než podporovat prodloužení aktivního pracovního 
života po dosažení důchodového věku. Má to své opodstatnění i s ohledem na 
velkou popularitu schémat předčasných důchodů u zaměstnanců, odborů i zaměstna-
vatelů.  

                                                 
186  Tyto limity platily pro rok 2004 pro staré spolkové země a při jejich stanovení hrají roli také předchozí 

příjmy pojištěnce.  
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Existuje několik důvodů pro určitou skepsi ohledně toho, do jaké míry se daří 
naplňovat očekávané cíle schémat umožňujících odchod do částečného důchodu před 
dosažením zákonné věkové hranice pro odchod do důchodu:  

1. Zájem o tato schémata byl dlouhá léta ve většině zemí nízký. Hlavním důvodem 
byl fakt, že starší osoby volily raději předčasný starobní důchod. Až se zpřísněním 
podmínek pro předčasné důchody a zvýšením dotace částečného důchodu z veřej-
ných zdrojů v některých zemích byl zaznamenán zvýšený zájem o toto schéma.  

2. Pokud má být schéma částečného důchodu nastaveno tak, aby bylo široce 
využíváno, pravděpodobně půjde o program finančně velmi náročný. I přes vysoké 
finanční náklady by však mohla být jeho existence oprávněná, pokud by skutečně 
vedl ke zvýšení reálného věku odchodu do důchodu. Vedle pozitivních finančních 
dopadů na příjmovou stranu veřejných rozpočtů by jeho existence přispěla 
k udržení zkušené pracovní síly na trhu práce a k naplnění cílů společenské povahy 
(jako např. lepší začlenění starších lidí do společnosti, jejich vyšší sebevědomí, 
vyšší životní úroveň, atd.).  

3. Tvrzení, že zkrácení pracovního úvazku umožňuje delší setrvání pracovníka na trhu 
práce, je pouhou hypotézou. Schéma částečného důchodu tak, jak dnes v mnoha 
evropských zemích funguje, pravděpodobně k prodloužení pracovního života 
nevede (viz výše).  

 

Schémata umožňující odchod do částečného důchodu po dosažení 
statutární věkové hranice pro odchod do důchodu dávají každému pojištěnci 
možnost zvážit, zda odejít do důchodu zcela nebo pobírat jen částečný důchod. 
Schéma není třeba dotovat z veřejných zdrojů. Ve Švédsku, kde takové schéma do 
systému důchodového pojištění zabudovali, dosud není dopad na chování pojištěnců 
zřejmý. V Německu toto schéma existuje již od roku 1992 a pojištěnci volí jiné cesty 
k odchodu do důchodu. Pro úspěšné zavedení schémat umožňujících odchod do 
částečného důchodu po dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu je 
rozhodující dopad na náhradový poměr výsledného důchodu k předchozí mzdě a 
srovnání s alternativními možnostmi (především s úplným odchodem do důchodu). 
Stát, který se rozhodne pro zavedení takového schématu, musí proto volit nastavení 
parametrů schématu tak, aby bylo dobře přijato a využíváno.  

 

4. Formulace směrů řešení a jejich objektivní zhodnocení 

Z dosavadního vývoje na trhu práce ve vyspělých průmyslových zemích Evropy 
se ukazuje, že pro zvýšení zaměstnanosti lidí v předdůchodovém věku nestačí pouze 
omezit předčasné důchody a zvyšovat statutární věkovou hranici pro odchod do 
důchodu. Je nutné navázat dalšími doprovodnými reformami. Za prvé, nabídnout 
lidem, kteří zůstanou v zaměstnání déle, příp. i po dosažení důchodového věku, 
dostatek pracovních příležitostí na trhu práce. Pokud totiž starší lidé ztratí dosavadní 
zaměstnání, po určitém období nezaměstnanosti a aktivní snahy o nalezení nového 
zaměstnání ve velké míře přecházejí do ekonomické neaktivity. Důvodem je jak 
nemožnost najít nové zaměstnání, tak rovněž neochota zaměstnavatelů nabízet nová 
pracovní místa starším lidem. Za druhé, omezit přístup k dalším „únikovým cestám“ 
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z trhu práce, jako např. invalidní důchody nebo podpora v nezaměstnanosti. Tato 
schémata totiž často představují silné negativní pobídky k pracovní aktivitě.187 

V kapitole 2. jsme se zabývali systémem důchodového pojištění České republiky 
z hlediska toho, zda umožňuje postupný odchod z ekonomické aktivity před dosažením 
statutární věkové hranice pro odchod do důchodu a po překročení této hranice. 
Identifikovali jsme negativní finanční pobídky pro takový postupný odchod z trhu 
práce. V této kapitole předkládáme náměty, jejichž přijetí nepředpokládá zásadní 
změny systému důchodového pojištění a vyžaduje pouze dílčí novelizaci zákona o 
důchodovém pojištění, případně novelizaci pracovněprávní legislativy. Jednotlivé 
předkládané směry řešení je možno použít izolovaně nebo navzájem kombinovat a 
v některých případech tak dosáhnout jejich větší účinnosti. V jiných případech jde zase 
o možné alternativy. Nejprve předkládáme několik námětů, jejichž cílem je odstranění 
limitů pro postupné snižování pracovní aktivity starších pracovníků existujících v sou-
časném důchodovém systému a identifikovaných v kapitole 2. Na závěr podáváme 
přehled možností zavedení schématu částečného důchodu v České republice. 

4.1 Prodloužení rozhodné doby pojištění  

Postupné prodlužování rozhodné doby pojištění na celou dobu účasti pojištěnce 
v systému důchodového pojištění po dosažení věkové hranice 18 let. Dolní hranicí by 
nadále zůstal rok 1986. Rozhodná doba pojištění by se postupně prodlužovala i po 
roce 2016 a nebyla by tedy omezena maximem 30 let, jak je tomu podle stávající 
právní úpravy. 

 

Výhody 

Dlouhé rozhodné období pro stanovení výše důchodové dávky obecně umožňuje 
před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu pracovníkovi zkrátit 
pracovní úvazek či přejít na méně náročnou práci za nižší mzdu s menším dopadem na 
výši důchodové dávky. Jedná se o řešení spravedlivé, posiluje se vazba mezi výší 
důchodové dávky a odvedeným pojistným. Změna nevyžaduje dotaci z veřejných 
zdrojů. Pokud by v důchodovém systému byla posílena vazba výše odváděného 
pojistného a výsledné dávky, prodloužení rozhodné doby pojištění by bylo významným 
příspěvkem k vytvoření vhodných podmínek pro postupné snižování ekonomické 
aktivity před odchodem do důchodu. 

 

Nevýhody 

Vliv takové změny na chování pojištěnců by byl velice malý a vzhledem k míře 
redukce a nastavení redukčních hranic při stanovení výpočtového základu by reálně 
měla rozpoznatelný vliv na stanovení výše důchodu jen u nízkopříjmových skupin. 
Vzhledem k pomalému tempu prodlužování rozhodné doby se jedná o námět, jehož 
efekt by bylo možno zaznamenat ve větší míře až v delším časovém horizontu.  

                                                 
187  V některých zemích nemusí starší nezaměstnaní lidé pobírající podporu v nezaměstnanosti splňovat 

požadavek aktivního hledání práce (toto neplatí pro ČR, i když pracovníci úřadu práce připouštějí, že 
v situaci nedostatku volných míst na otevřeném trhu práce k tomuto požadavku často nepřihlížejí). 
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4.2 a) Zamezení dopadu zkrácení pracovního úvazku v předdůchodovém věku 
na výši důchodové dávky 

V případě přechodu pracovníka na zkrácený úvazek v předdůchodovém věku by 
při výpočtu důchodové dávky nebyl brán v úvahu pokles odváděného pojistného. 
Pojištěnci by takový nárok vznikal například 5 let před dosažením statutárního 
důchodového věku. Podmínkou k využití schématu by byla dlouhá doba účasti na 
pojištění (například 35 let). Při výpočtu důchodové dávky by se vycházelo z výše 
příjmů před zkrácením úvazku (například z průměru za předchozí tři roky). Náklady 
takového řešení by mohl nést systém důchodového pojištění. Vzhledem k očekáva-
nému vývoji jeho bilance by však bylo vhodnější je hradit ze státního rozpočtu formou 
dotace odváděného pojistného. Takové řešení by muselo být provázeno zavedením 
podpůrných opatření na trhu práce. 

 

Výhody  

Jednalo by se o schéma, které by pojištěncům s dlouhou pracovní kariérou 
umožnilo přizpůsobit pracovní úvazek svým možnostem ve vyšším věku bez obavy o 
dopad na výši budoucího důchodu. U těchto osob se dnes případné zkrácení pracovního 
úvazku v předdůchodovém období odráží na výši důchodu nepřiměřeně a tento směr 
řešení na rozdíl od postupného prodlužování rozhodné doby pojištění by přinesl 
okamžitý efekt. Schéma by mohla využít i část osob, které dnes odchází do předčas-
ného důchodu. V takovém případě by mělo pozitivní vliv na zaměstnanost a jeho 
zavedení by přineslo i zvýšení reálného věku odchodu do důchodu. Vzhledem k tomu, 
že dopad zkrácení pracovního úvazku na výši důchodové dávky není ve skutečnosti 
závažný, rozhodující by byl psychologický efekt takové možnosti. 

 

Nevýhody 

Při širším využívání schématu by takové řešení bylo nákladné. Oslabení vazby 
výše předdůchodových příjmů a důchodové dávky pojištěnce je dalším negativem 
námětu. Velkým problémem je zejména narušení principu stejného zacházení 
s pojištěnci a také zneužitelnost schématu. Fiktivní deklarací snížení příjmů by jedinec 
splňující podmínky účasti mohl využít schématu ke snížení odvodů na sociální pojištění 
bez důsledku na výši důchodové dávky. Ve skutečnosti by přitom pracoval stále na 
plný úvazek. Někteří zaměstnavatelé by ve snaze snížit vedlejší náklady práce mohli 
starší zaměstnance i tlačit k účasti na takovém programu. 

 

4.2 b) Snížení dopadu zkrácení pracovního úvazku v předdůchodovém věku 
na výši důchodové dávky 

Při nominálním snížení příjmů v předdůchodovém věku (například v důsledku 
přechodu na zkrácený úvazek) by se při výpočtu důchodové dávky bral v úvahu pokles 
odváděného pojistného jen z části (například z 50 %). Pojištěnci by takový nárok 
vznikal například 5 let před dosažením statutárního důchodového věku. Podmínkou 
k využití schématu by byla dlouhá doba účasti na pojištění (například 35 let). Náklady 
viz varianta 4.2 a). 
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Výhody 

Takové schéma by zajistilo zmenšení dopadu zkrácení pracovního úvazku 
v předdůchodovém období na výši důchodové dávky, vytvářelo by však menší prostor 
ke zneužití jako u varianty 4.2 a). Toto řešení by patrně nebylo tak populární, náklady 
s ním spojené by byly nižší. 

 

Nevýhody 

Důsledky zkrácení pracovního úvazku na výši důchodové dávky by takové řešení 
zcela neodstranilo. Bylo by tedy patrně využíváno nižším počtem osob a k postupnému 
ukončování ekonomické aktivity osobami v předdůchodovém věku by nepřispělo 
v takové míře jako varianta 4.2 a).  

4.3 Zavedení možnosti souběhu předčasného důchodu s výdělečnou činností 
s omezením výše příjmů  

Do výše příjmů z výdělečné činnosti například na úrovni dvojnásobku životního 
minima by dávka předčasného trvale kráceného důchodu byla vyplácena v plné výši. 
Pokud by tato úroveň byla překročena, byla by vyplácená dávka redukována 
(například na 50 %) nebo by její výplata byla dočasně zastavena. Pokud by příjmy 
pracovníka z výdělečné činnosti zase klesly pod stanovenou hranici, získal by znovu na 
výplatu předčasného důchodu nárok. 

 

 Výhody 

Tento směr řešení by podpořil u pracovníků, kteří se rozhodli pro předčasný 
důchod, postupné snižování pracovní aktivity namísto dnes závazného úplného 
odchodu z trhu práce. Vznikl by prostor i pro práci na částečný úvazek v tomto období. 
Pravděpodobně by se zvýšila zaměstnanost starších lidí a klesl by patrně reálný věk 
odchodu do důchodu. Z hlediska bilance důchodového účtu by takový směr řešení měl 
dokonce pozitivní efekt, znamenal by zvýšení příjmů z pojistného. Za předpokladu 
zvýšení popularity schématu oproti dnešku, by se sice z krátkodobého hlediska zvýšily 
výdaje důchodového systému, ale výhled systému z dlouhodobého hlediska by se 
zlepšil (viz „Podpora zaměstnávání starších osob a systém důchodového pojištění“ 4.3 
e)). 

 

Nevýhody 

V současnosti, kdy dochází obecně ke zpřísňování podmínek, za nichž lze do 
předčasného důchodu odejít, by takový směr řešení znamenal krok opačným směrem. 
Mohlo by dojít k velkému nárůstu podílu předčasných důchodů na celkovém počtu nově 
přiznaných důchodů a nárůstu výdajů systému důchodového pojištění z krátkodobého 
hlediska (viz „Podpora zaměstnávání starších osob a systém důchodového pojištění“ 
4.3 e)). 
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4.4 Možné cesty k zavedení částečného důchodu v České republice  

a) Zavedení schématu částečného důchodu při dosažení statutárního 
důchodového věku jako součásti systému důchodového pojištění188 (a 
současné zvýšení bonifikace odkladu odchodu do důchodu) 

 

Při dosažení statutárního důchodového věku by pojištěnec při zkrácení 
pracovního úvazku mohl odejít do částečného důchodu. Při zkrácení úvazku na 3/4 by 
pobíral čtvrtinu celého důchodu, při zkrácení úvazku na 1/2 by pobíral poloviční 
důchod a při zkrácení úvazku na 1/4 by pobíral tři čtvrtiny důchodu. Za odklad 
odchodu do důchodu by přitom byla navyšována procentní výměra důchodu o 2 % 
(oproti dnešním 1,5 %) výpočtového základu za každých dalších 90 dní. Existovala by 
i možnost nejprve odejít do důchodu jen čtvrtinového, později polovičního a nakonec 
pobírat před úplným odchodem do důchodu tři čtvrtiny celého důchodu. Po celou dobu 
by přitom mohl pojištěnec navyšovat svá zbývající důchodová práva. 

 

Výhody 

Zavedení takové možnosti postupného odchodu do důchodu až po dosažení 
statutární věkové hranice pro odchod do důchodu by odpovídalo preferenci zavádění 
schémat částečného důchodu pro pojištěnce, kteří již dosáhli věkové hranice pro 
odchod do důchodu (European Commission, 2006). Obdobné schéma bylo zavedeno 
v Německu. Schéma by mohlo být i odpovědí na současnou situaci, kdy jsou starší 
pracovníci ochotni ke zkrácení pracovního úvazku až v souběhu s pobíráním důchodové 
dávky a nemá to vliv na výši důchodu. V případě vhodného nastavení pojistně- 
matematické bonifikace by případné zavedení takového schématu vedlo ke zvýšení 
průměrného reálného věku odchodu do důchodu. Zvýšení bonifikace přesluhování by 
přineslo větší zájem pojištěnců o odklad důchodu oproti dnešní situaci, kdy většinou 
volí souběh důchodu s výdělečnou činností. S ohledem na míru ekonomické aktivity 
starších osob se jedná spíše o opatření neutrální. Lidé v důchodovém věku, kteří chtějí 
pracovat, již dnes pracují. Plusem takové varianty by bylo rozšíření možností 
pojištěnců, kteří již dosáhli statutární věkové hranice pro odchod do důchodu. Mohli by 
zvolit podle jejich individuálních preferencí cestu, kterou do důchodu odejdou.  

 

Nevýhody 

Jako problematická se jeví otázka vhodného nastavení pojistně-matematické 
bonifikace s ohledem na existenci alternativy v podobě práce v souběhu s důchodem. 
Pokud by došlo ke zvýšení bonifikace přesluhování, znamenalo by to oproti současné 
situaci mírné zvýšení výdajů systému důchodového pojištění. Při ponechání bonifikace 
na současné úrovni by zavedení částečného důchodu pravděpodobně nebylo příliš 
využíváno. 

 

                                                 
188  Zavedení obdobného schématu je součástí souboru parametrických změn důchodového pojištění 

připravovaného v současnosti MPSV. 
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b) Zavedení schématu částečného důchodu jako součásti systému důchodo-
vého pojištění umožňujícího čerpání částečného důchodu již před dosažením 
statutární věkové hranice pro odchod do důchodu 

 

Šlo by o alternativu odchodu do předčasného důchodu. Každý pojištěnec by 
mohl (například 3 nebo 5 let) před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do 
důchodu požádat o částečný starobní důchod (například poloviční důchod). Při takovém 
částečném důchodu by mu byla pod podmínkou zkrácení pracovního úvazku vyplácena 
důchodová dávka. Její výše by byla odvozena od rozdílu mezi výší příjmu před 
zkrácením úvazku a po něm. Tato dávka (například ve výši 50 % výpadku mzdy) by 
byla hrazena z důchodového systému. Podmínkou k účasti na programu by byla 
splněná doba pojištění minimálně 35 let. Výpadek plateb do systému důchodového 
pojištění by byl kompenzován (nebral by se při výpočtu důchodu v úvahu). Tento 
způsob odchodu do důchodu by tedy neměl negativní vliv na budoucí výši důchodové 
dávky. 

 

Výhody 

Jako nástroj ke zvýšení míry ekonomické aktivity starších pracovníků by patrně 
bylo takové řešení účinné. V této podobě funguje schéma částečných důchodů ve 
Finsku a je populární. Jeho zavedení v České republice by patrně rovněž přineslo vyšší 
zaměstnanost starších pracovníků, ale při hodnocení přínosu schématu je třeba vzít 
v úvahu i další kritéria hodnocení. Na celkový počet hodin odpracovaných staršími 
pracovníky by zavedení takového schématu částečného důchodu nemělo patrně velký 
vliv (viz 3.).  

 

Nevýhody 

Financování schématu by patrně bylo velice nákladné, pokud by schéma mělo 
být dostatečně atraktivní ve srovnání s předčasným důchodem. Náklady by přitom 
nesl zejména systém důchodového pojištění, jehož úkolem není řešit problémy na trhu 
práce. Zkrácení pracovních úvazků mnoha pracovníků by mělo negativní dopad na 
příjmy celého systému sociálního pojištění i na příjmy státního rozpočtu z daní z 
příjmů. Schéma by také bylo zneužitelné (viz 4.2 a)). Z hlediska důchodového systému 
by tento směr řešení přinesl i zvýšení výdajů spojené s placením dávky. To je 
vzhledem k očekávanému vývoji bilance důchodového účtu nepřijatelné. Pokud by 
platila hypotéza, že přechod na práci na částečný úvazek na konci pracovní kariéry 
znamená prodloužení pracovní kariéry, tak by delší setrvání pracovníka na trhu práce 
mohlo z hlediska veřejných rozpočtů do jisté míry kompenzovat výše zmíněné náklady. 
Podle zkušeností Finska se však zdá, že tato hypotéza spíše neplatí (viz 3.).  

 

c) Zavedení schématu částečného důchodu financovaného z aktivní politiky 
zaměstnanosti (APZ) 

 

Pracovníkovi, který zkrátí pracovní úvazek na polovinu, by zaměstnavatel hradil 
50 % rozdílu oproti původní mzdě a rovněž sociální pojištění podle původní výše mzdy. 
Zaměstnavatel by měl nárok na dotaci ze zdrojů APZ ve výši 50 % (popřípadě 100 
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%189) dodatečných nákladů. Pracovníci by měli možnost se účastnit tohoto programu, 
pokud za ně během posledních 20 let bylo odváděno pojištění na nezaměstnanost 
nejméně 12 let.  

 

Výhody 

Takové řešení by mělo pozitivní vliv na míru ekonomické aktivity starších, 
udržení těchto pracovníků a jejich zkušeností na trhu práce a omezení nebezpečí 
sociálního vyloučení prostřednictvím jejich aktivního zapojení do života společnosti 
v souladu s jejich možnostmi. Cílem tohoto směru řešení je zvýšit zaměstnanost 
starších osob před dosažením statutárního důchodového věku, takže zavedení 
schématu částečného důchodu prostřednictvím opatření aktivní politiky zaměstnanosti 
a financováním ze zdrojů určených na APZ je logičtějším řešením než přenesení 
finančního břemene na systém důchodového pojištění. Rakousko, kde bylo podobné 
schéma zavedeno, má obdobný důchodový systém jako Česká republika a obě země 
jsou spojeny i společnou právní tradicí, ke které se naše republika po roce 1989 znovu 
přihlásila.  

 

Nevýhody 

Řešení by bylo nákladné a zneužitelné a přínos s ohledem na zvýšení počet 
odpracovaných hodin a odklad odchodu z ekonomické aktivity u starších osob je 
problematický (viz 4.4 b)). Zdroje APZ v současnosti nejsou dostatečné k financování 
takového schématu, pokud by byl populární.  

 
 
 

                                                 
189  To v případě, že zaměstná jako náhradu osobu nezaměstnanou nebo učně. 



Příloha II 
 
 

 352

Literatura 
 
EIRO (2001): Progressive retirement in Europe,  
http://www.eiro.eurofound.ie/2001/09/study/TN0109184S.html 
 
ILMAKUNNAS, P. - ILMAKUNNAS, S. (2006): Gradual Retirement and Lengthening of 
Working Life 
 
Commission of the European Communities (2004): Communication from the 
Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions. Increasing the employment of 
older workers and delaying the exit from the labour market  
 
KARPÍŠEK, Z. (2006): Statistická analýza zaměstnanosti starších osob, VÚPSV, interní 
studie pro projekt Podpora zaměstnávání starších osob  
 
Markent (2005): Postoje starších zaměstnanců. Závěrečná zpráva z výzkumu, Praha 
 
Markent (2005): Zaměstnávání starších osob. Závěrečná zpráva z výzkumu, Praha  
 
Markent (2006): Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání starších osob. Závěrečná 
zpráva z výzkumu, Praha 
 
OECD (2001): Ageing and Income. Financial Resources and Retirement in 9 OECD 
Countries  
 
OECD (2003): Ageing and Employment Policies: Sweden, 
www1.oecd.org/publications/e-book/8103071E.pdf 
 
OECD (2004a): Ageing and Employment Policies: Finland, 
 
OECD (2004b): Stárnutí a politika zaměstnanosti. Česká republika 
 
OECD (2005a): Ageing and Employment Policies: Denmark,  
www1.oecd.org/publications/e-book/8105151E.pdf 
 
OECD (2005b): Ageing and Employment Policies: Netherlands,  
www1.oecd.org/publications/e-book/8105151E.pdf 
 
OECD (2005c): Ageing and Employment Policies: Austria, 
www1.oecd.org/publications/e-book/8105151E.pdf 
 
OECD (2005d): Ageing and Employment Policies: Germany,  
www1.oecd.org/publications/e-book/8105151E.pdf 
 
OECD (2006): Ageing and Employment Policies: Live Longer, Work Longer 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha III 

 

Expertní šetření úřadů práce  



 

 

 

 

 



Příloha III 
 
 

 355 

1. Shrnutí expertních studií vybraných úřadů 
práce 

Text shrnuje hlavní poznatky ze studií, které na základě předložené osnovy 
vypracovali zástupci vybraných úřadů práce. Ke spolupráci byly vyzvány následující 
úřady práce: ÚP Zlín, ÚP v Chomutově, ÚP Opava, ÚP České Budějovice, ÚP Praha-
západ, ÚP Ostrava. 

1.1 Význam problému 

Problematika zaměstnanosti starších osob se stává stále více aktuální a 
vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji se bude její závažnost i nadále 
zvyšovat. Experti oslovených úřadů práce se shodují, že kategorie osob ve věku nad 
50 let představuje na trhu práce nejvíce ohroženou a nejproblematičtější skupinu. 
Vedle nedostatečné nabídky vhodných pracovních míst ovlivňuje negativně pozici této 
věkové skupiny na trhu práce řada dalších omezujících faktorů, jejichž vzájemná 
kumulace problémy starších osob dále prohlubuje.  

Shoda panuje ohledně nutnosti zvýšeného úsilí věnovaného této problematice, 
přičemž na řešení se musí aktivně podílet obě strany pracovního trhu. Řešení ovšem 
nespočívá pouze ve zvýšení počtu pracovních míst pro tuto specifickou skupinu osob. 
Experti upozorňují především na nutnost zvýšení kvality pracovní síly a motivace k 
práci u starší věkové skupiny a změnu negativního postoje k této rizikové skupině, a 
to jak ze strany zaměstnavatelů, tak také celé společnosti.  

I přes některé přednosti vyplývající z dlouhodobých pracovních a životních 
zkušeností osob starších 50 let lze, společně s osobami se zdravotním postižením, tuto 
skupinu zařadit k nejrizikovějším skupinám na trhu práce, která v soutěži s mladšími 
věkovými skupinami na trhu práce častěji prohrává. V případě ztráty zaměstnání hle-
dají starší občané nové zaměstnání výrazně obtížněji a zůstávají déle nezaměstnaní. 
Starší osoby snášejí ztrátu pracovního místa a delší období nezaměstnanosti mnohem 
hůře. Ve srovnání s mladšími věkovými skupinami vnímají nezaměstnanost více 
osobně, považují ji za životní prohru, bojují s pocity vlastní nepotřebnosti či 
zbytečnosti. Zhoršený psychický stav spojený s tíživou situací vyvolává u těchto lidí 
ztrátu motivace k hledání nového zaměstnání, což jen dále snižuje možnosti nalezení 
východiska z jejich tíživé situace.  

1.2 Charakteristika starších osob  

Starší pracovní síla ve věku 50+ může - podle hodnocení expertů z úřadů práce 
- zaměstnavatelům nabídnout především: 

- dlouholeté pracovní a životní zkušenosti,  

- vyšší zodpovědnost a loajalitu k firmě,  

- uvážlivější a vyrovnanější rozhodování,  

- spolehlivost,  

- nižší pravděpodobnost fluktuace,  

- větší časovou flexibilitu (v důsledku snížení rodinných povinností).  
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Negativních charakteristik zhoršujících pozici starších osob na trhu práce nalezli 
experti mnohem více, přičemž situaci ještě ztěžuje vzájemné propojování níže 
zmíněných rizikových faktorů. 

 

Mezi nejčastěji zmiňované nedostatky starších osob lze zařadit: 

- nízkou úroveň dosaženého vzdělání, 

- nižší fyzickou výkonnost, 

- zatíženost stereotypy, 

- neochotu dále se vzdělávat, 

- chybějící dovednosti v používání nových technologií, 

- nedostatečné jazykové znalosti, 

- nedostatečnou počítačovou gramotnost, 

- nižší flexibilitu v souvislosti se změnami používaných pracovních postupů, 

- zdravotní problémy ovlivňující pracovní výkonnost a častější pracovní neschopnost, 

- výraznější dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na psychiku starších osob oslabující 
motivaci k hledání nového zaměstnání, 

- negativní pracovní stereotypy získané v předešlých zaměstnáních, 

- neznalost metod hledání zaměstnání, 

- vyšší finanční nároky, 

- neochotu pracovat na nižší pozici. 

 

Hlavní faktory ovlivňující uplatnění osob na trhu práce představují věk, 
dosažená úroveň vzdělání a zdravotní stav. Ve vztahu k trhu práce působí rostoucí věk 
a zhoršující se zdravotní problémy s přibývajícím věkem negativně, naopak vyšší 
úroveň vzdělání posiluje pozici pracovní síly na trhu práce. Vzdělání je všemi experty 
shodně považováno za rozhodující faktor zaměstnanosti straších osob. Rostoucí 
úroveň vzdělání přináší vyšší šance uplatnění a setrvání na trhu práce. Největším 
problémům na trhu práce čelí starší osoby s nízkou úrovní vzdělání, která je kvalifikuje 
pouze na výkon manuálních, fyzicky náročných profesí, přičemž schopnost vykonávat 
tyto práce s rostoucím věkem výrazně klesá. Určitou výjimku z pravidla přímé 
úměrnosti „vyšší vzdělání = vyšší šance na trhu práce“ představují mezi uchazeči o 
zaměstnání vysokoškolsky vzdělané osoby starší 50 let disponující vysoce odbornými 
znalostmi. Jedná se o osoby, které zastávaly vysoké řídící funkce, ale v důsledku 
nedostatečného počtu volných míst pro takto vysoce kvalifikované starší pracovníky 
jim nelze nabídnout pracovní místo odpovídající jejich schopnostem. Objevuje se zde 
problém předkvalifikovanosti či jednostranné - dnes již neaktuální - vysoké kvalifikace 
a nižšího zájmu těchto osob o horší pracovní pozice, případně o překvalifikování se na 
nové pracovní místo. Vedle dosažené úrovně vzdělání je nutné současně zohlednit 
obor vzdělání a profese. Nedostatek pracovní síly v určitých oborech pak může způsobit 
i zvýšení poptávky po méně kvalifikované pracovní síle. Obecně však lze shrnout, že 
zvyšující se věk násobí nevýhody spojené s nízkou úrovní vzdělání a horšího zdravot-
ního stavu. Přidruží-li se k tomu ještě zdravotní problémy, jejichž výskyt je u 
nízkokvalifikovaných osob vykonávajících po většinu života fyzicky náročnou práci 
pravděpodobnější, stává se taková osoba jen velmi těžko zaměstnatelnou. Se 
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zvyšujícím se věkem jsou spojeny častější kombinace negativních faktorů prohlubu-
jících znevýhodnění této skupiny pracovní síly. Naopak, vyšší úroveň dosaženého 
vzdělání poskytuje lepší podmínky na trhu práce.  

  Podle názorů expertů z úřadů práce je pohlaví ve vztahu k uplatnění osob 
starších 50 let na trhu práce připisována nižší role. Negativně se může projevit 
především nižší věková hranice důchodového věku žen. 

 Připravenost starších osob k výkonu práce hodnotí oslovení experti spíše 
pozitivně, zejména při vzájemném srovnání s mladšími věkovými kategoriemi. 
Připravenost k výkonu práce je individuální a - spíše než na věku - záleží vždy na 
osobních charakteristikách a aktivitě jedince. Obecně jsou starší osoby považovány za 
odpovědnější, důkladnější, více si vážící zaměstnání, osoby s delší praxí, preferující 
kvalitu pracovního výkonu. Na druhé straně jsou starším osobám vytýkány zastaralé 
znalosti a dovednosti a neochota k jejich dalšímu doplňování, menší schopnost 
přizpůsobovat se změnám, zatíženost nevhodnými stereotypními návyky, chybějící 
dovednosti v používání nových technologií, jazyková bariéra.  

Největší problémy s uplatněním na trhu práce mají lidé, u nichž dochází ke 
kumulaci výše zmíněných negativních faktorů, tzn. lidé s nízkou úrovní dosaženého 
vzdělání, nevyhovující kvalifikací s ohledem na požadavky trhu práce, se zdravotními 
problémy.190 Vedle toho zde dále působí i osobnostní charakteristiky jedinců, úroveň 
schopnosti sebeprezentace a jejich sebevědomí.  

Hlavním důvodem k setrvání starších osob v zaměstnání je ekonomická moti-
vace, neboť odchod do důchodu je spojen s poklesem v příjmech. Vzhledem k rozdílům 
ve výši příjmů jednotlivých vzdělanostních skupin bude tento faktor nejsilnější u osob 
s vyšší úrovní vzdělání. Zejména i proto se u této skupiny objevují odchody do 
předčasných důchodů zcela výjimečně a jen ze závažných důvodů, zejména zdravot-
ních. Ostatní faktory setrvání v zaměstnání jsou ještě více diferencované zejména 
v závislosti na dosaženém vzdělání osob. U kategorie osob s vyšším vzděláním je to 
především snaha pokračovat v realizaci v daném oboru, zůstat zapojen do aktivního 
života, využít celoživotní zkušenosti a spokojenost v současném zaměstnání.  

Naopak, motivace pro odchod do předčasného důchodu je vyšší u osob s nižším 
vzděláním, kde rozdíly mezi pracovními příjmy a přiznaným důchodem nejsou u osob 
s nízkými výdělky tak výrazné. Odchod do předčasného důchodu je pro ně přijatelnější 
něž dlouhodobé hledání zaměstnání či podstoupení dalšího vzdělávání. Další důvody 
odchodu do předčasného důchodu představují nespokojenost s výkonem namáhavé a 
mnohdy i stereotypní práce, zdravotní problémy a potřeba péče o rodinné příslušníky. 

 
1.3 Vzdělávání  

Odborná kvalifikační připravenost starších lidí, kteří se v průběhu pracovní 
kariéry dále vzdělávali, zůstává i ve vyšším věku na dobré úrovni. Současně však 
existuje i značný počet nekvalifikovaných lidí s nízkou úrovní dosaženého vzdělání a 
nedostatečným zájmem o průběžné doplňování svého vzdělání. Osoby, jenž mohou 
nabídnout dlouholetou praxi v určitém oboru, ale bez možnosti formálního doložení 

                                                 
190  Minimální možnosti pracovního uplatnění tak mají starší osoby s nízkou úrovní vzdělání vykonávající po 

celý život fyzicky namáhavé zaměstnání. Jejich situaci by bylo možné částečně řešit přeřazením na méně 
fyzicky, kvalifikačně a časově náročné pozice. Problém však spočívá v nedostatečné nabídce takovýchto 
pracovních míst. 
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získaných odborných znalostí, tak mají zhoršené výchozí podmínky v případě hledání 
nového zaměstnání.  

Přestože vzdělání představuje rozhodující faktor ovlivňující uplatnění na 
pracovním trhu a nezbytnost průběžného vzdělávání je stále více zdůrazňována, 
projevují starší osoby nižší ochotu dále se vzdělávat či dokonce změnit současnou 
kvalifikaci. Zájem o další vzdělávání přímo souvisí s úrovní dosaženého vzdělání osob. 
Přístupnější skupinu lidí k dalšímu vzdělávání představují osoby s vyšší úrovní vzdělání. 
Lidé s nízkým vzděláním projevují podstatně menší zájem o další vzdělávání. Podle 
zkušeností expertů z úřadů práce nemají starší uchazeči o zaměstnání se základním 
vzděláním příliš zájem o nabízené rekvalifikační kurzy. Pokud jsou ochotni podstoupit 
nějaké vzdělávání, pak spíše kurzy krátkodobé, zaměřené na výuku dovedností práce 
s počítačem. Naproti tomu zaznamenávají úřady práce vyšší zájem starších osob o 
poradenské služby napomáhající starším v orientaci na trhu práce, motivační aktivity, 
nácvik dovedností a pracovně profesní diagnostiku. 

Nejčastěji uváděné důvody nižšího zájmu starších osob o další vzdělávání 
zahrnují pokles schopnosti učit se, problémy s pamětí, nedostatek sebedůvěry a strach 
ze studijních neúspěchů, přesvědčení starších osob o nepotřebnosti dalšího vzdělávání, 
jehož výsledky - vzhledem k blížícímu se odchodu do důchodu - nebude možné ani 
dostatečně využít, nevyhovující vzdělávací nabídka nezohledňující specifické potřeby 
starších osob. 

Hlavním problémem v oblasti dalšího vzdělávání je neexistence komplexního 
systému dalšího odborného vzdělávání a chybějící speciální vzdělávací kurzy zaměřené 
cíleně na věkově starší pracovní sílu, jenž by zohlednily specifické potřeby starších 
osob. Školskému systému je vytýkána jeho nepružnost a nedostatečná připravenost 
škol na vzdělávání starších (délka vzdělávacích programů, tradiční výukové metody). 
Nedostatky existují také v oblasti certifikace neformálního vzdělávání a problémem je i 
prozatímní nemožnost uznávání kvalifikace na základě získané praxe. Nezbytné je, aby 
se celoživotní vzdělávání stalo samozřejmostí každodenního života jedince a působilo 
tak jako účinná prevence vzniku problémů. Vzhledem k nižšímu zájmu starších osob o 
další vzdělávání je i jejich informovanost a zájem o získání potřebných informací malá. 
Přesto zde chybí ucelený informační systém a zajištění potřebných informací vyžaduje 
více aktivity ze strany jedince. 

1.4 Zaměstnávání  

Experti úřadů práce se shodují, že zaměstnavatelé obecně projevují setrvale 
malý zájem o starší pracovníky, neboť mladší věkové kategorie pro ně představují 
perspektivnější pracovní sílu. Zaměstnavatelé ve vztahu k starším pracovníkům 
zaujímají spíše negativní postoj. Starší pracovní sílu považují za méně výkonnou, 
neovládající práci s novými technologiemi a nedostatečně jazykově vybavenou, 
zatíženou nevhodnými pracovními návyky z předešlého zaměstnání, více trpící zdra-
votními problémy. Naopak nejvíce si zaměstnavatelé na starší pracovní síle cenní 
zodpovědnějšího přístupu k plnění pracovních povinností, pracovních a životních 
zkušeností a praktických dovedností. V případě starších uchazečů o zaměstnání 
evidovaných na úřadu práce může být zájem zaměstnavatelů částečně ovlivněn 
finanční podporou poskytovanou z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti v případě 
zaměstnání staršího pracovníka. Skutečný zájem zaměstnavatelů však závisí 
především na předmětu činnosti podnikání, stavu uspokojení poptávky po pracovní síle 
určité profese, odborné způsobilosti staršího pracovníka. Vliv mají také individuální 
preference zaměstnavatele a jeho osobní vztah k starší části populace.  
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Zaměstnavatelé nijak výrazně neupravují pracovní podmínky s ohledem na 
specifické potřeby starších pracovníků. Možnosti kompenzovat pokles fyzické aktivity 
starších pracovníků mají spíše velké společnosti, disponující vyšším počtem vhodněj-
ších pracovních míst. Naopak, menší zaměstnavatelé tuto možnost nemají. Snížení 
fyzické aktivity starších pracovníků se spíše než v úpravě pracovních podmínek projeví 
častěji ve snížení finančního ohodnocení nebo i rozvázání pracovního poměru.  

I přes zákonný zákaz věkové diskriminace musí tato věková skupina často čelit 
jejím projevům. Konkrétní důkazy o přímé diskriminaci lze získat jen velmi obtížně. 
Nepřímá diskriminace je ale naprosto zřejmá, problém však spočívá v nemožnosti 
jejího postihu.  

Tlak na nucený odchod starších pracovníků je patrný zejména v situacích 
restrukturalizace podniku, kdy dochází k hromadnému snižování stavu pracovníků. 
Zaměstnavatelé zdůvodňují svoje jednání zejména neperspektivností a nižší výkonnosti 
starší pracovní síly. Zaměstnavatelé však častěji přistupují k propuštění starších 
zaměstnanců zejména proto, že v jejich případě lze k zmírnění negativních dopadů 
ztráty zaměstnání využít možností finančního zabezpečení starších osob v podobě 
předčasného či starobního důchodu nebo delší doby pobírání podpor v nezaměstnanosti 
či setrvání v evidenci úřadů práce do dosažení zákonného důchodového věku.  

Starší osoby v mnohem menší míře hledají východisko ze své nepříznivé situace 
v podobě zapojení do aktivit šedé ekonomiky. Vliv na tuto skutečnost má především 
svědomí starších lidí ohledně nesprávnosti a nezákonnosti takového jednání a jejich 
znalost negativních ekonomických dopadů ovlivňujících výši jejich budoucích důchodů. 
Starší osoby preferují jistotu zaměstnání na základě řádné pracovní smlouvy a k 
odchodu do šedé ekonomiky se rozhodují až po vyčerpání ostatních existujících řešení.  

Také zájem starších osob o částečné pracovní úvazky je poměrně malý. 
V období před odchodem do důchodu hraje značnou roli úroveň příjmů ovlivňujících 
výši budoucího důchodu a starší osoby tak upřednostňují práci na plný úvazek. 
Zkrácená pracovní doba naopak představuje východisko pro osoby trpící zdravotními 
problémy, které tak získávají možnost pokračovat v pracovní aktivitě. Svojí roli 
v ochotě k přijetí zaměstnání na kratší pracovní úvazek hraje i přístup k dalším 
zdrojům příjmů (např. částečný invalidní důchod, starobní důchod, kapitálové příjmy, 
odstupné), a tudíž slabší existenční závislost osob na nižším příjmu z částečného 
zaměstnání. Současně ani na straně zaměstnavatelů není příliš velká ochota nabízet 
takto upravené pracovní úvazky, a to zejména z důvodů administrativní a ekonomické 
zátěže. 

Nejvýznamnější opatření aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na zvýšení 
zájmu zaměstnavatelů o starší uchazeče evidované na úřadech práce představují 
veřejně prospěšné práce a vyhrazená společensky účelná pracovní místa. Finanční 
příspěvky poskytované zaměstnavatelům představují silný motivační prvek k zvýšení 
nabídky pracovních míst pro rizikové skupiny na trhu práce.  

Podle vlastního hodnocení disponují úřady práce dostatkem nástrojů k podpoře 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Hlavní problém řešení nezaměstnanosti 
osob se zdravotním postižením nespočívá ani tak v chybějících podpůrných nástrojích, 
ale v nedostatku výrobních programů vhodných pro zdravotně postižené. I v tomto 
případě představuje pro zaměstnavatele nejsilnější motivační faktor finanční zvýhod-
nění v případě zaměstnání osob se zdravotním postižením. Zajištění účinnosti daného 
opatření však současně představuje pro úřady zvýšené nároky na kontrolu využívání 
prostředků poskytnutých jednotlivým zaměstnavatelům. 
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1.5 Řešení nezaměstnanosti 

Starší nezaměstnané osoby vykazují určitá specifika, která je odlišují od 
ostatních věkových kategorií nezaměstnaných osob a negativně ovlivňují možnosti 
řešení jejich neuspokojivé situace. Problémem nezaměstnanosti starších osob je 
především její dlouhodobější průběh. Důsledkem vyšší průměrné délky evidence 
starších osob na úřadech práce, která ve většině případů vede ke ztrátě kvalifikace a 
pracovních dovedností a nárůstu psychických problémů, je pokračující zhoršování jejich 
- už tak nevýhodného - postavení na trhu práce. Ve většině případů se jedná o osoby 
s nedostatečnou nebo nevhodnou kvalifikační úrovní, které současně projevují nižší 
zájem o další vzdělávání a ochotu k případné rekvalifikaci a změně jejich dosavadní 
kvalifikace. Nezaměstnané starší osoby tuto nepříznivou situaci mnohem hůře 
psychicky snášejí a častěji trpí zdravotními problémy.  

Obecné zhodnocení ochoty starších uchazečů o zaměstnaní spolupracovat 
s úřady práce není možné. Ochota je podmíněna individuálně a záleží především na 
mentalitě každého jedince. Vliv má dále také ekonomická a sociální situace jedince, 
jeho skutečný zájem o získání zaměstnání a délka evidence, přičemž její prodlužování 
ochotu k spolupráci oslabuje. Uchazeči mající zájem na řešení své situace aktivně 
s úřady spolupracují, jsou odpovědnější a jejich přístup, zejména ve srovnání s mladší 
generací, je serióznější. Vedle toho zde existuje i značná skupina méně aktivních osob 
očekávajících řešení ze strany úřadů práce v podobě předložení konkrétní nabídky 
práce.  

Stanovení podílu účasti starších uchazečů o zaměstnání na opatřeních aktivní 
politiky zaměstnanosti považují úřady spíše za omezující. Vymezení procentního podílu 
pro určitou kategorii může bránit tvorbě nových pracovních míst určených všem 
uchazečům bez rozdílu věku, kteří mají zájem pracovat. Ve většině případů se 
stanovené limity nedaří úřadům práce naplnit, a to z důvodu nedostatečného zájmu ze 
strany zaměstnavatelů, ale i starších osob. Zejména v případě rekvalifikací je tento 
nezájem uchazečů hlavní příčinou nesplnění stanovených procentních hranic většinou 
úřadů práce. Rekvalifikaci nelze uchazečům jednoduše nařídit, podmínkou její účinnosti 
je vlastní zájem jedince a úprava podle potřeb trhu práce a samotného uchazeče. I 
přes zmíněné hlavní nedostatky přispělo nově zavedené opatření ke zvýšení aktivity 
úřadů při práci s osobami starší věkové kategorie a počtu osob zapojených do 
programů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Nejvíce motivační nástroj v rámci opatření aktivní politiky zaměstnanosti 
představují pro zaměstnavatele finanční dotace na podporu tvorby pracovních míst. 
V případě starších uchazečů jsou nejvýznamnějším nástrojem veřejně prospěšné práce, 
které - vzhledem k širší nabídce nízkokvalifikovaných míst častěji nabízených v místě 
bydliště - lépe vyhovují specifickým potřebám těchto osob. Zájem zaměstnavatelů je 
vysoký také o společensky účelná místa, i když na tato místa spíše hledají mladší 
uchazeče. O rekvalifikace je mezi staršími uchazeči o zaměstnání nedostatečný zájem, 
který se s délkou rekvalifikace ještě snižuje. Starší uchazeči mají většinou zájem jen o 
krátkodobé kurzy zaměřené na získání základních počítačových dovedností. Zájem o 
podporu samostatné výdělečné činnosti ze strany starších osob je nízký.  

Novelou zákona o zaměstnanosti zavedenou možnost zprostředkovávat krátko-
dobější či částečné zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům evidovaným 
po dobu delší než 1 rok hodnotí úřady práce ve vztahu k zaměstnávání starších osob 
vesměs pozitivně. Opatření by mohlo poskytnout dlouhodobě nezaměstnaným osobám 
možnost získat zaměstnání, v některých případech i trvalého charakteru, pracovní 
příjem a zlepšení pozice na trhu práce, neboť díky krátkodobému zaměstnání by osoba 
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nebyla na trhu práce v pozici dlouhodobě nezaměstnaného. Účinnost tohoto opatření 
však snižuje současná nedostatečná nabídka takovýchto pracovních míst a upřednost-
ňování plných pracovních úvazků před prací na částečný pracovní úvazek ze strany 
starších osob. Vzhledem k tomu lze očekávat minimální dopad zavedeného opatření na 
zaměstnanost starších osob.  

Problémy s nezaměstnaností často starší lidé řeší odchodem do předčasného 
důchodu. Zpřísnění podmínek pro čerpání předčasných důchodů částečně omezilo 
zájem o odchod do předčasného důchodu a prodloužilo dobu hledání zaměstnání 
předtím, než dojde k úplné rezignaci ohledně nalezení nového zaměstnání. Současně 
však řada lidí, jenž by jinak odešla do předčasného důchodu, zůstává v evidenci úřadů 
práce a „vyčkává“ zde do dosažení důchodového věku. 

Vzhledem ke ztíženým podmínkám získání nového zaměstnání staršími osobami 
hodnotí experti úřadů práce prodloužení podpůrčí doby pro uchazeče o zaměstnání ve 
věku nad 50 let pozitivně. Současně se objevují obavy z poklesu aktivity těchto osob, 
kterou by prodloužení ochranné doby mohlo přinést. Možnost souběhu omezeného 
výdělku a podpory v nezaměstnanosti je považována za přínos, pokud umožní starším 
osobám alespoň částečně pracovat, zvýšit si příjem a udržet si tak pracovní návyky. 
S tím však souvisí riziko zneužití ze strany zaměstnavatelů v podobě požadavků delší 
pracovní doby a poskytnutí mzdy jen v minimální výši. Nedostatkem je také nízká 
nabídka takovýchto pracovních míst. 

Využívání individuálních akčních plánů v případě starších uchazečů o zaměstnání 
není příliš běžné, a to zejména, podle vyjádření úřadů práce, z důvodu nedostatečného 
zájmu ze strany samotných uchazečů. I přesto jim je věnována zvýšena pozornost 
v podobě rekvalifikací, poradenských služeb, motivačních kurzů.  

Zkušenosti s projekty zaměřenými na podporu zaměstnanosti starších osob se 
mezi úřady práce liší. Úřady práce využívají možností národních projektů a finančních 
prostředků z ESF určených na programy podpory zaměstnanosti. Některé úřady 
realizují i vlastní projekty financované z prostředků vymezených na aktivní politiku 
zaměstnanosti. Hodnocení výsledků realizace projektů je ze strany úřadů práce 
většinou pozitivní.  

Vzájemný poměr mezi pracovními příjmy, sociálními dávkami, podporou 
v nezaměstnanosti a starobním důchodem - podle expertů - podporuje ke setrvání 
v zaměstnání před dosažením důchodového věku. Po dosažení důchodového věku je 
pak pro starší osoby spíše výhodnější souběh pracovního příjmu ze zaměstnání a 
pobírání starobního důchodu. V případě, že starší osoby mají zaměstnání, se kterým 
jsou spokojeny, budou dávat přednost spíše pracovním příjmům. Jestliže však starší 
osoby ztratí zaměstnání, mohou pobírání sociálních dávek či možnost odchodu do 
důchodu vnímat jako pro ně výhodnější řešení. 

K možnosti využití starších osob jako „lektorů“ zaujímají experti z úřadů práce 
spíše odmítavý postoj. Podmínkou zapojení starších osob do vzdělávacích a 
poradenských činností je - vedle požadavku na aktuálnost existujících zkušeností - 
především odborná schopnost dovednosti předávat, zejména tedy znalost základů 
pedagogiky a jazykového projevu.  
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1.6 Ostatní 

Média jsou považována za silný nástroj k ovlivnění postojů a názorů společnosti 
ve vztahu k problematice starší populace a jejímu postavení na trhu práce. Zatím však 
není jejich síly dostatečně využíváno a pokud se již nějaká zmínka v médiích objeví, je 

spíše o podání negativního, nepřívětivého pohledu ve vztahu k starší populaci. 

1.7 Náměty možných opatření k podpoře vyšší zaměst-
nanosti starších osob  

Ekonomická motivace starších osob k setrvání v zaměstnání je podle vyjádření 
expertů z úřadů práce dostatečná, přičemž její síla se s rostoucím příjmem a úrovní 
dosaženého vzdělání zvyšuje. Naopak, motivace k hledání nového zaměstnání u této 
věkové kategorie osob klesá, zejména u lidí s nižšími příjmy a nízkou úrovní 
dosaženého vzdělání. 

Možnost postupného snižování pracovní doby při současném zachování či jen 
mírném omezení původních důchodových nároků starších pracovníků považují experti 
úřadů práce za správnou, v určitých profesích přímo za žádoucí. Otázkou však zůstává 
zájem starších osob o toto opatření, které by současně vedlo ke snížení aktuálního 
příjmu. Ovšem ze strany samotných zaměstnavatelů experti neočekávají příliš velkou 
podporu pro zavedení navrženého opatření. 

Zvýšení míry zaměstnanosti prostřednictvím podpory zahájení samostatné 
výdělečné činnosti se v případě starších osob nejeví jako vhodné opatření. Nevhodnost 
navrženého opatření pro vyšší věkové kategorie vyplývá z náročnosti spojené s podni-
káním a nižšího zájmu o tuto činnost ze strany samotných starších osob. Využití 
opatření se jako účelné jeví pouze tehdy, existuje-li dostatečný zájem o podnikání 
přímo ze strany samotného jedince. Pak je vhodné poskytnout podporu především ve 
formě vzdělávání pro začínající podnikatele, pomoc při vypracování podnikatelského 
záměru. Rozhodně by ale starší osoby neměly být k zahájení podnikání přesvědčovány.  

Částečný starobní důchod - jako alternativa k předčasnému důchodu - by mohl 
být přínosem pro starší osoby. Opět se zde však objevuje riziko nižšího zájmu o práci 
na zkrácený úvazek ze strany starších osob, s nímž je spojen pokles výše aktuálního 
příjmu, i neochota zaměstnavatelů vytvářet takováto pracovní místa. Opatření by 
příznivěji působilo ve prospěch osob vykonávajících těžkou fyzicky namáhavou práci a 
osob se zdravotními problémy.  

V oblasti vzdělávání starších osob je žádoucí vytvářet speciální kurzy přímo 
zacílené na starší osoby, které by zohlednily specifické potřeby této věkové kategorie. 
Především je zapotřebí přizpůsobit výukové metody, obsahy kurzů, přístup lektorů k 
možnostem a schopnostem této věkové kategorie. Vedle vzdělávacích kurzů pro osoby 
v pozdějším věku odstraňujících již existující vzdělanostní nedostatky je současně 
zapotřebí těmto nedostatkům účinně předcházet. Podpora vzdělávání jako nepřetrži-
tého procesu už u mladších věkových kategorií působí zároveň jako prevence vzniku 
problémů a snižuje riziko ztráty znalostí v pozdějším věku. Nutností je zde vytvoření 
funkčního systému dalšího vzdělávání. 

Podpora tvorby pracovních míst v profesích, které na trhu práce chybí, může za 
určitých podmínek představovat řešení ke zvýšení pracovní aktivity starších osob. 
Zejména je zapotřebí zvážit vhodnost daného oboru a vykonávané práce pro starší 
osoby. Jednoznačná shoda panuje v otázce zvýhodnění věkově starší kategorie osob 
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v programech aktivní politiky zaměstnanosti. Starší osoby patří mezi nejrizikovější 
skupiny na trhu práce, a proto je velmi žádoucí zaměřit zvýšenou pozornost právě na 
tuto znevýhodněnou skupinu. 

Pozitivní přínos ve smyslu zvýšení poptávky po starší pracovní síle by mohlo 
přinést její zlevnění formou snížení odvodů do státního rozpočtu. Současně je zapotřebí 
zvolit vhodnou míru osvobození vzhledem k finančním dopadům na státní rozpočet.  

Zvýšení zájmu zaměstnavatelů o vzdělávání svých pracovníků lze dosáhnout 
prostřednictvím finanční stimulace v podobě daňových odpočtů nákladů vynaložených 
na vzdělávání, poskytnutí dotací na náklady vzdělávání, kompenzace nákladů, které 
zaměstnavateli vzniknou v důsledku absence vzdělávajícího se pracovníka. 

Systém zdravotní péče se potýká s celou řadou nedostatků. Za hlavní 
nedostatek systému je považováno formální posuzování zdravotního stavu a provádění 
preventivních kontrol. Žádoucí změnu by přineslo důsledné dodržování zákonem 
stanovených povinností a odpovědnější přístup jak samotných pacientů, tak také lékařů. 
Zneužívání dávek nemocenského pojištění je problémem všech věkových kategorií, 
nikoliv pouze starších osob. Přijetí účinných opatření, jenž by takovému chování 
zamezilo, je nezbytné v případě všech pracovníků, tedy i starších osob. Odstranění 
nedostatků kontrolních mechanizmů by mělo zabránit „účelovým“ pracovním 
neschopnostem. 

Zneužívání podpor v nezaměstnanosti staršími uchazeči, kteří nastupují účelově 
do pracovního poměru, případně ukončují evidenci na vlastní žádost okamžitě po 
vyčerpání podpůrčí doby, nepředstavuje u starších uchazečů závažný problém. Přísnější 
kontrola by přinesla výraznější dopady spíše pro ostatní věkové kategorie. 

Hledání možných směrů řešení k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob je 
považováno za velmi potřebné. Pro dosažení vymezeného cíle je však zapotřebí zvolit 
vhodnou kombinaci účinných opatření, nikoliv se spoléhat pouze na jedno „samo-
spasitelné“ opatření. Pozornost je třeba zaměřit na zvýšení motivace zaměstnavatelů 
k zájmu o starší osoby (jako nejúčinnější se zde jeví finanční motivace), podporu starší 
pracovní síly k delší aktivní účasti na trhu práce a zvyšování jejich odborných znalostí. 
Další požadavky směřují do oblasti úprav důchodového systému, jenž by měl být ve 
vztahu k trhu práce více motivační, a do oblasti modernizace pracovních podmínek. 

1.8 K vybraným opatřením uvedeným v příloze  

Zvýšení míry zaměstnanosti by - podle expertů z úřadů práce - podpořila 
především reforma důchodového systému, zvýšení kvalifikační úrovně starších osob a 
vytváření nových pracovních míst. Za nejvíce motivační jsou považovány finanční 
opatření v oblasti úlev na daních a odvodech na sociální zabezpečení pro zaměstnance 
i zaměstnavatele a dotace zaměstnavatelům na zřízení pracovních míst pro starší 
osoby.  

Výraznější zvýhodnění výše důchodu při přesluhování je experty považováno za 
velmi motivační opatření. Nižší daňové zatížení starší pracovní síly a snížení odvodů na 
pojistné pro zaměstnavatele i zaměstnance představuje podle názorů expertů výrazně 
silný stimul ke zvyšování míry zaměstnanosti starších osob. Zvýhodnění by se mělo 
týkat lidí těsně před dosažením důchodového věku (např. 5 let před důchodem), od 
pojistného na sociální zabezpečení by měli být pracující důchodci osvobozeni.  

Nesnižovat pracovní příjem úměrně se snížením pracovní doby nebo výkonnosti 
a část rozdílu hradit z prostředků politiky zaměstnanosti není považováno za příliš 
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vhodné opatření. Problém spočívá především v možnosti jeho zneužívání, administra-
tivní náročnosti a obtížnosti měření snížení pracovní výkonnosti.  

Opatření v podobě zachování plných důchodových nároků i v případě snížení 
pracovního příjmu po dosažení určitého věku by mohlo podpořit zájem starších osob i o 
méně placené zaměstnání. Zájem zaměstnavatelů o starší pracovní sílu by ale opatření 
nijak výrazně nezvýšilo. Naopak, zde hrozí jeho zneužití, kdy by ho zaměstnavatelé 
mohli využívat ke snížení mezd starších pracovníků.  

Dotace z prostředků politiky zaměstnanosti na přijetí nezaměstnané osoby 
v předdůchodovém věku jsou již v současné době poskytovány. Prodloužení doby 
poskytování finančních příspěvků by zatížilo rozpočet aktivní politiky zaměstnanosti. 
Omezení opatření pouze na nezaměstnané osoby by mohlo vést k účelovému jednání 
ze strany zaměstnavatelů v podobě propouštění současných starších zaměstnanců a 
najímání zaměstnanců z řad nezaměstnaných s cílem získat příspěvek.  

Vytvoření fungujícího systému dalšího odborného vzdělávání, v jehož rámci 
bude věnována specifická pozornost starším věkovým kategoriím osob, je nezbytným 
opatřením. Současně je však také zapotřebí zvýšit zájem samotných starších osob dále 
se vzdělávat.  

Experti z úřadů práce souhlasí s potřebou hledání a vytváření účinných opatření. 
Navržené možnosti vítají a od jejich zavedení a realizace očekávají zlepšení 
zaměstnanosti osob starších věkových kategorií.  
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2. Osnova podkladů požadovaných od expertů 
vybraných úřadů práce 

1.  VÝZNAM PROBLÉMU 

1.1  Obecná charakteristika - význam problematiky zaměstnávání starších osob 

1.2  Proveďte srovnání závažnosti problematiky zaměstnávání starších osob v relaci 
k dalším skupinám - fyzické osoby do 25 let, ženy po rodičovské dovolené 

1.3  Bude význam problematiky zaměstnávání starších osob v příštích 5-10 letech 
narůstat? Ano - ne - proč? 

 

2.  CHARAKTERISTIKA STARŠÍCH OSOB 

2.1  Přednosti starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

2.2  Nedostatky starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

2.3  Odraz faktorů: věk, pohlaví, vzdělání, profese (praxe), zdravotní stav na 
zaměstnanost 

2.4  Jak se mění uvedené faktory (pohlaví, vzdělání, profese a praxe, zdravotní stav) 
v závislosti na věku? 

2.5  Jak se liší připravenost k výkonu práce starších a mladších? 

2.6  Zhodnoťte, kteří starší lidé mají největší problémy s uplatněním na trhu práce; 
shrňte důvody jejich problémů 

2.7  Jaké jsou hlavní motivy zájmu starších osob pro setrvání v zaměstnání do 
důchodového věku, setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, pro 
odchod do předčasného důchodu? 

2.8  Jaké jsou podle Vás možnosti pracovního uplatnění až do doby dosažení důcho-
dového věku u starších osob, vykonávajících fyzicky namáhavé práce, osob 
s nízkým stupněm vzdělání? 

 

3.  VZDĚLÁVÁNÍ  

3.1  Jaká je odborná kvalifikační připravenost starších osob? 

3.2  Jaká je ochota starších osob se dále vzdělávat, zvyšovat nebo přizpůsobovat 
svou odbornou připravenost v souladu s měnícími se požadavky na TP 

3.3  Jaké vidíte hlavní problémy v systému dalšího odborného vzdělávání z hlediska 
starších osob? 

3.4  Jak hodnotíte informovanost starších osob o možnostech a formách vzdělávání? 

3.5  Považujete vytváření výukových, informačních a rekvalifikačních programů pro 
seniory za dostatečné? Ano - ne - proč? 

 

4.  ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

4.1  Jaký je, podle Vás, zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky, liší se tento 
zájem v závislosti na tom, o jakého zaměstnavatele, o jaké starší pracovníky se 
jedná? Jaké jsou důvody jejich zájmu, nezájmu? 
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4.2  Do jaké míry jsou - podle Vašich zkušeností – zaměstnavatelé ochotni upravovat 
pracovní místa (pracovní podmínky) těm starším zaměstnancům, u nichž 
dochází k poklesu fyzické aktivity, do jaké míry je převádějí na méně náročnou 
práci? 

4.3  Setkáváte se s projevy diskriminace v pracovním uplatnění starších osob?  

4.4  Projevuje se snaha zaměstnavatelů o vytlačení starších zaměstnanců ze 
zaměstnání? V případě, že ano, u jakých zaměstnavatelů, vůči jakým zaměst-
nancům, z jakých důvodů? 

4.5  Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
poptávka po starších (mladších)? 

4.6  Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) nabídka 
starších (mladších)? 

4.7  Domníváte se, že se starší osoby podílejí na šedé ekonomice ve větší míře než 
mladí? 

4.8  Jaký je - podle Vás - zájem a možnosti starších osob o práci na kratší pracovní 
úvazek, důvody pro a proti a zájem ze strany zaměstnavatelů vytvářet tato 
místa? 

4.9  Oceňte účinnost programů APZ (SÚPM, VPP, rekvalifikace, podpora SVČ, další 
opatření APZ) z hlediska motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání starších 
osob (uchazečů o zaměstnání) 

4.10  Jak hodnotíte zaměstnanost starších občanů se zdravotním postižením; jaké 
jsou klady a nedostatky stávajících opatření k podpoře jejich zaměstnávání? 

 

5.  ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI 

5.1  Jaké jsou specifické znaky nezaměstnanosti starších osob?  

5.2  Do jaké míry představují problém ve skupině starších uchazečů o zaměstnání 
osoby se zdravotním postižením, starší dlouhodobě nezaměstnaní? Trend 
zvyšování či snižování? 

5.3  Jak hodnotíte ochotu starších uchazečů o zaměstnání spolupracovat s úřady 
práce? 

5.4  Jak hodnotíte stanovení úkolu pro úřady práce ve formě podílu účasti starších 
uchazečů na jednotlivých opatřeních APZ? 

5.5  Zhodnoťte obecně zájem a podíl starších osob (uchazečů o zaměstnání) na 
programech APZ: 

5.5.1 SÚPM 

5.5.2 VPP 

5.5.3 Rekvalifikace 

5.5.4 Podpora SVČ 

5.5.5 Další opatření APZ (překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování,…) 

5.6  Jak hodnotíte z hlediska zaměstnávání starších osob možný dopad novely 
zákona o zaměstnanosti, kdy po 1.1.2006 mohou ÚP zprostředkovávat zaměst-
nání dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům evidovaným po dobu delší než 1 
rok a to zaměstnání, které má krátkodobější charakter nebo které je sjednáno 
na nejméně polovinu stanovené týdenní pracovní doby? 
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5.7  Domníváte se, že odchodem do předčasného starobního důchodu se někteří 
starší lidé snaží řešit své obtíže při nalezení vhodného zaměstnání?  

5.8  Do jaké míry - podle Vás - zpřísnění pro odchod do předčasného důchodu, 
přijatá v poslední době, změnila zájem o předčasný důchod? 

5.9  Zhodnoťte na základě Vašich zkušeností vhodnost a dopad některých opatření 
v novém zákonu o zaměstnanosti, a to jednak prodloužení podpůrčí doby u 
uchazečů o zaměstnání starších 50 let, jednak možnost omezeného výdělku 
(starších) uchazečů o zaměstnání 

5.10  Uplatňujete a pokud ano, osvědčuje se vypracování individuálních akčních plánů 
uchazečů o zaměstnání starších 50 let? Jakou úlohu hraje v těchto plánech 
vzdělávání, poradenská činnost? 

5.11  Máte zkušenosti s nějakým specifickým programem (PHARE, ESF, vlastními 
programy) k podpoře zaměstnanosti starších osob v rámci kompetencí ÚP? 
Pokud ano, stručně zhodnoťte. 

5.12  Domníváte se, že existující relace mezi výší starobního důchodu (i předčasného) 
- pracovního příjmu - výší podpory v nezaměstnanosti - výší životního minima a 
ostatních sociálních dávek - vhodně motivují starší osoby k setrvání v zaměst-
nání nebo k získání nového zaměstnání? 

5.13  Domníváte se, že je možné využít zkušenosti starších osob při vzdělávací a 
poradenské činnosti? 

 

6.  OSTATNÍ 

6.1  Jakou přisuzujete úlohu médiím při vysvětlování problematiky zaměstnávání 
seniorů, při překonávání některých předsudků ve vědomí společnosti? 

6.2  Věnují se média této problematice dostatečně a odpovědně? 

 

7.  NÁMĚTY MOŽNÝCH OPATŘENÍ K PODPOŘE VYŠŠÍ ZAMĚSTNANOSTI 
STARŠÍCH OSOB 

7.1  Domníváte se, že ekonomická motivace starších osob ve vztahu k zaměstnání 
je v současné době dostatečná? 

7.2  Považujete za správné umožnit starším zaměstnancům postupné snižování 
pracovní doby bez tvrdých dopadů na výši důchodu? Jaký je - podle Vás - 
postoj zaměstnavatelů k této otázce? 

7.3  Do jaké míry je účelné podpořit zájem osob v předdůchodovém věku o SVČ? 

7.4  Jak hodnotíte možnost zavedení částečného starobního důchodu - jako 
alternativu k předčasnému důchodu? 

7.5  Považujete za účelné organizovat speciální kurzy odborného vzdělávání pro 
starší osoby v předdůchodovém věku? Jestliže ano - jaké? Jestliže ne - proč? 

7.6  Považujete za účelné organizovat systematické vzdělávání dlouhodobého cha-
rakteru pro starší osoby, které by vedlo ke zvýšení odborné připravenosti a 
kvalifikaci starších? 

7.7  Porovnejte a upřednostněte jednu z možností uvedených v předchozích dvou 
bodech. 
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7.8  Domníváte se, že je účelné podpořit pracovní aktivitu starších osob např. 
vytvářením pracovních míst v profesích, které na trhu práce chybí? 

7.9  Považujete za účelné zvýhodnit tuto skupinu v rámci použití prostředků APZ? 

7.10  Považujete za výhodu zlevnit pracovní sílu osob staršího věku snížením odvodů 
do státního rozpočtu? Případně zcela osvobodit? 

7.11  Jaké způsoby podpory státu by ovlivnily zaměstnavatele k organizaci dalšího 
vzdělávání starších zaměstnanců? 

7.12  Domníváte se, že je dostatečně realizovaná zdravotní preventivní péče? Ano -
ne? V případě, že ne, jaké navrhujete řešení (opatření)? 

7.13  Považujete za nezbytné přijmout opatření ke snížení zneužívání dávek 
nemocenského pojištění u dlouhodobých pracovních neschopností v ochranné 
lhůtě u starších osob? 

7.14  Domníváte se, že je možné zabránit zneužívání podpory v nezaměstnanosti 
staršími uchazeči, kteří nastupují účelově do pracovního poměru, případně 
ukončují evidenci na vlastní žádost okamžitě po vyčerpání podpůrčí doby? 
Pokud ano - jakým způsobem? 

7.15  Domníváte se, že je účelné připravovat směry řešení (zásobník opatření) 
k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob? Pokud ano, jaký směr řešení 
považujete za výhodný? Jaké směry řešení byste preferoval? Příklad:  

• podpora motivačních prvků u starších pracovníků,  

• podpora motivačních prvků u zaměstnavatelů,  

• zvýšení odborné připravenosti a zvyšování kvalifikace starších,  

• úprava pracovních podmínek - pracovní doby,  

• opatření v důchodovém systému. 

 

8.  K VYBRANÝM OPATŘENÍM UVEDENÝM V PŘÍLOZE 

8.1  Co považujete za rozhodující pro zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (viz 
příloha - poznámky k vybraným námětům na řešení)? 

8.2  Vyjádřete se, podle možností, k námětům na řešení uvedeným v příloze 

8.3  Případné další náměty řešení zaměstnanosti starších osob uveďte v doplňujícím 
komentáři 
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3. Studie expertů úřadů práce 

3.1 Úřad práce České Budějovice  

Ing. Ivan Loukota, Ing. Jana Čermáková, Ing. Vladimíra Sýkorová,                
RNDr.Vladimír Brablec, Mgr. Pavel Bláha 

1. Význam problému 

1.1 Obecná charakteristika - význam problematiky zaměstnávání starších osob 

Na základě nepříznivého demografického vývoje v ČR bude docházet k výraznějšímu 
stárnutí populace. Nejen, že se zvýší podíl osob poproduktivního věku, ale stárnout 
bude i kategorie produktivních. Již nyní se v Jihočeském kraji zvyšuje počet evidova-
ných uchazečů 50letých a starších. Za pět let (r. 2001-2005) se počet těchto uchazečů 
v evidenci úřadů práce téměř zdvojnásobil. Uchazeči 50letí a starší již dnes zde patří 
z hlediska uplatnění na trhu práce k nejproblémovějším. Proto řešení zaměstnanosti 
starších osob vidíme jako jeden z nejzásadnějších úkolů současnosti i budoucnosti. 

 

1.2 Proveďte srovnání závažnosti problematiky zaměstnávání starších osob 
v relaci k dalším skupinám - fyzické osoby do 25 let, ženy po rodičovské 
dovolené 

Problematika zaměstnávání starších osob je dle našeho názoru nejzávažnější. Předpo-
kládáme, že při celkově snižujícím se počtu populace do 25 let věku se bude v rámci 
této kategorie zvyšovat podíl těch, kteří se budou věnovat studiu. Dále možnosti 
pracovního uplatnění např. na evropském trhu práce budou pro tuto kategorii určitě 
otevřenější než pro starší.  

Skupina žen po mateřské dovolené bude početně menší, tudíž zaměstnávání žen 
s malými dětmi vidíme jako menší problém. U žen s dětmi vidíme i větší prostor pro 
perspektivu dalšího vzdělávání, rekvalifikací apod. 

 

1.3 Bude význam problematiky zaměstnávání starších osob v příštích 5-10 
letech narůstat? Ano - ne - proč? 

Jak vyplývá z již uvedených údajů v bodě 1.1, bude určitě význam problematiky 
zaměstnávání starších osob v příštích letech narůstat. Zejména výrazněji určitě 
poroste počet evidovaných nezaměstnaných starších věkových kategorií. 

2. Charakteristika starších osob  

2.1 Přednosti starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

Délka praxe, zkušenosti, odpovědný přístup k práci a spolehlivost. 



Příloha III 
 
 

 370

2.2 Nedostatky starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

Neochota se vzdělávat, chybí teoretické znalosti, pomalejší reakce, potřeba delšího 
času k zaškolování, neradi opouští rutinní postupy, vyhýbají se konfliktům a mají různá 
zdravotní omezení a z toho vyplývající větší absence na pracovišti.  

 

2.3 Odraz faktorů: věk, pohlaví, vzdělání, profese (praxe), zdravotní stav na 
zaměstnanost 

Věk - absolventi nejsou na trhu práce žádáni z důvodu nedostatečné praxe, naopak 
starší osoby mají praxi dostatečnou, ale nižší úroveň vzdělání, které získaly v minulosti 
a neodpovídá současným požadavkům zaměstnavatelů a většinou jim chybí vzdělání, 
které mají nahrazeno právě praxí. Myslíme si, že pracovní kolektiv by se měl skládat 
z osob starších i mladších, neboť se vzájemně vhodně doplňují. 

Pohlaví - ženy mají na trhu práce větší problémy s uplatněním, protože se většinou 
starají o rodinu a vyhledávají takové pracovní pozice, ve kterých jsou vytvořeny 
předpoklady, aby žena mohla např. vyzvednout dítě ze školky. Malé procento rodin má 
tuto roli vyměněnou. Muži se vykonávané profesi mohou věnovat prakticky okamžitě 
od ukončení studia, a tím mají lepší podmínky pro zapracování a budování kariéry. 
Naopak, ženy se své profesi mohou věnovat až se děti osamostatní.  

Vzdělání - mladší osoby zpravidla dosahují vyššího stupně vzdělání, lépe splňují 
stávající požadavky trhu práce než starší osoby.  

Profese - existují určité profese, které jsou svou pracovní náplní určitě bližší mladší 
generaci (např. programátoři, analytici, počítačoví odborníci). Naopak, existuje skupina 
profesí, kde skutečná délka praxe může být výhodou (např. právník, lékař apod.)  

Zdravotní stav - mladší osoby nejsou psychicky opotřebované, jejich zdravotní stav je 
většinou dobrý. V této skupině se objevují osoby s nemocemi, jako je ekzém, alergie, 
které zužují možnosti jejich pracovního uplatnění. Celkově se však, dle našeho názoru, 
zhoršuje fyzická kondice mladé generace (sezení u PC). Na uplatnění starších osob se 
odráží dlouholetá tvrdší fyzická práce v horších pracovních podmínkách a v důsledku 
toho mají v současnosti řadu zdravotních omezení.  

 

2.4 Jak se mění uvedené faktory (pohlaví, vzdělání, profese a praxe, zdravotní 
stav) v závislosti na věku? 

Pohlaví: ženy - vystudují, zapracují se a většinou odchází na mateřskou dovolenou. 
Po mateřské dovolené nastupují na nová pracoviště, kde zpravidla mívají problémy s 
absencemi - nemoc malých dětí apod. Teprve až děti odrostou, mohou se věnovat 
naplno pracovním povinnostem včetně dalšího vzdělávání. Muži - většina začíná pra-
covat hned po skončení studia, tím mají daleko větší praxi, zkušenosti a větší možnosti 
v budování kariéry.  

Vzdělání - osoby mladší mají většinou vyšší vzdělání, nemají praxi, starší osoby mají 
praxi a chybí jim vzdělání, které většinou nahrazují praxí. 

Profese - starší lidé v dělnických profesích mívají již různá zdravotní omezení, která 
způsobují, že většina osob nemůže svojí původní profesi vykonávat. Mladým chybí při 
uplatnění na trhu práce praxe ve vystudovaném oboru. 

Zdravotní stav - s věkem se objevují u starších osob některá zdravotní omezení, 
která mají za následek obavy zaměstnavatelů tyto osoby přijmout (častá i dlouhodobé 
absence).  
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2.5 Jak se liší připravenost k výkonu práce starších a mladších? 

Osoby mladší mají více teoretických znalostí, ale v jednotlivých oborech jim chybí 
praxe, mohou většinou nabídnout dobrý zdravotní stav, nebojí se novinek, ale 
nepřipouští si tolik svoji míru odpovědnosti. Starší osoby mohou nabídnout praxi, ale 
v řadě případů jim chybí dostatečné teoretické vzdělání. Ochota starších lidí k dalšímu 
vzdělávání bývá menší. 

 

2.6 Zhodnoťte, kteří starší lidé mají největší problémy s uplatněním na trhu 
práce; shrňte důvody jejich problémů 

Jedná se o skupinu osob se základním vzděláním a vyučené. Základní vzdělání - přesto, 
že u řady osob je vzdělání nahrazeno praxí, nový zaměstnavatel osobu se základním 
vzděláním nechce přijmout, protože nevěří, že požadovanou profesi zvládne (nedosta-
tečná kvalifikace). Vyučení - problémem bývá zdravotní stav i fyzická opotřebovanost, 
která jim nedovoluje pokračovat v profesi, ve které se vyučili. 

 

2.7 Jaké jsou hlavní motivy zájmu starších osob pro setrvání v zaměstnání do 
důchodového věku, setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, 
pro odchod do předčasného důchodu? 

a) finanční zabezpečení, odpracovat povinná léta do důchodu, 

b) finanční soběstačnost, odpracovat „procenta na důchod“, a tím si zvýšit důchod, 
potřeba seberealizace, zájem zůstat mezi lidmi; nechtějí si připustit, že by měli 
přestat pracovat,  

c) zdravotní důvody; ztráta zaměstnání a nechuť učit se nové věci; rodinné důvody 
(pomáhání dětem např. hlídání vnoučat). 

 

2.8 Jaké jsou podle Vás možnosti pracovního uplatnění až do doby dosažení 
důchodového věku u starších osob vykonávajících fyzicky namáhavé práce, 
osob s nízkým stupněm vzdělání? 

Jedná se o skupiny, které většinou využívají předčasný důchod z důvodu svého 
zdravotního stavu a chybějícího vzdělání. Šance těchto lidí je minimální a v případě, že 
se dostanou do evidence na ÚP, jedná se o dlouhodobou evidenci.  

3. Vzdělávání  

3.1 Jaká je odborná kvalifikační připravenost starších osob? 

U vyučených osob dobrá, v případě, že zdravotní stav dovolí dále v řemesle pokračo-
vat. Osoby středoškolsky vzdělané, které mají praxi v administrativě, zpravidla nemají 
dostatečné počítačové a jazykové znalosti. A to jsou důvody, proč nemohou najít 
zaměstnání. Stejný problém nastává i u vysokoškoláků. 

  

3.2 Jaká je ochota starších osob se dále vzdělávat, zvyšovat nebo přizpůsob-
bovat svou odbornou připravenost v souladu s měnícími se požadavky na TP 

Ochota vzdělávání je poměrně malá, a to i u osob s vyšším vzděláním. Zde hodně 
záleží na přístupu zaměstnavatele, jak je dokáže motivovat. Nezájem o rozšíření 
vzdělání pozorujeme i u nezaměstnaných, přestože mají relativně dostatek časového 
prostoru.  
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3.3 Jaké vidíte hlavní problémy v systému dalšího odborného vzdělávání 
z hlediska starších osob? 

Systém dalšího odborného vzdělávání není přizpůsoben potřebám starších osob. 
Zejména malí a střední zaměstnavatelé nemají dostatek finančních prostředků na 
vzdělávání svých zaměstnanců. 

 

3.4 Jak hodnotíte informovanost starších osob o možnostech a formách 
vzdělávání? 

Chybí ucelený informační systém ohledně vzdělávání starších osob. V současné době 
mohou lidé získat úplné informace jen o rekvalifikačních kurzech na úřadech práce. 

 

3.5 Považujete vytváření výukových, informačních a rekvalifikačních progra-
mů pro seniory za dostatečné? Ano - ne - proč? 

NE - některé rekvalifikační kurzy (hlavně zaměřené na výuční list) se musí připravit 
tak, aby po absolvování kurzu mohli účastníci ihned nastoupit k zaměstnavateli. Dále 
chybí systémové počítačové a jazykové vzdělávání. 

4. Zaměstnávání  

4.1 Jaký je, podle Vás, zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky, liší se tento 
zájem v závislosti na tom, o jakého zaměstnavatele, o jaké starší pracovníky 
se jedná? Jaké jsou důvody jejich zájmu, nezájmu? 

Přestože je při uplatňování práva na zaměstnání zakázána přímá i nepřímá diskrimi-
nace mimo jiné i z důvodu věku, je skutečností, že zájem zaměstnavatelů o starší 
zaměstnance je malý. Pokud dochází ke snižování počtu zaměstnanců ve firmách, 
z důvodu organizačních změn, tak bývají nejčastěji propouštěni právě starší zaměst-
nanci. Jedná se však spíše o výrobní firmy, soukromé podniky. Na druhé straně u 
profesí, které zaměstnavatelé na trhu práce dlouhodobě obtížně získávají, nehraje věk 
roli. Jedná se např. o kvalifikované řemeslníky ve strojírenství. Dále starší, zpravidla 
vysokoškolsky vzdělaní lidé, s praxí a se zkušenostmi jsou žádaní např. ve státní 
správě, samosprávě a ve školství. 

Hlavními důvody nezájmu zaměstnavatelů je menší fyzická odolnost, časté zdravotní 
problémy starších lidí. Naopak důvodem zájmu zaměstnavatelů může být zkušenost, 
dlouholetá praxe starších, případně bezradnost zaměstnavatele při dlouhodobém 
problému získání konkrétního odborníka - řemeslníka.  

 

4.2 Do jaké míry jsou - podle Vašich zkušeností - zaměstnavatelé ochotni 
upravovat pracovní místa (pracovní podmínky) těm starším zaměstnancům, u 
nichž dochází k poklesu fyzické aktivity, do jaké míry je převádějí na méně 
náročnou práci? 

Myslíme si, že zaměstnavatelé nejsou příliš ochotni upravovat pracovní místa pro 
starší zaměstnance, respektive ve většině případů asi nejde o ochotu, ale o zajištění 
provozu firmy. Zejména malí a střední podnikatelé většinou nemají pozice, na které by 
starší zaměstnance mohli převést. Výjimkou jsou pouze zaměstnavatelé zaměstnávající 
více jak 50 osob se zdravotním postižením, kteří v případě poklesu výkonnosti, 
zaměstnance přeřazují na méně náročné práce. Toto vyplývá také z toho, že na počet 
OZP dostávají státní dotace (§ 78 Zákona o zaměstnanosti).  
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4.3 Setkáváte se s projevy diskriminace v pracovním uplatnění starších osob?  

Nepřímo ano, ať již je to při organizačních změnách, kdy uvolňováni bývají především 
„předdůchodoví“, nebo i při náboru nových zaměstnanců. Většina zaměstnavatelů 
dává spíše přednost mladším zaměstnancům. 

  

4.4 Projevuje se snaha zaměstnavatelů o vytlačení starších zaměstnanců ze 
zaměstnání? V případě, že ano, u jakých zaměstnavatelů, vůči jakým zaměst-
nancům, z jakých důvodů? 

Tato snaha je např. u pracovních pozic v soukromých firmách, kde starší člověk již 
nezvládá pracovní tempo, klesá u něho pracovní výkon a často mu zhoršení zdravot-
ního stavu neumožňuje vykonávat plně zastávanou pozici. Obecně je to u všech 
zaměstnavatelů, kteří požadují další vzdělávání svých zaměstnanců a starší již nejsou 
ochotni na sobě dále pracovat.  

 

4.5 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
poptávka po starších (mladších)? 

Na trhu práce v posledních letech nepozorujeme změny v rozložení nabídky a poptávky 
po starších (mladších) zaměstnancích. 

 

4.6 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
nabídka starších (mladších)? 

Vzhledem ke stále zvyšujícímu se počtu mladých lidí, kteří pokračují v dalším studiu, 
se dle našeho názoru snižuje nabídka mladších osob na trhu práce. Rovněž tak se 
vstupem ČR do EU se otevřely nové možnosti v zahraničí, které využívá zejména mladá 
generace.  

Snížení počtu mladých na trhu práce ovlivní v dalších letech určitě i nižší porodnost 
v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.  

 

4.7 Domníváte se, že se starší osoby podílejí na šedé ekonomice ve větší míře 
než mladí? 

Myslíme si, že na šedé ekonomice se více podílejí mladí lidé, kteří jsou dle našeho 
názoru „odvážnější“, méně si připouštějí případné následky. Myslíme si, že šedá 
ekonomika je „rozvíjena“ nejvíce (co do četnosti) u firem ve službách, v obchodě a ve 
stavebnictví, kde podíl mladších zaměstnavatelů (fyzických osob) a zaměstnanců je 
větší. Často se jedná o krátkodobá, sezónní zaměstnání či podnikání, která se tím 
pádem obecně mohou jevit jako únikovější před případnými kontrolami. 
 

4.8 Jaký je - podle Vás - zájem a možnosti starších osob o práci na kratší 
pracovní úvazek, důvody pro a proti a zájem ze strany zaměstnavatelů 
vytvářet tato místa? 

Podle našeho názoru zájem zaměstnavatelů vytvářet pracovní místa na kratší pracovní 
úvazek je minimální. Názor vychází z praxe, kdy jsme se několikrát pokoušeli 
domlouvat se zaměstnavateli krácení úvazků tak, aby bylo vytvořeno více pracovních 
pozic pro ženy s malými dětmi. Je pochopitelné, že tím vzniká pro zaměstnavatele 
v podstatě dvojnásob problémů, včetně nárůstu administrativy. Zájem starších (v 
produktivním věku) o zaměstnání na kratší pracovní úvazek je rovněž minimální. 
Důvodem je spíše snaha mít v předdůchodovém věku vyšší mzdu. Výjimkou mohou být 
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starší osoby, které pobírají např. částečný invalidní důchod, kde se může jednat jen o 
jakýsi přivýdělek. V tomto případě je zájem o zkrácený úvazek větší. Podobně je tomu 
u starobních důchodců. Rovněž tak někteří lidé, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání, 
bez podpory a bez sociálních dávek, v podstatě pak jsou ochotni přijmout jakoukoliv 
práci. Jsou to však spíše výjimky. I volná místa, která jsou vytvářena na kratší úvazek, 
se objevují spíše sporadicky. 
 

4.9 Oceňte účinnost programů APZ (SÚPM, VPP, rekvalifikace, podpora SVČ, 
další opatření APZ) z hlediska motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání 
starších osob (uchazečů o zaměstnání) 

Účinnost programů APZ k motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat starší uchazeče o 
zaměstnání i přes výhodnější finanční podmínky, které jsme nabízeli, není nijak 
mimořádná, odpovídá účinnosti programů pro jakoukoliv jinou kategorii uchazečů.  

 

4.10 Jak hodnotíte zaměstnanost starších občanů se zdravotním postižením; 
jaké jsou klady a nedostatky stávajících opatření k podpoře jejich zaměstná-
vání? 

Obecně se nezaměstnanost osob se zdravotním postižením neustále zvyšuje. Situace u 
starších OZP je ještě komplikovanější. Dle našich analýz u dlouhodobě evidovaných 
uchazečů 50letých a starších má 40 % oficiálně přiznáno zdravotní postižení a spolu 
s uchazeči, kteří mají jiné zdravotní omezení, tvoří dokonce 53 %. Stávající opatření 
(povinný 4 % podíl) k podpoře zaměstnávání OZP nevidíme jako příliš účinná. Přínos je 
zřejmě finanční, kdy stát získává odvodem finanční prostředky. Zajímavé jsou pro 
zaměstnavatele s 50 a více procenty zaměstnanců se ZP příspěvky od státu (§ 78 
zákona o zaměstnanosti), zde je určitě snahou těchto firem místa udržet a i pracovní 
pozice rozšiřovat, zejména pro osoby TZP (větší příspěvky).  

5. Řešení nezaměstnanosti EŠENÍ  

5.1 Jaké jsou specifické znaky nezaměstnanosti starších osob?  

♦  horší zdravotní stav  

♦  nižší úroveň vzdělání 

Pro většinu lidí v tomto věku je ztráta zaměstnání velmi stresující záležitost.Někteří 
tuto situaci nedokáží zvládnout a psychicky se s tím složitě vyrovnávají. V povědomí 
společnosti panuje názor, že lidé ve věku 50 a více let, jsou v pracovním procesu 
méně flexibilní, velmi těžko se adaptují, jsou často nemocní, nejsou pracovně mobilní, 
neradi se učí nové postupy atd.  

 

5.2 Do jaké míry představují problém ve skupině starších uchazečů o zaměst-
nání osoby se zdravotním postižením, starší dlouhodobě nezaměstnaní? Trend 
zvyšování či snižování? 

Osoby se zdravotním postižením jsou poměrně početnou skupinou mezi staršími 
dlouhodobě evidovanými uchazeči a tato skupina vykazuje rostoucí trend. Podíl 
dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných starších 50 let vykazuje stagnaci.  
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5.3 Jak hodnotíte ochotu starších uchazečů o zaměstnání spolupracovat 
s úřady práce? 

Ochota starších uchazečů o zaměstnání ke spolupráci s úřadem práce je podmíněna do 
značné míry ekonomickou a sociální situací v jejich rodině a rovněž i okolnostmi 
blížícího se starobního důchodu. Část uchazečů projevuje zvýšenou aktivitu, aby 
dosáhla zápočtu let na důchod, a naopak je i řada tzv. „čekatelů“ na důchod. 

 

5.4 Jak hodnotíte stanovení úkolu pro úřady práce ve formě podílu účasti 
starších uchazečů na jednotlivých opatřeních APZ? 

Domníváme se, že zařazení uchazečů s věkem nad 50 let mezi rizikové skupiny, u 
kterých je stanoven podíl osob podporovaných nástroji APZ, do určité míry zvýšilo 
aktivitu při práci s touto skupinou. Např. se zvýšil rozsah poradenské činnosti pro 
uchazeče nad 50 let, rozšířila se nabídka rekvalifikačních kurzů. Řada úřadů práce 
poskytuje zaměstnavatelům vyšší finanční příspěvek u vybraných nástrojů APZ při 
zaměstnání starších uchazečů o zaměstnání. 

Podpora tvorby pracovních míst pro uchazeče s věkem nad 50 let je i předmětem 
několika cílených programů v rámci § 120 zákona o zaměstnanosti, kterými úřady 
práce doplňují stávající nástroje APZ.  

 

5.5 Zhodnoťte obecně zájem a podíl starších osob (uchazečů o zaměstnání) 
na programech APZ 

Starší osoby patří obecně ke skupině spíše pasivních uchazečů o zaměstnání. Po 
zaevidování očekávají většinou nabídky vhodných pracovních míst a jen v malé míře 
sami aktivně přistupují k nabízeným službám úřadu práce. 

Podíl starších osob, u kterých byl uplatněn některý z nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti, je většinou malý. Výraznější zastoupení je pouze u VVP - (cca 30 %) a 
rekvalifikací (necelých 17 %).  

5.5.1 SÚPM 

Zaměstnavatelé vyhrazují SÚPM častěji pro mladší věkové kategorie a finanční 
příspěvek úřadu práce berou jako kompenzaci za nedostatek jejich praxe, případně 
nedostatečné pracovní návyky u mladistvých uchazečů o zaměstnání.  

5.5.2 VPP 

Se zájmem starších uchazečů o zaměstnání na umístění na VPP se setkáváme v obcích 
se špatnou dopravní dostupností. Obvykle se jedná o uchazeče s nižším vzděláním a 
v mnohých případech i se zdravotním omezením, kteří po dohodě se starosty obcí 
opakovaně nastupují na sezónní VPP.  

5.5.3 Rekvalifikace 

Zájem této věkové kategorie je v rámci rekvalifikací většinou o krátkodobé kurzy k 
získání počítačových dovedností. Z ostatních kurzů se jedná spíše o kurzy k získání 
potřebného oprávnění např. pro sváření, obsluhu vysokozdvižných vozíků atd. 
Uchazečky projevují zájem o kurzy v sociální oblasti - pečovatelky nebo v administra-
tivě a službách atd.  

5.5.4 Podpora SVČ 

Zájem o podporu při zahájení podnikání je v tomto věku spíše výjimečný.  
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5.6 Jak hodnotíte z hlediska zaměstnávání starších osob možný dopad novely 
zákona o zaměstnanosti, kdy po 1.1.2006 mohou ÚP zprostředkovávat 
zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům evidovaným po dobu 
delší než 1 rok a to zaměstnání, které má krátkodobější charakter nebo které 
je sjednáno na nejméně polovinu stanovené týdenní pracovní doby? 

Domníváme se, že zaměstnání s krátkodobějším charakterem vyžaduje zvýšenou míru 
sociální a profesní adaptability a pro uvedenou věkovou skupinu může být stresující. 
Zaměstnání sjednané na nižší rozsah stanovené týdenní pracovní doby by v některých 
případech z důvodu zhoršení zdravotního stavu nebo náročnosti profese i vyhovovalo, 
ale s ohledem na předdůchodové období je pro uchazeče ekonomicky nevýhodné. 
Vyššímu uplatnění tohoto opatření, z pohledu úřadu práce, zároveň brání i nedostatek 
vytvářených pracovních míst. 

 

5.7 Domníváte se, že odchodem do předčasného starobního důchodu se 
někteří starší lidé snaží řešit své obtíže při nalezení vhodného zaměstnání?  

Jsme toho názoru, že obtíže v nalezení vhodného zaměstnání řeší někteří starší lidé 
odchodem do předčasného důchodu. 

Pokud se týká evidovaných uchazečů o zaměstnání, máme spíše dojem, že využívají 
prodloužené doby podpory a čekají na nástup do starobního důchodu. 

 

5.8 Do jaké míry - podle Vás - zpřísnění pro odchod do předčasného důchodu, 
přijatá v poslední době, změnila zájem o předčasný důchod? 

Domníváme se, že i přes zpřísnění legislativních podmínek je stejný zájem o předčasný 
důchod. Lidé však odchod do předčasného důchodu více zvažují. Podle informaci ČSSZ 
odešlo v roce 2005 v okrese Č.Budějovice cca 23 % starších osob do důchodu formou 
předčasného důchodu.  

 

5.9 Zhodnoťte na základě Vašich zkušeností vhodnost a dopad některých 
opatření v novém zákonu o zaměstnanosti, a to jednak prodloužení podpůrčí 
doby u uchazečů o zaměstnání starších 50 let, jednak možnost omezeného 
výdělku (starších) uchazečů o zaměstnání 

Prodloužení doby poskytování podpory v nezaměstnanosti podle odpracovaných let 
považujeme za spravedlivé v případech, že uchazeči mají odpracován požadovaný 
počet let. Dodatečná legislativní změna, která dobu poskytování podpory podmiňuje 
pouze věkem uchazeče o zaměstnání, pokládáme za nesprávnou. Touto dodatečnou 
úpravou se sice zjednodušil administrativní postup, ale opět se vytváří další prostor pro 
snížení motivace určité skupiny občanů najít a udržet si zaměstnání. Podíl uchazečů 
s potvrzeným přivýdělkem je celkově malý. 

  

5.10 Uplatňujete a pokud ano, osvědčuje se vypracování individuálních 
akčních plánů uchazečů o zaměstnání starších 50 let? Jakou úlohu hraje 
v těchto plánech vzdělávání poradenská činnost? 

Domníváme se, že u věkové kategorie nad 50 let je velice potřebná a z jejich strany i 
žádaná, poradenská činnost v oblasti nabídky služeb úřadu práce. V oblasti dalšího 
vzdělávání se zájem soustřeďuje na možnosti získávání počítačových dovedností, 
případně získání nebo obnovení konkrétních oprávnění k výkonu profese. Individuální 
akční plány jsou využívány jen ojediněle. 
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5.11 Máte zkušenosti s nějakým specifickým programem (PHARE, ESF, vlast-
ními programy) k podpoře zaměstnanosti starších osob v rámci kompetencí 
ÚP? Pokud ano, stručně zhodnoťte. 

Realizované programy v rámci ESF nebo PHARE 2003 se většinou zaměřují na širší 
cílovou skupinu, kde starší osoby jsou jen jednou z problémových skupin. Podíl jejich 
zastoupení je přibližně stejný jako u běžně používaných nástrojů APZ. 
 

5.12 Domníváte se, že existující relace mezi výší starobního důchodu (i 
předčasného) - pracovního příjmu - výší podpory v nezaměstnanosti - výší 
životního minima a ostatních sociálních dávek - vhodně motivují starší osoby 
k setrvání v zaměstnání nebo k získání nového zaměstnání? 

U kategorie s nižší úrovní pracovních příjmů je relace k podpoře v nezaměstnanosti a 
k výši sociálních dávek i živ. minimu příznivější, a tím méně motivuje k získání nebo 
udržení zaměstnání. 

U kategorie s vyššími pracovními příjmy je relace k podpoře v nezaměstnanosti přízni-
vější a k čerpání sociálních dávek většinou nedochází. Motivace k setrvání zaměstnání 
nebo k získání zaměstnání je větší. 

Relace mezi výší pracovního příjmu a důchodem je výrazně nepříznivá u skupiny 
obyvatel s vyšším příjmem. Příznivější se jeví relace u skupiny obyvatel s nižším 
pracovním příjmem. Podle našich zkušeností obě příjmové skupiny, pokud mají 
možnost a dovolí to jejich zdravotní stav, využívají souběhu důchodu a zaměstnání.  

 

5.13 Domníváte se, že je možné využít zkušenosti starších osob při vzdělá-
vací a poradenské činnosti? 

V oblasti poradenství a vzdělávání je třeba určitých znalostí, zkušeností a nadhledu, 
které mohou poskytnout starší věkové skupiny. Zejména pokud se jedná o pora-
denskou činnost určenou pro věkově starší občany je vhodné, aby byla zajišťována 
lidmi ve středním nebo starším věku, nejlépe vrstevníky.  

6. Ostatní  

6.1 Jakou přisuzujete úlohu médiím při vysvětlování problematiky zaměstná-
vání seniorů, při překonávání některých předsudků ve vědomí společnosti? 

Médiím přisuzujeme při vysvětlování problematiky zaměstnávání seniorů velký význam. 
Zejména televizi bere řada občanů za sdělovací prostředek, kterému je možno věřit. 
Proto je žádoucí, aby byly nejen v televizi, ale i v běžných periodikách prezentovány 
příklady dobré praxe při zaměstnávání starších osob. Mělo by být poukazováno na 
nutnost celoživotního vzdělávání. Upozorňovat by se mělo na vývoj demografické 
křivky, která jednoznačně svědčí o tom, že zaměstnavatelé budou muset uspokojovat 
své požadavky na zaměstnance osobami staršími 50 let. 
 

6.2 Věnují se média této problematice dostatečně a odpovědně? 

Média se nevěnují této problematice dostatečně, neboť to stále pro ně není příliš 
zajímavé téma. Občas se sice objeví pořad nebo článek v tisku, který odpovědně 
ukazuje danou problematiku. Bohužel se ale nejedná o systematické upozorňování na 
problematiku, ale spíše o nahodilé poukazování na část problému. Myslíme si, že zde 
by měly výraznější roli sehrát i Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů v České republice 
a Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů, a to i financováním pravidelných kampaní. 
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7. Náměty možných opatření k podpoře vyšší zaměstnanosti 
starších osob  

7.1 Domníváte se, že ekonomická motivace starších osob ve vztahu k zaměst-
nání je v současné době dostatečná? 

Domníváme se, že většina populace starší 50 let je dostatečně ekonomicky motivovaná 
k zaměstnání. Samozřejmě v každé společnosti existuje určité procento populace 
/odhadujeme jej na cca 3 % z ekonomicky aktivních/, které se bude práci vyhýbat i 
v případě jakékoliv ekonomické motivace. 

 

7.2 Považujete za správné umožnit starším zaměstnancům postupné snižo-
vání pracovní doby bez tvrdých dopadů na výši důchodu? Jaký je - podle Vás - 
postoj zaměstnavatelů k této otázce? 

Považujeme za správné umožnit starším zaměstnancům postupné snižování pracovní 
doby bez tvrdých dopadů na výši důchodu. Je to dáno i tím, že se zvyšuje počet osob 
starších 50 let, kteří mají problémy se svým zdravotním stavem ať už fyzickým nebo 
v řadě případů i psychickým. Postoj zaměstnavatelů je však zatím takový, že si příliš 
nelámou hlavu s tím, aby pro někoho zkracovali pracovní úvazek, a tím si vytvářeli 
problém například se sdílením pracovního místa různými zaměstnanci. 

 

7.3 Do jaké míry je účelné podpořit zájem osob v předdůchodovém věku o 
SVČ? 

Vidíme jako vhodné přijmout pro zvýšení zájmu osob v předdůchodovém věku o SVČ. 
Myslíme si, že je vhodné nabídnout těmto osobám celou škálu možností pro jejich 
pracovní uplatnění. 

7.4 Jak hodnotíte možnost zavedení částečného starobního důchodu - jako 
alternativu k předčasnému důchodu? 

Částečný starobní důchod je možné chápat jako alternativu k předčasnému důchodu. 
Důležité bude ovšem nastavení parametrů částečného starobního důchodu. 

 

7.5 Považujete za účelné organizovat speciální kurzy odborného vzdělávání 
pro starší osoby v předdůchodovém věku? Jestliže ano - jaké? Jestliže ne - 
proč? 

Odborné vzdělávání je nezbytně nutné organizovat v každém věku. Toto platí i pro 
osoby předdůchodového věku. Důležité je přizpůsobit toto vzdělání mentalitě a schop-
nostem těchto osob. Obecně je nezbytné vzdělávat tyto osoby v oblasti počítačové 
gramotnosti a v oblasti jazykové vybavenosti. 

 

7.6 Považujete za účelné organizovat systematické vzdělávání dlouhodobého 
charakteru pro starší osoby, které by vedlo ke zvýšení odborné připravenosti 
a kvalifikaci starších? 

Považujeme za účelné organizovat i systematické vzdělávání dlouhodobého charakteru 
pro starší osoby. Ovšem nebude se jednoznačně týkat všech osob, ale pouze části této 
populace, neboť je naprosto jasné, že budou existovat osoby, které nebude možno 
soustavně vzdělávat. 
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7.7 Porovnejte a upřednostněte jednu z možností uvedených v předchozích 
dvou bodech 

Podle našeho názoru nelze upřednostnit jednu nebo druhou možnost. Je vhodné obě 
ponechat na stejné úrovni, neboť obě budou v praxi využitelné pro určitou skupinu 
osob. Bude to souviset podle fyzické a mentální způsobilosti přijímat náročné 
informace. 

 

7.8 Domníváte se, že je účelné podpořit pracovní aktivitu starších osob např. 
vytvářením pracovních míst v profesích, které na trhu práce chybí? 

Je účelné, aby vzdělávání bylo orientováno na to, co na trhu práce chybí. Je však 
utopickou představou, že vychováme z této věkové skupiny například stovky 
odborníků, kteří budou obsluhovat například CNC stroje. Proto bude nutno citlivě volit 
obory, kde bude poskytováno systematické vzdělávání osobám starším 50 let. 

 

7.9 Považujete za účelné zvýhodnit tuto skupinu v rámci použití prostředků 
APZ? 

Vzhledem k trendu oddalovat dobu nástupu do starobního důchodu je nutné podpořit 
uplatnění této skupiny na trhu práce, a proto jsme přesvědčeni o nutnosti zvýhodnit 
tuto skupinu v rámci použití prostředků APZ. Vhodnou formou je poskytovat finanční 
příspěvek zaměstnavatelům na úhradu mzdových nákladů při zaměstnávání starších 
osob.  

 

7.10 Považujete za výhodu zlevnit pracovní sílu osob staršího věku snížením 
odvodů do státního rozpočtu? Případně zcela osvobodit? 

Zlevnit pracovní sílu osob starších 50 let prostřednictvím snížení odvodů do státního 
rozpočtu považujeme za cestu správným směrem. Ovšem nesouhlasíme s tím, aby 
došlo k úplnému osvobození od odvodů do státního rozpočtu, protože toto bychom 
považovali za neúměrnou pozitivní diskriminaci těchto osob. 

 

7.11 Jaké způsoby podpory státu by ovlivnily zaměstnavatele k organizaci 
dalšího vzdělávání starších zaměstnanců? 

Myslíme si, že zaměstnavatelé mají již dnes možnost využívat prostředky na další 
vzdělávání starších zaměstnanců v rámci operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ 
v opatření 4.1. Samozřejmě toto využívají jen někteří zaměstnavatelé. A vždy budou 
existovat i takoví, kteří se rozvoji svých zaměstnanců nebudou věnovat. Proto by mělo 
být postupováno spíše cestou, aby lidé investovali do svého vzdělávání z prostředků, 
které by dostávali například prostřednictvím obcí, ve kterých žijí. Zaměstnavatelé by 
pak měli povinnost uvolnit pracovníka z práce po určitý počet dní v roce. 

 

7.12 Domníváte se, že je dostatečně realizovaná zdravotní preventivní péče? 
Ano - ne? V případě, že ne, jaké navrhujete řešení (opatření)? 

Zdravotní preventivní péče není podle našeho názoru na dostatečné úrovni. Zlepšit by 
se měla především osvěta a spolupráce mezi lékařem a pacientem. Myslíme si, že 
lékaři nedostatečně informují veřejnost o všech možnostech preventivní péče. 
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7.13 Považujete za nezbytné přijmout opatření ke snížení zneužívání dávek 
nemocenského pojištění u dlouhodobých pracovních neschopností v ochranné 
lhůtě u starších osob? 

Ke zneužívání dávek nemocenského pojištění u dlouhodobých pracovních neschopností 
v ochranné době u starších osob jistě dochází. Myslíme si, že k nim docházet bude i 
v případě přijetí jakéhokoliv opatření. V této záležitosti bychom spíše apelovali na 
osobní statečnost lékařů, kteří musí odhalit, kdy se s největší pravděpodobností jedná 
pouze o předstírání nemoci. 

 

7.14 Domníváte se, že je možné zabránit zneužívání podpory v nezaměstna-
nosti staršími uchazeči, kteří nastupují účelově do pracovního poměru, 
případně ukončují evidenci na vlastní žádost okamžitě po vyčerpání podpůrčí 
doby? Pokud ano - jakým způsobem? 

Myslíme si, že nelze najít opatření, které by zcela zabránilo tomu, že je zneužívána 
podpora v nezaměstnanosti. V řadě případů, a to i v regionu s nižší nezaměstnaností, 
jako je okres Č. Budějovice, skutečně není možnost najít pro osoby staršího věku 
zaměstnání. Situace se trochu mění po vyčerpání podpůrčí doby, neboť potom jsou 
některé starší osoby ochotny vzít prakticky jakoukoli práci. V této souvislosti bychom 
chtěli zmínit skutečnost, že není spravedlivé poskytovat delší podpůrčí dobu bez 
ohledu na odpracovaná léta u osob starších 50 a 55 let. 

 

7.15 Domníváte se, že je účelné připravovat směry řešení (zásobník opatření) 
k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob? Pokud ano, jaký směr řešení 
považujete za výhodný? Jaké směry řešení byste preferoval? Příklad:  

Připravovat směry a opatření k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob považujeme 
za důležité vzhledem k současnému vývoji na trhu práce. 

Preferovali bychom následující směry řešení: 

- podpora motivačních prvků u zaměstnavatelů, 

- zvýšení odborné připravenosti a zvyšování kvalifikace starších osob. 

8. K vybraným opatřením uvedeným v příloze 

8.1 Co považujete za rozhodující pro zvýšení míry zaměstnanosti starších 
osob (viz příloha - Poznámky k vybraným námětům na řešení)? 

 

8.2 Vyjádřete se, podle možností, k námětům na řešení uvedeným v příloze  

• Výrazněji zvýhodnit výši důchodu při přesluhování 

Výši důchodů při přesluhování bychom nezvýhodňovali. Jsou zde rozdíly v nároč-
nosti prací, které lidé vykonávali v průběhu života (duševní, fyzická). Je jasné, že 
fyzicky pracující by přesluhovali v menší míře. Mohlo by jít o jakousi „profesní 
diskriminaci“. Celospolečensky by se měla podporovat i fyzická práce (řemesla), 
jinak lze očekávat problémy (nebezpečný odklon ve státech EU od fyzické práce, 
preference vzdělání často za každou cenu, nedostatek pracovníků řešen cizinci). 
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• Osvobodit seniory, resp. zaměstnavatele od placení pojistného na důcho-
dové zabezpečení 

Ano, v tom vidíme řešení. Zrušení odvodů zaměstnavatelů za starší zaměstnance 
by určitě bylo dobrým a přitom jednoduchým řešením, jak může být zvýšen zájem 
zaměstnavatelů o tyto zaměstnance. Myslíme si, že většina zaměstnavatelů by 
takovouto formu vítala (zjednodušení). Zaměstnance bychom nezvýhodňovali. 

• Nesnížit pracovní příjem úměrně se snížením pracovní doby nebo 
výkonnosti, část rozdílu hradit z prostředků politiky zaměstnanosti 

Jeví se nám poměrně složité z hlediska sledovanosti pracovních úvazků a vyplácení 
prostředků PZ. Budou zde stále zaměstnanci pracující na plný úvazek a vedle 
zaměstnanci s kratším úvazkem a s dorovnaným výdělkem. Bylo by diskriminační. 

• Pro výpočet starobního důchodu vycházet z předpokladu, jako kdyby se 
pracovní příjem po dosažení určitého věku nesnížil, i když ke snížení 
reálně došlo 

Jeví se nám poměrně složité z hlediska sledovanosti pracovních úvazků a vyplácení 
prostředků PZ. Budou zde stále zaměstnanci pracující na plný úvazek a vedle 
zaměstnanci s kratším úvazkem a s dorovnaným výdělkem. Bylo by diskriminační. 

• Za přijetí do zaměstnání nezaměstnaných seniorů v předdůchodovém věku 
poskytovat zaměstnavatelům po určitou dobu (např. 3 roků) za určitých 
podmínek (např. přijetí až do dosažení důchodového věku) určité dotace 
z prostředků politiky zaměstnanosti 

Toto bychom podpořili a vhodně kombinovali s opatřením krácení, příp. odbourání 
odvodů (první návrh).  

• Postupně snížit povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné (nebo jeho 
část) za zaměstnané zdravotně postižené (zpočátku alespoň za poživa-
tele ID) 

S tímto návrhem souhlasíme, tuto povinnost odvádět pojistné za zdravotně 
postižené bychom omezili. Rovněž by potom mohla být zrušena státní dotační 
politika firmám zaměstnávajícím více jak 50 % osob se ZP. Tyto firmy by měly 
pouze odvody nižší nebo vůbec žádné. 

• Dořešit systém dalšího odborného vzdělávání, se zaměřením na starší 
osoby 

Vzdělávací systém dalšího odborného vzdělávání starších osob, včetně finančního 
zajištění, bude nutno řešit systémově ve spolupráci podniků, vzdělávacích zařízení 
a státu, a to pokud možno v co nejkratší době, vzhledem k nepříznivému demo-
grafickému vývoji. 

 

8.3 Případné další náměty řešení zaměstnanosti starších osob uveďte 
v doplňujícím komentáři 

Výrazně bychom podpořili starší osoby, které by se rozhodly zahájit samostatnou 
výdělečnou činnost. Pořádat pro ně bezplatné kurzy pro začínající podnikatele (již dnes 
možné), dále např. bezplatné zřízení živnostenského listu, několikaleté daňové 
prázdniny, případně nižší odvody. 
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3.2 Úřad práce Chomutov 

Prokop Sýkora, Miloslava Mertová, Zdeněk Hejna 

1. Význam problému 

1.1 Obecná charakteristika - význam problematiky zaměstnávání starších osob 

Veřejnost chápe obecně tento problém jako méně závažný, převládá názor, že starší 
by neměli zabírat pracovní místa mladým. Analýzy a podklady týkající se pracovní síly 
jsou veřejnosti málo známé, prognózy vývoje pracovní síly jsou prezentovány 
nedostatečně.  

Nejtíživěji prožívají ztrátu zaměstnání lidé ve věku 41-60 roků. Tyto skupiny uchazečů 
provázejí pocity bezradnosti, spojené se strachem, psychickou tenzí, nejistotou a 
s postupnou ztrátou sebedůvěry. Náhlá ztráta zaměstnání bývá provázena poklesem 
příjmu a životní úrovně, měnící se rodinnou situací, úbytkem kontaktů, ztrátou 
kvalifikace, poklesem sebedůvěry, životních jistot a často i zhoršením zdravotního 
stavu. 

Věková kategorie nad 50 let se stává v poslední době nejvíce ohroženou skupinou na 
trhu práce. Starší osoby jsou si vědomy, že pokud ztratí zaměstnání, jen těžko najdou 
nové uplatnění. Nabídka vhodných pracovních míst pro tyto osoby je nízká. Na 
poptávku po této pracovní síle má vliv často se vyskytující nízká kvalifikace, zdravotní 
problémy a u mnoha zaměstnavatelů převládá názor, že tito lidé mají nižší pracovní 
výkonnost než osoby mladší. 

Otázka zaměstnávání starších osob nabývá na významu zejména v kontextu stárnutí 
populace jako takové (v ČR, v EU a ve všech „moderních“ společnostech). V součas-
nosti se jedná o početnou a dosud narůstající skupinu nezaměstnaných, s řadou 
handicapů, které znesnadňují jejich vstup na trh práce. Situace zřejmě není zcela 
řešitelná pouze ze strany nabídky pracovní síly (motivace k práci a zaměstnání, 
vzdělávání, profesní změny apod.), ale i ze strany poptávky po pracovní síle (motivace 
zaměstnavatelů zaměstnávat tyto lidi). Význam tedy spočívá mimo jiné v komplexnosti 
problému a jeho řešení. 

 

1.2 Proveďte srovnání závažnosti problematiky zaměstnávání starších osob 
v relaci k dalším skupinám - fyzické osoby do 25 let, ženy po rodičovské 
dovolené 

Problematika zaměstnávání starších osob je v relaci k dalším skupinám - fyzické osoby 
do 25 let, ženy po rodičovské dovolené - prioritní. Starší lidé - převážná část z nich je 
málo flexibilní, projevují se obavy z dalšího odborného vzdělávání, zdravotní stav 
starších zaměstnanců limituje u velké části starší populace další pracovní uplatnění. 
Mladí lidé – možnost postupného pracovního uplatnění včetně pracovních příležitostí 
v cizině, nemají zatím závazky k rodině, možnost migrace pracovní síly v rámci státu i 
pomocí EURES, ženy po mateřské dovolené - aktivně se zapojují do vzdělávacích a 
rekvalifikačních aktivit, rychlý vznik mateřských center - účast v projektech ESF, jedná 
se o jednu z nejaktivnějších skupin na trhu práce, problémy s uplatněním na trhu 
práce jsou krátkodobého charakteru a jejich příčinou nejsou zpravidla ženy samotné, 
ale podmínky pro umístění dětí do předškolních zařízení. 
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Zaměstnávání starších osob v relaci k osobám do 25 let je mnohem obtížnější (poma-
leji se přizpůsobují novým pracovním postupům, mají nižší schopnost zvládnout 
moderní pracovní prostředky, menší ochotu se vzdělávat). V případě srovnání se 
ženami po mateřské dovolené je zaměstnání obou skupin zhruba stejně závažné (ženy 
mají sníženou flexibilitu při hledání zaměstnání z důvodu péče o děti, dále je to ztráta 
dříve získaných vědomostí a dovedností, vč. časté absence v současné době požado-
vaných univerzálních dovedností jako je schopnost práce na PC a znalost světových 
jazyků, ze strany zaměstnavatelů očekávaná častá nepřítomnost v zaměstnání). 
Kategorie osob starších 50ti let je tedy protipólem kategorií fyzických osob do 25 let 
věku nejen na věkové škále, ale i z hlediska handicapů a předností (tzn. staří mají 
oproti mladým přednost pouze ve větších pracovních a životních zkušenostech, zatímco 
na straně handicapů jsou nižší úroveň dosaženého vzdělání a všeobecné kvalifikace - 
cizí jazyky, počítačová gramotnost, nižší celková flexibilita, horší zdravotní stav). 
Parametry kategorií osob starších 50ti let a žen po rodičovské dovolené mohou být 
tedy rovněž odlišné, poměrně vysoká shoda může být v tom, že u obou kategorií se 
mohou vyskytovat prvky ztráty původní kvalifikace v důsledku dlouhodobější neza-
městnanosti, obdobně i otázka potřeby motivace k práci v závislosti na dlouhodobé 
nezaměstnanosti - u žen je relativní předěl dán fakticky legislativou - trváním MD do 3 
let. Pokud ženy přesáhnou toto období, je pro ně typické a limitující hledání 
zaměstnání, které umožňuje souběžně péči o dítě a výkon práce, tedy většinou 
zaměstnání v jednosměnném pracovním režimu, s krátkou dobou dojíždění, případně 
práce na zkrácený úvazek. 

 

1.3 Bude význam problematiky zaměstnávání starších osob v příštích 5-10 
letech narůstat? Ano - ne - proč? 

Problematika zaměstnávání starších osob bude v příštích letech výrazně narůstat. 
Společnost je k zaměstnávání starších lidí negativně naladěna, převládá názor, že 
starší lidé nepodávají stabilně vysoké pracovní výkony, starší lidé jsou i v médiích 
prezentováni často neodpovídajícím způsobem. Téměř nejsou ukazovány dobré pra-
covní výsledky starších lidí - vzorem současné doby je mladý, sebevědomý podnikatel/ 
ka. Příklady zapojení starších lidí (až na profesi lékařů a umělců) nejsou rozhodně 
v popředí zájmu médií. Obecně převládá dojem, že tato skupina lidí pouze čeká na 
odchod do důchodu (event. předčasného důchodu). 

Vzhledem k technickému vývoji a spolupráci s ostatními zeměmi EU, a nejen s nimi, 
bude stále problém u starších lidí s jazykovou bariérou a se změnou profese (CNC 
stroje, PC apod.). S přibývajícím věkem se zvyšují různá zdravotní omezení. 

Nepříznivý demografický vývoj v ČR - podíl starších osob na populaci bude růst, 
posune se hranice odchodu do důchodu. Po 10ti letech se poněkud změní vzdělanostní 
skladba osob v produktivním věku (dojde k dalšímu poklesu počtu lidí se ZV, což se 
automaticky promítne i do poklesu napětí mezi vysokým počtem uchazečů a nízkým 
počtem míst ve vztahu k tomuto stupni vzdělání), a tudíž by odpověď mohla být „ne“. 
Předpokládaná vyšší mobilita pracovní síly včetně volného trhu práce a tlak na 
výkonnost může být důvodem k preferenci odpovědi „ano“ (např. otázka vytlačování 
méně výkonných starších pracovníků-dělníků výkonnými zahraničními pracovníky). 
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2. Charakteristika starších osob  

2.1 Přednosti starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

Dlouholeté zkušenosti, vybudované pracovní návyky,větší soustředěnost na práci 
z důvodu již odeznělých problémů z výchovou a péčí o děti. Vzhledem k převažující 
negativní prezentaci starších lidí na trhu práce si aktivní starší lidé váží možnosti 
pracovat a o to podávají kvalitnější pracovní výsledky. Nečerpají dávku OČR, 
v podstatě nevadí směnné provozy. 

 

2.2 Nedostatky starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

Část starších osob, výrazně z části populace se základním nebo nízkým odborným 
vzděláním, není motivována k delšímu setrvání v pracovním procesu, možnost získat 
předčasný důchod je pro velkou část starších osob jediným řešením dočasných 
problémů s umístěním na trhu práce. U starších osob se projevuje malé sebevědomí, 
často se v obavě z odmítnutí o práci ani neucházejí. U některých starších osob se 
projevuje obava a nechuť k dalšímu vzdělávání z důvodu nízké pravděpodobnosti jeho 
využití na trhu práce. 

Starší osoby jsou zvyklé na jinou pracovní kulturu, hůře si zvykají na změny, mají 
různá zdravotní omezení, snižuje se jejich fyzická zdatnost, snižuje jejich kreativita 
horší se jejich zdravotní stav, nemají požadované jazykové znalosti, nejsou ochotny si 
zvyšovat nebo prohlubovat vzdělání chybí jim počítačová gramotnost. 

 

2.3 Odraz faktorů: věk, pohlaví, vzdělání, profese (praxe), zdravotní stav na 
zaměstnanost 

Výrazným a rozhodným činitelem pro setrvání v zaměstnání u starších lidí je vzdělání. 
Spolu s vyšším stupněm vzdělání vzrůstá zájem o delší pracovní uplatnění - zde 
nehraje roli věk ani pohlaví, mnohdy ani zdravotní stav. Výrazný je tento přístup 
k pracovnímu uplatnění u osob s vysokoškolským vzděláním - po 50. roce věku většina 
z nich je odborníkem ve svém oboru, pracuje samostatně, tvůrčím způsobem, práce je 
u těchto lidí mnohdy jediným naplněním života, zájem o předčasné důchody je 
výjimečný a ojedinělý i vzhledem k hlubokému propadu v příjmech v případě odchodu 
do předčasného i řádného důchodu. Na rozdíl od této skupiny (vysokoškolsky vzdělaní 
lidé) je faktor věku a zdravotního stavu rozhodujícím činitelem pro předčasné odchody 
z pracovního trhu do důchodu u skupiny osob se základním nebo nižším odborným 
vzděláním. 

Párovým srovnáním uvedených faktorů lze seřadit jejich relativní podíl na zaměstna-
nosti (od nejvyššího k nejnižšímu): 1. vzdělání, 2. profese (praxe), 3. zdraví, 4. věk, 5. 
pohlaví. V určitém směru jde i o otázku překonávání stereotypu u části zaměst-
navatelské veřejnosti vůči potenciálním zaměstnancům: 

věk - nižší věk je pro zaměstnavatele pozitivním faktorem, věk nad 50 let je rozhodně 
negativním faktorem (špatné návyky, neznalost ISO norem a podnikového řízení), 
rovněž zdravotní stav. 

vzdělání - bývá podmiňujícím faktorem pro danou profesi, praxe obvykle bývá 
výhodou, pohlaví je skrytým diskriminačním faktorem, který v současné době nelze 
přesvědčivě hodnotit, většina žen, která se ucházela o místa na základě výběrových 
řízení, prohlašuje, že byl upřednostněn muž, je přesvědčena, že byla lepší. 
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2.4 Jak se mění uvedené faktory (pohlaví, vzdělání, profese a praxe, zdravotní 
stav) v závislosti na věku? 

Věk není rozhodujícím činitelem pro setrvání na trhu práce pro osoby s vyšším 
odborným a vysokoškolským vzděláním - rozhodujícím činitelem u části z těchto lidí 
zdravotní stav a druh vykonávané profese (možnost vykonávat konkrétní profesi po 
dosažení určitého věku je limitována např. resortními předpisy apod.). Čím nižší je 
vzdělání a odbornost, tím více hraje roli věk v otázkách uplatnitelnosti starších lidí na 
trhu práce. 

Čím starší je osoba, tím je větší pravděpodobnost zdravotních problémů, nižšího stupně  

vzdělání, převažují ženy; faktor profese a praxe v závislosti na věku se příliš nemění, 
ale je zde otázka, co zdůraznit - pohlaví - dlouhodobá zjištění ukazují, že na 1 050 
narozených jedinců mužského pohlaví je 1 000 narozených děvčat, v populaci dospě-
lých je to opačně, protože ženy se dožívají vyššího věku než muži. V rámci ekonomicky 
aktivních (zdroje pracovních sil) je konkrétní poměr v okrese mírně ve prospěch mužů, 
u nezaměstnaných je to zhruba půl napůl. Jinak lze zřejmě mezi nezaměstnanými 
ženami očekávat oproti mužům silnější zastoupení středních věkových kategorií (30-
40 let), a to s ohledem na rizikovou skupinu osob pečujících o dítě do 15ti let věku. 

Vzdělání a věk - s rostoucím věkem uchazečů o zaměstnání se v současné době 
zhoršuje jejich vzdělanostní skladba. Další souvislosti platí obecně - s narůstajícím 
stupněm vzdělání roste šance, ale i reálné uplatnění na trhu práce (zaměstnavatelé 
mnohdy požadují na pracovní pozice o stupeň vyšší vzdělání, než odpovídá nárokům 
práce - je to především problém míst s kvalifikačním nárokem „zaučení“ a požadavkem 
na pracovníka „vyučení“. 
 

2.5 Jak se liší připravenost k výkonu práce starších a mladších? 

Připravenost k výkonu práce je individuální, spíše souvisí s profesí jako takovou a není 
podmíněna věkem. Lze však v závislosti na dlouholeté pracovní a odborné zkušenosti 
připustit, že připravenost k práci starších lidí by měla být vyšší než u mladších nebo 
začínajících lidí. Vyšší je odpovědnost starších lidí při výkonu povolání, mladí lidé jsou 
více flexibilní, lépe přijímají změny. 

Starší osoby - už mají pracovní návyky, profesní dovednosti, více odpovědnosti. 
Většinou nejsou flexibilní. Připravenost ve smyslu vyrovnání se s novými technologi-
emi, vyššími nároky zaměstnavatelů na další vzdělání, počítačovou gramotnost a 
jazykové znalosti jsou horší než u mladších. 

Mladší osoby - vzdělání bez praxe, nemají pracovní návyky, jsou více flexibilní. Jsou 
více připraveni na vyšší nároky zaměstnavatelů, obvykle mají základní počítačovou 
gramotnost a základy jazykových znalostí. 
 

2.6 Zhodnoťte, kteří starší lidé mají největší problémy s uplatněním na trhu 
práce; shrňte důvody jejich problémů 

Největší problémy s uplatněním na trhu práce mají muži i ženy po 50. roce věku se 
základním vzděláním, kteří mají i zdravotní problémy - např. osoby se zdravotním 
postižením (tito lidé ale mají problémy s uplatněním na trhu práce i v mladším věku). 
Často hraje roli i negativní sebeprezentace starších lidí, která je zapříčiněna obavami 
z nezvládnutí současných nároků ze strany zaměstnavatelů. Negativní sebeprezentace, 
která se objevuje zejména ve skupinách starších lidí s nízkým odborným nebo základ-
ním vzděláním, pak v důsledku vede k tomu, že zaměstnavatelé skutečně v mnoha 
případech nejeví zájem o přijetí staršího zaměstnance. Starší lidé bez vlastního 
dopravního prostředku v mikroregionech se špatnou dopravní obslužností. 
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2.7 Jaké jsou hlavní motivy zájmu starších osob pro setrvání v zaměstnání do 
důchodového věku, setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, 
pro odchod do předčasného důchodu? 

Zájem pro setrvání v zaměstnání do důchodového věku, setrvání v zaměstnání i po 
dosažení důchodového věku - u kategorie osob s vysokoškolským vzděláním, části 
středoškolsky vzdělaných osob - snaha realizovat se dál v oboru, nezůstat mimo 
aktivní život, dál zúročovat získané zkušenosti v oboru. U všech kategorií, bez ohledu 
na vzdělání, obor a dosavadní praxi jednoznačným motivem k setrvání k práci je 
katastrofální propad mezi příjmy v pracovním poměru a výší důchodů. Tento rozdíl je 
neúměrně vysoký zejména u vysokoškolsky vzdělaných lidí. 

Motivace pro odchod do předčasného důchodu - v souvislosti s výší vzdělání se mění 
přístup osob k předčasnému důchodu - osoby s vysokoškolským nebo vyšším odbor-
ným vzděláním volí možnost odchodu do předčasného důchodu výjimečně, ve většině 
případů pouze při vyčerpání všech možností uspět na trhu práce (častý důvod pro 
nemožnost uplatnění na trhu práce je špatný zdravotní stav). Osoby se základním 
vzděláním nebo nižším odborným vzděláním - volí prioritně možnost odchodu do 
předčasného důchodu, protože tato možnost je pro řadu z těchto lidí přijatelnější něž 
dlouhodobé hledání zaměstnání, případně nutnost dalšího vzdělávání. Zcela rozhodují-
cím činitelem v otázce odchodů do předčasného důchodu je skutečnost, že rozdíly mezi 
příjmy z pracovního poměru a přiznaným důchodem nejsou u osob s nízkými výdělky 
tak výrazné jako u osob s vyššími příjmy.  

 

2.8 Jaké jsou podle Vás možnosti pracovního uplatnění až do doby dosažení 
jejich důchodového věku u starších osob vykonávajících fyzicky namáhavé 
práce, osob s nízkým stupněm vzdělání? 

Možnosti pracovního uplatnění až do doby důchodového věku u starších osob vykoná-
vajících fyzicky namáhavé práce (nízký stupeň vzdělání) jsou minimální. Je řada 
profesí, které starší lidé fyzicky nezvládnou, a i při různých úpravách pracovní doby, 
změnách a kráceních úvazků apod. by mnohdy nebylo ani humánní starší lidi do těchto 
profesí (činností) nutit. Z tohoto pohledu je velice problematické neustále posouvat 
hranici odchodu do důchodu bez ohledu na druh a typ vykonávané práce. Pro lidi, 
zejména se základním vzděláním, kteří vykonávají fyzicky náročné pracovní činnosti, je 
posouvající se hranice odchodu do důchodu nepřijatelná a v převážné míře budou vždy 
využívat možnosti odchodu do předčasného důchodu.  

3. Vzdělávání  

3.1 Jaká je odborná kvalifikační připravenost starších osob? 

Obecně nelze najít odpověď, specifika jsou v jednotlivých resortech. Nadresortním 
problémem je zřejmě nedostatečná jazyková vybavenost starších lidí. Pokud se tato 
otázka zúží na uchazeče o zaměstnání, jedná se převážně o lidi se základním vzdělá-
ním nebo i ty, kteří svoji původní profesi nemohou vykonávat v závislosti na zdravot-
ním stavu. V evidencích úřadů práce jsou uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku 
v převážné míře se základním vzděláním a vyučení. Vyšší odborné a vysokoškolské 
vzdělání - minimální počty uchazečů. 
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3.2 Jaká je ochota starších osob se dále vzdělávat, zvyšovat nebo přizpůsob-
bovat svou odbornou připravenost v souladu s měnícími se požadavky na TP? 

Ochota starších lidí dále se vzdělávat jednoznačně souvisí s úrovní a výší jejich 
dosavadního vzdělání, zdravotním stavem a nabídkou vzdělávacích aktivit. Uchazeči o 
zaměstnání se základním vzděláním nad 50 let věku projevují o další vzdělání v rámci 
rekvalifikačních programů velmi malý zájem, který se v naprosté většině případů 
zužuje na absolvování krátkodobých kurzů v oblasti základů využívání PC. Zájem o 
dlouhodobé kurzy v technických oborech (např. kovoobrábění - vysoká uplatnitelnost 
na trhu práce) se u osob nad 50 let projevuje zcela ojediněle a výjimečně. Větší zájem, 
i když z hlediska měnících se podmínek a nároků na trhu práce nedostatečný, projevují 
starší uchazeči o zaměstnání o poradenské aktivity - individuální i skupinové (Job 
kluby), motivační a bilančně diagnostické aktivity, nácviky dovedností a pracovně 
profesní diagnostiku. Z tohoto pohledu se jeví jako prioritní v případě, že se bude 
státní politika zaměstnanosti zabývat prodloužením pracovní aktivity starších lidí a 
jejich setrváním nebo navrácením na trh práce, rozpracováním nejdříve nástrojů pora-
denství (možnosti projektových aktivit v rámci ESF), které by napomohly starším lidem 
orientovat se na trhu práce (zvýšené nároky trhu práce, nové pracovní podmínky, 
technologie, jiná firemní kultura apod.). Teprve potom by měly následovat další 
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (dotovaná pracovní místa pro starší občany, 
zkrácené úvazky s dorovnáním mezd apod.) 

      

3.3 Jaké vidíte hlavní problémy v systému dalšího odborného vzdělávání 
z hlediska starších osob? 

Hlavním problémem v systému dalšího odborného vzdělávání starších lidí (obecně platí 
pro vzdělávání dospělých ve všech věkových kategoriích) je skutečnost, že v podstatě 
žádný systém není. Celoživotní učení existuje zatím na vysokých školách (studijní 
programy pro dospělé - pro řadu starších lidí je otázka školného na soukromých 
vysokých školách nepřekonatelnou překážkou, rozsah a rychlost výuky na státních 
školách jsou pro starší osoby nepřijatelné), v rámci odborného vzdělání v rozsahu 
vyučení nebo maturitní zkoušky je nabídka resortu školství minimální – dálkové nebo 
distanční studijní obory jsou otevírány minimálně, téměř vždy je toto studium spojeno 
s dojížděním. Pro osoby starší 50 let je také toto výraznou překážkou. Specializované 
studijní programy pro starší osoby, které by reagovaly na potřeby osob staršího věku - 
rozsah a metody výuky, pozvolný nárůst studijních povinností, nutnost zařazení a 
opakování učiva z nižších stupňů výuky, používání pedagogiky dospělých apod., 
v nabídce středních škol neexistují. Úřady práce se snaží tuto mezeru částečně zaplňo-
vat rekvalifikačními programy hrazenými z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti 
(resort práce a sociálních věcí). Tato snaha úřadů práce však přispívá k řešení pouze 
momentální potřeby trhu práce, nemůže však nahradit průběžnou a systémovou 
nabídku vzdělání, kterou by pro všechny věkové skupiny obyvatel měl přinášet resort 
školství v rámci celoživotního učení.  

 

3.4 Jak hodnotíte informovanost starších osob o možnostech a formách 
vzdělávání? 

Informovanost starších lidí o možnostech a formách vzdělávání vychází ze stupně jejich 
vzdělání. Uchazeči o zaměstnání jsou na úřadech práce informováni o nabídce 
poradenských a rekvalifikačních aktivit, které jsou realizovány v rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti, o nabídce a formách vzdělávání resortu školství jsou, v případě zájmu 
z jejich strany, informováni na informačních a poradenských střediscích úřadů práce.  
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3.5 Považujete vytváření výukových, informačních a rekvalifikačních progra-
mů pro seniory za dostatečné? Ano - ne - proč? 

O výukových programech, speciálně vytvořených resortem školství pro starší osoby, 
nám není nic známo, proto nelze jejich rozsah a obsah hodnotit. Úřady práce vytvářejí 
nabídku pro starší uchazeče nad 50 let zejména v poradenských nástrojích aktivní 
politiky zaměstnanosti - individuální a skupinové poradenské aktivity, JOB kluby, 
motivačně diagnostické moduly. Tato nabídka se rozšířila v souvislosti s realizací 
projektů v rámci ESF. 

4. Zaměstnávání  

4.1 Jaký je, podle Vás, zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky, liší se tento 
zájem v závislosti na tom, o jakého zaměstnavatele, o jaké starší pracovníky 
se jedná? Jaké jsou důvody jejich zájmu, nezájmu? 

Zde lze pouze spekulovat podle složení odmítnutých uchazečů o volné pracovní místo. 
Zaměstnavatelé nemohou podávat nabídky zaměstnání s diskriminačními znaky (věk, 
pohlaví). 

Zájem zaměstnavatelů je individuální, dle předmětu činnosti, profesní skladby = 
fyzické nebo duševní předpoklady. Jedná se především o malé podnikatele – živnost-
níky. Zájem o starší pracovníky je, takovýto pracovník však musí být plně kvalifikován 
pro výkon práce na budoucím pracovním místě (s ohledem na „návratnost tohoto kroku 
zaměstnání pracovníka s perspektivou max. 10 let). 

Důvody zájmu - pracovní zkušenosti, praktické dovednosti, zodpovědnější přístupy 
k pracovním úkolům, možnost využití finančního příspěvku od státu v rámci APZ. 

Důvody nezájmu - pracovní „zlozvyky“, snížená výkonnost. 

 

4.2 Do jaké míry jsou - podle Vašich zkušeností - zaměstnavatelé ochotni 
upravovat pracovní místa (pracovní podmínky) těm starším zaměstnancům, u 
nichž dochází k poklesu fyzické aktivity, do jaké míry je převádějí na méně 
náročnou práci? 

 

4.3 Setkáváte se s projevy diskriminace v pracovním uplatnění starších osob?  

Několikrát se stalo, že starší osoba uvedla, že si myslí, že nebyla přijata z důvodu 
jejího věku. Kontrolním šetřením se věková diskriminace neprokázala. 

 

4.4 Projevuje se snaha zaměstnavatelů o vytlačení starších zaměstnanců ze 
zaměstnání? V případě, že ano, u jakých zaměstnavatelů, vůči jakým zaměst-
nancům, z jakých důvodů? 

Vyjádření některých uchazečů o zaměstnání při osobních jednáních na úřadu práce - 
ano. 

K „vytlačování“ starších zaměstnanců může docházet (a zřejmě se tak děje) především 
u podnikatelských subjektů s větším počtem zaměstnanců při realizaci kroků racionali-
zace výroby (nové technologie atp.), zvyšování produktivity práce, snaze prosadit se 
na trhu práce, zvýšit zisky. Proces zeštíhlování je zpravidla ošetřen v kolektivních 
smlouvách (x platů navíc nad zákonný počet při redukci pracovních míst z organizač-
ních důvodů). 
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4.5 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
poptávka po starších (mladších)? 

Starostové obcí při realizaci VPP upřednostňují zkušené, zapracované uchazeče o 
zaměstnání. Mírný nárůst zájmu jak o mladé bez praxe (zaměstnavatel si vychovává 
zaměstnance), tak o starší (zaměstnavatel upřednostňuje pracovní zkušenosti). Zájem 
je patrně ovlivněn možností získat finanční příspěvek na tvorbu takovýchto pracovních 
míst ze státního rozpočtu, prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti nebo jiných 
programů. Statisticky neevidujeme, že by se v poslední době nějak dramaticky měnila 
poptávka po pracovnících různého věku - nelze, viz Zákon o zaměstnanosti - 
zaměstnavatelé nemohou podávat nabídky zaměstnání s diskriminačními znaky. 

 

4.6 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
nabídka starších (mladších)? 

Stejná odpověď jako na otázku 4.5 

         

4.7 Domníváte se, že se starší osoby podílejí na šedé ekonomice ve větší míře 
než mladí? 

Ne. Myslíme si, že starší dokonce méně inklinují k tomuto typu zaměstnání (protože 
2/3 pracovního života byli zvyklí na řád, na práci na základě pracovní smlouvy a 
protože jim to vlastně do budoucna s ohledem na důchod nic nepřinese). Z praxe 
pozorováním vyplývá, že „šedá ekonomika“ je fenomén mladších osob a se snižujícím 
se věkem se stává tento typ „ekonomiky“ oblíbenějším, především z důvodů štědrosti 
sociálního systému a nedostatečné legislativy (benevolence). 

 

4.8 Jaký je - podle Vás - zájem a možnosti starších osob o práci na kratší 
pracovní úvazek, důvody pro a proti a zájem ze strany zaměstnavatelů 
vytvářet tato místa 

Část starších osob zájem projevuje, zájem zaměstnavatelů je však dlouhodobě ome-
zený. Práce na kratší úvazek je všeobecně u nás fenomén málo frekventovaný, zájem 
ze strany starších lidí není zejména proto, že dochází ke snižování částky přicházející 
v úvahu pro výpočet důchodu. Dále zde tento zájem negativně ovlivňuje ta skutečnost 
(zejména v případě míst s převážně duševní prací), že objem požadovaných prací se 
se snížením pracovní doby zpravidla nesnižuje. V případě zaměstnavatelů jde o takové 
limitující faktory, jako jsou výrobní a technologické postupy, administrativní náročnost 
spojená s tímto typem pracovní doby atd. 

 

4.9 Oceňte účinnost programů APZ (SÚPM, VPP, rekvalifikace, podpora SVČ, 
další opatření APZ) z hlediska motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání 
starších osob (uchazečů o zaměstnání) 

Nejúčinnějším programem APZ motivujícím zaměstnavatele vytvářet pracovní místa 
pro starší osoby jsou jednak veřejně prospěšné práce (hlavně v obcích, lidé se znají, 
bez dopravy do zaměstnání, bez požadavku znalosti cizích jazyků) a SÚPM - vyhrazená, 
která si v poslední době mezi zaměstnavateli získávají stále větší oblibu, zejména díky 
rychlé administrativě a poměrně zajímavým finančním dotacím, které zaměstnavatelé 
motivují k zaměstnání rizikových skupin nezaměstnaných, tedy i osob starších 50 let 
věku. Aktivní politika zaměstnanosti je součástí státní politiky zaměstnanosti, jedno-
značně kladně podporuje změny zaměstnanosti a ovlivňuje regionální, resp. celostátní 
ekonomický rozvoj. Ve své podstatě podněcuje subjekty k hledání a vytváření nových 
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pracovních míst, ke vzdělávání, a tím nabízí možnosti pracovního uplatnění specifickým, 
cíleným skupinám uchazečů o zaměstnání. Účinnost aktivní politiky zaměstnanosti je 
v ovlivňování rozvoje efektivní zaměstnanosti a výrazným způsobem zabraňuje zvyšo-
vání nezaměstnanosti např. osob starších 50 let věku. 

 

4.10 Jak hodnotíte zaměstnanost starších občanů se zdravotním postižením. 
Jaké jsou klady a nedostatky stávajících opatření k podpoře jejich zaměstná-
vání 

Opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou podle názoru 
úřadu práce dostatečná - příspěvky na zřízení a provoz chráněných míst a dílen, 
příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, povinnost 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve stanoveném počtu. Zvyšování počtu 
vytvářených pracovních míst pro OZP nebrání nedostatečná opatření, ale nedostatek 
nebo neexistence vhodných výrobních programů pro chráněná místa a chráněné dílny. 
Řada žadatelů o poskytnutí příspěvku na zřízení chráněného místa nebo chráněné 
dílny je odmítnuta ne z důvodu nedostatku finančních prostředků z APZ, ale proto, že 
výrobní programy a činnosti neodpovídají potřebám a možnostem uchazečů o 
zaměstnání se zdravotním postižením.  

5. Řešení nezaměstnanosti  

5.1 Jaké jsou specifické znaky nezaměstnanosti starších osob?  

Ztráta sociálních jistot, pokles životní úrovně, stres. Při dlouhodobé nezaměstnanosti 
ztráta kvalifikace, profesních znalostí a dovedností. 

Kumulované handicapy - horší vzdělanostní struktura a častější zdravotní problémy, 
které se ve svých důsledcích podílejí na zvýšeném podílu dlouhodobě nezaměstnaných 
mezi uchazeči o zaměstnání staršími 50ti let. 

 

5.2 Do jaké míry představují problém ve skupině starších uchazečů o zaměst-
nání osoby se zdravotním postižením, starší dlouhodobě nezaměstnaní? Trend 
zvyšování či snižování? 

V současné době je cca 56 % uchazečů o zaměstnání z celkového počtu starších 
uchazečů (nad 50 let) se zdravotním postižením nebo se zdravotním omezením. 

U starších dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením 
nebo zdravotním omezením je podíl podstatně vyšší - 75 %. Trend se zvyšuje. 

Určitě trend zvyšování, u obou skupin. Statisticky počet těchto osob v evidenci úřadu 
práce roste, přestože jsou zaměstnavatelé vyzýváni k zaměstnávání těchto osob za 
výhodných finančních podmínek. Pravděpodobně právě z důvodu specifikace těchto 
skupin se pro zaměstnavatele stávají nezajímavými a raději odvádějí státu „povinné 
odvody“ za nezaměstnávání těchto osob.  

 

5.3 Jak hodnotíte ochotu starších uchazečů o zaměstnání spolupracovat 
s úřady práce? 

Záleží na délce evidence. Pokud se podaří uchazeče o zaměstnání umístit do 6 měsíců, 
je s ním dobrá spolupráce. Po této době se jejich ochota dělat se sebou cokoli snižuje 
úměrně s délkou evidence. Je to individuální, v poslední době se setkáváme spíše 
s neochotou spolupracovat s úřadem práce. 
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5.4 Jak hodnotíte stanovení úkolu pro úřady práce ve formě podílu účasti 
starších uchazečů na jednotlivých opatřeních APZ? 

Rekvalifikace - stanovení podílu starších osob na rekvalifikacích považujeme za 
nepřijatelný - ke vzdělání, rekvalifikaci nelze starší osoby nutit, každá rekvalifikace 
musí být připravena i naplněna účastníky podle potřeb a situace a trhu práce a zájmu 
osob o další vzdělávání. Účast v rekvalifikaci nelze nařídit, proto také není možné 
naplňovat rekvalifikace staršími občany podle stanoveného klíče. Výrazným prvkem, 
který ovlivňuje výši a rozsah zájmu starších uchazečů o zaměstnání o poradenské a 
motivačních aktivity, pracovně profesní a bilanční diagnostiku, je skutečnost, že zákon 
o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění umožňuje přiznání podpory 
v rekvalifikaci pouze v případě zařazení na rekvalifikaci. Účast na jakýchkoliv jiných 
aktivitách než rekvalifikačních neumožňuje uchazeči o zaměstnání přiznat žádnou 
finanční dávku (podporu). Tato skutečnost výrazně ovlivňuje zájem starších lidí o 
poradenské a motivační aktivity jak v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tak i 
v projektech financovaných z prostředků ESF. 

Stanovení procent. podílů je pro úřady práce závazné a svým způsobem limituje tvorbu 
nových pracovních míst jako celku, zaměření na skupiny a stanovení % podílů je 
praktické z hlediska sledovanosti a účelnosti, není ovšem praktické z hlediska 
„volnosti“ vytvářet co nejvíce pracovních míst a umísťovat co nejvíce práceschopných 
nezaměstnaných, kteří mají zájem o práci, výběr vhodných uchazečů o zaměstnání 
z této skupiny je v leckterých případech omezující pro úřad práce a především pro 
zaměstnavatele, velký výběr vhodných kandidátů na pracovní pozice není. 
Nejobtížnějším úkolem se jeví dosažení podílu účasti starších osob v rámci opatření 
nástroje SÚPM a rekvalifikace, v nichž se stanoveného % podílu nepodařilo dosáhnout. 
Zaměstnavatelé vytvářeli vhodná pracovní místa v menší míře než úřad práce 
prognózoval, naopak při obsazování pracovních míst na veřejně prospěšné práce byl 
podíl umístěných osob z této skupiny splněn. 

       

5.5 Zhodnoťte obecně zájem a podíl starších osob (uchazečů o zaměstnání) 
na programech APZ: 

5.5.1 SÚPM 

Zájem o starší osoby omezuje nedostatek vhodných uchazečů, kteří by splňovali 
požadavky zaměstnavatelů týkající se zejména profese a vzdělání. Z tohoto důvodu je 
podíl těchto osob v programu APZ nižší, než předpokládá stanovený úkol APZ.  

5.5.2 VPP 

Program je cíleně určen zejména pro osoby s nízkou kvalifikací. Tato skupina zahrnuje 
vysoký podíl právě starších občanů. Proto podíl starších osob v něm je nejvyšší ze 
všech realizovaných programů, zájem je největší i z důvodu nabízených nekvalifikova-
ných pracovních pozic a místa výkonu práce jsou převážně v místě bydliště 
zaměstnanců. 

5.5.3 Rekvalifikace 

Obecně platí, že největšího zájmu a podílu na zaměstnávání starších osob dosahuje 
program VPP. Zájem starších občanů nad 50 let o rekvalifikace je velmi nízký. O 
rekvalifikace technického typu a dlouhodobé rekvalifikační kurzy není zájem téměř 
vůbec. Poměrně vysoký zájem ze strany starších uchazečů o zaměstnání je o základní 
kurzy používání PC, protože se jedná v tomto případě o krátkodobé kurzy. 
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5.5.4 Podpora SVČ 

Zájem je ze strany starších osob minimální, důvodem je zcela jistě náročnost podnikání 
zejména z hlediska počátečního kapitálu a složitosti podnikatelského prostředí, které-
mu leckteří starší občané neumějí a nechtějí porozumět. Obava z náročnosti podnikání 
(platební neschopnost, shánění zakázek, zadluženost, konkurence, nemožnost získat 
výhodné půjčky ve věku 50let a více, neochota začínat v pozdním věku s rizikovým 
podnikáním apod.) tento způsob pracovního zařazení osob nad 50 let věku ještě na 
dlouhou dobu vylučuje ze způsobů řešení zaměstnanosti starších osob. 

 

5.6 Jak hodnotíte z hlediska zaměstnávání starších osob možný dopad novely 
zákona o zaměstnanosti, kdy po 1.1.2006 mohou ÚP zprostředkovávat 
zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům evidovaným po dobu 
delší než 1 rok, a to zaměstnání, které má krátkodobější charakter nebo které 
je sjednáno na nejméně polovinu stanovené týdenní pracovní doby? 

Kladně. Problémem je, že tato pracovní místa nejsou úřadu práce zaměstnavateli 
hlášena. 

        

5.7 Domníváte se, že odchodem do předčasného starobního důchodu se 
někteří starší lidé snaží řešit své obtíže při nalezení vhodného zaměstnání?  

Ano, a vyřeší si tím stálý příjem finančních prostředků, poznatky z praxe jednoznačně 
toto potvrzují, trend v tomto směru bude nadále pokračovat, lidé chtějí a budou 
odcházet do předčasného důchodu i s určitou finanční ztrátou zkráceného důchodu, 
ovšem na straně druhé mají pocit klidu a uzavřením etapy pracovní činnosti začíná 
nová etapa, udržování zdravotního stavu na přijatelné úrovni a zejména pomoc 
mladým členům rodiny, zejména při hlídání potomků a určitá finanční podpora z jistého 
příjmu (důchodu). 

 

5.8 Do jaké míry - podle Vás - zpřísnění pro odchod do předčasného důchodu, 
přijatá v poslední době, změnila zájem o předčasný důchod? 

- viz odpověď 5.7 

 

5.9 Zhodnoťte na základě Vašich zkušeností vhodnost a dopad některých 
opatření v novém zákonu o zaměstnanosti, a to jednak prodloužení podpůrčí 
doby uchazečů o zaměstnání starších 50 let, jednak možnost omezeného 
výdělku (starších) uchazečů o zaměstnání 

Možnost omezeného výdělku zvyšuje šance uplatnění starších osob na trhu práce, lze 
to intuitivně hodnotit pozitivně, v případě uvolnění těchto osob (nadbytečnost, 
organizační změna, ukončení činnosti společnosti) se jedná o zmírnění finančních 
problémů. Ze sociologického hlediska je doba na hodnocení dopadů krátká. 

 

5.10 Uplatňujete a pokud ano, osvědčuje se vypracování individuálních 
akčních plánů uchazečů o zaměstnání starších 50 let? Jakou v těchto plánech 
hraje úlohu vzdělávání, poradenská činnost? 

Ojediněle. Nemají zájem, IAP neuzavírají, nechtějí se dále vzdělávat - „nemají na to 
hlavu“ a požadují zaměstnání. 
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5.11 Máte zkušenosti s nějakým specifickým programem (PHARE, ESF, vlast-
ními programy) k podpoře zaměstnanosti starších osob v rámci kompetencí 
ÚP? Pokud ano, stručně zhodnoťte 

Projekty v rámci ESF jsou v opatření 1.1 zaměřeny zejména na cílovou skupinu 
uchazečů o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě evidováni na úřadech práce. Mezi ně 
patří také osoby nad 50 let věku. Významná role národních projektů - „Příprava na 
práci“, „Návrat do práce“. „Projekty v rámci regionálních grantových schémat - JOB 
aktiv“, „Zaučen v technickém oboru - snadněji na trh práce“, „Zavedení APZ do 
vesnického regionu Radonicka“ apod.  

Možná by stálo za úvahu při hodnocení vhodnosti projektů ESF stanovit jako jedno 
z hodnotících hledisek - výstup projektu - umístění staršího uchazeče o zaměstnání na 
trhu práce - specifický požadavek a bodově zvýhodnit. 

 

5.12 Domníváte se, že existující relace mezi výší starobního důchodu (i 
předčasného) - pracovního příjmu - výší podpory v nezaměstnanosti - výší 
životního minima a ostatních sociálních dávek - vhodně motivují starší osoby 
k setrvání v zaměstnání nebo k získání nového zaměstnání? 

Spíše ne, především v případě skupin zaměstnanců s nízkými příjmy. 

 

5.13 Domníváte se, že je možné využít zkušenosti starších osob při vzdělávací 
a poradenské činnosti? 

Do určité míry ano, souvisí to s dosavadním vzděláním a vykonávanou pracovní pozicí, 
zkušenosti starších osob, pokud nejsou doplněny odborným vzděláním (pedagogika, 
jazykový projev apod.), jsou sice cenné, ale pro výuku v různých vzdělávacích formách 
těžko použitelné samy o sobě.  

6. Ostatní 

6.1 Jakou přisuzujete úlohu médiím při vysvětlování problematiky zaměstná-
vání seniorů, při překonávání některých předsudků ve vědomí společnosti? 

Úloha médií je obecně významná, je však důležité, jak a jakými formami by se 
problematika zaměstnávání starších osob v praxi pojala. Jedná se o velmi citlivé téma, 
které by se při neobratném pojetí mohlo obrátit proti starším občanům. 

Média mají značný vliv na formování veřejného uvědomění, jsou přístupná široké 
vrstvě obyvatel, měly by srozumitelnou formou komentovat problematiku zaměstná-
vání starších osob. 

 

6.2 Věnují se média této problematice dostatečně a odpovědně? 

Nevěnují se této problematice téměř vůbec a pokud se téma zaměstnávání starších lidí 
objeví, pak v těch případech, kdy se prezentují negativní případy. 

Jeden názor: deník MF Dnes obsahuje tzv. sešit „Zaměstnání“, ve kterém se poskytují 
komentáře ke všem věkovým skupinám. Této problematice se věnuje dostatečně a 
odpovědně. 
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7. Náměty možných opatření k podpoře vyšší zaměstnanosti 
starších osob  

7.1 Domníváte se, že ekonomická motivace starších osob ve vztahu k zaměst-
nání je v současné době dostatečná? 

Ekonomická motivace starších osob ve vztahu k zaměstnání - nelze odpovědět obecně, 
tato problematika se výrazně liší ve skupinách starších lidí podle dosaženého vzdělání, 
profese a pracovní pozice. Ekonomickou motivací starších lidí s vyššími příjmy 
k setrvání na trhu práce je neúměrně nízká výše důchodu v poměru k dosahovaným 
příjmům. To vede starší lidi k setrvání na trhu práce. Naproti tomu lidé s nízkou úrovní 
vzdělání a nízkými příjmy dosahují poměrně vysokého procenta mzdy při odchodu do 
důchodu. To je motivuje pouze velmi málo k setrvání na trhu práce. 

Je pak patrné setrvávání starších osob na vybudovaných pozicích s vyššími příjmy, na 
straně druhé, z pracovních pozic s nízkým příjmem je přechod na předčasný důchod a 
důchod méně znatelný, rozdíl výše příjmu je „přijatelnější“. Ekonomická motivace 
nebude dostatečná, člověk je typ, který chce - bez ohledu na věk a pracovní pozici - 
stále více a více. 

       

7.2 Považujete za správné umožnit starším zaměstnancům postupné snižo-
vání pracovní doby bez tvrdých dopadů na výši důchodu? Jaký je - podle Vás - 
postoj zaměstnavatelů k této otázce? 

Pro některé skupiny profesí a povolání by zřejmě postupné snižování pracovní doby bez 
tvrdých dopadů na výši důchodu bylo vyhovující, řada profesí a pracovních pozic však 
pro toto postupné snižování pracovní doby nepřichází v úvahu. Jaký je postoj zaměst-
navatelů k této otázce, nelze posoudit, protože se takovéto formy zaměstnávání zatím 
nerealizují. Lze pouze odhadnout, že jakákoliv změna tohoto typu, by zaměstnavateli 
nebyla příliš vítána.  

Bylo by to možná dobré (alespoň u některých profesí), ale jak to realizovat? Lze 
pochybovat o tom, že by zaměstnavatelé bez znalosti a specifikace dalších podmínek 
(které by je určitým způsobem zvýhodňovaly při aplikaci této záležitosti) byli tomuto 
nakloněni. A ani mezi zaměstnavateli není o této problematice „viditelná“ diskuze. 
Snižování pracovní doby může být jedním ze způsobů řešení problému zaměstnávání 
starších osob. Pokud budou zaměstnavatelé kompenzováni ze strany státu, možná 
přistoupí na experimenty se snižováním pracovní doby osob starších 50ti let věku. 
Zcela jistě by veškeré snahy byly pro státní pokladnu velmi nákladné. 

 

7.3 Do jaké míry je účelné podpořit zájem osob v předdůchodovém věku o 
SVČ? 

Úřady práce v nabídce rekvalifikací mají trvale zařazenu možnost absolvování rekvalifi-
kačního kurzu pro začínající podnikatele. O tento typ rekvalifikace je v posledních 5 
letech trvale nízký zájem, ze strany starších uchazečů o zaměstnání není o tento typ 
kurzu zájem žádný. Obecně platí, že ten, kdo měl nebo má životaschopný podnika-
telský záměr, ten již podniká a nečeká až na dobu před důchodem a pokud někdo 
nikdy nepodnikal, těžko hledá odvahu v předdůchodovém věku začít s úplně novou 
činností. 

Toto je z praktického hlediska víceméně neúčelné; není to vhodná cesta (viz důvody 
výše) a starší osoby k tomu nejsou motivovány a existenčně vedeny; k výjimkám je 
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nutno přistupovat individuálně, finančně podpořit v případě reálného podnikatelského 
záměru. 

 

7.4 Jak hodnotíte možnost zavedení částečného starobního důchodu - jako 
alternativa k předčasnému důchodu? 

Možnost zavedení částečného starobního důchodu se pro určité profese a povolání jeví 
jako vhodná, nelze však posoudit, jestli by právě toto opatření vedlo ke snížení počtu 
zájemců o předčasný důchod, zejména starších lidí, kteří vykonávají dělnické profese 
spojené s vysokou fyzickou náročností. Ano, bylo by to řešením, a to zejména za 
podmínky, že dojde posléze k přepočtení na plný starobní důchod. 

      

7.5 Považujete za účelné organizovat speciální kurzy odborného vzdělávání 
pro starší osoby v předdůchodovém věku? Jestliže ano - jaké? Jestliže ne - 
proč? 

Ano, považujeme to za nutné, ve všech resortech - školství (nabídka učebních a 
studijních oborů na středních a vysokých školách s dostupností i v regionech mimo 
Prahu), práce a sociálních věcí - (široká nabídka speciálních poradenských a rekvali-
fikačních aktivit pro starší občany), průmyslu a obchodu i v dalších resortech - 
(vzdělávání vlastních zaměstnanců). 
 

7.6 Považujete za účelné organizovat systematické vzdělávání dlouhodobého 
charakteru pro starší osoby, které by vedlo ke zvýšení odborné připravenosti 
a kvalifikaci starších? 

Zde by měli sehrát rozhodující úlohu zaměstnavatelé - ve většině případů však 
převládá názor, proč podporovat při studiu starší zaměstnance, když je možné vybrat 
si z nabídky mladších zájemců a uchazečů o zaměstnání. Menší zaměstnavatelé se 
většinou o odborné vzdělávání zaměstnanců nezajímají obecně, natož aby věnovali 
pozornost starším zaměstnancům. Zde by mohla sehrát významnou roli reforma 
v daňové oblasti - daňové úlevy v případě podpory vzdělávání zaměstnanců. 

  

7.7 Porovnejte a upřednostněte jednu z možností uvedených v předchozích 
dvou bodech 

Hlavní zájem o zvýšení, obnovu a doplnění odborného vzdělání by měl být ze strany 
zaměstnavatelů (zaměstnanci), částečně na úřadech práce (uchazeči o zaměstnání - 
zvyšování odbornost v rámci rekvalifikačních programů) - ostatní resorty by měly 
připravit širokou nabídku vzdělávacích a studijních forem, část z této nabídky přizpů-
sobit možnostem a potřebám starších lidí. Vytvořit takovou nabídku, která by byla 
dostupná ve všech regionech. 

Upřednostněna je varianta speciálních kurzů odborného vzdělávání, které rychleji 
reagují na požadavky trhu práce, tedy krátkodobé, systematické. 

 

7.8 Domníváte se, že je účelné podpořit pracovní aktivitu starších osob např. 
vytvářením pracovních míst v profesích, které na trhu práce chybí? 

Možná, a to pouze částečně v některých profesích. Obecně platí spíše potřeba profesí, 
o které starší lidé, právě i vzhledem ke svému věku a fyzickým možnostem, nejeví 
příliš zájem - profese v průmyslu - kovoobrábění, práce na výrobních linkách, práce ve 
stavebnictví apod. 
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Pracovní místa v profesích, které na trhu práce chybí, jsou převážně obsazována 
pracovníky ze zahraničí, počet cizinců se zvyšuje (celorepublikově). Zaměstnavatelé 
nepožadují starší zaměstnance, potřebují levnou pracovní sílu, která nemá zdravotní 
omezení, nemarodí a nevyžaduje adekvátní odměnu za práci odpovídající jejich věku a 
zkušenostem. Podpora takovýchto pracovních míst ve velkým měřítku je pravděpo-
dobně problematická, regionální podpora v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je 
dostačující a i tak je obtížné stanovené procento osob starších 50ti let věku umístit na 
taktéž obtížně vytvořených místech. 

 

7.9 Považujete za účelné zvýhodnit tuto skupinu v rámci použití prostředků 
APZ? 

Zvýhodnění skupiny starších lidí v rámci použití prostředků APZ považujeme za účelné. 

V rámci APZ je již zvýhodněna podle § 33 zákona o zaměstnanosti, je začleněna do 
preferovaných skupin v rámci nástrojů APZ a procent. podílů umístěných uchazečů o 
zaměstnání na jednotlivých nástrojích. Za období, kdy je této skupině věnována 
pozornost ze strany úřadů práce, lze již ze statistických údajů zhodnotit účelnost a 
efektivitu této podpory. 

 

7.10 Považujete za výhodu zlevnit pracovní sílu osob staršího věku snížením 
odvodů do státního rozpočtu? Případně zcela osvobodit? 

Zlevnit pracovní sílu osob staršího věku snížením odvodů považujeme za výhodu. 

 

7.11 Jaké způsoby podpory státu by ovlivnily zaměstnavatele k organizaci 
dalšího vzdělávání starších zaměstnanců?  

Daňové úlevy, snížení odvodů na politiku zaměstnanosti, nevratné investice na tvorbu 
pro tyto osoby. 

7.12 Domníváte se, že je dostatečně realizovaná zdravotní preventivní péče? 
Ano - ne? V případě, že ne, jaké navrhujete řešení (opatření)? 

Ne, organizace zdravotní preventivní péče není dostatečná, zejména v těch případech, 
kdy zaměstnavatel zajišťuje zdravotní preventivní péči smluvně u lékaře, který není 
současně ošetřujícím lékařem zaměstnance. Preventivní péče prováděná ošetřujícími 
lékaři je nedostatečná zřejmě z nedostatku finančních prostředků - obecně lze konsta-
tovat, že zdravotní preventivní péče nefunguje v potřebné míře, protože nemocnost 
starších lidí je vysoká (zejména v případech, kdy zaměstnavatel připravuje restruktu-
rační opatření zaměřené na snížení počtu zaměstnanců). Pokud by zdravotní 
preventivní péče byla prováděna na odpovídající a potřebné úrovni, nebyla by v mnoha 
případech pracovní neschopnost (dlouhodobá) jednou z možností, jak řešit momentální 
nezaměstnanost. 

 

7.13 Považujete za nezbytné přijmout opatření ke snížení zneužívání dávek 
nemocenského pojištění u dlouhodobých pracovních neschopností v ochranné 
lhůtě u starších osob? 

Přijetí takovéhoto opatření se nám jeví jako nezbytné. 
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7.14 Domníváte se, že je možné zabránit zneužívání podpory v nezaměst-
nanosti staršími uchazeči, kteří nastupují účelově do pracovního poměru, 
případně ukončují evidenci na vlastní žádost okamžitě po vyčerpání podpůrčí 
doby? Pokud ano - jakým způsobem? 

Současná legislativní úprava toto jednání umožňuje, z těchto důvodů také nelze užívat 
pojem zneužívání. Část uchazečů všech věkových kategorií, tedy nejen starších, tuto 
možnost využívá, a proto nelze se strany úřadů práce tomuto jednání zabránit. Počet 
takovýchto jednání ze strany uchazečů o zaměstnání by se zřejmě snížil, kdyby zákon 
o zaměstnanosti neumožnil přiznat podporu v nezaměstnanosti občanům, kteří ukončili 
poslední pracovní poměr dohodou dle § 43 ZP, ale pouze z organizačních důvodů. 

      

7.15 Domníváte se, že je účelné připravovat směry řešení (zásobník opatření) 
k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob? Pokud ano, jaký směr řešení 
považujete za výhodný? Jaké směry řešení byste preferoval? Příklad:  

• podpora motivačních prvků u starších pracovníků,  

• podpora motivačních prvků u zaměstnavatelů,  

• zvýšení odborné připravenosti a zvyšování kvalifikace starších,  

• úprava pracovních podmínek - pracovní doby,  

• opatření v důchodovém systému. 

 

Ano, je potřeba připravovat směry řešení (zásobník opatření) k podpoře vyšší zaměst-
nanosti starších osob: 

-  zvýšení motivace starších lidí k setrvání na trhu práce - poradenské, motivační, 
adaptační aktivity postavit na úroveň rekvalifikací, tj. v případě účasti v těchto 
aktivitách přiznat uchazeči o zaměstnání podporu při rekvalifikaci, tímto opatřením 
by se zvýšil zájem starších občanů o poradenské aktivity, které jsou vzhledem 
k dlouhodobé nezaměstnanosti nezbytné pro znovuuplatnění na trhu práce, 

-  rozšířit v resortu práce a sociálních věcí nabídku speciálních rekvalifikačních kurzů 
pro starší občany - metody výuky přizpůsobené věku a možnostem starších občanů, 

-  výrazně rozšířit nabídku resortu školství - různé formy dálkového a distančního 
studia nejen na vysokých školách, ale zejména na středních školách, přizpůsobené 
možnostem starších občanů a dostupné ve všech regionech, 

-  zvýšit motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání starších občanů - daňové úlevy a 
snižování dalších odvodů při zaměstnávání starších občanů, 

-  hledat nové formy zaměstnávání starších občanů - krácení úvazků s dorovnáváním 
mzdy z APZ, turnusové vykonávání pracovních povinností - např. týden v práci, 
týden doma, částečné pracovní úvazky, souběh částečného starobního důchodu 
s pracovním poměrem bez jakýchkoliv omezení, např. pracovní poměr pouze na 
dobu určitou, 

-  rozšířit nástroje APZ o nový nástroj APZ - vytváření a podpora nových pracovních 
míst pro starší osoby - příspěvky odstupňovat pro věkové kategorie 50-55 let, 56-
výše, přispívat na provoz těchto míst, obdobně jako u míst pro osoby se zdravotním 
postižením, 

-  opatření v oblasti zdravotní preventivní péče, nemocenského pojištění a lékařské 
posudkové služby - omezení zneužívání nemocenských dávek 
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-  změny v důchodovém systému - jestliže na jedné straně společnost podporuje 
vzdělání, odbornost a zkušenost, potom by měly přiznané důchody více ocenit 
celoživotní snahu části lidí. Současný stav - čím vyšší vzdělání, odbornost, praxe a 
zodpovědnost - tím je procento přiznaného důchodu k dosahované mzdě v pracov-
ním poměru nižší,  

-  tento stav přímo povede část lidí k tomu, že jejich snaha o zvyšování vzdělání a 
odbornosti bude minimální - z tohoto pohledu řada opatření, zaměřených na 
celoživotní vzdělávání, zvýšení odbornosti a vzdělání lidí, vytvoření nabídky ke 
vzdělávání starších občanů nebude dostatečně účinná s přihlédnutím k nastave-
nému systému důchodů, 

-  pokud nebude provedena změna důchodového systému směrem k ocenění odbor-
nosti, vzdělání, celoživotního učení, bude řada opatření, zaměřených ke zvýšení 
vzdělání a odbornosti starších osob, a tím zvýšení pravděpodobnosti jejich delšího 
pracovního uplatnění na trhu práce málo účinná. Je zcela přirozené, že osoby starší 
50 let věku uvažují o kvalitě a náplni života po skončení aktivní pracovní činnosti. 
Pokud těmto lidem bude nabízeno další vzdělání, zvýšení odbornosti (a na to 
navazující vyšší platové zařazení) s výhledem, že v důsledku toho budou mít nižší 
důchod, než kdyby setrvali v dosavadní úrovni vzdělání a byli dlouhodobě 
nezaměstnaní, je naprosto demotivující.  

8. K vybraným opatřením uvedeným v příloze  

8.1 Co považujete za rozhodující pro zvýšení míry zaměstnanosti starších 
osob (viz příloha - Poznámky k vybraným námětům na řešení)? 

Rozšíření nabídky vzdělávacích a rekvalifikačních nabídek i v regionech, vytvoření 
nových nástrojů APZ - podpora vytváření nových pracovních míst pro starší občany, 
zavedení nových forem zaměstnávání, zásadní reforma důchodového systému z hle-
diska výpočtu důchodů (odstranit nerovnost ve výpočtech důchodů) - relativně vysoká 
míra přerozdělení, kterou v sobě zahrnuje výpočet důchodů - čím vyšší výdělek, tím 
nižší procento mzdy při odchodu do důchodu, čím nižší výdělek, tím relativně vysoké 
procento mzdy při výpočtu důchodu v praxi tak dochází k tomu, že všichni mají 
relativně stejný důchod. Tato skutečnost výraznou měrou ovlivňuje delší setrvání na 
trhu práce, zejména u osob s nízkou úrovní vzdělání, které při odchodu do předčas-
ného, ale i řádného důchodu mají přiznán důchod ve výši jenom o málo nižší než jejich 
dosavadní výdělky. Tato skutečnost je nemotivuje k delšímu setrvání na trhu práce ani 
k průběžnému zvyšování kvalifikace i ve věku nad 50 let.  

Rozhodující pro zvýšení míry zaměstnanosti osob starších 50ti let považujeme kombi-
naci krácení (až zrušení) odvodů některých daní a pojistného placených zaměstnava-
telem i zaměstnancem plus za přijetí zaměstnance nad 50let věku do pracovního 
poměru (např. min. na 2-3 roky) poskytovat finanční dotace z prostředků politiky 
zaměstnanosti na mzdové náklady včetně odvodů. 

 

8.2 Vyjádřete se, podle možností, k námětům na řešení uvedeným v příloze 

K námětům na řešení uvedeným v příloze - doporučujeme zejména tyto návrhy: 

• výrazněji zvýhodnit výši důchodů při přesluhování; 

• osvobodit od placení pojistného na důchodové zabezpečení za zaměstnané důchod-
ce, dále osvobodit od placení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u 
pracujících důchodců; 
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• výrazněji motivovat souběh důchodů a pracovních příjmů - výrazné snížení platby 
daně ze mzdy a ostatních částek na pojistné na důchodové pojištění (důchod už byl 
přiznán a žádným dalším placením pojistného se příjemci důchod nezvýší); 

• nepostihovat krácením důchodů starší občany v předdůchodovém věku při jejich 
přechodu na kratší pracovní úvazek nebo jiné formy zaměstnávání; 

• zvážit výši daně ze mzdy (příjmu) a další odvody osob nad 55 let věku - daňová a 
další zátěž v tomto období je maximální, neexistují žádné úlevy - tato zátěž 
neumožňuje vytváření „rezerv“ na důchodový věk, vytváří malou motivaci na delší 
setrvání na trhu práce nebo dokonce na zvyšování kvalifikace v tomto období; 

• z údajů získaných od uchazečů o zaměstnání starších 50ti let by byla tendence 
dále zpřísňovat podmínky pro trvale krácený důchod při předčasném odchodu do 
důchodu neúnosná, přesto by tento krok (předčasný důchod) volila a volí většina 
rozhodnutých osob odejít do předčasného důchodu, zejména z důvodu zdravotního 
a z důvodu „pesimistického pohledu na svět“. Druhá část starších osob (aktivní, 
zdravotně na dobré úrovni) by přivítala vyšší zvýhodnění důchodu při přesluhování 
v každém případě a odchod do důchodu by co nejdéle oddalovala; 

• mohla by být zavedena pro zaměstnavatele povinnost přispívat zaměstnancům 
finanční částkou na penzijní pojištění (určité procento z měsíční hrubé mzdy), cca 
20 let před dosažením důchodového věku; 

• v žádném případě nejde o diskriminaci ostatních skupin zaměstnanců (mladí atd.), 
protože podle EU pozitivní diskriminace není diskriminací; 

• u „nepředdůchodců“ určitě osvobodit od placení příspěvků na státní politiku 
zaměstnanosti a na zdravotní pojištění; 

• nový zákon o dani z příjmu by mohl obsahovat to, co bylo již za 1. republiky, tj. 
zaměstnavatelé by mohli přispívat osobám starším 50ti let na dopravu do 
zaměstnání; 

• odečitatelné procento se snižovalo s rostoucím platem; debata na toto téma je již 
v současnosti otevřená a mohla by být podpořena. 
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3.3 Úřad práce Opava 

Jarmila Mateřánková a kol. 

1. Význam problému  

1.1 Obecná charakteristika - význam problematiky zaměstnávání starších osob 

Vzhledem ke změnám v demografické struktuře obyvatel České republiky, ale i 
ostatních zemí Evropy, kdy se prodlužuje lidský věk a v populaci se zvyšuje procento 
starších osob, vnímáme tento problém jako velmi významný. I proto je dle zákona o 
zaměstnanosti kategorii uchazečů nad 50 let věku věnována zvýšená péče při 
zprostředkování zaměstnání. 

Významný je pohled ze strany poptávky: nastávající nedostatek pracovních sil bude 
nutno řešit právě zaměstnáváním starších osob. To bude vyžadovat změnu myšlení jak 
u těchto osob samotných, tak i u zaměstnavatelů. 

 

1.2 Proveďte srovnání závažnosti problematiky zaměstnávání starších osob 
v relaci k dalším skupinám - fyzické osoby do 25 let, ženy po rodičovské 
dovolené 

Zaměstnávání starších osob ve srovnání se zaměstnáváním dalších uvedených skupin 
- fyzické osoby do 25 let, ženy po mateřské dovolené - se nám jeví jako problematič-
tější především pro menší adaptibilitu této kategorie na situace, kdy dochází ke změně 
dosavadního zaměstnání a dalším změnám, které níže podrobněji rozvádíme.  

Lze říci, že vysoká nezaměstnanost, doprovázená nedostatečnou poptávkou, stejně 
jako různé organizační změny, restrukturalizace a optimalizace, technologický pokrok, 
zavádění ICT, požadavky vysoké flexibility a rozvoj nových kompetencí dopadá na 
starší lidi více než na jiné skupiny obyvatel. 

Z hlediska analytického má velký význam porovnání délky nezaměstnanosti sledova-
ných skupin, a to v obou jejích formách: jednak jako doby, která průměrně uplyne od 
zaevidování do vyřazení z evidence (u uchazečů vyřazených z evidence), jednak doby 
evidence do data (u evidovaných uchazečů). Právě tyto hodnoty jsou u sledovaných 
skupin podle našich zkušeností zcela rozdílné a ukazují na závažnost problému 
uplatnění starších lidí. 

Názorně lze problém předvést graficky: za období cca 10 let se čárové grafy 
procentuálních podílů mladších a starších uchazečů o zaměstnání protnuly v nepro-
spěch starších. Poté, co se pro mladé lidi zpřísnily podmínky pro získání podpory 
v nezaměstnanosti, podstatně klesl jejich počet v evidenci ÚP, a tím relativně vzrostl 
podíl starších uchazečů. 

Z hlediska prožívání, lapidárně řečeno, zatímco mladým lidem nevadí být nezaměstnaní, 
svou finanční závislost na rodině vnímají oni i jejich okolí jako přirozenou, stejně jako 
je tomu u mladých matek, ve vyšším věku je nezaměstnanost vnímána jako životní 
prohra, jako (další) důkaz vlastní nepotřebnosti a zbytečnosti a také ze strany rodiny 
bývá vyvíjen tlak na rychlé řešení situace. U starších nezaměstnaných žen to neplatí 
vždy, protože se mohou spolupodílet s vyšší či nižší mírou uspokojení na lepším 
fungování rodin jejich dětí (hlídání vnoučat, pomoc v domácnosti apod.). To pravděpo-
dobně alespoň částečně kompenzuje jejich pocit zbytečnosti a nepotřebnosti.  
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1.3 Bude význam problematiky zaměstnávání starších osob v příštích 5-10 
letech narůstat? Ano - ne - proč? 

Význam problematiky zaměstnávání starších osob bude v budoucnu narůstat, neboť 
celá populace v ČR stárne. Je proto reálné předpokládat další posunutí věkové hranice 
možnosti odchodu do starobního důchodu na pozdější dobu. Nicméně nepředpoklá-
dáme, že se tato situace vyhrotí již v průběhu 5 let. 

2. Charakteristika starších osob  

2.1 Přednosti starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

- nabyté zkušenosti a vědomosti - díky tomuto snazší nalezení řešení možných 
problémových situací, které již v minulosti nastaly, 

- možnost předávání zkušeností mladším zaměstnancům, 

- menší předpoklad fluktuace na jiné místo - pro zaměstnavatele poměrná jistota, že 
tito zaměstnanci preferují trvalejší pracovní poměr, 

- vyšší loajalita zaměstnance k firmě, 

- vyšší zodpovědnost při výkonu práce, 

- přínos pro kolektiv, spočívající v životní moudrosti a vyrovnanosti. 

 

2.2 Nedostatky starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

- horší adaptabilita na nové úkoly a postupy, 

- odmítání učit se novým věcem, 

- neznalost jazyků, 

- neznalost používání ICT, 

- neznalost nových technologií a obavy tyto nové technologie používat, 

- nabyté „zlozvyky“ z předchozích zaměstnání jsou pro některé zaměstnavatele 
odrazujícím faktorem - zaměstnavatelé pak preferují mladší zaměstnance, jejichž 
začlenění v rámci firemní kultury je pro ně snazší, 

- vyšší nároky na finanční ohodnocení starších osob, 

- horší pracovní výsledky v odvětvích vyžadujících fyzickou zdatnost, 

- pomalejší tempo při plnění pracovních úkolů, 

- možný horší zdravotní stav - pravděpodobnost vyšší nemocnosti, 

- při požadavcích zaměstnavatele na případnou přesčasovou práci menší ochota 
vykonávat přesčasy, 

- nepochopení a nezvyk potřeby celoživotního vzdělávání. 

 

2.3 Odraz faktorů: věk, pohlaví, vzdělání, profese (praxe), zdravotní stav na 
zaměstnanost 

Faktory věku, vzdělání, praxe a zdravotního stavu vzhledem k trvalé převaze nabídky 
nad poptávkou na trhu práce hrají zásadní roli. 
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Jsou některá povolání, pro něž je nízký věk přímo atributem, takovým povoláním je 
kromě některých uměleckých povolání podle našich zkušeností např. i programátor, 
informatik, prodejce mladé módy, mobilních telefonů, pracovní pozice kolem nových 
sportovních, hudebních a jiných volnočasových aktivit, o které se zajímají mladí lidé. 

V manuálních zaměstnáních jsou na tom možná starší ženy relativně lépe nežli starší 
muži, protože méně často vykonávají práce založené na fyzické síle, která věkem 
rychle ubývá. U pracovních pozic, kde jsou nevyslovené představy zaměstnavatelů 
spojeny s mladistvým zjevem (např. asistentka, sekretářka, hosteska, recepční), jsou 
naopak poškozeny hlavně ženy.  

Pokud se týče vzdělání, platí obecně pravidlo: čím vyšší stupeň vzdělání, tím vyšší 
pravděpodobnost uplatnění na trhu práce.  

Důležitým faktorem však není pouze stupeň vzdělání, ale rovněž i obor vzdělání a 
profese. Vzdělání a praxe v oborech poptávaných zaměstnavateli, např. soustružníci, 
karuseláři, nástrojáři apod., tedy v oborech s nedostatkem nabídky pracovní síly, 
přináší více možností získat zaměstnání i pro lidi např. se stupněm vzdělání pouze 
„vyučen“. 

Horší zdravotní stav obvykle koreluje s již zmiňovaným stupněm dosaženého vzdělání. 
Starší osoby, převážně muži, se základním vzděláním téměř po celou svou profesní 
kariéru vykonávaly profese, které většinou trvale poznamenaly jejich zdravotním stav. 
Tato skutečnost se odráží na možné škále zaměstnání, které si jinak zdravý člověk 
může zvolit, a navíc i ve zbývajících možnostech pracovního uplatnění, které by ještě 
bylo vhodné pro daný typ zdravotního postižení, bude mít zdravý člověk určitou 
výhodu. 

 

2.4 Jak se mění uvedené faktory (pohlaví, vzdělání, profese a praxe, zdravotní 
stav) v závislosti na věku? 

Zvyšující se věk násobí nevýhody dané nízkým vzděláním a horším zdravotním stavem. 

V případech profese a praxe nelze jednoduše odpovědět - bude vždy záležet na typu 
profese (profese náročné na fyzickou výkonnost versus profese vyžadující zkušenosti). 

V případě pohlaví faktor věku výrazně nediferencuje počet nezaměstnaných mužů a 
žen - podíl je zhruba stejný. 

Je přirozené, že s věkem se pravděpodobnost zhoršení zdravotního stavu a přidružení 
určitých zdravotních omezení zvyšuje. Jak vyplývá z bodu 2.2, v minulosti nebyl kladen 
takový důraz na vzdělání a hlavně průběžné zvyšování kvalifikace, takže mezi staršími 
osobami se setkáváme s velkým počtem lidí se základním vzděláním, popř. s těmi, 
kteří právě kvůli zmiňovaným zdravotním omezením již nemohou vykonávat svou 
profesi, v níž jsou vyučeni či jinak kvalifikováni. Zdá se, že u dnešní mladé generace se 
cíl dokončení přípravy na povolání daří již lépe plnit. 

 

2.5 Jak se liší připravenost k výkonu práce starších a mladších? 

Ve většině případů je připravenost na výkon práce u starších osob lepší než u mladších, 
neboť starší osoby právě z pocitu zodpovědnosti jsou zvyklé odvádět práci v co 
nejvyšší kvalitě bez ohledu na výši mzdy. To často postrádáme u mladých uchazečů 
bez předchozích pracovních zkušeností, kteří mají nereálné představy o svém 
finančním ohodnocení a k zodpovědnosti za kvalitu a množství odváděné práce 
většinou nejsou vedeni. Na druhé straně je přirozené, že míra výkonnosti hlavně 
v dělnických profesích s věkem klesá. A nakonec se někdy u nezaměstnaných starších 
uchazečů projevuje po příchodu do evidence potřeba nejprve si „odpočinout od práce“, 
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tj. únava z celoživotní práce, především u žen, které zpravidla zabezpečují vedle 
zaměstnání i péči o další i předchozí generaci v rodině. A dále potřeba „konečně“ 
přestat odkládat řešení svých dlouhodobých zdravotních problémů. 

Připravenost k výkonu práce starších a mladších je rozdílná podle typu profese. 
V případě výkonu činností vyžadujících zkušenost při řešení úkolu může být připrave-
nost starších vyšší než u mladých lidí bez praxe. V případě výkonu činností vyžadujících 
nové postupy nebo nalezení nových řešení, použití nových technologií může být 
připravenost mladších vyšší. Vzhledem ke zrychlujícímu se tempu zavádění nových 
technologií a zkracování inovačních cyklů se ocitají mladší ve výhodnějším postavení.  

V postoji k profesní roli hraje u starších osob značný význam generační zkušenost. Pro 
současnou stárnoucí generaci představovala normu kontinuální, celoživotní kariéra. 
Obvykle se jednalo o jednu profesi, která by člověka uživila od mladé dospělosti až do 
důchodu. Jen stěží se smiřují s tím, že budou muset měnit svoji profesi podle toho, 
jaké jsou požadavky na trhu práce. Postoje mladších lidí k možné změně profese jsou 
vstřícnější, i když i zde spatřujeme významnou souvislost mezi dosaženou úrovní 
vzdělání a ochotou ke změně profese.  

 

2.6 Zhodnoťte, kteří starší lidé mají největší problémy s uplatněním na trhu 
práce; shrňte důvody jejich problémů 

Jedná se o následující skupiny osob: 

a)  Ženy přicházející do evidence z nižších administrativních pozic, tj. z míst, která 
masově ubyla v souvislosti s rozvojem informačních technologií, které takovou 
pozici vykonávaly dlouhodobě nebo i celý dosavadní profesní život a chybí jim 
znalost jazyka, pokročilejší dovednosti obsluhy PC a moderní komunikační doved-
nosti. Nesplňují zpravidla kvalifikační požadavky pro profesi, ve které mají celo-
životní praxi. Navíc nesplňují celkové představy zaměstnavatelů o flexibilní, 
adaptabilní a všestranně výkonné pracovní síle. Samy si někdy dlouhodobě 
uchovávají nereálný pohled na své další možnosti. Formální vzdělání je pro tuto 
skupinu jako celek - s výjimkami - již nedosažitelné, krátkodobé rekvalifikace pozici 
těchto uchazeček na pracovním trhu vylepší jen částečně. 

b)  Taktéž starší lidé z dělnických profesí, pokud mají zkušenost jen s jedním typem 
práce, nemají často zájem o změnu profese nebo mají i obavy z jiného druhu práce 
a z případné nutnosti se do takové práce zaškolovat „ve školní lavici“. 

c)  Uchazeči z nadprůměrných příjmových skupin, střední management, obchodníci 
v zaměstnaneckém poměru, kteří své pozice dosáhli v letech nízké nezaměstnanosti, 
a tedy malé konkurence na trhu práce a setrvali v ní delší dobu. Vedle nedosta-
tečné nebo žádné znalosti jazyků někdy neovládají ani obsluhu počítače. Zpravidla 
se dále zaměřují na zaměstnání stejné příjmové úrovně, jakou měli dosud, a jsou 
zaskočeni, že u výběrových řízení neuspějí a že návrat na podobnou pozici je tak 
obtížný. Vyšší věk uvádějí jako předpokládaný důvod odmítnutí. 

d)  Zaměstnanci státních a samosprávných orgánů, přepážkoví pracovníci finančních a 
pojišťovacích institucí apod. 

e)  Uchazeči se zdravotními problémy (častá nemocnost), které jsou velmi často 
kombinovány s jejich nízkou vzdělanostní úrovní. 

f)  Uchazeči pečující o staré rodiče. 

g)  Celý život těžce pracující dělníci za zenitem svých fyzických sil. 

h)  Uchazeči, kteří řadu let podnikali a mezitím ztratili svou odbornost. 
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i)  Ženy, které byly po většinu svého profesního života v domácnosti a pečovaly o děti 
a rodinu.  

Stejným znakem všech skupin je, že v době, kdy byli tito uchazeči ještě zaměstnáni, 
se obvykle sebevzděláváním na eventualitu ztráty místa nepřipravovali.  

 

Z jiného úhlu pohledu jde o tyto skupiny: 

a) lidé se základním vzděláním - uplatnění by mohli nalézt především v oborech, které 
vyžadují manuální zručnost a zdatnost - tyto ovšem vzhledem k věku nejsou 
konkurenceschopné mladším zaměstnancům se základním vzděláním, 

b) zaměstnanci pracující dlouhou dobu v jednom odvětví nebo v jedné firmě, kteří po 
ztrátě zaměstnání těžko nalézají uplatnění. Důvodem může být skutečnost, že 
jejich původní obor již nenabízí pracovní příležitosti a rekvalifikace na jiný obor se 
jim může jevit jako nezvládnutelná, nesoucí příliš velká rizika. Dalším prvkem, 
který po určitý čas působí jako brzda při hledání nových pracovních míst, bývá také 
vnitřní nesouhlas nastoupit na obdobné místo (co se týče profese) do jiné firmy, 
ovšem za zřetelně horších ekonomických a sociálních podmínek, 

c) starší lidé se zdravotními problémy, které nabyly trvalejšího rázu (případně 
tendence ke zhoršení zdravotního stavu), 

d) lidé s nízkou znalostí (neznalostí) jazyků, 

e) lidé bez počítačových dovedností. 

 

2.7 Jaké jsou hlavní motivy zájmu starších osob pro setrvání v zaměstnání do 
důchodového věku, setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, 
pro odchod do předčasného důchodu? 

a) motivy pro setrvání v zaměstnání do důchodového věku 

-  finanční motiv 

-  uspokojivé stávající pracovní uplatnění (nejen z hlediska finančního, ale i dobrých 
osobních vztahů na pracovišti, seberealizace, snahy předat zkušenosti …) 

b) motivy pro setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku 

-  práce mimo výše uvedené motivy naplňuje smysl života některých natolik, že si 
neumí představit přestat pracovat po dosažení zákonem stanoveného důchodo-
vého věku 

-  riziko prudkého zhoršení finanční situace 

-  zlepšení finanční situace využitím možnosti souběhu pracovního poměru a čerpání 
dávek důchodového pojištění 

c) motivy pro odchod do předčasného důchodu 

-  odchod do předčasného důchodu se nabízí jako nejjednodušší řešení při ztrátě 
zaměstnání v předdůchodovém věku 

-  pracovní zařazení, které je fyzicky náročné nebo vyžaduje získání nových 
dovedností, např. práce s PC, znalost cizího jazyka, změna používaných technologií  

-  nespokojenost v zaměstnání, ať už s vykonávanou prací, s rychlostí změn, 
s rostoucími požadavky, s vlastním zaostáváním za ostatními, příp. neshody 
s (mladšími) spolupracovníky, s (mladším) šéfem 
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-  špatný zdravotní stav, častá pracovní neschopnost 

-  v případě některých žen-babiček je motivem také hlídání vnoučat. Zejména 
s ohlédnutím na předchozí generaci žen, které odcházely do řádného starobního 
důchodu dříve, než je tomu možné dnes. Dnešní generace se pak řídí vědomě/ 
nevědomě modelem, který viděly dříve u svých matek. 

Shrnuto, mezi motivy starších lidí pro setrvání v zaměstnání tedy patří znalost stáva-
jícího pracovního prostředí, neochota měnit pracovní zvyklosti, menší ochota riskovat 
změnu a hlavně finanční výhodnost při práci i po dosažení důchodového věku. Naopak, 
mezi důvody pro řádný nebo předčasný odchod do důchodu řadíme malý rozdíl mezi 
očekávaným finančním ziskem ze zaměstnání a výší důchodu, u dlouhodobě neza-
městnaných ztráta víry, že nějaké místo najdou, dále pak potřeba zajistit péči o rodiče 
a potřeba zajistit péči o vnuky, aby mohli jít do zaměstnání jejich rodiče, a 
v neposlední řadě špatný zdravotní stav. 

Významnou roli pro odchod do důchodu hraje snadnější možnost získat práci jako 
důchodce než jako starší nezaměstnaný. Zaměstnavatelé mnohdy upřednostňují 
důchodce, neboť je to pro ně po mnoha stránkách výhodné. Důchodci jsou flexibilní, 
zahajují a ukončují pracovní poměr podle potřeby zaměstnavatele. Mívají pracovní 
poměr uzavřený na dobu určitou, takže nenastávají nepříjemnosti spojené s nedobro-
volným skončením pracovního poměru ani povinnost odstupného. Jsou ochotni 
pracovat na menší úvazky a za méně peněz, protože jsou zajištěni důchodem.  

 

2.8 Jaké jsou podle Vás možnosti pracovního uplatnění až do doby dosažení 
důchodového věku u starších osob, vykonávajících fyzicky namáhavé práce, 
osob s nízkým stupněm vzdělání? 

Možnosti pracovního uplatnění se s přibývajícím věkem snižují u profesí s fyzicky 
namáhavou prací vzhledem k úbytku fyzických sil. Pokud však mají starší osoby dobrou 
praxi v oboru, po němž je poptávka, a nepatřily mezi fluktuanty, pak se za předpokladu 
dobrého zdraví uplatní. 

Mohli by vykonávat pomocné práce v sektoru služeb, kde nejsou vysoké nároky na 
fyzickou zdatnost a vzdělání (hlídání objektů, kontrolní činnost, roznášení letáků …), 
pokud by tato zaměstnání byla k dispozici. V rámci stávající profese se při dělbě úkolů 
věnovat pracím spíše vyžadujícím zkušenost a trpělivost nežli fyzickou zdatnost. 

3. Vzdělávání  

3.1 Jaká je odborná kvalifikační připravenost starších osob? 

Kvalifikační připravenost starších osob, které jsou evidovány na úřadech práce, je 
spíše nízká. Jde o součást tzv. sekundárního trhu práce charakterizovaného vysokou 
fluktuací, nízkými výdělky, nedobrými pracovními podmínkami a nízkou péčí o 
zaměstnance. 

Příslušníky tzv. primárního trhu práce evidujeme spíše výjimečně. V této věkové 
skupině mají lidé velkou snahu udržet si uspokojivé zaměstnání a neměnit je.  

Jen ve výjimečných případech jsou evidováni uchazeči vzdělaní, kteří doposud zastávali 
vysoce kvalifikovanou práci a/nebo vyšší pracovní pozice a funkce, dejme tomu třídy 
KZAM 1, 2, 3. 
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3.2 Jaká je ochota starších osob se dále vzdělávat, zvyšovat nebo přizpůso-
bovat svou odbornou připravenost v souladu s měnícími se požadavky na TP? 

Ochota dále se vzdělávat je individuální, spíše lze pozorovat obavu z nezvládnutí 
nových poznatků, resp. obavu ze ztráty prestiže v průběhu absolvování dalšího 
vzdělávání či rekvalifikace. Větší ochota je u uchazečů s maturitním a vyšším vzdě-
láním. Uchazeči s výučním listem a zvláště ti se základním vzděláním nemají ve starším 
věku o vzdělávání dostatečný zájem.  

Často se hovoří také o obecné nechuti starších lidí zasednout do školních lavic. Možná 
by se měla vzdělávací zařízení na tuto věkovou skupinu speciálně zaměřit a vytvořit 
pro ni lákavější nabídku. Snad by pro starší lidi mohlo být přijatelnější takové 
vzdělávání, kde by účastníci kurzu patřili do stejné věkové a vzdělanostní skupiny. 

S opakovanou nezaměstnaností a narůstající délkou evidence se ochota k dlouho-
dobějším rekvalifikacím zvyšuje. 

 

3.3 Jaké vidíte hlavní problémy v systému dalšího odborného vzdělávání 
z hlediska starších osob? 

Při současných snahách o řešení problému vzdělávání starších osob by měli nyní již 
být hlavní cílovou skupinou lidé do 35-40 let, kteří se budou zúčastňovat masově 
celospolečensky podporovaného dalšího vzdělání, naučí se tak učit a budou ochotni a 
schopni doplňovat si vzdělání ve vyšším věku. Tedy prevence, předcházení stavu, kdy 
starší zaměstnanec nedostačuje požadavkům doby, a protože se od školních let 
nevzdělával, nemá již ani vůli ani schopnosti tento stav změnit.  

U uchazečů o zaměstnání je malá provázanost vzdělávání s dalšími opatřeními k získání 
zaměstnání po ukončení vzdělávání (kurz + následná praxe pro starší uchazeče, 
upřednostňování zařazování na dotovaná místa, další benefity pro zaměstnavatele, 
kteří přijmou rekvalifikovaného uchazeče).  

Chybí možnosti formálního uznání kvalifikace (certifikace) na základě dosažené praxe, 
která je právě u starších lidí často významná.  

Chybí specifické metody a formy určené pro výuku seniorů, individuální přístup, 
možnosti praktického vzdělávání na konkrétních pracovištích u zaměstnavatelů, 
finanční podpora vzdělávání z jiných zdrojů, než jsou finančně a účelově omezené 
prostředky APZ. 

Není dostatečná motivace ke vzdělávání z hlediska návratnosti vložené vlastní investice 
do vzdělávání. 

Je stále málo pružný školský vzdělávací systém, malá dostupnost vzdělání, chybí větší 
diverzifikace formálního vzdělávání, je málo možností absolvovat dílčí formální vzdělá-
vání s certifikací - tyto možnosti by se uplatnily právě u starších osob, které již 
nepomýšlejí na ucelené studium.  

Chybí možnosti finančně dotovat účast na formálním vzdělávání uchazečů v rámci 
školského systému. 

Jinak lze obecně konstatovat, že vysoké tempo v kurzech a dalších vzdělávacích akti-
vitách je společně s velkým množstvím nových informací pro starší osoby problémem. 
Bylo by tedy vhodné tomuto přizpůsobit formy vzdělávání. Zejména státní školské 
instituce (střední školy) nejsou připraveny pro vzdělávání starších osob a kladou na ně 
stejné nároky jako na své studenty.  
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3.4 Jak hodnotíte informovanost starších osob o možnostech a formách 
vzdělávání? 

Zřejmě lze situaci charakterizovat tak, že kdo chce, ten si informace najde. Informo-
vanosti není nikdy dost, aktivita na straně UP má jistě rezervy.  

 

3.5 Považujete vytváření výukových, informačních a rekvalifikačních progra-
mů pro seniory za dostatečné? Ano - ne - proč? 

Výukové programy, kromě univerzity 3. věku, dostatečné nejsou. U rekvalifikací jsou 
vstupní předpoklady nastaveny shodně pro všechny věkové kategorie uchazečů. 

4. Zaměstnávání  

4.1 Jaký je, podle Vás, zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky, liší se tento 
zájem v závislosti na tom, o jakého zaměstnavatele, o jaké starší pracovníky 
se jedná? Jaké jsou důvody jejich zájmu, nezájmu? 

Zájem zaměstnavatelů přijmout starší pracovníky je vůči ostatním věkovým kategoriím 
nízký. Ačkoli vzhledem k zákonu o zaměstnanosti otevřeně zaměstnavatelé své postoje 
nesdělují, vyhledávají v konečném důsledku zaměstnavatelé nejčastěji zaměstnance 
středního věku s praxí nebo i mladší zaměstnance (absolventy) bez praxe, které si tzv. 
„vychovají“. 

Zaměstnavatelé mají zájem zaměstnat ty starší osoby, u kterých lze využít dovedností, 
znalostí a vybudovaných kontaktů. 

Zaměstnavatelé mají zájem zaměstnat starší zaměstnance v profesích, ve kterých 
v současné době převyšuje poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle nabídku této 
pracovní síly (např. karuseláři v důchodovém věku).  

Dále pak mají zaměstnavatelé zájem zaměstnat starší zaměstnance v činnostech, které 
nejsou dobře finančně ohodnoceny (mladší zájemce o tuto práci by zaměstnali obtížně 
a s vysokou fluktuací). 

Uchazeči uvádějí, že zaměstnavatelé mají více zájem o důchodce, protože jim mohou 
dát menší plat a snadno s nimi ukončit PP, a také potvrzují, že věkově mladší 
zaměstnavatelé mají zájem o mladé zaměstnance. Některé další důvody uvádíme již 
v bodu 2.  

Zaměstnávání starších osob však také odráží osobní názor samotného zaměstnavatele 
na zaměstnávání této kategorie, jeho osobní zkušenost, jeho sociální cítění, jeho vztah 
ke starším lidem obecně atd. 

 

4.2 Do jaké míry jsou - podle Vašich zkušeností - zaměstnavatelé ochotni 
upravovat pracovní místa (pracovní podmínky) těm starším zaměstnancům, u 
nichž dochází k poklesu fyzické aktivity, do jaké míry je převádějí na méně 
náročnou práci? 

Zaměstnavatelé v současnosti příliš neupravují pracovní podmínky ani pracovní náplně 
starším zaměstnancům, u nichž dochází k poklesu fyzické síly. Nižší výkon spíše hod-
notí nižší mzdou nebo rozvazují pracovní poměr. 
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4.3 Setkáváte se s projevy diskriminace v pracovním uplatnění starších osob?  

S otevřenou diskriminací ne, je však patrný zájem zaměstnavatelů obsazovat místa 
mladšími osobami. Uchazeči o zaměstnání uvádějí často mezi čtyřma očima podezření, 
že byli u zaměstnavatele odmítnuti z věkových důvodů, že mladší adepti nemusí u 
výběrového řízení tolik přesvědčovat o svých přednostech. Někdy je uchazeči rovnou 
řečeno, že zaměstnavatel „buduje mladý tým“, dochází údajně i na formulace jste už 
starý-stará pro toto místo, tato tvrzení jsou však neověřená a neověřitelná. Ani 
otevřená diskriminace není dosud pro české občany důvodem pro podání trestního 
oznámení. 

 

4.4 Projevuje se snaha zaměstnavatelů o vytlačení starších zaměstnanců ze 
zaměstnání? V případě, že ano, u jakých zaměstnavatelů, vůči jakým zaměst-
nancům, z jakých důvodů? 

Z důvodu nižšího výkonu u fyzicky náročných povolání mohou být starší zaměstnanci 
odměňováni nižší mzdou než mladší. Požadují se stejné výsledky u profesí, ve kterých 
mají mladší výhodnější postavení, to může působit jako snaha vytěsnit tyto starší 
zaměstnance. Při propouštění zaměstnanců z důvodu organizačních změn jsou ve 
velkých podnicích oslovováni nejdříve zaměstnanci v předdůchodovém věku, kdy se 
odchod těchto zaměstnanců do evidence ÚP s následným odchodem do předčasného 
důchodu jeví jako nejméně bolestné řešení. Častý bývá postup, že se nejprve navrhuje 
odchod dohodou s vysokou finanční kompenzací, a v případě nesouhlasu následuje 
tvrdý tlak a propuštění pro nadbytečnost podle § 46 ZP a odstupné v zákonné výši. 

Uchazeči např. uvádějí, že noví majitelé firmy chtěli změnit „kurz“, „filozofii“, „image 
firmy“ nebo že mladí majitelé firmy nechtěli být „poučováni“ staršími, zkušenými 
pracovníky, kteří často věci lépe rozumějí než jejich někdy odborně nekompetentní 
zaměstnavatelé. Dále uchazeči uvádějí, že zaměstnavatelé nechtěli investovat čas a 
peníze do zapracování staršího zaměstnance na nové pracovní postupy. Zde se 
projevuje obecně malá úcta ke zkušenostem staršího věku.  

Při snižování stavu propouštějí firmy méně kvalifikované a méně perspektivní starší 
zaměstnance. Také starší zaměstnanci, kteří byli často nemocní, bývají nuceni ke 
skončení pracovního poměru. Někdy jsou po letech propouštěni starší zaměstnanci, 
zdánlivě bezdůvodně, pojišťovny a banky je nahrazují „čerstvými silami“ s novými 
kontakty, jak uvádějí bývalí zaměstnanci přicházející do evidence ÚP. 

Předpokládáme, že výrazným faktorem při propouštění či nepřijetí do pracovního 
poměru jsou vyšší finanční nároky na výplatu mezd starších zaměstnanců. 

Obáváme se, že nový zákon o nemocenském pojištění, kdy za první dva týdny 
nemoci bude poskytovat zaměstnavatel náhradu mzdy, může zaměstnatelnost 
starších osob ještě více zhoršit. 

 

4.5 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
poptávka po starších (mladších)? 

Poptávka je malá, ale pokud jde o trend, v tomto bodě se naše názory rozcházejí. Jedni 
se podle reakcí zaměstnavatelů domnívají, že v současné době stoupá poptávka po 
mladších. Jiná skupina expertů se domnívá, že poptávka po pracovních silách z hledis-
ka věku má setrvalý charakter, totiž že po starších lidech nikdy poptávka nebyla. 
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4.6 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
nabídka starších (mladších)? 

Nabídka pracovní síly u starších občanů se zvyšuje současně se stárnutím populace. 
Zdá se, že v současné době stoupá nabídka starších a že tento růst se zrychluje. 

 

4.7 Domníváte se, že se starší osoby podílejí na šedé ekonomice ve větší míře 
než mladí? 

Podíl na šedé ekonomice lze těžko odhadnout. Spíše se zdá, že starší osoby se podílejí 
na šedé ekonomice v menší míře nežli osoby mladší. Důvodem je blížící se důchodový 
věk, kdy se starší lidé více než mladší uvědomují, že práce „načerno“ nebo kombinace 
řádného výdělku s penězí na ruku negativně ovlivní výši jejich důchodu.  

Na druhé straně se starší lidé často ocitají v situaci, kdy jim nic jiného nezbývá, nežli 
přijmout jakoukoli práci, tedy i práci načerno, pokud je jim zaměstnavatelem nabízena 
práce výhradně v této formě. 

 

4.8 Jaký je - podle Vás - zájem a možnosti starších osob o práci na kratší 
pracovní úvazek, důvody pro a proti a zájem ze strany zaměstnavatelů 
vytvářet tato místa? 

Starší osoby spíše než mladší jsou ochotny přistoupit na kratší pracovní úvazek, 
podobně jako jsou ochotny přijmout i práci méně placenou, nejistou, krátkodobou, pod 
úrovní vlastní kvalifikace nebo předchozího zaměstnání nebo i jinak méněhodnotnou, 
z toho prostého důvodu, že plnohodnotná práce pro ně není k dispozici. Důvodem 
přijetí kratšího úvazku může být nižší finanční náročnost těchto osob, než je například 
u mladých rodin, tak i skutečnost, že práci na plný pracovní úvazek je obtížnější pro ně 
najít, případně z důvodu horšího zdravotního stavu může být práce na kratší úvazek 
více vyhovující. Zájem o práci na kratší pracovní úvazek u starších občanů vychází 
z jejich aktuální situace. Větší zájem je u osob, které mají další zdroj příjmů (výslužné, 
odstupné, invalidní nebo starobní důchod, příjmy z nájmu, kapitálové příjmy nebo je 
k dispozici dostatečně vysoký příjem druhého manžela).  

Obecně je bez tohoto vedlejšího zdroje příjmu zájem o kratší úvazky ze strany 
uchazečů o zaměstnání poměrně malý, což je charakteristické zvláště pro osoby 
pobírající dávky sociální potřebnosti. 

Nepozorujeme cílený zájem zaměstnavatelů vytvářet místa s kratším pracovním úvaz-
kem pro starší osoby, nicméně při vytvoření takového místa se pak mnozí zaměstna-
vatelé předem domnívají, že o místo budou mít zájem zejména starší osoby. 

 

4.9 Oceňte účinnost programů APZ (SÚPM, VPP, rekvalifikace, podpora SVČ, 
další opatření APZ) z hlediska motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání 
starších osob (uchazečů o zaměstnání) 

Uplatňovaná aktivní opatření v rámci APZ zasahují malý počet potřebných osob a mají 
krátkodobý efekt vzhledem k omezeným a účelově určeným finančním prostředkům na 
APZ. Nástroje APZ určitě hrají roli v individuálních případech při vytváření pracovních 
míst pro starší osoby, nicméně tytéž nástroje APZ jsou rovněž určeny i pro jiné 
kategorie osob, např. osoby do 25 let a můžeme sledovat, že na tuto skupinu (do 25 
let) se zaměstnavatelé zaměřují daleko ochotněji. 

V rámci jednotlivých nástrojů APZ pak můžeme pozorovat i rozdíly mezi různými 
nástroji. Například u VPP, které jsou jednorázového charakteru a zaměstnaná osoba po 
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skončení dotace většinou končí i pracovní poměr, je zastoupení starších osob vyšší než 
u SÚPM, které mají trvalejší charakter a u kterých i po skončení dotace zůstávají 
zaměstnanci vesměs nadále v pracovním poměru. A právě u SÚPM zaměstnavatelé 
naopak preferují mladší zaměstnance. 

O vztahu starších osob k rekvalifikacím hovoříme na jiném místě. Chybí zde zejména 
možnost doplnit si kvalifikaci dlouhodobějším praktickým zácvikem ve firmě. 

V poslední době evidujeme více žádostí o příspěvek na zahájení SVČ od osob mladšího 
věku, to zřejmě souvisí s jejich odvážnějším přístupem k životu a snahou o nezávislost. 
Zatímco osoby starší preferují spíše závislé a stabilní (i když třeba horší) postavení 
v zaměstnání. 

 

4.10 Jak hodnotíte zaměstnanost starších občanů se zdravotním postižením? 
Jaké jsou klady a nedostatky stávajících opatření k podpoře jejich zaměst-
návání? 

Nedostatky spatřujeme také na straně zaměstnavatelů, kdy celá naše společnost je 
zatím málo solidární se zdravotně postiženými. Mnozí zaměstnavatelé nemají často ani 
znalost předpisů o zaměstnanosti, nelze tedy očekávat, že zvláště ke starším zaměst-
nancům se budou chovat lépe. Přínosem by mohlo být provedení široké osvěty a 
vzdělávání těchto zaměstnavatelů právě na tomto poli. 

Kladným faktorem je možnost zvýšení motivace zaměstnavatele zaměstnat tyto osoby 
se zdravotním postižením. Naprosto převážná část této podpory (podle našeho odhadu 
90 %) se však týká jen zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zdravotně 
postižených nebo provozují chráněné dílny. 

Jako významný negativní důsledek této masivní podpory, který se stále častěji a 
výrazněji projevuje, je fakt, že část osob se zdravotním postižením přechází ze 
standardních integrovaných pracovních míst na jiná místa k zaměstnavatelům, kteří 
zaměstnávají více než 50 % zdravotně postižených. Nebo jsou do pracovního poměru 
přijímány osoby, u nichž práce může podle lékařského posudku zhoršit zdravotní stav 
a pracovat tedy nemají (osoby plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 
155/1995 Sb.). I na tyto osoby se poskytují příspěvky určené na zdravotně postižené, 
přestože tyto osoby nemohou podle zákona o zaměstnanosti ani vstoupit do evidence 
úřadu práce. Navíc použití příspěvků, které zaměstnavatel získá podle §78 zákona o 
zaměstnanosti, není nutno nijak doložit, neexistuje žádná vazba mezi touto podporou 
a úrovní vyplácených mezd. Zejména u poživatelů PID a u domáckých pracovníků se 
přitom může mzda pohybovat ve zcela zanedbatelných částkách. Mnohdy jde o fiktivní 
pracovní poměry, kdy není vyvíjena žádná činnost. Zaměstnavatel zadává minimum 
práce, poskytuje náhradu mzdy. Toto vše je právně nepostižitelné. Jedinou povinností 
zaměstnavatele je vykázat přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením. 
Ve své podstatě jsou tyto příspěvky nárokové, takže ÚP nemá možnost jejich výplatu 
ovlivnit. Výsledkem pak při vyšších výdajích ze státního rozpočtu není vyšší zaměstna-
nost zdravotně postižených osob. Lze jistě doložit, že počty nezaměstnaných zdravotně 
postižených osob neklesají, přestože prostředky vynakládané na jejich zaměstnávání 
enormně rostou. 

Podobně opatření na podporu zaměstnávání zdravotně postižených, známé jako 
povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně postižených (§ 81 zákona o zaměstna-
nosti), se odklonilo od původního záměru. Stále více je využívána možnost plnit tento 
podíl tzv. náhradním plněním, tj. odběrem výrobků a služeb od organizací, které 
zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, a od chráněných dílen. Ve 
skutečnosti ale tyto organizace mnohdy provádějí pouhou přefakturaci zboží a služeb, 
které dodávají běžné organizace.  
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Nový zákon o nemocenském pojištění přinese zaměstnavatelům zaměstnávajícím 
zdravotně postižené další výhody. 

Domníváme se, že zde v současné době leží jeden z největších problémů 
politiky zaměstnanosti v ČR. Opatření, která byla přijata ve prospěch zdravot-
ně postižených občanů, působí proti zájmům této cílové skupiny.  

5. Řešení nezaměstnanosti  

5.1 Jaké jsou specifické znaky nezaměstnanosti starších osob?  

Specifickými znaky nezaměstnanosti starších osob je dlouhodobost, která s sebou 
druhotně přináší skepsi a apatii. 

Specifickým znakem je délka evidence těchto nezaměstnaných osob - dlouhodobá 
nezaměstnanost osob nad 50 let. Výše je popsán dvojí způsob zjišťování délky 
nezaměstnanosti.  

Vysoký podíl uchazečů o zaměstnání nad 50 let má zdravotní postižení nebo omezení. 

Velká část této skupiny není mnohdy motivována k hledání zaměstnání. Důvodem bývá 
blížící se odchod do důchodu, neznalost nových technologií, cizích jazyků, pracovních 
postupů a neochota se jim naučit. 

Ztráta práce je u nezaměstnaných vyššího věku spojena s pocitem vlastní zbytečnosti 
a se znehodnocením svých profesních kompetencí. Ztráta práce se neprojeví jenom 
zhoršením ekonomické úrovně, ale i snížením sebehodnocení a sebeúcty takto postiže-
ného člověka. Hodnocení ztráty zaměstnání je závislé na kontextu, na situaci, v níž 
k němu došlo.  

 

5.2 Do jaké míry představují problém ve skupině starších uchazečů o zaměst-
nání osoby se zdravotním postižením, starší dlouhodobě nezaměstnaní? Trend 
zvyšování či snižování? 

Je to velký problém. Vysoký podíl uchazečů o zaměstnání nad 50 let má zdravotní 
postižení nebo omezení.  

Kumuluje se zde více handicapů z hlediska zaměstnatelnosti, u starší osoby je navíc 
pravděpodobnost dalšího degresivního vývoje zdravotního stavu, což ještě snižuje 
zájem zaměstnavatelů o tuto skupinu nezaměstnaných. Dále pak rezignace samotných 
nezaměstnaných, viz předcházející bod, pravděpodobnost úspěšného návratu do práce 
snižuje. 

 

5.3 Jak hodnotíte ochotu starších uchazečů o zaměstnání spolupracovat 
s úřady práce? 

Ochota starších uchazečů o zaměstnání spolupracovat s úřady práce souvisí s mentali-
tou každého jedince, příčinami jejich zaevidování na ÚP, délkou evidence a celkovou 
sociální situací. Tito uchazeči se vesměs snaží dodržovat své povinnosti uchazeče o 
zaměstnání stanovené zákonem. Tato snaha naráží na jejich sníženou schopnost 
„orientace v papírech“, v předepsaných termínech návštěv na ÚP, na zapomnětlivost, 
na zdravotní potíže, zejména se zrakem, na rodinné problémy. 

Na druhé straně ne vždy mají zaměstnanci ÚP pochopení pro tyto handicapy starších 
lidí; reflektujeme nespokojenost s chováním (mladých) zprostředkovatelek, které z 
nedostatku životních zkušeností postupují vůči starším osobám málo citlivě. 
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Aktivní snaha hledat sám zaměstnání však mnohdy postupně klesá, charakteristická je 
nechuť účastnit se rekvalifikací k novým dovednostem. Překážkou je společná účast 
mladých a starších lidí v jednom kurzu, kdy rozdíl v rychlosti chápání a v míře sebe-
vědomí je staršími lidmi pociťován nelibě. 

Jen malá část uchazečů v předdůchodovém věku již zájem pracovat nemá. Intenzita 
zájmu se odvíjí mj. od dosaženého statusu v předchozím zaměstnání, od finančního 
přínosu z nové práce, od rodinné situace nebo zdravotního stavu. Ochota ke spolupráci 
s úřadem práce u ostatních starších uchazečů klesá s postupující dobou nezaměstna-
nosti, nulové nabídky práce a jejího marného hledání mimo zdroje úřadu práce. 
Uchazeči s nižším vzděláním často očekávají od úřadu práce hlavně nabídku konkrét-
ního místa, tuto službu preferují před poradenskými programy, rekvalifikacemi apod.  

 

5.4 Jak hodnotíte stanovení úkolu pro úřady práce ve formě podílu účasti 
starších uchazečů na jednotlivých opatřeních APZ? 

Podíl účasti starších uchazečů na opatřeních APZ považujeme za správný. Ortodoxní 
dodržování naplnění tohoto podílu však může vést v důsledku „nuceného“ zařazování 
do různých aktivit v rámci APZ k plýtvání penězi. 

Dosáhnout splnění ukazatele podílu osob nad 50 let, zařazených do aktivních opatření, 
v té výši, jak je nyní stanovena, je nemožné. Důvod je zejména v nezájmu zaměstna-
vatelů o tuto skupinu osob a v malém zájmu této skupiny samotné účastnit se rekvali-
fikací. Cíl lze splnit jedině za předpokladu, že se zcela zastaví aktivní opatření pro jiné 
věkové skupiny. To si ale zejména okresy, kde je chronický nedostatek volných 
pracovních míst, nemohou dovolit. 

 

5.5 Zhodnoťte obecně zájem a podíl starších osob (uchazečů o zaměstnání) 
na programech APZ: 

O SÚPM je zájem starších uchazečů podle našeho názoru stejný jako u mladších, 
nicméně zájem zaměstnavatelů i přes případné výhodnější podmínky je obsadit SÚPM 
mladším uchazečem. 

Možnost získat zaměstnání cestou příspěvku na SÚPM (na vyhrazené místo, nové 
pracovní místo) uchazeči při pohovorech vítají, někdy mají ale již zkušenost, že 
potenciální zaměstnavatel považoval navrhovanou dotaci za natolik nízkou a nedosta-
tečně vyvažující jeho náklady na zaměstnání obtížně umístitelného uchazeče, že od 
svého zájmu ustoupil, a to přesto, že měl třeba i osobní, lidský zájem dotyčné 
konkrétní osobě pomoci. S tímtéž argumentem se bylo možno setkávat u zaměstna-
neckých rekvalifikací. 

Zájem o VPP u starších je vyšší než u mladších. Podíl starších uchazečů na VPP je proti 
jiným nástrojům APZ vyšší. 

U rekvalifikací je u starších nižší zájem i podíl proti mladším uchazečům. Zájem o 
rekvalifikaci ze strany starších uchazečů se snižuje s klesajícím stupněm formálního 
vzdělání, dále u osob v předdůchodovém věku, u osob, které již rezignovaly na hledání 
zaměstnání, protože jsou přesvědčeny, že hlavní překážkou získání práce je u nich 
vyšší věk, tedy neodstranitelná objektivní bariéra. 

U SVČ registrujeme nižší zájem i podíl proti mladším uchazečům. 

Další opatření APZ: Překlenovací příspěvek úzce navazuje na příspěvek na zahájení 
SVČ, je poskytován víceméně automaticky všem začínajícím OSVČ. Příspěvek na 
zapracování využívají firmy jen zřídka, jeho výše je málo motivující. 
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5.6 Jak hodnotíte z hlediska zaměstnávání starších osob možný dopad novely 
zákona o zaměstnanosti, kdy po 1.1.2006 mohou ÚP zprostředkovávat 
zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům evidovaným po dobu 
delší než 1 rok, a to zaměstnání, které má krátkodobější charakter nebo které 
je sjednáno na nejméně polovinu stanovené týdenní pracovní doby? 

Vzhledem k tomu, že takovýchto míst je hlášeno zaměstnavateli minimálně, hodnotíme 
dopad také jako minimální. 

Pokud by nabídka takových míst byla natolik početná, že by mohlo být toto opatření 
využito u podstatné části dlouhodobě nezaměstnaných osob, můžeme se domnívat, že 
by mohlo vést k poklesu nezaměstnanosti, a to z vícero důvodů:  

- následný přechod do plného pracovního úvazku,  

- nabytá praxe a získané kontakty mohou vést k trvalému zaměstnání u jiného 
zaměstnavatele,  

- vyřazení uchazeče pro odmítnutí vhodného místa. 

 

5.7 Domníváte se, že odchodem do předčasného starobního důchodu se 
někteří starší lidé snaží řešit své obtíže při nalezení vhodného zaměstnání?  

Ano. Souvisí to také s jejich zdravotními problémy, s rodinnými problémy, s péčí o 
další zdravotně postižené nebo bezmocné členy rodiny.  

Do předčasného důchodu chtějí hlavně ti, kteří mají velké zdravotní potíže a přitom 
jim nebyl přiznán invalidní důchod.  

Daleko větší je ale jejich zájem pracovat, který ovšem naráží na nedostatek volných 
míst a skrytou diskriminaci ze strany zaměstnavatelů.  

 

5.8 Do jaké míry - podle Vás - zpřísnění pro odchod do předčasného důchodu, 
přijatá v poslední době, změnila zájem o předčasný důchod? 

Praktické zrušení předčasného důchodu tzv. „o dva roky dřív“, kdy se po dosažení 
důchodového věku zpět narovnával vyměřovací základ pro důchod, pravděpodobně 
přispělo k tomu, že část lidí, která by nyní mohla odejít do důchodu již pouze „o tři 
roky spíše“, kdy dochází k trvalému krácení, si odchod do předčasného důchodu 
rozmyslí a snaží se najít pracovní uplatnění, aby ke krácení nedošlo. Krácení je 
vnímáno jako velmi markantní. Starší lidé se snaží raději zůstat v evidenci ÚP, prodlu-
žovat ji cestou rekvalifikace, případně při evidenci pracovat na menší úvazek tak, aby 
překlenuli dobu, která jim schází do důchodového věku. 

Předpokládáme, že zájem o předčasný důchod po zpřísnění podmínek a znevýhodnění 
oproti dřívějším podmínkám poklesl. Finanční ztráta je velká. Přesto však i současná 
možnost odejít do předčasného důchodu (při stávajících pravidlech krácení) může být 
vnímána jako demotivující faktor k aktivnímu hledání zaměstnání. Ve skutečnosti ale 
v podmínkách regionu, kde je trvalý nedostatek pracovních příležitostí, daleko častěji 
registrujeme zájem starších lidí pracovat, a to v podstatě v jakémkoli zaměstnání.  

 

5.9 Zhodnoťte na základě Vašich zkušeností vhodnost a dopad některých 
opatření v novém zákonu o zaměstnanosti, a to jednak prodloužení podpůrčí 
doby u uchazečů o zaměstnání starších 50 let, jednak možnost omezeného 
výdělku (starších) uchazečů o zaměstnání. 

Prodloužení podpory v nezaměstnanosti spolu s možností nekolidujícího zaměstnání je 
pro starší uchazeče o zaměstnání jednoznačně přínosné. Prodloužení podpůrčí doby 
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z hlediska určité spravedlnosti ve vztahu k odpracovaným rokům těchto starších osob 
a ke ztížené možnosti nalezení zaměstnání je vhodným opatřením. Z hlediska motivace 
k aktivnímu hledání nového zaměstnání, k nástupu do nového zaměstnání může 
působit záporně, ale opět zdůrazňujeme specifičnost regionu s nedostatkem poptávky, 
kde jsou volná místa vzácným zbožím. Dalším faktorem, který vstupuje do hry, jsou 
zdravotní potíže provázející vyšší věk. 

Nekolidující zaměstnání samo o sobě skrývá v sobě známá pozitiva i negativa. 
Z negativ, se kterými se setkáváme, je to např. neochota k rekvalifikaci nebo k účasti 
v poradenské aktivitě z důvodu vykonávání nekolidujícího zaměstnání, které nemusí 
být vždy perspektivně přínosné (uklízení) a ne vždy se později změní v pracovní poměr 
na plný úvazek. V případě možnosti nekolidujícího zaměstnání si lze položit otázku, do 
jaké míry se jedná ve skutečnosti o práci na plný úvazek, a tedy o účast na šedé 
ekonomice. U starších osob však vzhledem k blížícímu se důchodovému věku, a tím i 
vlivu na důchod, očekáváme spíše snahu mít regulérní zaměstnání. Uchazeči pobírající 
dávky sociální potřebnosti nejsou motivováni k nekolidujícímu zaměstnání, ačkoliv by 
mohli v rámci tohoto zaměstnání získat nové pracovní dovednosti a tak se 
rekvalifikovat praktickou formou, a tím lépe připravit na získání řádného zaměstnání. 
Absence finančního přínosu je však demotivuje. 

 

5.10 Uplatňujete, a pokud ano, osvědčuje se vypracování individuálních 
akčních plánů uchazečů o zaměstnání starších 50 let? Jakou v těchto plánech 
hraje úlohu vzdělávání, poradenská činnost? 

Individuální akční plán je nabízen každému uchazeči o zaměstnání, protože „se to 
musí“, zájem je však minimální. 

Individuální akční plán vyžaduje dostatek času na individuální práci s uchazečem, jinak 
se těžko daří vnitřně přesvědčit uchazeče (ale i zprostředkovatelky!) o užitečnosti 
takové spolupráce. Při tak vysokém počtu dlouhodobě nezaměstnaných se však 
potvrdilo riziko, že snaha o uplatňování IAP bude sklouzávat do formálnosti, a pak 
nesplní svůj účel, anebo bude uplatňován pouze u zanedbatelné části uchazečů. V této 
situaci úloha vzdělávání a poradenství v IAP nemá žádný význam. 

V době, kdy se IAP po britském vzoru jako součást Národního plánu zaměstnanosti 
připravoval, byly zahraničními experty vyčísleny i nároky na lidské zdroje. Úřady práce 
však personálně ani finančně posíleny nebyly ani nebyl personál patřičně proškolen. 
Úsilí vynaložené na toto opatření podle našeho názoru přišlo vniveč. 

 

5.11 Máte zkušenosti s nějakým specifickým programem (PHARE, ESF, 
vlastními programy) k podpoře zaměstnanosti starších osob v rámci kompe-
tencí ÚP? Pokud ano, stručně zhodnoťte. 

Dosavadní zkušenosti s těmito programy se týkaly všech ohrožených skupin napříč. Dá 
se předpokládat, že v současnosti s přibývajícím počtem projektů ESF budou narůstat i 
možnosti oslovit starší osoby k zapojení do těchto projektů. Zájem starších osob 
zapojit se do těchto projektů je však nízký. 

Projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a PHARE tvoří součást nabídky 
ÚP a vhodně spektrum podpůrných programů pro uchazeče rozšiřují. O účast v těchto 
projektech mají uchazeči a zájemci o zaměstnání zájem. Skupina nezaměstnaných nad 
50 let věku je jednou z cílových skupin ve většině z nich, se speciálně zaměřeným 
projektem pouze na tuto skupinu jsme se však zatím nesetkali. 
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Dokonce vzniká dojem, že předkladatelé se výhradnímu soustředění na tuto skupinu 
vyhýbají, neboť (oprávněně) očekávají problémy při plnění stanovených indikátorů. 
Proto i projekty, původně specializované na tuto cílovou skupinu, jsou postupně rozši-
řovány i na jiné, méně problémové skupiny a nakonec starší osoby netvoří v projektech 
ani takový počet, který by odpovídal jejich podílu v EAO.  

Před časem jsme vyhlásili výběrové řízení zaměřené na vytváření míst pro starší 
uchazeče o zaměstnání. Přestože nabízená podpora byla dvojnásobná oproti běžně 
poskytovaným příspěvkům a medializace byla dostatečná, nebyl ze strany zaměstna-
vatelů žádný zájem. 

 

5.12 Domníváte se, že existující relace mezi výší starobního důchodu (i 
předčasného) - pracovního příjmu - výší podpory v nezaměstnanosti - výší 
životního minima a ostatních sociálních dávek - vhodně motivují starší osoby 
k setrvání v zaměstnání nebo k získání nového zaměstnání? 

Záleží na příjmové skupině, obecně však lze konstatovat, že stávající relace mezi výší 
různých zdrojů příjmů motivují starší osoby k setrvání v zaměstnání, ale méně již 
k získání nového zaměstnání. 

Podle našich zkušeností jsou starší osoby při rozhodování více ovlivňovány rodinnou 
situací, vlastním zdravotním stavem a osobnostními dispozicemi, méně pak už 
finančními dopady.  

 

5.13 Domníváte se, že je možné využít zkušenosti starších osob při vzdělávací 
a poradenské činnosti? 

Teoreticky je zkušeností určitě vhodné využít, problémem může být uplatňování 
starých zkušeností v nových, zcela jiných podmínkách. Při vzdělávání a poradenské 
činnosti je třeba „být před klienty alespoň o krůček dále“, a to lze u starších osob 
obtížně zajistit. Spíše se u starších osob setkáváme s bezradností a pocity, že jim vše 
(i po odborné stránce) stále rychleji utíká. Pak lze jen stěží zajistit potřebnou autoritu 
a převahu na straně lektora. 

Na druhé straně není jisté, zda by se mladí frekventanti ochotně nechali „poučovat“ 
staršími lidmi.  

6. Ostatní 

6.1 Jakou úlohu přisuzujete médiím při vysvětlování problematiky zaměstná-
vání seniorů, při překonávání některých předsudků ve vědomí společnosti? 

Mediální pozornost problematice zaměstnávání starších osob má velký význam a vliv 
na vědomí společnosti a může se podílet na změně některých negativních postojů i 
v oblasti zaměstnávání. 

 

6.2 Věnují se média této problematice dostatečně a odpovědně? 

V současné době není této problematice ani zdaleka věnována dostatečná pozornost. 
Netýká se to jen práce, ale i jiných oblastí života. Vůči starším lidem je ostentativně 
projevován nezájem, neúcta, pohrdání, ba i otevřený výsměch.  
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7. Náměty možných opatření k podpoře vyšší zaměstnanosti 
starších osob  

7.1 Domníváte se, že ekonomická motivace starších osob ve vztahu k zaměst-
nání je v současné době dostatečná? 

Existují skupiny, které k zaměstnání motivovány nejsou. 

Rozlišili bychom dvě možné situace: Ekonomická motivace starších osob k setrvání 
v zaměstnání je dostatečná. Avšak ekonomická motivace k hledání nového zaměst-
nání již nezaměstnané osoby a k upřednostnění zaměstnání (např. před odchodem 
do důchodu) dostatečná není.  

 

7.2 Považujete za správné umožnit starším zaměstnancům postupné snižová-
ní pracovní doby bez tvrdých dopadů na výši důchodu? Jaký je - podle Vás - 
postoj zaměstnavatelů k této otázce? 

Postupné snižování pracovní doby za správné považujeme. Nemáme však jistotu, zda 
samotní starší lidé by s tím souhlasili, zejména pokud není zřejmé, zda by si zachovali 
svůj příjem.  

Pro zaměstnavatele nepochybně zůstává na prvním místě produktivita a konkurence-
schopnost firmy. Pokud jsou tyto zachovány, přistoupí na snižování pracovní doby 
starších zaměstnanců, pokud ne, bude zaměstnavatel činit takové kroky, aby 
zachovány byly, protože jeho oprávněným cílem je zisk. 

Pokud by mělo jít o administrativní opatření, kdy povinnosti budou přeneseny na 
zaměstnavatele, nepochybně budou rychle nalezeny způsoby, jak se jim vyhnout, a 
dopad na starší občany bude celkově negativní (podobně jako je tomu u povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením). 

 

7.3 Do jaké míry je účelné podpořit zájem osob v předdůchodovém věku o 
SVČ? 

Věk není v oblasti SVČ rozhodující, zásadní je podnikatelský záměr a osobnostní 
předpoklady každého jednotlivce. Zvýšený zájem osob v předdůchodovém věku o SVČ 
však nelze předpokládat. Pokud zájem o SVČ existuje a je předpoklad úspěšné 
realizace, považujeme za účelné vždy jej podpořit. 

 

7.4 Jak hodnotíte možnost zavedení částečného starobního důchodu - jako 
alternativa k předčasnému důchodu? 

Jako vhodnou, samozřejmě bude záležet na tom, jak budou nastaveny další parametry 
s tímto související.  

 

7.5 Považujete za účelné organizovat speciální kurzy odborného vzdělávání 
pro starší osoby v předdůchodovém věku? Jestliže ano - jaké? Jestliže ne - 
proč? 

Účelné je každé vzdělávání občanů za předpokladu, že o takové vzdělávání má 
konkrétní osoba zájem a je přínosem pro její následné uplatnění na trhu práce. Je 
vhodné organizovat samostatné kurzy určené výhradně pro cílovou skupinu 
starších osob. Zaměření kurzů neměnit, ponechat stejné jako pro ostatní věkové 
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skupiny i tzv. profesní rekvalifikace, ale jiný by měl být přístup lektorů, specifické 
metody a formy vzdělávání. Starší člověk se hůře učí, protože se rychleji unaví a 
obtížněji se na učení koncentruje. S únavou souvisí jak problém vštípení do paměti, 
tak i následné vybavení. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zvýšit hodinové dotace 
rekvalifikací, aby byly tyto překážky zmírněny.  

V prvé řadě by se mělo jednat o motivaci starších osob ke vzdělávání v pro ně nových 
oblastech (výpočetní technika, nové pracovní postupy) a poté o samotné vzdělávání 
v kurzech složených z věkově blízkých účastníků.  

 

7.6 Považujete za účelné organizovat systematické vzdělávání dlouhodobého 
charakteru pro starší osoby, které by vedlo ke zvýšení odborné připravenosti 
a kvalifikaci starších? 

Pokud se má zvyšovat věk odchodu do starobního důchodu, tak ano. Znovu připomí-
náme, že by toto vzdělávání měla zabezpečovat instituce, která je pro celoživotní 
vzdělávání vybavena jak materiálně, tak i personálně.  

 

7.7 Porovnejte a upřednostněte jednu z možností uvedených v předchozích 
dvou bodech 

Z hlediska ochoty starších lidí účastnit se těchto aktivit v praxi hodnotíme v součas-
nosti jako reálnější a pružnější k měnícím se podmínkám, bod 7.5 (dočasné řešení). 

Z hlediska dlouhodobého výsledku upřednostňujeme bod 7.6. Do budoucna vidíme 
jako nutnost přejít k tomuto modelu řešení, aby vzdělání starších, kteří se stanou 
hlavní skupinou ekonomicky aktivních, odpovídalo potřebám trhu práce 

Na druhé straně z hlediska racionálního přínosu odborného vzdělávání je účelné 
organizovat takové vzdělávání, které by přineslo potřebný efekt v časově únosném 
horizontu.  

7.8 Domníváte se, že je účelné podpořit pracovní aktivitu starších osob např. 
vytvářením pracovních míst v profesích, které na trhu práce chybí? 

Ano. 

 

7.9 Považujete za účelné zvýhodnit tuto skupinu v rámci použití prostředků 
APZ? 

Pokud se týče prostředků APZ, pak pro tuto skupinu v porovnání s ostatními podporo-
vanými skupinami osob (osoby do 25 let, …) hodnotíme podporu starších osob 
vzhledem k obtížnosti uplatnění jako nejvíce účelnou. 

 

7.10 Považujete za výhodu zlevnit pracovní sílu osob staršího věku snížením 
odvodů do státního rozpočtu? Případně zcela osvobodit? 

Ano, potenciální zaměstnavatele by to jistě motivovalo k přijetí starších osob do 
pracovního poměru, ale nedokážeme odhadnout dopad na státní rozpočet při současné 
a zejména budoucí věkové struktuře obyvatelstva. 
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7.11 Jaké způsoby podpory státu by ovlivnily zaměstnavatele k organizaci 
dalšího vzdělávání starších zaměstnanců? 

Nejen hradit kurzovné, jako je tomu u rekvalifikace zaměstnanců, ale kompenzovat i 
náklady, které zaměstnavateli vzniknou absencí školeného zaměstnance na pracovišti, 
náklady na cestovné, stravné, ubytování apod. Nebo využít osvědčené formy daňových 
zvýhodnění těchto zaměstnavatelů, případně daňových zvýhodnění samotných 
zaměstnanců, kteří dbají o svůj profesní růst. 

 

7.12 Domníváte se, že je dostatečně realizovaná zdravotní preventivní péče? 
Ano - ne? V případě, že ne, jaké navrhujete řešení (opatření)? 

Zdravotní preventivní péče pro zaměstnané osoby je dána zákonem, a pokud je 
dodržována, jeví se jako dostačující. Otázkou zůstává, zda dodržovaná ve všech 
případech je a zda není pouze formálním konstatováním stavu. Postrádáme poradenský 
rozměr lékařské péče (možnosti a kompenzace na trhu práce). 

 

7.13 Považujete za nezbytné přijmout opatření ke snížení zneužívání dávek 
nemocenského pojištění u dlouhodobých pracovních neschopností v ochranné 
lhůtě u starších osob? 

Ano, ke zneužívání jistě dochází. Případná opatření by musela reflektovat fakt, že toto 
zneužívání umožňuje mocná profesní skupina lékařů, která si mimořádně zakládá na 
své nekritizovatelnosti a nezávislosti, v tomto případě bez ohledu na způsobované 
neoprávněné výdaje ze státního rozpočtu.  

 

7.14 Domníváte se, že je možné zabránit zneužívání podpory v nezaměst-
nanosti staršími uchazeči, kteří nastupují účelově do pracovního poměru, 
případně ukončují evidenci na vlastní žádost okamžitě po vyčerpání podpůrčí 
doby? Pokud ano - jakým způsobem? 

Zabránit asi nelze, nicméně v této kategorii uchazečů při tak vysoké míře nezaměstna-
nosti nepředpokládáme, že k těmto případům dochází příliš často. Tento problém se 
zřejmě starších lidí týká jen okrajově. 

 

7.15 Domníváte se, že je účelné připravovat směry řešení (zásobník opatření) 
k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob? Pokud ano, jaký směr řešení 
považujete za výhodný? Jaké směry řešení byste preferoval? Příklad:  

• podpora motivačních prvků u starších pracovníků, 

• podpora motivačních prvků u zaměstnavatelů,  

• zvýšení odborné připravenosti a zvyšování kvalifikace starších,  

• úprava pracovních podmínek - pracovní doby,  

• opatření v důchodovém systému. 

 

Vhodná je kombinace výše uvedených řešení s důrazem na zvýšení odborné připrave-
nosti a zvyšování kvalifikace starších a na opatření v systému důchodového pojištění. 
Nejdůležitějším faktorem ve vztahu k zaměstnanosti však zůstává stav ekonomiky, 
fáze hospodářského cyklu. Jednotlivá opatření by asi byla méně účinná. 
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8. K vybraným opatřením uvedeným v příloze  

8.1 Co považujete za rozhodující pro zvýšení míry zaměstnanosti starších 
osob (viz příloha - Poznámky k vybraným námětům na řešení)? 

Jako důležitý předpoklad, ze kterého je nutno vycházet, spatřujeme do budoucna 
ekonomickou nutnost nahradit ubývající pracovní síly ve středním a mladším věku. 
V uvedených námětech řešení pak tedy jako prioritní pro zvýšení míry zaměstnanosti 
starších osob považujeme reformu důchodového systému a systému včasné kva-
lifikační přípravy, aby vzdělání starších, kteří se stanou hlavní skupinou ekonomicky 
aktivních, odpovídalo potřebám trhu práce. 

 

8.2 Vyjádřete se, podle možností, k námětům na řešení uvedeným v příloze. 
Případné další náměty řešení zaměstnanosti starších osob uveďte v doplňují-
cím komentáři 

Za podstatné pro zvýšení míry zaměstnanosti starších osob považujeme: 

- za přijetí do zaměstnání nezaměstnaných osob v předdůchodovém věku poskytovat 
zaměstnavatelům po určitou dobu za určitých podmínek dotace z APZ, 

- upravit povinnost zaměstnavatelů odvádět daně a pojistné v plné výši za takové 
zaměstnance, stejně tak snížit povinnost těchto odvodů osobami (zaměstnanci) 
v předdůchodovém věku,  

- dořešit systém odborného vzdělávání u starších osob, 

- zvýhodnit výši důchodů při přesluhování, které se samozřejmě týká pouze 
„zaměstnatelných“ starších osob,  

- doplácení mzdy např. úřadem práce a výpočet výše důchodu bez ohledu na nižší 
příjem v důsledku přechodu zaměstnance v předdůchodovém věku na menší 
úvazek nebo na méně náročnou a méně placenou práci považujeme za velmi 
důležité nejen pro větší předpokládanou ochotu těchto osob přejít na takové místo 
(vedle finančních i ze zdravotních důvodů), ale také pro větší udržitelnost místa až 
do odchodu do řádného důchodu - svým přechodem na jinou práci se zaměstna-
vateli „uvolní“ exponovaná pozice, již by chtěl obsadit mladou flexibilní silou. Navíc 
tito starší zaměstnanci mohou i ze své „nižší“ pozice působit ve prospěch 
zaměstnavatele jako zkušení poradci nového mladého spolupracovníka.  

 

A na závěr uvádíme pohled psychologa úřadu práce na danou problematiku: 

Pro rozhodování klientů, jak ve svém profesním vývoji pokračovat dál, slouží 
bilanční diagnostika, a to jako zhodnocení dosavadní profesní dráhy a zjištění potenci-
álu vlastností, schopností a předpokladů pro její případnou změnu. Do bilanční 
diagnostiky proto patří i testová vyšetření. Bohužel pro vyšší věkové kategorie testy 
neobsahují normy vůbec nebo pouze nediferencovaně. Není také propracována meto-
dika zjišťování možností kompenzací jednotlivých psychických funkcí a také profesio-
gramy se možnostmi klientů vyšších věkových kategorií nezabývají. Psycholog se 
setkává s tím, že rozdíly v jednotlivých psychických funkcích jsou u vyšších ročníků 
daleko větší než u nižších. Průběh vývoje psychických funkcí a jejich případný postupný 
úpadek je pro vyšší ročníky znám pouze rámcově. Teprve v poslední době se psycho-
logie práce, inženýrská psychologie atd. začínají touto problematikou zabývat v sou-
vislosti s prací odborníků i vyšších věkových kategorií (letci, kosmonauti apod.). Vše je 
teprve v počátcích. Tím chci naznačit, že psycholog práce se ve svém uvažování o 
další profesní dráze staršího pracovníka musí řídit spíše intuicí a osobními nezobecně-
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nými zkušenostmi. Totéž platí pro pedagogickou psychologii, která je pro rozhodování 
psychologa práce taktéž důležitá. Určité zkušenosti s problematikou vyšších věkových 
kategorií má i psychologie sportu (např. na špičkových výkonech krasobruslařů různých 
věkových kategorií může studovat mechanismy a možnosti kompenzací). Bilanční 
diagnostika musí brát v potaz i zjištění zdravotního stavu, fyziologického potenciálu a 
zjištění pracovního lékařství. Můžeme říci, že v teorii o možnostech a předpokladech 
starších pracovníků dosud toho nevíme tolik, aby to mohlo být vodítkem pro naše 
rozhodování v praxi. Je zde velké pole i pro psychology úřadů práce získat postupně 
důležitý empirický materiál jako základ teoretického zkoumání. 

Z jednotlivých setkání se staršími klienty mohu říci, že tito jsou unavení, 
většinou jsou zvyklí zaměstnání neměnit a nějakému celoživotnímu vzdělávání se 
vůbec nevěnovali. Starší lidé s opačnými charakteristikami pravděpodobně zavadí o 
úřady práce málokdy, a to na velmi krátkou dobu. U těch klientů, kteří se vyznačují 
chutí pustit se do nového, se můžeme často setkat s přeceněním vlastních předpokladů 
na základě toho, že dosud zastávali odpovědné a prestižní funkce, avšak opět tu 
chybělo celoživotní vzdělávání v nových směrech. Rigidita je pro naše starší klienty 
dosti příznačná. Klienti se základním vzděláním či vyučení, kteří se celý život zabývali 
těžší manuální prací či ubíjející mechanickou činností, poztráceli předpoklady pro 
profesní obrat na jiná pole více přiměřená věku. 

Pokud jde o vztah starších pracovníků k důchodu, lze ho ilustrovat výrokem: „U 
důchodu nezáleží tak na tom, jak je vysoký, jako spíše na tom, jak dlouho se bere“. Je 
v tom obsažena pochopitelná logika přísloví „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“. 
Proto otázka zvýšení zájmu o setrvání v pracovním poměru při oddálení odchodu do 
důchodu je velice těžce řešitelná u těch pracovníků, pro něž zaměstnání je jen nutností 
obživy. Pokud se jedná o kvalifikované a tvůrčí pracovníky (např. lékaře), ti samozřej-
mě mnohdy neuvažují o ukončení pracovní aktivity dnem dovršení důchodového věku, 
avšak jeví se jim lepší variantou se své práci věnovat při důchodu (tzv. souběh). 
Souběhu dávají přednost i zaměstnavatelé, protože je to pro ně výhodnější. Oddálení 
odchodu do důchodu proto opět přichází zkrátka. A o to oddálení přece jde, poněvadž 
právě při něm se odlehčí průběžnému financování důchodů. 

 

 
Poznámky k vybraným námětům na řešení 

 

Souhrnně (hlavní možnosti konkrétních doporučení): 

• Výrazněji zvýhodnit výši důchodů při přesluhování 

• Krátit (případně až po zrušit) odvody některých daní a pojistného (např. pojistného 
na důchodové pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na 
zdravotní pojištění) placených jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem191 

• Nesnížit pracovní příjem úměrně se snížením pracovní doby nebo výkonnosti, část 
rozdílu hradit z prostředků politiky zaměstnanosti192  

• Pro výpočet starobního důchodu vycházet z předpokladu, jako kdyby se pracovní 
příjem po dosažení určitého věku nesnížil, i když ke snížení reálně došlo 

                                                 
191  rozumí se zde i v dalších opatřeních vždy „starších osob“, resp. za starší zaměstnance 
192  rozumí se po dosažení určitého věku, např. po 60 letech věku 
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• Za přijetí do zaměstnání nezaměstnaných seniorů v předdůchodovém věku posky-
tovat zaměstnavatelům po určitou dobu (např. 3 roků) za určitých podmínek (např. 
přijetí až do dosažení důchodového věku) určité dotace z prostředků politiky 
zaměstnanosti 

• Podle možností uvážit (v souladu i s doporučeními ILO) zrušení nesporně 
nemotivujícího systému krácení a odnímání výplaty ČID (částečného invalidního 
důchodu) při souběhu s výdělečnou činností193 …………..domníváme se, že již bylo 
zrušeno……………….. 

• Postupně snížit povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné (nebo jeho část) za 
zaměstnané zdravotně postižené (zpočátku alespoň za poživatele ID) ………..existují 
slevy na dani z příjmu………………. 

• Dořešit systém dalšího odborného vzdělávání, se zaměřením na starší osoby. 
 

K některým vybraným námětům: 
 

Vyšší zvýhodnění důchodu při přesluhování: 

Zvýšení důchodu při přesluhování místo o 1,5 % čtvrtletně (6 % ročně) o 2,5 % (10 % 
ročně) by bylo z hlediska zdrojů a výdajů na důchodové pojištění vyrovnané, tedy 
únosné.  

Klady……….. zvýšený zájem seniorů o přesluhování 

  zvýšil by se počet pracovních sil 

  snížil by se počet důchodců 

  zvýšené příjmy a výdaje na důchodový systém by byly vyrovnané 

  do státního rozpočtu by navíc přibyly finanční prostředky z dalších plateb 
  pojistného a z daní z příjmů  

Třeba důkladně spočítat! 
 

Dál zpřísnit podmínky pro trvale krácený důchod při předčasném odchodu do 
důchodu: 

Zdá se, že dál už podmínky nelze zpřísňovat. Byl v podstatě zlikvidován dočasně 
krácený důchod, došlo ke snížení za každých 90 dní o 0,9 % z 0,6 %. V regionech 
s vysokou nezaměstnaností to bohužel zůstává jedním z možných řešení. Třeba 
potvrdit stanovisky úřadů práce.  

Potvrzujeme. Odpověděli jsme na příslušné otázky v dotazníku……………………. 

 

                                                 
193  Pozn.: tento návrh byl již mezi tím zřejmě předložen k projednání  



Příloha III 
 
 

 422

Osvobodit seniory, resp. zaměstnavatele od placení pojistného na důchodové 
zabezpečení194: 

a) Při osvobození od placení za zaměstnané důchodce se souběhem se zaměstnáním a 
za přesluhující důchodce jsou argumenty  

pro 

• zvýšení jejich zájmu (zvýšení čisté mzdy) i zájmu zaměstnavatelů (snížení ceny 
pracovní síly seniorů) o zaměstnání seniorů (jak o setrvání, tak o znovuzaměst-
nání osob v důchodovém věku) ………opět se domníváme, že zájem ze strany 
seniorů o zaměstnání je velký, ale místa nejsou (aspoň u nás ne)……………………… 

• za celý produktivní věk již pojistné na důchodové zabezpečení odvedli 

proti 

• zvýhodnění zájmu o pobírání důchodu (o souběh) před přesluhováním 

• není realizovatelné, bude-li uplatněno zvýhodnění výše důchodu při přesluhování 

• zvýhodňuje to jednu skupinu před ostatními, tj. i před „předdůchodci“ 

• instituce důchodového pojištění by v tom viděly ztrátu finančních zdrojů do již 
tak napjaté situace ve zdrojích pro důchody 

b) u „předdůchodců“ 

pro 

• zvýšení jejich zájmu (zvýšení čisté mzdy) i zájmu zaměstnavatelů (snížení ceny 
pracovní síly „předdůchodců“) o zaměstnání seniorů (jak o setrvání, tak o 
znovuzaměstnání osob v předdůchodovém věku) ….zájem je, místa nejsou……. 

proti 

• zvýhodňuje to jednu skupinu před ostatními, tj. i před „mladšími“ 

• instituce důchodového pojištění by v tom viděly ztrátu finančních zdrojů do již 
tak napjaté situace ve zdrojích pro důchody, v tomto případě by tyto zdroje 
skutečně chyběly 

 

Osvobodit seniory, resp. zaměstnavatele od placení příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění: 

/Tj. jde o 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti a 13,5 % na zdravotní pojištění, 
celkem 15,1 %/ 

Při tomto osvobození od placení uvedených příspěvků za a) zaměstnané důchodce se 
souběhem se zaměstnáním, b) za přesluhující důchodce, c) za „předdůchodce“ jsou pro 
tyto zaměstnané a jejich zaměstnavatele tyto argumenty: 

                                                 
194  28 %..výše pojistného na důchodové zabezpečení, 1,6 %...výše příspěvku na státní politiku zaměstna-

nosti, 13,5 %...výše pojistného na zdravotní pojištění (z toho 4,5 % zaměstnanec, 9 % zaměstnavatel). 
Osvobození od placení pojistného znamená pro zaměstnaného zvýšení čisté mzdy, pro zaměstnavatele 
zlevnění pracovní síly seniorů, pro státní rozpočet = nižší příjmy (které mohou být plně vyváženy efekty 
z vyšší zaměstnaností) 
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pro 

• zvýšení zájmu o zaměstnání jak u jednotlivců (zvýšení čisté mzdy) tak u 
zaměstnavatelů (snížení ceny pracovní síly), i když méně intenzivní než u 
snížení o pojistné na důchodové zabezpečení 

• v případě přesluhujících lze kombinovat (uplatnit obě formy) spolu s dalším 
zvýhodněním důchodu při přesluhování, což dále zvyšuje motivaci přesluhujících 

• u těch, kteří dosáhli důchodového věku (tj. jak přesluhující, tak se souběhem), 
platí, že již celý svůj produktivní věk odváděli tyto příspěvky jak na zdravotní 
pojištění, tak na politiku zaměstnanosti (pozn.: mimo to, nemohou již být 
hmotně zabezpečení příspěvkem v nezaměstnanosti a kromě případné rekvalifi-
kace se nemohou podílet ani na případných opatřeních APZ ………..není nám 
známo, že by nemohli ……….. toto neplatí pro „předdůchodce“ 

proti 

• zdánlivé snížení finančních zdrojů na zdravotní pojištění a na politiku zaměstna-
nosti (zdánlivé jen proto, že počet osob v současném pojetí zaměstnaných osob 
v produktivním věku by se neměnil, kromě „předdůchodců“ by se snížení týkalo 
jen osob, které nyní nejsou zaměstnány) 

• zvýhodňuje to zaměstnávání jedné skupiny před ostatními, tj. i před „mladšími“ 

 

Výrazněji motivovat souběh důchodů a pracovních příjmů: 

Zákonem č. 425/2003 je stanoveno, že po 1.1.2004 je pro nárok na výplatu starobního 
důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti stanovena jediná podmínka, a to sjednání 
pracovněprávního vztahu nejdéle na dobu 1 roku (platí i pro výdělečnou činnost 
poživatelů předčasných starobních důchodů vykonávanou po dosažení důchodového 
věku………….domníváme se, že u předčasných důchodců je upraveno odlišně, totiž že 
nemohou vstoupit do PP, mohou pracovat pouze na DPP……..). Zdá se, že tím je již 
dostatečně podpořen zájem o souběh. ………Ano, registrujeme značný zájem ….….Vyšší 
míra motivace by byla možná jinými zde uvedenými náměty (jako např. osvobození od 
placení pojistného na důchodové zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na zdravotní pojištění apod.). 
 

Nepostihovat krácením důchodu seniory „předdůchodce“ při jejich přechodu 
na kratší pracovní úvazek, na méně placené práce:  
 

Zdá se nám zajímavý slovenský model částečného pobírání důchodu. 
 

Jednou ze základních idejí koncepce vyšší zaměstnanosti starších osob by měl být 
princip „umožnit seniorům postupné snižování osobní ekonomické aktivity“. To 
znamená odstranit nutnost prudkého, okamžitého přechodu od plné aktivity do 
neaktivního důchodu. Považujeme za vhodné umožnit seniorům v předdůchodovém 
věku (od 55-58-60 let?) změnit své pracovní místo v souladu s poklesem fyzické 
výkonnosti, přejít na práci s kratší pracovní dobou, na práci méně fyzicky náročnou, 
méně stresující, umožnit využití seniorů k výchově mladších a k předávání zkušeností, 
tj. na práce obvykle méně placené, to vše bez tvrdých dopadů na pracovní příjem a na 
starobní důchod. 
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Na základě zahraničních zkušeností se nabízejí některé možnosti: 

• nesnížit pracovní příjem úměrně se snížením pracovní doby nebo výkonnosti, část 
rozdílu hradit z prostředků politiky zaměstnanosti (př. po 58 letech věku při snížení 
pracovní doby na 60 % vyplácet 80 % mzdu s tím, že 20 % se doplatí z prostředků 
politiky zaměstnanosti) 

• pro výpočet starobního důchodu vycházet z předpokladu, jako kdyby se pracovní 
příjem po dosažení určitého věku nesnížil, i když ke snížení reálně došlo 

• řešením by mohlo být i osvobození jak zaměstnaného, tak zaměstnavatele od 
placení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění (které 
by buď vůbec za tyto osoby odpadlo nebo by bylo hrazeno ze státního rozpočtu, to 
pokud jde o zdravotní pojištění) 

• za přijetí do zaměstnání nezaměstnaných seniorů v předdůchodovém věku 
poskytovat zaměstnavatelům po určitou dobu (např. 3 roků) za určitých podmínek 
(např. přijetí až do dosažení důchodového věku) určité dotace z prostředků politiky 
zaměstnanosti, pozn.: toto opatření by mohlo mít širší dopad, nevztahuje se jen na 
případy kratší pracovní doby apod. 



Příloha III 
 
 

 425 

3.4 Úřad práce Ostrava 

Jiří Zaorálek 

1. Význam problému 

1.1 Obecná charakteristika - význam problematiky zaměstnávání starších osob 

I starší osoby se potřebují seberealizovat a samozřejmě „uživit se“ na slušné úrovni. 
Proto je jejich zaměstnávání naprostou nutností. Pokud je starší člověk schopen 
„odevzdat něco společnosti“ a ve svém oboru vyniká, je přímo žádoucí, aby pokračoval 
ve své pracovní kariéře. Zároveň je „zdravé“, aby situace na pracovišti byla věkově 
vyvážená, tzn. že by tam měli pracovat lidé všech věkových skupin, od nejmladších 
benjamínků až po starší seniory. 

 

1.2 Proveďte srovnání závažnosti problematiky zaměstnávání starších osob 
v relaci k dalším skupinám - fyzické osoby do 25 let, ženy po rodičovské 
dovolené. 

U starších osob registrujeme: 

- zvýšený výskyt nemocí, zdravotních problémů a handicapů, často i psychoso-
matické problémy, 

- pokles motivace při hledání zaměstnání z důvodu opakovaného nepřijetí do 
zaměstnání, vzrůstající nedůvěra a frustrace, 

- přizpůsobení se nižšímu životnímu standardu (naspořené finanční prostředky, 
realizace na zahrádce - přilepšení, obživa nebo pomoc dětem - hlídání vnoučat ...), 
některým těmto UoZ možná tato situace i vyhovuje, 

- rezignace, 

- především u mužů degradace v případě, že v předchozím zaměstnání vždy 
pracovali ve vyšší pozici. 

Ve vztahu k fyzickým osobám do 25 let věku jsou starší osoby handicapovány menší 
flexibilitou, PC gramotností, jazykovou vybaveností a určitou „strnulostí“. Mladí mají 
také výhodu snahy a zájmu učit se novým věcem, ale jejich velkým handicapem je 
nedostatečná nebo nulová praxe, což je pro většinu zaměstnavatelů při přijímání do 
zaměstnání rozhodující faktor.  

Naopak, ženy po rodičovské dovolené jsou na tom mnohdy hůř než starší osoby, co se 
týče vědomostí, dovedností, jazykových a PC znalostí. Navíc jsou při zaměstnání více 
vázány povinnostmi a starostmi o děti.  

 

1.3 Bude význam problematiky zaměstnávání starších osob v příštích 5-10 
letech narůstat? Ano - ne - proč? 

V posledních šesti letech je v evidenci Úřadu práce v Ostravě (dále ÚPO) patrný velmi 
výrazný nárůst uchazečů o zaměstnání starších věkových ročníků (viz tabulka). Tento 
trend bude bezpochyby pokračovat. Zvýšila se hranice odchodu do důchodu, a tím 
pádem starších lidí v evidenci neustále přibývá. Tento problém velmi výrazně souvisí 
s nepříznivým demografickým vývojem. 
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stav k 31.12. 
věková kategorie 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

50-54 let 2 712 2 974 3 037 3 249 3 608 3 778 3 517 

55-59 let 952 1 056 1 186 1 720 2 098 2 328 2 520 

60-64 let 63 78 110 185 303 430 472 

65 a více let *) *) *) *) *) 9 6 

UoZ nad 50 let celkem 3 727 4 108 4 333 5 154 6 009 6 545 6 515 

UoZ celkem 25 523 26 402 25 588 27 807 29 470 28 892 25 901 
podíl UoZ nad 50 
let/UoZ celkem v % 

14,6 15,6 16,9 18,5 20,4 22,7 25,2 

*) nebylo sledováno 

 

2. Charakteristika starších osob  

2.1 Přednosti starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 
 

Přednosti starších osob z hlediska uplatnění na trhu práce: 

- dlouholeté praktické dovednosti a zkušenosti, 

- vyzrálost a větší rozvaha při řešení zadaných úkolů, 

- spolehlivost, 

- smysl pro spolupráci, 

- nejsou vázáni starostmi o malé děti. 

 

2.2 Nedostatky starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 
 

Nedostatky starších osob z hlediska uplatnění na trhu práce: 

- zdravotní problémy, handicapy, častější sklon k onemocnění (častěji se pravdě-
podobně jedná o vážnější onemocnění vyžadující dlouhodobější léčení), 

- u manuálních profesí snížení fyzických výkonů, u duševních pracovníků se může 
projevit pomalejší myšlení, zapomínání, 

- horší přizpůsobivost novinkám nebo novým postupům a řešením, 

- obava z výpočetní techniky (problém přizpůsobení se rychlému rozvoji výpočetní 
techniky a programů), 

- většinou slabší jazyková vybavenost, 

- menší zájem začít podnikat (jako OSVČ), 

- větší obavy ze změny, rizika a nejistoty, 

- menší ochota dále se vzdělávat (může převládat názor, že v tom věku to už nemá 
smysl), 

- u určitých profesí jen částečná znalost problematiky ve svém oboru (např. 
účetnictví, fakturace - dříve ve velkých podnicích jeden pracovník vykonával jen 
určitou část agendy, v současné době ve firmách musí jeden pracovník zastávat a 
zvládat více činností - kumulace funkcí). 
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2.3 Odraz faktorů: věk, pohlaví, vzdělání, profese (praxe), zdravotní stav na 
zaměstnanost 

Věk a pohlaví - obecně platí, že čím starší osoba, tím hůře zaměstnatelná. Je 
evidentní, že ženy jsou i přes platnost zákona o zákazu diskriminace neustále 
diskriminovány, a to i v platech.  

Vzdělání - zároveň obecně platí, že čím vzdělanější člověk, tím lépe a snáze nalezne 
na trhu práce uplatnění. Vzdělání je podle našeho názoru základní pozitivní faktor 
umístitelnosti. Vzdělanější lidé se lépe prosazují, jsou sebevědomější, ale mají také 
větší mzdové nároky. 

Profese - např. v Moravskoslezském kraji (dále MSK) je prioritním problémem struk-
turální nezaměstnanost, na druhé straně i při neustále velmi vysoké nezaměstnanosti 
existují profese, ve kterých nejsme schopni zaměstnavatele uspokojit českými občany. 
Nejvýraznější je tento problém u svářečů. U technických funkcí je značnou bariérou 
jazyková vybavenost a PC gramotnost. Podle našeho názoru je u starších osob praxe 
v oboru velikou výhodou, u absolventů naopak velkým handicapem.  

Zdravotní stav - např. zdravotní postižení je obecně velkým handicapem. Na druhé 
straně toho některé osoby zneužívají, ale u konkrétních zaměstnání zdravotní stav 
většinou nerozhoduje. Je pravidlem, že s přibývajícím věkem se zdravotní stav 
zhoršuje. 

 

2.4 Jak se mění uvedené faktory (pohlaví, vzdělání, profese a praxe, zdravotní 
stav) v závislosti na věku? 

Platí totéž jako v otázce 2.3.  

Nelze v závislosti na věku hovořit o změně pohlaví, avšak každopádně mladší populace 
má lepší kvalitu vzdělání, na druhé straně praxe je pozitivním faktorem u starších 
zaměstnanců, negativem je jejich horší zdravotní stav. U „nových“ profesí je evidentní 
lepší uplatnitelnost mladých lidí. 

 

2.5 Jak se liší připravenost k výkonu práce starších a mladších? 

Mladší osoby mají při dosaženém vzdělání daleko širší vědomostní záběr, jazykovou 
výhodu a taktéž PC gramotnost je daleko lepší. Všechny tyto tři faktory silně negativně 
determinují uplatnění starší osob. 

 

2.6 Zhodnoťte, kteří starší lidé mají největší problémy s uplatněním na trhu 
práce; shrňte důvody jejich problémů 

Nejhůře jsou uplatnitelní starší lidé se základním vzděláním a zdravotním postižením. 
Důvody jsou naprosto zřejmé, viz předchozí otázky.  

 

2.7 Jaké jsou hlavní motivy zájmu starších osob pro setrvání v zaměstnání do 
důchodového věku, setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, 
pro odchod do předčasného důchodu? 

 

Setrvání do důchodového věku: 

- vylepšení si příjmového základu pro výpočet důchodu, 
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- vyplnění volného času, 

- práce je zároveň i koníčkem, 

- vyvarovat se samotě, 

- v některých případech se může jednat o „útěk“ před problémy v rodině (zvlášť u 
mužů). 

 

Setrvání po dosažení důchodového věku: 

- snaha o zachování si určitého životního standardu v rodině (např. udržení 
nemovitosti...), 

- přilepšení si k důchodu, 

- vyplnění volného času, 

- práce je zároveň i koníčkem, 

- vyvarovat se samotě, 

- mít pocit, že je stále potřebný, 

- záleží na jedinci, především na jeho zdravotním stavu a dalších faktorech. 

 

Odchod do předčasného důchodu: 

- neschopnost nalézt práci, 

- zdravotní problémy, 

- únava, celkové „opotřebování“, 

- pomoc v rodině (hlídání vnoučat, starost o přestárlé rodiče nebo jiného člena 
rodiny), 

- přizpůsobení se životnímu partnerovi, který již je v důchodu (spíš u žen, starost o 
manžela), 

- záleží kolik let schází do odchodu do řádného starobního důchodu. 

 

2.8 Jaké jsou podle Vás možnosti pracovního uplatnění až do doby dosažení 
důchodového věku u starších osob vykonávajících fyzicky namáhavé práce, 
osob s nízkým stupněm vzdělání? 

Veškeré uplatnění na trhu práce je vyloženě závislé na zdravotním stavu, i u lidí 
s nízkým stupněm vzdělání, ale výrazným faktorem v této oblasti je taktéž poptávka 
zaměstnavatelů po těchto lidech. Velmi výrazně se snižuje s nízkým stupněm vzdělání. 
Postupující technika a automatizace osoby se základním vzděláním z pracovního 
procesu rychle vytěsňuje. Zároveň cizinci jsou ochotni pracovat za daleko nižší mzdu. 
Jedinou možností zachování pracovního uplatnění těchto osob se jeví:  

- přeřazení na fyzicky méně náročnou práci, 

- snížení odpracovaných hodin. 
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3. Vzdělávání  

3.1 Jaká je odborná kvalifikační připravenost starších osob? 

Opět již bylo odpovídáno v předchozích otázkách.  

Z celkového počtu 6 515 UoZ starších 50 let evidovaných na ÚPO k 31.12.2005 bylo: 

- bez vzdělání, případně se základním vzděláním - 2 414 (37,1 %) převažují ženy 
(56,0 %), 

- se středním odborným vzděláním (OU+OŠ) - 2 751 (42,2 %), 

- se středním odborným vzděláním s maturitou - 906 (13,9 %), 

- se středním všeobecným vzděláním - 145 (2,2 %) převažují ženy (69,0 %), 

- s vysokoškolským vzděláním - 299 (4,6 %). 
 

Podle posledního zaměstnání pracovali evidovaní UoZ starší 50 let jako: 

- nekvalifikovaní a pomocní pracovníci (tř. 9 KZAM) - 2 746 (42,1 %), 

- (tř. 7 KZAM) - 843 (12,9 %), 

- (tř. 5 KZAM) - 596 (9,1 %) převažují ženy (81,4 %), 

- (tř. 3 KZAM) - 571 (8,8 %). 
 

3.2 Jaká je ochota starších osob se dále vzdělávat, zvyšovat nebo přizpůso-
bovat svou odbornou připravenost v souladu s měnícími se požadavky na TP? 

Velmi mizivá, i když samozřejmě existujímvýjimky. Někdy ochota se rekvalifikovat 
především v oblasti výpočetní techniky, ale čím delší rekvalifikační kurz, tím menší 
zájem. Rekvalifikace u starších osob jsou převážně vázány na příslib dalšího 
zaměstnání. Pokud ale je starší člověk o výhodnosti rekvalifikace přesvědčen, je při 
absolvování kurzu zodpovědnější a více si této možnosti váží. Zájem projevují převážně 
osoby, které svou profesi uměly jen částečně (např. účetnictví, fakturace).  
 

3.3 Jaké vidíte hlavní problémy v systému dalšího odborného vzdělávání 
z hlediska starších osob? 

Hlavním problémem je minimální zájem starších osob. Zájem těchto osob se zvýší 
pokud vzdělání bude završeno okamžitou nabídkou zaměstnání, což u mladších občanů 
platit nemusí - mají ještě čas, je u nich zřejmá vize, že rekvalifikace a další odborné 
vzdělávání jim do budoucna rozšiřuje na trhu práce možnosti, mladší občané také 
podstatně častěji odcházejí za prací mimo kraj svého bydliště, a to i do zahraničí. 
Z celkového počtu občanů vyřazených z registru ÚPO během roku 2005 jich odešlo 
prokazatelně pracovat do jiných míst republiky nebo vycestovalo za zaměstnáním do 
zahraničí téměř 800 osob. 

 

3.4 Jak hodnotíte informovanost starších osob o možnostech a formách 
vzdělávání? 

Domníváme se, že ze strany ÚPO je informovanost naprosto dostatečná, kdo chce, 
informaci o možnostech a formách vzdělávání si získá - u svého zprostředkovatele 
nebo na internetu, i když u starších osob je tato forma informací často problémem.  
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3.5 Považujete vytváření výukových, informačních a rekvalifikačních progra-
mů pro seniory za dostatečné? Ano - ne - proč? 

Z našeho pohledu nerozlišujeme, zda se jedná o mladší nebo starší uchazeče, důležitý 
je jejich zájem o tyto programy. 

4. Zaměstnávání  

4.1 Jaký je, podle Vás, zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky, liší se tento 
zájem v závislosti na tom, o jakého zaměstnavatele, o jaké starší pracovníky 
se jedná? Jaké jsou důvody jejich zájmu, nezájmu? 

Jelikož pracovník nebo uchazeč musí být pro zaměstnavatele především výhodný (u 
starších osob tuto výhodnost často řeší čerpáním finančních prostředků z aktivní 
politiky zaměstnanosti úřadu práce), zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky je 
většinou předstíraný a liší se jednak podle vykonávané práce - u manuálně a fyzicky 
náročných profesí se zájem o starší pracovníky snižuje, u duševně pracujících může 
mít starší pracovník větší rozsah znalostí a větší přehled v určité oblasti. Také 
samozřejmě záleží na tom, o jakého zaměstnavatele se jedná – u státních organizací, 
ve zdravotnických, vzdělávacích zařízeních nebo ve výzkumných ústavech apod. bude 
větší pravděpodobnost zájmů i o starší pracovníky, u zaměstnavatelů soukromých je 
oproti státním organizacím situace podstatně „tvrdší“, větší snaha a potřeba zvýšit 
produktivitu práce, hledají převážně mladé lidi, kteří jsou schopni zvládat více činností 
najednou (kumulace funkcí). U starších lidí záleží především na jejich aktivitě a 
vzdělání, nejvíce jsou v současné době zaměstnáni v Ostravě ve školství, pracujících 
důchodců bylo v tomto odvětví ke konci roku 2005 cca 700, což činí z celkové 
zaměstnanosti tohoto odvětví přes 7 %.  
 

4.2 Do jaké míry jsou - podle Vašich zkušeností - zaměstnavatelé ochotni 
upravovat pracovní místa (pracovní podmínky) těm starším zaměstnancům, u 
nichž dochází k poklesu fyzické aktivity, do jaké míry je převádějí na méně 
náročnou práci? 

Kapitalismus je tvrdý. Při poklesu fyzických možností staršího pracovníka zaměstnava-
telé místo úprav podmínek pracovního místa řeší tuto skutečnost spíše skončením 
pracovního poměru. Záleží na charakteru vykonávané práce, důvod k propuštění 
pracovníka se vždy najde. Starší osoby se se zaměstnavatelem ve většině případů 
raději dohodnou, nejdou do konfliktu a ze zaměstnání raději odejdou - nemají zájem se 
soudit např. z obavy, že by spor prohráli a museli výlohy se soudy hradit. 
 

4.3 Setkáváte se s projevy diskriminace v pracovním uplatnění starších osob?  

Domníváme se, že určitě ano, ale skrytě, bez konkrétní možnosti to doložit a bez 
možnosti postihu takových zaměstnavatelů.  
 

4.4 Projevuje se snaha zaměstnavatelů o vytlačení starších zaměstnanců ze 
zaměstnání? V případě, že ano, u jakých zaměstnavatelů, vůči jakým zaměst-
nancům, z jakých důvodů? 

Projevilo se např. při restrukturalizaci hutnictví, kdy větší část uvolňovaných zaměst-
nanců odcházela do řádných starobních důchodů nebo předčasných důchodů s nárokem 
na různé sociální a finanční kompenzace (např. Mittal Steel, a.s a Vítkovice, a.s.). 



Příloha III 
 
 

 431 

Například u a.s. Mittal Steel bylo odstupné naprosto enormní a v České republice dosud 
nevídané a dosahovalo až 25násobku průměrného platu. 

 

4.5 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
poptávka po starších (mladších)? 

U nabízených volných pracovních míst není zřejmé, jestli mají zaměstnavatelé zájem o 
mladší nebo starší zaměstnance - jednalo by se o porušování zákona o zákazu 
diskriminace. Ale ze zkušenosti víme, že zájem je především o mladší pracovníky a o 
starší výrazně klesá. 

 

4.6 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
nabídka starších (mladších)? 

Nabídka straších osob postupně stoupá a tento trend bude v souladu s demografickým 
vývojem v okrese Ostrava i v MSK pokračovat i v dalších letech. 

 

4.7 Domníváte se, že se starší osoby podílejí na šedé ekonomice ve větší míře 
než mladí? 

Starší lidé se podle nás podílejí na šedé ekonomice v menší míře než mladí lidé, a to 
jednak vzhledem k tomu, že se jim starobní důchod vypočítává z příjmů za posledních 
deset odpracovaných let. Jsou opatrnější, mají obavy z možného postihu. Práce na 
černo se jim většinou nevyplácí, jsou spokojenější, když mají nějakou jistotu.  

 

4.8 Jaký je - podle Vás - zájem a možnosti starších osob o práci na kratší 
pracovní úvazek, důvody pro a proti a zájem ze strany zaměstnavatelů 
vytvářet tato místa. 

Zájem starších osob o práci na kratší pracovní úvazek není příliš velký. Domníváme 
se, že hlavním důvodem může být následný výpočet starobního důchodu.  

Pro zaměstnavatele, kteří takové pracovní místo na kratší úvazek nabízí, není rozho-
dující, zda na místo nastoupí mladý nebo starší pracovník, musí především splňovat 
stanovené (podmínky) požadavky pracovního místa. 

 

4.9 Oceňte účinnost programů APZ (SÚPM, VPP, rekvalifikace, podpora SVČ, 
další opatření APZ) z hlediska motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání 
starších osob (uchazečů o zaměstnání). 

Z pohledu APZ je zřejmá motivace zaměstnavatelů zaměstnávat starší osoby - vždy je 
pro ně důležité, aby to bylo finančně výhodnější. 

 

4.10 Jak hodnotíte zaměstnanost starších občanů se zdravotním postižením? 
Jaké jsou klady a nedostatky stávajících opatření k podpoře jejich zaměstná-
vání? 

Zaměstnavatelé dávají i při zaměstnávání osob se ZP přednost mladším osobám, 
jelikož požadují např. jazykové znalosti, znalost obsluhy PC, řidičský průkaz, svářečský 
průkaz, osvědčení na vysokozdvižný vozík apod. Tyto dovednosti u starších osob 
vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu ve většině případech jsou nedostačující, a 
tím nevyhovují požadavkům zaměstnavatele. Rovněž se zaměstnavatelé obávají 
zvýšené nemocnosti, menšího výkonu práce, ve vyšším věku menší schopnosti učit se 
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novým věcem dle potřeb zaměstnavatele a rovněž zde sehrává negativní úlohu i to, že 
mají kumulované zdravotní problémy. Při ztrátě zaměstnání vzhledem k jejich zdravot-
nímu stavu jsou osoby se ZP ve vyšším věku náchylnější k duševním onemocněním, 
nemají zájem o něco nového a v mnoha případech se jedná o spoluobčany se 
základním vzděláním nebo vyučené, kteří nemohou svou profesi vykonávat v plném 
rozsahu. Zaměstnavatelé, kteří se zabývají těžkým průmyslem, strojírenstvím, 
stavebnictvím apod., dávají přednost zdravým osobám, jelikož osoby se ZP některé 
profese nezvládají. 

 

Klady: 

- v případech, kdy začnou podnikat jako OSVČ, mají větší zkušenosti a přehled o 
tom, v čem chtějí podnikat, 

- zvýšená péče při zprostředkování vzhledem ke statutu osoby se ZP a osoby starší 
50 let, 

- možnost podat si žádost o přípravu k práci v rámci pracovní rehabilitace - změna 
povolání, udržení zaměstnání u zaměstnavatele tím, že změní svou profesi, 

- možnost získání příspěvku na úřadu práce. 

 

Nedostatky: 

- neochota zaměstnávat osoby se ZP a ve vyšším věku,  

- ochrana osoby se ZP při ukončení pracovního poměru dle zákoníku práce - § 46, 
odst. 1 písm. c - nutnost zajistit nové zaměstnání, pokud není zabezpečen 
důchodem, 

- nedostatek takových kurzů, kde by měli více času na procvičování probraných 
témat, možnost delší praxe,  

- nechuť učit se něčemu novému - změna profese, pokud uchazeč nemá zájem, 
nemůžeme jej na základě tohoto vyřadit z evidence. 

 

5. Řešení nezaměstnanosti  

5.1 Jaké jsou specifické znaky nezaměstnanosti starších osob?  

Specifické znaky nezaměstnanosti starších osob: 

- zdravotní problémy, omezení, 

- dlouhodobá evidence, 

- slabá jazyková vybavenost, 

- nízká počítačová gramotnost, 

- viz výše uvedené. 

 

5.2 Do jaké míry představují problém ve skupině starších uchazečů o zaměst-
nání osoby se zdravotním postižením, starší dlouhodobě nezaměstnaní? Trend 
zvyšování či snižování? 

U osob starších 50 let je v Ostravě větším problémem dlouhodobá nezaměstnanost – 
déle než 12 měsíců bylo koncem roku 2005 v evidenci ÚPO 68,3 % (4 451) těchto 
uchazečů. Postupně se v posledních letech také zvyšuje průměrná délka evidence 
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uchazečů nad 50 let věku - zatímco v závěru roku 2003 činila 33,8 měsíců, v prosinci 
2005 již představovala 40,0 měsíce. 

Dalším významným problémem skupiny evidovaných osob nad 50 let je také zdravotní 
postižení (OZP), případně jiné zdravotní omezení, které se týkalo k 31.12.2005 celkem 
3 583 (55,0 %) osob. 

Vysoký podíl (37,1 %) starších uchazečů v evidenci ÚPO je bez vzdělání, popřípadě 
málo kvalifikovaných. 

Nabídka VPM pro zdravotně handicapované uchazeče je dlouhodobě nedostatečná. 
Trendově jednoznačně dochází u těchto dvou skupin v evidenci ÚPO k nárůstu jejich 
počtu. 

 

5.3 Jak hodnotíte ochotu starších uchazečů o zaměstnání spolupracovat 
s úřady práce? 

Jedná se o zcela individuální záležitost, nelze paušalizovat a zobecňovat, jejich zájem 
a nezájem je skrytý jako u ostatních uchazečů o zaměstnání. 

 

5.4 Jak hodnotíte stanovení úkolu pro úřady práce ve formě podílu účasti 
starších uchazečů na jednotlivých opatřeních APZ? 

Plnění stanoveného podílu u starších občanů v rámci APZ je velmi obtížné a těžko 
realizovatelné. Domníváme se, že tento podíl je velmi tvrdý, protože chybí aktivita 
starších občanů, ale především je minimální zájem ze strany zaměstnavatelů, protože 
handicapy starších občanů jsou pro ně příliš velkým rizikem. 

 

5.5 Zhodnoťte obecně zájem a podíl starších osob (uchazečů o zaměstnání) 
na programech APZ: 

Podíl starších uchazečů na jednotlivých programech APZ je následující: 

5.5.1 SÚPM (14,6 % - včetně SVČ) 

5.5.2 VPP (15,8 %) 

5.5.3 rekvalifikace (31,5 %)  

5.5.4 podpora SVČ (12,6 %) 

V roce 2005 nebyl u uchazečů nad 50 let věku splněn stanovený podíl pro tuto cílovou 
skupinu nezaměstnaných osob. Tento podíl - stanovený na 25 % - se nám zdá u této 
cílové skupiny velmi vysoký a nerealizovatelný, naplněn byl pouze z 13,4 %. Zdaleka 
největší podíl starších osob je u rekvalifikací. 

 

5.6 Jak hodnotíte z hlediska zaměstnávání starších osob možný dopad novely 
zákona o zaměstnanosti, kdy po 1.1.2006 mohou ÚP zprostředkovávat 
zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům evidovaným po dobu 
delší než 1 rok o zaměstnání, které má krátkodobější charakter nebo které je 
sjednáno na nejméně polovinu stanovené týdenní pracovní doby? 

Tato místa se vyskytují sporadicky. 
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5.7 Domníváte se, že odchodem do předčasného starobního důchodu se 
někteří starší lidé snaží řešit své obtíže při nalezení vhodného zaměstnání?  

Jednoznačně. 

 

5.8 Do jaké míry - podle Vás - zpřísnění pro odchod do předčasného důchodu, 
přijatá v poslední době, změnila zájem o předčasný důchod? 

Zájem o získání předčasného důchodu se v poslední době nezměnil, kdo nemá uplat-
nění na trhu práce a nevidí jiné východisko ze své situace, raději přijme předčasný 
důchod, i když se jeho výše po dosažení řádného starobního důchodu už nezvýší. 
V případě, že jeden z manželů má zaměstnání nebo je v důchodu, druhý manžel 
většinou nemá nárok na sociální dávky. Z tohoto důvodu je pro něho výhodnější mít 
jistotu předčasného starobního důchodu než evidence na úřadu práce bez jakéhokoliv 
příjmu.  

 

5.9 Zhodnoťte na základě Vašich zkušeností vhodnost a dopad některých 
opatření v novém zákonu o zaměstnanosti, a to jednak prodloužení podpůrčí 
doby u uchazečů o zaměstnání starších 50 let, jednak možnost omezeného 
výdělku (starších) uchazečů o zaměstnání 

Vyloženě pozitivní, není k tomu co dodat. 

 

5.10 Uplatňujete, a pokud ano, osvědčuje se vypracování individuálních 
akčních plánů uchazečů o zaměstnání starších 50 let? Jakou v těchto plánech 
hraje úlohu vzdělávání, poradenská činnost? 

Význam to možná má, ale především u mladých uchazečů, jelikož starší osoby o ně 
zájem téměř vůbec nemají. 

 

5.11 Máte zkušenosti s nějakým specifickým programem (PHARE, ESF, 
vlastními programy) k podpoře zaměstnanosti starších osob v rámci kompe-
tencí ÚP? Pokud ano, stručně zhodnoťte 

Zkušenosti máme jedině s motivačními kurzy - RPIC Restart, Rychlá šance. U těchto 
programů jsou naše zkušenosti jednoznačně pozitivní. 

 

5.12 Domníváte se, že existující relace mezi výší starobního důchodu (i před-
časného) - pracovního příjmu - výší podpory v nezaměstnanosti - výší život-
ního minima a ostatních sociálních dávek - vhodně motivují starší osoby 
k setrvání v zaměstnání nebo k získání nového zaměstnání? 

Domníváme se, že ano a dále k tomu není co dodat. 

 

5.13 Domníváte se, že je možné využít zkušenosti starších osob při vzdělávací 
a poradenské činnosti? 

Jednoznačně. 
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6. Ostatní 

6.1 Jakou přisuzujete úlohu médiím při vysvětlování problematiky zaměstná-
vání seniorů, při překonávání některých předsudků ve vědomí společnosti? 

Úloha médií v této oblasti je jednoznačně prospěšná, i když ne vždy se tak děje, a tudíž 
není dostatečná. ÚPO v této oblasti úzce spolupracuje jak s celostátními periodiky, tak 
s měsíčníkem Magistrátu města Ostravy „Ostravská radnice“. Velmi pozitivně je hodno-
cena naše spolupráce s Českou televizí při koncipování a vlastní realizaci dlouhodobého 
pořadu (seriálu) „Nemám práci“. Na tuto problematiku rovněž průběžně upozorňujeme 
při zpracování měsíčních komentářů k vývoji nezaměstnanosti v Ostravě a v celém 
MSK. 

 

6.2 Věnují se média této problematice dostatečně a odpovědně? 

Jak která, i když problematika nezaměstnanosti, a tudíž i zaměstnávání starších osob 
je neustále aktuální, pro některá média již není „in“. 

7. Náměty možných opatření k podpoře vyšší zaměstnanosti 
starších osob  

7.1 Domníváte se, že ekonomická motivace starších osob ve vztahu k zaměst-
nání je v současné době dostatečná? 

Jedná se o regionální záležitost, z pohledu MSK není dostačující a záleží vyloženě na 
poptávce. 

 

7.2 Považujete za správné umožnit starším zaměstnancům postupné snižová-
ní pracovní doby bez tvrdých dopadů na výši důchodu? Jaký je - podle Vás - 
postoj zaměstnavatelů k této otázce? 

My jednoznačně ano, zaměstnavatelé jednoznačně ne. 

 

7.3 Do jaké míry je účelné podpořit zájem osob v předdůchodovém věku o 
SVČ? 

Podpořit OSVČ jsme samozřejmě schopni a ochotni, ale ochota starších osob o 
samostatné podnikání je samozřejmě minimální. 

7.4 Jak hodnotíte možnost zavedení částečného starobního důchodu - jako 
alternativa k předčasnému důchodu? 

Tuto možnost vnímáme, ale nemůžeme ji posoudit. Možná by to bylo vhodné, ale 
obtížná by byla realizace v praxi - nedokážeme si představit. 

 

7.5 Považujete za účelné organizovat speciální kurzy odborného vzdělávání 
pro starší osoby v předdůchodovém věku? Jestliže ano - jaké? Jestliže ne - 
proč? 

Nerozlišujeme starší a mladší uchazeče - viz výše. Záleží na motivaci každého 
uchazeče. 
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7.6 Považujete za účelné organizovat systematické vzdělávání dlouhodobého 
charakteru pro starší osoby, které by vedlo ke zvýšení odborné připravenosti 
a kvalifikaci starších? 

Platí to, co v otázce 7.5. Organizovat systematické vzdělávání dlouhodobého charak-
teru pro starší osoby jsme samozřejmě schopni a ochotni, zájem je ale minimální. 

 

7.7 Porovnejte a upřednostněte jednu z možností uvedených v předchozích 
dvou bodech 

Jak je zřejmé z předchozích dvou bodů, musíme na tuto otázku odpovědět - nelze 
porovnat. 

 

7.8 Domníváte se, že je účelné podpořit pracovní aktivitu starších osob např. 
vytvářením pracovních míst v profesích, které na trhu práce chybí? 

Samozřejmě, že ano. Náš ÚPO realizuje motivační a záuční kurzy, což již funguje 
dlouhodobě, hlavně ve službách a řemeslech. 

 

7.9 Považujete za účelné zvýhodnit tuto skupinu v rámci použití prostředků 
APZ? 

Tato skupina osob je v programech APZ zvýhodněna - viz naše letáky APZ na našich 
webových stránkách. 

 

7.10 Považujete za výhodu zlevnit pracovní sílu osob staršího věku snížením 
odvodů do státního rozpočtu? Případně zcela osvobodit? 

Ano, určitě by to byla jedna z možností, jak oživit trh s volnými pracovními místy. 

 

7.11 Jaké způsoby podpory státu by ovlivnily zaměstnavatele k organizaci 
dalšího vzdělávání starších zaměstnanců? 

Jednoznačně finanční. Nic jiného většinou zaměstnavatele nezajímá. 

 

7.12 Domníváte se, že je dostatečně realizovaná zdravotní preventivní péče? 
Ano - ne? V případě, že ne, jaké navrhujete řešení (opatření)? 

Zajišťovat pravidelnou preventivní péči svým zaměstnancům je povinnosti pro každého 
zaměstnavatele ze zákona. Při nedodržení hrozí pokuta ve výši 2 mil. Kč. Domníváme 
se, že státní instituce tuto povinnost bezvýhradně plní, v soukromém sektoru bude 
situace pravděpodobně poněkud horší. Jako opatření navrhujeme zvýšenou a tvrdší 
kontrolu s následnými postihy. 

 

7.13 Považujete za nezbytné přijmout opatření ke snížení zneužívání dávek 
nemocenského pojištění u dlouhodobých pracovních neschopností v ochranné 
lhůtě u starších osob? 

Ne, bylo by to diskriminační. 
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7.14 Domníváte se, že je možné zabránit zneužívání podpory v nezaměstna-
nosti staršími uchazeči, kteří nastupují účelově do pracovního poměru, 
případně ukončují evidenci na vlastní žádost, okamžitě po vyčerpání podpůrčí 
doby? Pokud ano - jakým způsobem? 

Není to otázka pouze starších osob, a tudíž zobecnit ji je velmi obtížné a nereálné. 

 

7.15 Domníváte se, že je účelné připravovat směry řešení (zásobník opatření) 
k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob? Pokud ano, jaký směr řešení 
považujete za výhodný? Jaké směry řešení byste preferoval? Příklad:  

• podpora motivačních prvků u starších pracovníků,  

• podpora motivačních prvků u zaměstnavatelů, 

• zvýšení odborné připravenosti a zvyšování kvalifikace starších,  

• úprava pracovních podmínek - pracovní doby,  

• opatření v důchodovém systému. 

 

Je to reálné a potřebné, za nejvíce prospěšné a motivující považujeme: 

- podpora motivačních prvků u zaměstnavatelů, 

- zvýšení odborné připravenosti a zvyšování kvalifikace starších. 

 

8. K vybraným opatřením uvedeným v příloze  

8.1 Co považujete za rozhodující pro zvýšení míry zaměstnanosti starších 
osob (viz příloha - Poznámky k vybraným námětům na řešení)? 

Za podstatné pro zvýšení míry zaměstnanosti starších osob považujeme z konkrétních 
doporučení všechna kromě - dořešit systém dalšího odborného vzdělávání se 
zaměřením na starší osoby.  

Zaměstnanost starších lidí je determinována jejich zájmem o získání nového 
zaměstnání nebo setrvání ve stávajícím zaměstnání. Tomu ovšem musí odpovídat 
poptávka na trhu práce orientovaná rovněž na starší zaměstnance. Velice důležité při 
podpoře zaměstnávání starších osob je podle našeho názoru možnost snižovat daně a 
odvodů placených jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. Rovněž si myslíme, že 
pozitivní úlohu může sehrávat zvýhodnění výše důchodu při přesluhování - silná 
motivace pro zaměstnance setrvat v pracovním procesu místo odchodu do důchodu.  

 

8.2 Vyjádřete se, podle možností, k námětům na řešení uvedeným v příloze. 

Jak již bylo řečeno v odpovědi na otázku 8.1, všechny možnosti konkrétních doporučení 
kromě jedné jsou velice účelné a problém zaměstnávání starších osob řešící, a to i po 
prostudování konkretizace daných možností.  
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 Výrazněji zvýhodnit výši důchodu při přesluhování 

Výrazně motivační opatření pro setrvání v zaměstnání. Je zřejmé, že stálé krácení 
důchodu je nevýhodné a snižuje zájem občanů o odchod do předčasného důchodu. 
Zvýhodnění přesluhování by mělo být velmi motivační. 

 

 Krátit (případně až po zrušit) odvody některých daní a pojistného (např. 
pojistného na důchodové pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, pojistného na zdravotní pojištění) placené jak zaměstnavatelem, tak 
zaměstnancem 

Orientace jak na zaměstnance, tak na zaměstnavatele. Zvyšuje se nejen zájem 
zaměstnavatelů, ale rovněž zaměstnanců o setrvání v práci. Toto opatření by mělo být 
orientované až na lidi pár let před důchodovým limitem. 

 

 Nesnížit pracovní příjem úměrně se snížením pracovní doby nebo 
výkonnosti, část rozdílů hradit z prostředků politiky zaměstnanosti 

Toto opatření je diskutabilní a lze jej zřejmě také zneužívat. Rovněž by bylo 
administrativně náročné. 

 

 Pro výpočet starobního důchodu vycházet z předpokladu, jako kdyby se 
pracovní příjem po dosažení určitého věku nesnížil, i když ke snížení 
reálně došlo. 

Je zřejmé, že lidé by měli zájem i o zaměstnání za méně peněz. Na druhé straně by 
efekt tohoto opatření neovlivňoval zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky v takové 
výši, jak je potřebné, pokud by jej ovšem „nevyužívali“ k omezování platu starších 
osob. 

 

 Za přijetí do zaměstnání nezaměstnaných seniorů v předdůchodovém věku 
poskytovat zaměstnavatelům po určitou dobu (např. 3 roků) za určitých 
podmínek (např. přijetí až do dosažení důchodového věku) určité dotace 
z prostředků politiky zaměstnanosti. 

Již se realizuje nyní. Lze zajistit, ovšem poskytování financí v tak dlouhé lhůtě by 
zřejmě výrazně zatěžovalo rozpočet APZ. Jeho limitem je rovněž orientace pouze na 
lidi, kteří by byli nějaký čas nezaměstnaní. S tímto by mohli zaměstnavatelé 
kalkulovat, propouštěli by starší lidi, přijímali by nové, aby získali státní finance. 

 

 Dořešit systém dalšího odborného vzdělávání se zaměřením na starší 
osoby 

Domníváme se, že toto opatření se u starších osob nesetká s přílišnou pozitivní 
odezvou, a nebude tudíž efektivní. Starší člověk se většinou „bojí“ absorbovat 
nejnovější poznatky, „bojí“ se počítače a nových technologií a rovněž jeho jazyková 
vybavenost zdaleka neodpovídá například jazykovému záběru starších lidí na západ od 
našich hranic. Proto se domníváme, že další odborné vzdělávání u starších osob patrně 
příliš efektivní nebude. 
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3.5 Úřad práce Praha-západ 

Zdeněk Plaňanský a kol.  

1. Význam problému  

1.1 Obecná charakteristika - význam problematiky zaměstnávání starších osob 

Význam problematiky vyplývá z faktu, že tito lidé patří mezi nejvíce ohrožené a také 
nejhůře umístitelné na trhu práce. Tato skupina představuje zhruba 30 % z celkového 
podílu evidovaných nezaměstnaných na ÚP Praha-západ a problematika umístitelnosti 
těchto osob se rok od roku zvyšuje i přes různá opatření, kterými se snažíme dopady 
na tuto kategorii klientů mírnit. 

 

1.2 Proveďte srovnání závažnosti problematiky zaměstnávání starších osob 
v relaci k dalším skupinám - fyzické osoby do 25 let, ženy po rodičovské 
dovolené 

Skupina starších osob představuje, jak bylo výše uvedeno 30 %, což je největší podíl 
z evidovaných uchazečů o zaměstnání, přičemž skupina fyzické osoby do 25 let tvoří 
15 %, ženy po rodičovské dovolené tvoří 5 %. U uvedených kategorií je sice proble-
matika nalezení vhodného pracovního uplatnění vysoká, ale není neměnná. Jejich 
situace se postupem času přece jen zlepšuje, kdežto u kategorie starších osob se 

problém se vzrůstajícím věkem a dlouhodobou nezaměstnaností výrazně prohlubuje. 

 

1.3 Bude význam problematiky zaměstnávání starších osob v příštích 5-10 
letech narůstat? Ano - ne - proč? 

Ano. Podíl starších osob se každoročně zvyšuje už v současné době a neexistuje žádné 
opatření, které by tento vzrůstající trend omezilo (zastavilo). 

Žádná z opatření, která byla doposud v rámci zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
osob nad 50 let věku učiněna, nebyla dostatečně účinná natolik, aby tento problém 
řešila nebo alespoň zastavila. Využívaná dostupná opatření jsou málo účinná. Kategorie 
starších osob je celkově pasivnější a negativním vlivům nezaměstnanosti podléhá 
snadněji, hůře se přizpůsobuje a vrací po delší době do pracovního procesu zpět. Ani 
ze strany zaměstnavatelů se nesetkáváme se zájmem zaměstnávat tuto kategorii.  

2. Charakteristika starších osob  

2.1 Přednosti starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

Jednoznačnými výhodami z pohledu zaměstnávání starších osob je vyšší spolehlivost, 
stabilita, sociální vyzrálost, časová flexibilita, pracovní návyky, odpovědnost, pracovní 
a životní zkušenost, určitá míra sebejistoty a serióznosti, zodpovědnost, ustálenost 
v názorech, loajalita k zaměstnavateli a rozvážnost.  
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2.2 Nedostatky starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce 

S vyšším věkem se snižuje zájem o další vzdělávání, obava z nových technologií, 
zhoršená přizpůsobivost, oslabení sebedůvěry, konzervativnost, pesimismus, obavy 
z budoucnosti, úbytek aktivity, absence jazykových znalostí, zhoršení zdravotního 
stavu, pomalost, obava z diskriminace, neznalost metod hledání zaměstnání, rigidita, 
předsudky, obava z mladých, neodpovídající vzdělání současné situaci na TP, frustrace, 
rezignace, ztráta perspektiv, malá motivace ke kariérovému růstu, finanční náročnost, 
neschopnost přijmout nižší pozici, než doposud vykonávali, nepřiměřenost reakcí, 
smíření s čekáním na důchod, nejistota při vlastní sebeprezentaci, menší psychická 
odolnost, neschopnost zbavit se předsudků, rezignace ke stávajícími stavu. 

 

2.3 Odraz faktorů: věk, pohlaví, vzdělání, profese (praxe), zdravotní stav na 
zaměstnanost 

V kategorii věku nad 50-60 jsou problémy obdobné, nad 60 let je počet evidovaných 
ovlivněn důchodovou hranicí, zejména u žen. 

Pohlaví - ve věkové kategorii 50-55 převažuje počet žen a od 55. roku výše dochází 
ke snížení počtu žen (odchod do starobního důchodu) na úkor počtu mužů, kteří 
setrvávají déle v evidenci. V kategorii nad 60 let je evidovaná žena výjimkou. 

Vzdělání - obecně lze zkonstatovat že, se vzrůstající úrovní vzdělání se umístitelnost 
výrazně zlepšuje. Bohužel největší podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání tvoří 
klienti se základním vzděláním. Problémem je rovněž ta kategorie nezaměstnaných 
starších klientů, kteří mají jednostrannou, někdy i poměrně vysokou kvalifikaci, která 
v současné době již není aktuální na trhu práce, nebo jsou to naopak klienti s určitou 
úrovní vzdělání, ale pouze z velmi úzkou, i když dlouhodobou praxí. 

Profese-praxe - praxe je výrazně kladným prvkem při zaměstnávání starších osob 
s tím, že tento faktor na druhou stranu vyvažuje jejich nechuť přijímání nových věcí. 

Zdravotní stav - tvoří rozhodný podíl na zvyšování nezaměstnanosti starších osob bez 
rozdílu pohlaví, vzdělání a rozdělení do věkových kategorií (více než 50 % tvoří osoby 
se zdravotním omezením). Dlouhodobou nezaměstnaností se zdravotní problémy 
zhoršují. 

 

2.4 Jak se mění uvedené faktory (pohlaví, vzdělání, profese a praxe, zdravotní 
stav) v závislosti na věku? 

Jak z výše uvedeného bodu vyplývá, dochází ke snižování počtu evidovaných žen 
v závislosti na odchodu do důchodů. U dalších faktorů nedochází k výrazným změnám 
v závislosti na zvyšujícím se věku.  

 

2.5 Jak se liší připravenost k výkonu práce starších a mladších? 

Ve všeobecné rovině lze říci, že připravenost k výkonu práce je u starších osob 
kvalitnější a důkladnější zejména k získané praxi, odborné přípravě a pracovním 
návykům.  

U této kategorie je naopak problém s přijímáním nových poznatků z oblasti technologií 
a jejich uváděním do praxe (počítačová gramotnost a jazykové znalosti). Mladší naopak 
přinášejí nové teoretické postupy a informace a skloubením výše uvedených negativ a 
pozitiv lze dosáhnout v praxi optimální situace při výkonu práce. 
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2.6 Zhodnoťte, kteří starší lidé mají největší problémy s uplatněním na trhu 
práce; shrňte důvody jejich problémů 

U zkoumané kategorie osob 50-60 let obecně platí, že čím nižší stupeň vzdělání, tím 
nižší šance na uplatnění na TP, lidé s jednostrannou praxí, s neaktuální profesí pro TP, 
se zdravotními problémy. 

A dále všichni ti, kteří vykazují nedostatky vyjmenované v bodu 2.2. Největší problémy 
na TP mají ti, u kterých uvažovaná nebo budoucí profese nepřináší pro ně dostatečný 
finanční motiv, oproti doposud přijímaných státním dávkám. 

 

2.7 Jaké jsou hlavní motivy zájmu starších osob pro setrvání v zaměstnání do 
důchodového věku, setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, 
pro odchod do předčasného důchodu? 

Zaměstnání do důchodového věku - nutnost vyčkat do splnění podmínek pro vznik 
nároku na přiznání starobního důchodu, za co možná nejpříznivějších podmínek, které 
ovlivňují jeho výši. 

Setrvání v zaměstnání i po důchodovém věku - Jsou to finanční důvody - řada 
starších lidí zůstává v zaměstnání i po splnění podmínek pro přiznání starobního 
důchodu a pracují bez přerušení pracovního poměru dále, aniž by o důchod požádala a 
navyšuje se jim v tomto případě procentuálně starobní důchod. Dalším důvodem je 
zlepšení finanční situace tím, že občané pracují nadále jako pracující důchodci. 

Dalším důvodem zaměstnání vedle finančních důvodů, je potřeba i nadále pracovat, 
protože se občané, byť v důchodovém věku, cítí ještě dostatečně aktivní. Z pohledu 
zaměstnavatelů je jejich práce důležitá vzhledem k předávání zkušeností mladším 
kolegům. Dalším důvodem je zmírnění přechodu z jedné sociální skupiny - pracujících 
do druhé, a to pasivních poživatelů starobního důchodu. 

Odchod do předčasného důchodu - hlavním důvodem je ztráta zaměstnání a 
nenalezení nového pracovního uplatnění. U většiny je to mezní řešení životní situace 
jedince vzhledem ke ztrátě zaměstnání a nenalezení nového. 

Dále to jsou zdravotní důvody nebo řešení problémové rodinné situace, jako například 
pomoc s péčí o vnoučata, péče o blízké se zdravotním postižením nebo o osoby 
přestárlé. Nejméně časté jsou důvody spojené se situací, kdy občan již z hlediska 
dobrého existenčního zabezpečení pracovat nemusí a nechce.  

 

2.8 Jaké jsou podle Vás možnosti pracovního uplatnění až do doby dosažení 
jejich důchodového věku u starších osob vykonávajících fyzicky namáhavé 
práce, osob s nízkým stupněm vzdělání? 

S narůstajícím věkem a zdravotními problémy přibývá počet osob, které nemohou 
vykonávat fyzicky náročnou práci, obvykle se jedná o osoby s nízkým stupněm 
vzdělání. Toto je problematika, která v rámci stávající situace má velmi obtížné řešení. 
Ubývá zaměstnavatelů, kteří si nechávají, byť loajální zaměstnance i v době, kdy klesá 
jejich výkonnost z důvodu stárnutí a neschopnosti zvládnout fyzicky namáhavé práce. 
Buď lehčí práci prostě nemohou nabídnout nebo na tzv. pomocné práce najímají firmy, 
které ovšem kategorii starších se zdravotním omezením nechtějí zaměstnávat 
(vrátnice, úklidové práce apod.).  
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3. Vzdělávání  

3.1 Jaká je odborná kvalifikační připravenost starších osob? 

S převažující dlouholetou odbornou praxí a předchozímu vzdělání je kvalifikační připra-
venost dobrá za předpokladu, že byli starší občané nucení v průběhu zaměstnání si 
doplňovat vzdělání a dovednosti různou certifikací či odbornými atesty či kurzy. I přes 
to může však dojít k problémům spojeným se zvyšujícími se nároky TP, zejména 
v aplikaci nových technologií do praxe, nároky na jazykové znalosti a počítačovou 
gramotnost, i když v této oblasti se situace výrazně zlepšila. 

 

3.2 Jaká je ochota starších osob se dále vzdělávat, zvyšovat nebo přizpůsob-
bovat svou odbornou připravenost v souladu s měnícími se požadavky na TP? 

V rámci této otázky lze použít přímou úměrnost ve smyslu, čím nižší kvalifikace, tím 
nižší ochota k dalšímu vzdělávání. Chuť zvyšování nebo přizpůsobování své odborné 
připravenosti v návaznosti na měnící se požadavky na TP není charakteristickou 
vlastností této skupiny občanů. Tím se, bohužel, u nejproblematičtější skupiny osob 
s nízkým vzděláním tento problém ještě násobí. Čím vyšší vzdělání, tím se ochota 
k dalšímu vzdělávání zvyšuje i v závislosti na faktu, že tato skupina je nucena, aby 
nepřišla o zaměstnání, přistupovat a zvyšovat svou odbornou připravenost v závislosti 
na požadavcích TP.  

 

3.3 Jaké vidíte hlavní problémy v systému dalšího odborného vzdělávání 
z hlediska starších osob? 

Hlavním problémem je absence novely zákona o celoživotním vzdělávání, zejména 
uznávání formálního a neformálního vzdělávání. Tím pádem se projevují problémy 
současného vzdělávacího systému, který se odráží v délce vzdělávacích programů a 
tradičních školských metodách, které platí jak pro děti a mládež, tak pro dospělé 
občany bez rozdílu v rámci získávání nebo doplňování určitých stupňů vzdělání. 
Vzdělávací systém není dostatečně pružný a prostupný. Dalším problémem je skloubení 
zaměstnání s požadavky na pracovní výkon zaměstnance a s možnosti dalšího vzdělá-
vání. Pokud nebude zájem zaměstnavatele na zvyšování kvalifikační úrovně zaměst-
nanců i ve smyslu vytvoření pracovních podmínek pro účast ve vzdělávacích aktivitách, 
nebude prostor pro zvýšení zájmu zaměstnance o další vzdělávání.  

 

3.4 Jak hodnotíte informovanost starších osob o možnostech a formách 
vzdělávání? 

V obecné poloze je nedostatečná. Zpravidla je ovlivněna vlastní motivací v kladném 
slova smyslu tak, že dojde k vlastnímu vyhledávání informací z oblasti vzdělávání. 
Pomoc poradenských center na ÚP starší občané vyhledávají minimálně, vše ale souvisí 
se stávajícím vzdělávacím systémem, jak bylo uvedeno v předchozí odpovědi.  

 

3.5 Považujete vytváření výukových, informačních a rekvalifikačních progra-
mů pro seniory za dostatečné? Ano - ne - proč? 

Ne, toto souvisí s dnešním stavem a úrovní vzdělávací soustavy (neformální a formální 
vzdělávání).V případě přijetí a uplatňování konceptu celoživotního učení očekáváme 
zlepšení. Doufáme, že s dalším využíváním prostředků EU bude více pamatováno na 
tuto věkovou kategorii. 
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4. Zaměstnávání  

4.1 Jaký je, podle Vás, zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky, liší se tento 
zájem v závislosti na tom, o jakého zaměstnavatele, o jaké starší pracovníky 
se jedná? Jaké jsou důvody jejich zájmu, nezájmu? 

V obecné rovině lze konstatovat, že zájem ze strany zaměstnavatelů o starší pracov-
níky má snižující tendenci a stále klesá, jak dokládá narůstající počet evidovaných 
starších uchazečů a prodlužující se délka jejich evidence na ÚP. Zájem zaměstnavatelů 
se odvíjí od předmětu činnosti, od potřeby získat pracovníky určitých profesí a praxí, 
projevuje se především v řemeslných profesích. Zaměstnavatelé často uvádí jako 
důvod zájmu o přijímání mladších pracovníků nezatíženost předešlými pracovními 
návyky, přijímáním nových informací a pružným přizpůsobováním se novým požadav-
kům. 

 

4.2 Do jaké míry jsou - podle Vašich zkušeností - zaměstnavatelé ochotni 
upravovat pracovní místa (pracovní podmínky) těm starším zaměstnancům, u 
nichž dochází k poklesu fyzické aktivity, do jaké míry je převádějí na méně 
náročnou práci? 

Ochota upravovat pracovní místa ze strany zaměstnavatelů je zcela výjimečná, 
zaměstnavatelé hledí zejména na výkon. I ze strany zaměstnanců se nesetkáváme se 
zájmem o využívání možností úpravy pracovních podmínek. Důvodem jsou obavy 
z negativního dopadu ze strany zaměstnavatele. Toto se týká zejména fyzicky 
náročných profesí, málokdy u psychicky náročných. Převedení na jiný druh práce je v 
praxi reálné pouze u větších podniků, kde zaměstnavatelé disponují širšími možnostmi 
pracovních pozic. 

 

4.3 Setkáváte se s projevy diskriminace v pracovním uplatnění starších osob? 

Z pohledu uchazečů o zaměstnání se setkáváme se skrytou věkovou diskriminací, 
převážně při výběrovém řízení, totéž se týká ale i ostatních problematických skupin 
(př. matky s dětmi po rodičovské dovolené, absolventi bez praxe, zdravotně postižení). 
Ač se poslední novelou zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti úprava diskriminace 
zpřesnila, přesto se v praxi nedaří tento negativní jev zmírnit. 

 

4.4 Projevuje se snaha zaměstnavatelů o vytlačení starších zaměstnanců ze 
zaměstnání? V případě, že ano, u jakých zaměstnavatelů, vůči jakým zaměst-
nancům, z jakých důvodů? 

Ve všeobecné rovině ano. S tímto jevem se setkáváme spíše v terciární sféře než 
v primární. U zaměstnavatelů se setkáváme spíše se snahou ponechat v pracovním 
poměru zaměstnance mladších věkových kategorií a starší zaměstnance (důchodci, 
těsně před důchodem) uvolňují přednostně při hromadném propouštění s tím, že 
mohou využít sociální sítě odchodem do předčasného nebo starobního důchodu. Toto 
se projevuje při restrukturalizačních procesech. 

 

4.5 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
poptávka po starších (mladších)? 

Z vlastních zkušeností můžeme zkonstatovat, že poptávka po starších osobách má 
klesající tendenci. Tento trend je dlouhodobý. Naopak, zájem zaměstnávat mladší 
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generaci stoupá. To však v žádném případě neznamená, že by nebylo možné situaci 
ovlivnit vhodnými opatřeními, která by měla v zásadě vycházet z naší odborné analýzy. 

 

4.6 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
nabídka starších (mladších)? 

Počet starších osob v porovnání s mladší generací mírně stoupá. Současná společnost 
se vyznačuje stárnutím populace a demografický vývoj prozatím nenaznačuje bohužel 
obrat k vyšší natalitě. 

  

4.7 Domníváte se, že se starší osoby podílejí na šedé ekonomice ve větší míře 
než mladí? 

K tomuto dochází údajně zejména v oblasti služeb. Zaměstnavatelé nabízejí pracovní 
místa nesoucí znaky šedé ekonomiky (minimální mzda, nízké odvody a doplácení do 
odpovídající mzdy „cash“ - nepřiznání skutečně vyplácené výše mzdy). Na tuto formu 
zaměstnávání přistupují zejména mladí lidé, u kterých je horizont odchodu do důchodu 
značně vzdálený a výplata nemocenských dávek pro ně není tak důležitá. V souvislosti 
s tím vidíme jako nezbytný institut minimální mzdy, který by měl fungovat nadále a 
jehož valorizace by měla být progresivnější. Samotná její výše v hrubém vyjádření by 
měla minimálně o 50 % převyšovat přiznávané sociální dávky, nepočítaje v to rozdíl 
ve zvýšení nákladů (doprava). 

 

4.8 Jaký je - podle Vás - zájem a možnosti starších osob o práci na kratší 
pracovní úvazek, důvody pro a proti a zájem ze strany zaměstnavatelů 
vytvářet tato místa? 

Z finančních důvodů není až takový zájem o kratší pracovní úvazky vzhledem k zápočtu 
výdělku pro přiznání důchodu. Výjimkou jsou ti, kteří ze zdravotních důvodů nejsou 
schopni pracovat na plný úvazek a nebo pobírají částečný invalidní nebo plný invalidní 
důchod. V některých případech se setkáváme i s požadavkem žen na kratší pracovní 
úvazky vzhledem k jejich rodinným podmínkách (hlídající babičky). Zájem ze strany 
zaměstnavatelů je minimální, nabídka takových míst v naší databázi je nepatrná. 

 

4.9 Oceňte účinnost programů APZ (SÚPM, VPP, rekvalifikace, podpora SVČ, 
další opatření APZ) z hlediska motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání 
starších osob (uchazečů o zaměstnání) 

V každém případě je každá aktivita podporující zaměstnanost vítaná a naší snahou je 
uplatnit ji v maximální míře v praxi, protože napomáhá udržovat pracovní návyky a 
sociální kontakty. To ve svém důsledku zmírňuje sociální napětí ve společnosti.  

Z hlediska motivace zaměstnavatelů při realizaci programů APZ podotýkáme, že se 
nesetkáváme z jejich strany s enormním zájmem využívat tyto programy a přednostně 
v rámci realizace APZ přijímat starší osoby, ačkoliv ze strany ÚP by byl o toto zájem. 
Oproti tomu u rekvalifikací platí, že uchazeči mají po rekvalifikaci u zaměstnavatelů 
větší šanci na získání pracovního uplatnění (finanční úspora zaměstnavatele a odborně 
připravený uchazeč). 
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4.10 Jak hodnotíte zaměstnanost starších občanů se zdravotním postižením? 
Jaké jsou klady a nedostatky stávajících opatření k podpoře jejich zaměstná-
vání? 

V obecné rovině vidíme zaměstnání starších osob se zdravotním postižením jako velký 
problém.  

Kromě APZ (viz bod 4.9) existují i další možnosti, jak podporovat zaměstnávání 
starších občanů se zdravotním postižením (§ 78 zákona o zaměstnanosti, č. 435/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizování chráněných pracovišť v chráněných 
dílnách, příspěvky na provozy chráněných dílen, pracovní rehabilitace).  

Zaměstnavatelé projevují zájem o zaměstnávání výše uvedené kategorie občanů, a to 
z důvodu poskytování finančních příspěvků ze strany ÚP. Jsme přesvědčeni o tom, že 
by zaměstnavatelé buď ztratili zájem nebo by se výrazně snížil, kdyby neměli nárok 
tento příspěvek získat nebo kdyby ÚP tento příspěvek neposkytl.  

Nedostatkem, se kterým se setkáváme v praxi při zaměstnávání osob staršího věku se 
zdravotním postižením, je jejich častá pracovní neschopnost, a tím i nízká produktivita. 
Z pohledu zaměstnanců nízké výdělky - malá motivace klientů, špatná dopravní 
dostupnost. Viz navrhovaná opatření ke zvýšení motivace zaměstnanců. 

5. Řešení nezaměstnanosti  

5.1 Jaké jsou specifické znaky nezaměstnanosti starších osob? 

Je to zejména dlouhodobost, opakovaná nezaměstnanost, častá dlouhodobá pracovní 
neschopnost, odvolávání se na zhoršující se zdravotní stav, nedostatečná anebo 
nevhodná kvalifikační úroveň neodpovídající současným požadavkům TP, postupná 
ztráta pracovních návyků.  

 

5.2 Do jaké míry představují problém ve skupině starších uchazečů o zaměst-
nání osoby se zdravotním postižením, starší dlouhodobě nezaměstnaní? Trend 
zvyšování či snižování? 

Problém spojení zdravotního postižení s kategorií starších uchazečů o zaměstnání 
představuje prakticky takový oříšek, který je rozlousknutelný jedině při koordinovaném 
a současném enormním úsilí několika útvarů úřadu práce. V rámci zaměstnatelnosti 
jednotlivých uchazečů o zaměstnání nehraje významnou roli, zda je zdravotní omezení 
označené jako osoba zdravotně postižená nebo osoba s jiným zdravotním omezením. 
Pouze v případě, kdy žádají zaměstnavatelé od ÚP různé finanční příspěvky na osoby 
zdravotně postižené, je vymezené rozlišení zásadní.  

 

Uváděné údaje k 31.3.2006 

Procentuální vyjádření podílu starších uchazečů z celkově evidovaných činí v našem regionu 31 % 

Procentuální vyjádření podílu zdravotně postižených z kategorie uchazečů nad 50 let činí 30 % 

Procentuální vyjádření podílu osob s jiným zdravotním omezením ze sledované kategorie činí 20 % 

Procentuální vyjádření podílu všech zdravotních omezení ze sledované skupiny činí 50 % 

Procentuální vyjádření podílu dlouhodobě evidovaných z kategorie starších činí téměř 51 % 
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Pro bližší informaci jsme provedli srovnání let 2004-2006 a to v poměru 
celkový počet uchazečů/ počet starších uchazečů nad 50 let /% 

rok 
1. čtvrtletí 

% 
2. čtvrtletí 

% 
3. čtvrtletí 

% 
4. čtvrtletí 

% 

2004 
1506 / 367  

24,3% 
1366 / 337  

24,6% 
1577 / 383  

24,2% 
1542 / 389  

25,2% 

2005 
1433 / 412  

28,7% 
1359 / 445  

32,7% 
1489 / 420  

28,2% 
1469 / 421  

28,6% 

2006 
1515 / 453  

29,9% 
   

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že počet podíl straších občanů z celkového počtu 
evidovaných uchazečů o zaměstnání má sice malý, ale zvyšující se trend. 

 

5.3 Jak hodnotíte ochotu starších uchazečů o zaměstnání spolupracovat 
s úřady práce? 

Ochotu spolupracovat u starších uchazečů hodnotíme pozitivněji než u mladší 
generace. Starší uchazeči o zaměstnání mají odpovědnější a serióznější přístup ke 
spolupráci s ÚP a k řešení vlastní nezaměstnanosti, oproti kategorii evidovaných osob 
do 25 let. Uvědomují si potřebu zaměstnání nejen s přicházející vidinou odchodu do 
důchodu, ale také z důvodu zachování pracovního potenciálu a dobré osobní kondice. 
Lépe plní povinnosti uchazeče, např. návštěvy na ÚP a u doporučených zaměstna-
vatelů. 

 

5.4 Jak hodnotíte stanovení úkolu pro úřady práce ve formě podílu účasti 
starších uchazečů na jednotlivých opatřeních APZ? 

Je nutné konstatovat, že povinná administrativní náročnost pro zaměstnavatele 
(zpracování žádosti a další administrativní postupy) je poměrně obsahově a časově 
náročná a dost často se stává, že zaměstnavatel ztratí zájem využít tuto formu 
finanční pomoci, která zvyšuje zaměstnanost. V současné době kladně hodnotíme 
stanovený úkol pro ÚP, naplnit podíl účasti starších uchazečů na jednotlivých opatře-
ních APZ, ale zároveň doporučujeme zvýšení tohoto podílu, který se nám jeví jako 
nízký (oznámení MPSV SSZ č. 40/2005 - Realizace aktivní politiky zaměstnanosti 
v roce 2006).  

Starší uchazeči vždy byli v popředí zájmu i v rámci využití opatření APZ, ÚP se vždy 
snažil umísťovat tyto naše klienty v rámci realizované aktivní politiky zaměstnanosti.  

 

5.5 Zhodnoťte obecně zájem a podíl starších osob (uchazečů o zaměstnání) 
na programech APZ: 

5.5.1 SÚPM 13,3 % 

5.5.2 VPP 20 % 

5.5.3 rekvalifikace podíl starších uchazečů k celkovému počtu 21,1 % 

5.5.4 podpora SVČ - 0 % 

5.5.5 další opatření APZ (překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování,…) - nebylo 
realizováno. 
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Informace vychází ze Zprávy o situaci na trhu práce Úřadu práce Praha-západ za rok 
2005. 

Ve všeobecné poloze můžeme říci, že zájem starších osob vycházející z jejich vlastní 
iniciativy můžeme kladně hodnotit, protože programy APZ, jejich účast v nich, vítají a 
mají o ně zájem. Celkově se na APZ podílí 11 % starších osob nad 50 let. K bodu 5.5.4 
je třeba poznamenat, že zájem o zahájení SVČ na okrese Praha-západ je trvale nízký. 
Důvodem je podle nás nedostatečná podpora státu začínajících podnikatelů. Příspěvek 
pro začínající OSVČ ze strany ÚP byl valorizován naprosto nedostatečně s ohledem na 
inflaci proběhlou za posledních 15 let a není dostatečným motivem pro uchazeče. 
Navrhujeme jeho zvýšení minimálně na dvojnásobnou úroveň. 

K bodu 5.5.5 je nutno poznamenat, že jak překlenovací příspěvek, tak příspěvek na 
zapracování nebyl doposud poskytnut z důvodu nezájmu podnikatelské sféry. 

 

5.6 Jak hodnotíte z hlediska zaměstnávání starších osob možný dopad novely 
zákona o zaměstnanosti, kdy po 1.1.2006 mohou ÚP zprostředkovávat 
zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům evidovaným po dobu 
delší než 1 rok a to zaměstnání, které má krátkodobější charakter nebo které 
je sjednáno na nejméně polovinu stanovené týdenní pracovní doby? 

Hodnotíme jednoznačně kladně, ale bohužel vzhledem k tomu, že v nabídce VPM chybí 
úvazky na zkrácenou pracovní dobu všeobecně, nelze zatím tuto otázku odpovědně 
posoudit s prokazatelnými výstupy. Ale doufáme, že se situace na TP zlepší a my se 
setkáme i s nabídkou kratších pracovních úvazků při hlášení VPM. Tento způsob řešení 
zaměstnávání starších osob získává na významu zejména v regionem s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti jako jedno z možných řešení, na rozdíl od našeho okresu, kde 
dojezdové možnosti do hl. m. Prahy představují velké množství pracovních příležitostí 
a vysokou variabilitu pracovních míst. 

 

5.7 Domníváte se, že odchodem do předčasného starobního důchodu se 
někteří starší lidé snaží řešit své obtíže při nalezení vhodného zaměstnání? 

 V tomto případě lze zkonstatovat jednoznačně, že ano. Odchodem do předčasného 
starobního důchodu řeší absenci nabídky odpovídajících pracovních míst (nalezení 
zaměstnání). Pro převážnou většinu klientů ÚP je odchod do předčasného starobního 
důchodu krajním řešením. Je to nucený přechod ze skupiny občanů v produktivním 
věku do skupiny pasivních poživatelů důchodu, aniž by o tento stav občan stál. Dále je 
to zároveň i řešení jejich existenčního zajištění, neboť předčasný starobní důchod je 
přece jen poměrně vyšší v převážné většině případů než sociální dávky (životní 
minimum nebo podpora v nezaměstnanosti).  

 

5.8 Do jaké míry - podle Vás - zpřísnění pro odchod do předčasného důchodu, 
přijatá v poslední době, změnila zájem o předčasný důchod? 

Z praktických zkušeností, které máme se staršími uchazeči, můžeme uvést, že došlo 
k určitému snížení zájmu o možnost využití odchodu do PSD. Zpřísněním podmínek 
pro odchod do PSD bylo dosaženo pouze toho, že starší generace je donucena využít 
možnosti odchodu do předčasného důchodu, a to pouze v těch případech, kdy nemají 
jinou možnost jak řešit svou situaci. 
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5.9 Zhodnoťte na základě Vašich zkušeností vhodnost a dopad některých 
opatření v novém zákonu o zaměstnanosti, a to jednak prodloužení podpůrčí 
doby u uchazečů o zaměstnání starších 50 let, jednak možnost omezeného 
výdělku (starších) uchazečů o zaměstnání 

Z hlediska ÚP je prodloužení podpůrčí doby u starších uchazečů pro ně výhodou. Při 
obtížnosti umísťování této věkové kategorie a délce odpracované doby posuzujeme 
prodloužení podpůrčí doby jako spravedlivý krok. Z hlediska klienta ÚP a udržení jeho 
motivace při hledání zaměstnání může však dojít k tomu, že toto zvýhodnění se projeví 
na snížení jejich aktivního zájmu při hledání zaměstnání. Možnost omezeného výdělku 
v rámci nekolidujícího zaměstnání z kategorie starších uchazečů o zaměstnání využívá 
4 %, což jen potvrzuje skutečnost, že pracovních příležitostí s nízkým úvazkem je 
mizivé procento. 

 

5.10 Uplatňujete, a pokud ano, osvědčuje se vypracování individuálních 
akčních plánů uchazečů o zaměstnání starších 50 let? Jakou úlohu v těchto 
plánech hraje vzdělávání, poradenská činnost? 

V podmínkách ÚP Praha-západ uvažujeme o rozšíření uzavírání individuálních akčních 
plánů i s touto věkovou skupinou. Přestože tato skupina je již nyní prioritní i bez 
využívání IAP, je jí věnována zvýšená pozornost, a to formou poradenských aktivit, 
jobclubů, motivačních kurzů, rozšířeného individuálního poradenství. Další prostor se 
otevírá v rámci využívání prostředků ESF. 

 

5.11 Máte zkušenosti s nějakým specifickým programem (PHARE, ESF, vlast-
ními programy) k podpoře zaměstnanosti starších osob v rámci kompetencí 
ÚP? Pokud ano, stručně zhodnoťte 

V rámci programu PHARE se zúčastnilo výběrů do projektu „Nové obzory“, což byl 
projekt zaměřen speciálně na kategorii straších klientů nad 50 let, 60 osob již 
v loňském roce. Zařazeno k realizaci programu bylo 20 osob. Program bude ukončen 
v dubnu letošního roku. Již několik let však realizujeme vlastní program financovaný 
z APZ pro osoby s dlouhým přerušením odborné praxe, pod názvem Ekonom firmy – 
Návrat do praxe, kterého se účastní vedle matek po MD také osoby nad 50 let. 
V současné době připravujeme další modifikace uvedeného programu. V současné 
době se v rámci využití prostředků EU - ESF spolupodílíme na realizaci první etapy 
projektu Příprava na práci, který je určen výhradně dlouhodobě evidovaným uchazeč-
čům ve věku nad 50 let a zdravotně postiženým. Jak z prvních zkušeností vyplývá, je 
o tento program zájem. Do jaké míry bude úspěšný ukáže, příštích 5 měsíců. 

 

5.12 Domníváte se, že existující relace mezi výší starobního důchodu (i 
předčasného) - pracovního příjmu - výší podpory v nezaměstnanosti - výší 
životního minima a ostatních sociálních dávek - vhodně motivují starší osoby 
k setrvání v zaměstnání nebo k získání nového zaměstnání? 

Tuto otázku je nutné rozdělit na dvě části, a to na motivaci starších osob, které jsou 
zaměstnány a na kvalitu jejich zaměstnání a spokojenost v zaměstnání, v druhé části 
pak na ty, co zaměstnání nemají. 

Prohlubující se problém se zaměstnáním starších osob a zajištěním existenčních jistot 
s výhledem do důchodového věku, upřednostňuje pracovní příjem před jakýmikoli 
sociálními dávkami. Starší zaměstnanci se obávají ztráty zaměstnání a pokud se sami 
rozhodnou zaměstnání opustit, je to skutečně z velmi vážných důvodů - leckdy to 
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bývá diskriminace na pracovišti a nebo záměr odejít do předčasného důchodu ze 
zdravotních nebo rodinných důvodů. Pokud starší osoby mají zaměstnání, ve kterém 
jsou spokojené a úspěšné, s odchodem do důchodu nespěchají, většinou pracují dále, 
tzn. na procenta. V případě odchodu do důchodu počítají s tím, že by stejně krátkodobé 
zaměstnání v rámci souběhu s důchodem vyhledávaly. 

Odlišná situace je s těmi osobami, které zaměstnání ztratily a nalezení nového 
zaměstnání je velmi obtížné. Řada osob po určité době rezignuje a stávají se pasivními 
poživateli sociálních dávek. U těchto osob je situace velmi složitá, protože pokud se 
zaměstnání nepodaří nalézt během krátké doby nezaměstnanosti, ztrácejí motivaci, a 
tím i zájem být samy aktivnější a vyhledávat své pracovní uplatnění. Tato situace se 
negativně projevuje i v osobním životě. 

 

5.13 Domníváte se, že je možné využít zkušenosti starších osob při vzdělávací 
a poradenské činnosti? 

Určitě ano, pokud je o tyto zkušenosti zájem. 

Pokud dojde k uznávání formálního a neformálního vzdělávání v rámci současné 
legislativy, a tím k praktickému využití zkušeností starších osob. Ovšem samotné 
zkušenosti nestačí, ale je nutné mít i schopnost předávat tyto srozumitelným způso-
bem. Pokud obě tyto schopnosti jsou u jedné osoby zároveň, může být i starší člověk 
ideálním lektorem, expertem a vyhledávaným odborníkem. 

 

6. Ostatní 

6.2 Věnují se média této problematice dostatečně a odpovědně? 

K práci médií máme v této oblasti značné výhrady. Tato problematika není často 
zmiňována a bývá prezentována velmi povrchně, často chybně, bez zájmu o poskytnutí 
objektivních informací týkajících se zmiňovaného problému. Pokud je této otázce 
věnován zájem, jde buď o účelovou záležitost spojenou s určitým aktuálním případem 
nebo legislativním opatřením. Informace z této oblasti jsou nedostatečně připravené a 
pro laika mnohdy málo srozumitelné, občas až zavádějící.  

7. Náměty možných opatření k podpoře vyšší zaměstnanosti 
starších osob  
 
7.1 Domníváte se, že ekonomická motivace starších osob ve vztahu k zaměst-
nání je v současné době dostatečná? 

Ekonomická motivace z pohledu starších osob existuje a je určitě dostatečná, dalo by 
se dokonce konstatovat, že je i vysoká, ale je vnímána jen v úzkém úhlu pohledu, a to 
ve vztahu ke mzdě. Pokud jde o sledování ekonomické motivace v jednotlivých 
věkových kategoriích, v našich podmínkách, je dokonce nejvyšší. Důvodem je zajištění 
prostředků na stoupající životní náklady, případně snaha o vytvoření finanční rezervy 
při přechodu do důchodu nebo finanční pomoc rodinám vlastních dětí, u kterých se 
většinou zase projevuje velmi špatná pozice zaměstnatelnosti matek pečujících o děti. 
Ekonomická motivace slábne v kategorii starších osob se základním vzděláním, u 
kterých se výše mzdy přibližuje sociálním dávkám poskytovaným státem. 
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7.2 Považujete za správné umožnit starším zaměstnancům postupné 
snižování pracovní doby bez tvrdých dopadů na výši důchodu? Jaký je - podle 
Vás - postoj zaměstnavatelů k této otázce? 

Ano, toto opatření z pohledu starších občanů by bylo zcela určitě přijato kladně a 
jejich zájem by jistě byl. Kratší pracovní úvazky by přivítaly i další kategorie občanů a 
byly by řešením jejich problému s nezaměstnaností. Pokud jde ovšem o zaměstna-
vatele, domníváme se, že by toto opatření nebylo přijato zcela kladně. Z praxe ÚP je 
zjevné, že tato forma ztratila na zajímavosti pro zaměstnavatele a úplně se vytratila 
z nabídky VPM a právě a jenom zaměstnavatelská sféra je tou, která je schopna nízké 
úvazky opět zařadit do svých organizačních systémů práce. Pokud by se tento krok 
podařilo realizovat, přinesl by obrovský posun v zaměstnatelnosti mnoha skupin 
obyvatel. Domníváme se, že by to mělo pozitivní vliv i na zvýšení produktivity práce.  
 

7.3 Do jaké míry je účelné podpořit zájem osob v předdůchodovém věku o 
SVČ? 

Jakákoli forma pracovní aktivity osob v předdůchodovém věku by měla být podporo-
vána a byla by určitě přínosná nejenom pro osoby ve zmiňované kategorii, ale určitě i 
pro celospolečenské klima. V rámci APZ je možnost přispět finančně na zřizování těchto 
míst, ale finanční částka je omezená a nemůže výrazně pomoci a podpořit zájem o 
zahájení podnikání. Ani politika poskytování úvěrů není nakloněna uvedené skupině 
potencionálních podnikatelů. Administrativní náročnost spojená s počátkem podnikání 
je neadekvátní a odrazuje možné zájemce o tento druh řešení své existenční situace 
formou zaměstnat sám sebe. 
 

7.4 Jak hodnotíte možnost zavedení částečného starobního důchodu – jako 
alternativu k předčasnému důchodu? 

Neznáme podrobně obsah tohoto záměru ani formu a souvislosti s dalšími opatřeními. 
Pokud by se jednalo o motivující formu, kdy se počítá s tím, že by starší občan mohl 
při pobírání částečného starobního důchodu pracovat, hodnotíme i tuto formu jako 
vhodnou.  
 

7.5 Považujete za účelné organizovat speciální kurzy odborného vzdělávání 
pro starší osoby v předdůchodovém věku? Jestliže ano - jaké? Jestliže ne - 
proč? 

Určitě ano. Neměly by to být kurzy pouze krátkodobého charakteru (do 1 týdne), je 
nutné počítat s tím, že starší občan potřebuje více času k osvojení teorie. S ohledem 
na potřebu efektivně vynakládat státní prostředky nabývá na významu posouzení 
návratnosti vložených prostředků, tzn. aktivní zapojení a konkrétní směřování 
k uplatnění na TP. 
 

7.6 Považujete za účelné organizovat systematické vzdělávání dlouhodobého 
charakteru pro starší osoby, které by vedlo ke zvýšení odborné připravenosti 
a kvalifikaci starších? 

Nepovažujeme toto opatření za vhodné. Pokud by fungoval systém celoživotního 
vzdělávání formálním a neformálním způsobem, byla by tato otázka bezpředmětná. Z 
pohledu TP se prostředky do tohoto způsobu vzdělávání vynaložené jeví jako 
neefektivní bez bezprostředního uplatnění frekventantů. Setkáváme se s nezájmem 
zaměstnavatelů u této kategorie zaměstnávat a finančně podporovat toto vzdělání 
během trvání pracovního poměru.  
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7.7 Porovnejte a upřednostněte jednu z možností uvedených v předchozích 
dvou bodech. 

Upřednostňujeme krátkodobé a četnější formy vzdělávání před neefektivní dlouhodo-
bou formou. Klademe důraz na konkrétní zaměření vzdělávacích aktivit, jež by bylo 
zárukou pracovního uplatnění účastníků. 

 

7.8 Domníváte se, že je účelné podpořit pracovní aktivitu starších osob např. 
vytvářením pracovních míst v profesích, které na trhu práce chybí? 

V návaznosti na uvedenou otázku určitě ano. Na trhu práce znatelně chybí a budou 
chybět určité, zejména řemeslné profese, a proto je nutné podpořit všemi dostupnými 
způsoby pracovní aktivitu starších osob vytvářením chybějících pracovních míst, aby 
bylo možné předávat jejich znalosti a zkušenosti další generaci a motivovat je k výkonu 
těchto pracovních pozic. Dostáváme se mnohdy do situace, že absencí některých 
profesí na TP je ohrožena samotná výroba, a tím i budoucnost a existence zaměstna-
vatelů - v tom smyslu, že bychom mohli přijít nejenom o chybějící pracovní místa v 
nedostatkových profesích, které na trhu práce chybí, ale i v těch profesích, kterých je 
na trhu dostatek (administrativa, obslužné provozy, zázemí výroby). Nemůžeme říci, 
že na trhu není nabídka pracovních míst, ale postupem doby určité profese, zejména 
řemeslné, ztratily společenský kredit, a tím opadl zájem získávat odborné vzdělání 
v těchto profesích. To souvisí s radikální změnou společenského klimatu, který by 
kladně hodnotil řemeslnou odbornost na trhu práce, a tím by se jednak zvýšila i 
společenská prestiž občanů, kteří v řemeslných oborech pracují, a zvýšil se zájem o 
obory vzdělávání v chybějících profesích. Je potřeba posílit hrdost - stavovskou čest 
řemeslných oborů a příslušnost k tomuto stavu.  

Horší je to se zájmem starších osob přecházet na jinou, na TP potřebnou profesi, i 
kdyby tento přechod byl podporován, a to formou finančních příspěvků. Důvody jsou 
popsány v jiných částech tohoto materiálu. 

 

7.9 Považujete za účelné zvýhodnit tuto skupinu v rámci použití prostředků 
APZ? 

V současné době již tato skupina uchazečů je zvýhodněná stanovením podílu na 
celkovém čerpání APZ. Doporučujeme na základě praktických zkušeností finančně 
znásobit poskytovaný příspěvek z APZ, a tím skutečně motivovat nezaměstnané 
uchazeče i zaměstnavatele a dále rozšířit a hledat nové nástroje, které by pomohly 
zaměstnat sledovanou skupinu. Viz následný text. 

 

7.10 Považujete za výhodu zlevnit pracovní sílu osob staršího věku snížením 
odvodů do státního rozpočtu? Případně zcela osvobodit? 

Ano, u výše zmiňovaných zaměstnanců by zlevnění pracovní síly přispělo k urychlení 
ekonomického vývoje a zvýšení zaměstnanosti. Úplné osvobození nedoporučujeme. 

 

7.11 Jaké způsoby podpory státu by ovlivnily zaměstnavatele k organizaci 
dalšího vzdělávání starších zaměstnanců? 

Zvýhodněním v daňové oblasti výraznějším způsobem. Podpora státu, tzv. 
zaměstnaneckých rekvalifikací již existuje formou finanční spoluúčasti prostřednictvím 
příspěvku ze strany ÚP. Tato forma je v našich podmínkách využívána minimálně, což 
svědčí o tom, že zaměstnavatelé stále ještě podceňují význam dalšího vzdělávání. 
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Dalším důvodem nevyužívání tohoto institutu spočívá v nastavených podmínkách, které 
musí zaměstnavatel splnit bez ohledu na jeho vlastní potřeby (hrozí-li zaměstnanci 
propuštění z důvodu přechodu na jiný výrobní program). 

 

7.12 Domníváte se, že je dostatečně realizovaná zdravotní preventivní péče? 
Ano - ne? V případě, že ne, jaké navrhujete řešení (opatření)? 

Není. Zdravotní preventivní péče je všeobecně podceňovaná oběma stranami, jak obcí 
zaměstnavatelskou, tak samotnými zaměstnanci - občany. Legislativa v tomto směru 
byla doplněna a uložila zaměstnavatelům aktivně přistupovat k realizaci zdravotní 
preventivní péče, ale praxe nám ukazuje, že péče, o které mluvíme v předcházející 
větě, je přenechána konkrétním osobám a jejich přístupu k vlastnímu zdraví, to 
znamená, aby se každý o sebe postaral sám. V praxi se setkáváme s pasivním 
přístupem zdravotnické obce. Je nutné zdůraznit, že je důležité změnit postoj lékařů 
k provádění preventivních prohlídek. 

 

7.13 Považujete za nezbytné přijmout opatření ke snížení zneužívání dávek 
nemocenského pojištění u dlouhodobých pracovních neschopností v ochranné 
lhůtě u starších osob? 

Ano. Za nejdůležitější považujeme změnit stávající nedostatečný systém kontroly, kdy 
např. okresní správa sociálního zabezpečení má na tuto agendu vyčleněno 0,5 
přepočteného zaměstnance. Dále považujeme za nedostatečnou spolupráci lékařů se 
zaměstnavateli. Nezřídka se setkáváme s účelovou pracovní neschopností – obtížnost 
prokazování. Setkáváme se i s případy, že u uchazečů o zaměstnání odmítají lékaři 
vystavovat doklad o pracovní neschopnosti. O podezření z účelového vystavování 
pracovní neschopnosti svědčí i občasné dotazy lékařů na délku evidence, po kterou 
budou uchazeči vypláceni, za účelem trvání délky pracovní neschopnosti. 

 

7.14 Domníváte se, že je možné zabránit zneužívání podpory v nezaměstna-
nosti staršími uchazeči, kteří nastupují účelově do pracovního poměru, 
případně ukončují evidenci na vlastní žádost, okamžitě po vyčerpání podpůrčí 
doby? Pokud ano - jakým způsobem? 

Ano, ještě přísnější kontrolou plnění povinností uchazeče ze strany ÚP. Zavést on-line 
propojení systémů dotčených státních orgánů. 

 

7.15 Domníváte se, že je účelné připravovat směry řešení (zásobník opatření) 
k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob? Pokud ano, jaký směr řešení 
považujete za výhodný? Jaké směry řešení byste preferoval?  

Příklad:  

• podpora motivačních prvků u starších pracovníků  

• podpora motivačních prvků u zaměstnavatelů  

• zvýšení odborné připravenosti a zvyšování kvalifikace starších  

• úprava pracovních podmínek - pracovní doby  

• opatření v důchodovém systému 
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Ano, všechny, u kterých je naděje, že zvýší motivaci a zaměstnatelnost 
starších osob. Za nejúčinnější považujeme ty, které mají příznivý finanční dopad na 
zaměstnavatele i zaměstnance. Jednotlivá opatření musí být vzájemně provázána a 
bez činnosti jednoho prvku dochází ke změně celého systému. 

8. K vybraným opatřením uvedeným v příloze  

8.1 Co považujete za rozhodující pro zvýšení míry zaměstnanosti starších 
osob (viz příloha - Poznámky k vybraným námětům na řešení)? 

Domníváme se, že nejúčinněji by pomohla zvýšit míru zaměstnanosti starších 
osob opatření v daňové oblasti, která by motivovala zaměstnavatele k zaměstná-
vání a udržování starších osob v pracovním poměru. Jde o opatření nejméně 
administrativně náročné, tudíž bez nároku na navyšování počtu státních zaměstnanců. 

Návrhy týkající se využívání APZ, jsou zmiňovány v textu tohoto materiálu.  

 
8.2 Vyjádřete se, podle možností, k námětům na řešení uvedeným v příloze 

 

A. DŮCHODY 

Výrazněji zvýhodnit výši důchodu při přesluhování.  

Tento návrh posuzujeme kladně. Pokud by zvýšení bylo radikálnější, byl by i dopad 
výraznější, je třeba však provést finanční rozvahu dopadu tohoto opatření. 

Zpřísnit podmínky pro trvale krácený důchod při předčasném odchodu do 
důchodu.  

Nesouhlasíme s předloženým návrhem, současná úprava se nám jeví jako dostatečná, 
dalším zpřísněním by došlo k trvalému poškození občanů, kteří by přistoupili na tyto 
podmínky. 

B. POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, PŘÍSPĚVEK NA POLITIKU ZAMĚST-
NANOSTI, PŘÍSPĚVEK NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 

Pracující důchodci a přesluhující důchodci 

Souhlasíme s argumenty pro, tzn. zvýšení zájmů zaměstnanců (zvýšení čisté mzdy) i 
zaměstnavatelů (snížení nákladů) a navíc tato kategorie již skutečně své povinnosti 
vůči státnímu rozpočtu v tomto věku splnila. Proti tomu se ale domníváme, že toto 
zvýhodnění by bylo na úkor „předdůchodců“ a absolventů, kteří nemají jiný zdroj 
příjmu, a tudíž jsou poživateli sociálních dávek. Proto navrhované zvýšení v této oblasti 
je více než sporné. 

Předdůchodci 

Souhlasíme s 50 % zvýhodněním pouze u zaměstnavatele a podporou zaměstnavatelů 
ze státního rozpočtu (př. APZ).  

  
8.3 Případné další náměty řešení zaměstnanosti starších osob uveďte 
v doplňujícím komentáři 

V předchozím textu postrádáme návrhy z daňové oblasti, které by mohly zvýšit 
zaměstnanost starších osob, především zvýšení odpočitatelné položky, jako je tomu 
například u zdravotně postižených - OZP, podobně i možnost zvýhodnění zaměstna-
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vatelů, kteří zaměstnávají starší osoby ve formě zvýšení možnosti odpisu z daňového 
základu. Tyto formy by mohly rovněž přispět ke zvýšení motivace zaměstnavatelů i 
zaměstnanců. Zůstává otázkou, která oblast je účinnější a administrativně méně 
náročná. Nám se tak jeví právě oblast daňová.  

Zvýšením úrovně léčebně preventivní péče bychom mohli kvalitněji a dlouho-
doběji udržet pracovní potenciál této skupiny před samotným pobíráním starobního 
důchodu. 

Uvítali bychom nové formy APZ, které by zvýhodňovaly kratší pracovní 
úvazky, a tím docílili zvýšení podílu zaměstnanosti starších osob bez snížení 
mezd. Rovněž tak považujeme za nezbytné zdvojnásobit poskytovaný příspěvek 
začínajícím podnikatelům - OSVČ, bez ohledu na jejich věk. 

 Navrhujeme dále provést analytická šetření u vzorku různých zaměstnavatelů, 
která by měla odpovědět, jaká z navrhovaných opatření se jeví jako opodstatněná a 
ekonomicky zajímavá z jejich pohledu. Stejné analytické šetření by mělo proběhnout u 
starších osob různých profesí, a tím poznat jejich názor a návrhy na řešení zvýšení 
jejich zaměstnanosti. A právě porovnání výsledků výše uvedených šetření by mělo být 
základem pro vládní strategii - jak dále v této otázce postupovat. 

 Iniciovat znovuustanovování tzv. oborových zaměstnavatelských skupin, dříve 
cechů, které by se měly věnovat výchově mladých pokračovatelů v daných profesích a 
využít tak zkušeností starší generace v rámci vzdělávacích aktivit - napojení na 
učňovské školství, a tím zvýšit prestiž nedostatkových řemeslných oborů (finanční 
podpora ze státního rozpočtu). 

K odstranění stávající nerovnováhy v kvalifikacích, doporučujeme resortu 
školství začít tuto situaci ihned řešit z hlediska chybějících profesí. Dlouhodobou a 
cílenou propagací nedostatkových řemeslných profesí dosáhnout změny nežádoucích 
disproporcí v současné nabídce a poptávce. 

Radikalizovat úlohu státu při stanovování minimální mzdy, a to tak, aby rozdíl 
mezi minimální mzdou a soc. dávkami byl výraznější a motivoval nezaměstnané 
k přijímání pracovních nabídek, ale i zaměstnavatele (zvážení výše odvodů). Přestože 
nepůjde o proces krátkodobý a jednoduchý, doporučujeme o jeho brzké zavedení do 
praxe.  
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3.6 Úřad práce Zlín 

Miriam Majdyšová 

Úvod 

 V předkládaném materiálu jsem se snažila vysvětlit některé aspekty zaměstná-
vání osob ve věkové kategorii nad 50 let. V odpovědích na otázky obsažené v osnově 
podkladů požadovaných od expertů vybraných úřadů práce jsem využívala svých 
dlouholetých zkušeností s problematikou zaměstnanosti i nezaměstnanosti. Pokud jsem 
používala statistické podklady, vycházela jsem z údajů za okres Zlín, případně za 
Zlínský kraj. Záměrně jsem řadu statistických údajů v odpovědích pouze komentovala, 
aniž bych data přímo zařazovala do textu. Důvodem byla snaha o zobecnění předklá-
daných informací a podkladů. 

 Přestože problematiku zaměstnávání osob ve věkové kategorii považuji za velmi 
závažnou, v praxi ÚP se s ní setkáváme téměř denně, až zamyšlení nad předkládaným 
materiálem mě dovedlo k poznání, jak hodně velký úkol byl před výzkumný tým 
postaven. Vyřešit problematiku zaměstnávání osob ve věkové kategorii nad 50 let 
s cílem zvýšit jejich zaměstnanost je úkol dlouhodobý, který může být sice některými 
administrativními zásahy zdánlivě dobře nastartován, avšak jehož úspěšné vyřešení 
bude vyžadovat čas a změnu postojů k zaměstnanosti starších občanů jak zaměst-
nanci, kterých se to týká, tak zaměstnavateli. 

1. Význam problému  

1.1 Obecná charakteristika - význam problematiky zaměstnávání starších osob 

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu obyvatel ve věkové kategorii nad 50 let se 
zaměstnanost této skupiny obyvatelstva stává stále významnějším problémem, a to 
zejména v souvislosti se vzrůstající nezaměstnaností této věkové kategorie (V okrese 
Zlín se jen v uplynulých třech letech zvýšilo procentuální zastoupení osob v této věkové 
kategorii z 21 % na 26,3 % a absolutní počet těchto uchazečů se zvýšil o 11 %, 
přestože v tomto období došlo k 11 % snížení celkové nezaměstnanosti). Tendence 
zvyšování věku pro odchod do důchodu je dalším významným faktorem, který přidává 
na vážnosti tohoto problému. Projevuje se vzrůstající mírou ekonomické aktivity 
obyvatelstva ve věkové kategorii nad 50 let. 

Současná tendence zaměstnavatelů přijímat do pracovního poměru přednostně 
pracovníky mladších věkových kategorií se projevuje vzrůstající nezaměstnaností osob 
ve věkové kategorii nad 50 let. Přitom není závažná jen míra nezaměstnanosti této 
věkové kategorie, ale také průměrná délka její nezaměstnanosti. 

 

1.2 Proveďte srovnání závažnosti problematiky zaměstnávání starších osob 
v relaci k dalším skupinám - fyzické osoby do 25 let, ženy po rodičovské 
dovolené. 

Úřady práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti 
věnují zvýšenou pozornost při zprostředkování zaměstnání několika kategoriím 
uchazečů o zaměstnání. Na základě zkušeností se zprostředkováním zaměstnání je 
možné tyto kategorie uchazečů seřadit do žebříčku dle problémovosti na trhu práce. 
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Přitom osoby ve věkové kategorii nad 50 let budou spolu s osobami se zdravotním 
postižením zaujímat nejvyšší příčku. Šance obou těchto kategorií uchazečů o 
zaměstnání na uplatnění na trhu práce jsou poměrně malé a do značné míry je 
ovlivňuje úroveň vzdělání. Kromě vysokoškolsky vzdělaných uchazečů ve věkové 
kategorii nad 50 let platí, že vyšší vzdělání zajišťuje lepší uplatnitelnost na trhu práce. 
U osob se zdravotním postižením tato závislost na vzdělání platí beze zbytku. Co se 
týká vysokoškolsky vzdělaných uchazečů nad 50 let, jedná se zejména o osoby, které 
pracovaly ve vyšších, zejména řídících funkcích a jejichž možnost uplatnění na 
pracovním místě obdobného charakteru je velmi malá. 

Určitá podobnost těchto kategorií uchazečů je způsobena také faktem, že mezi 
uchazeči ve věkové kategorii nad 50 let je 50 % těch, kteří mají zdravotní postižení 
nebo alespoň zdravotní omezení (v podmínkách ÚP ve Zlíně je 20 % osob ve věkové 
kategorii nad 50 let se zdravotním omezením, 5,5 % osob zdravotně znevýhodněných, 
24,1 % osob částečně invalidních a 1,6 % osob plně invalidních). 

Zatímco zaměstnávání osob se zdravotním postižením je výrazně ovlivňováno: 
stanovení povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 81-84 
zákona č. 435/2004), daňové úlevy v případě zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, příspěvky na zřízení i provozní náklady chráněných dílen a chráněných 
pracovišť (§ 75-77 zákona č. 435/2004) a případně také příspěvek dle §78 zákona č. 
435/2004 na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zaměstnávání 
osob ve věkové kategorii nad 50 let není přímo ovlivňováno, mimo možnosti uplatnění 
opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zejména formou poskytování příspěvků na 
veřejně prospěšné práce a příspěvků na společensky účelná pracovní místa. 

Jak nezaměstnanost osob ve věkové kategorii nad 50 let, tak nezaměstnanost 
osob se zdravotním postižením je charakterizována sice nižším pohybem ve srovnání 
s ostatními kategoriemi uchazečů (zastoupení těchto osob mezi nově evidovanými není 
příliš vysoké), ale zato výrazně vyšší průměrnou délkou nezaměstnanosti (v podmín-
kách okresu Zlín je mezi uchazeči evidovanými déle jak 24 měsíců 24,3 % z celkového 
počtu uchazečů, ale u uchazečů ve věkové kategorii nad 50 let tvoří nezaměstnaní 
déle jak 24 měsíců 35,7 %).  

Ve výše zmíněném žebříčku kategorií uchazečů by po osobách se zdravotním 
postižením a po osobách ve věkové kategorii nad 50 let následovali uchazeči o 
zaměstnání s délkou evidence přesahující 12 měsíců. Mezi dlouhodobě nezaměstnané 
se ve větší míře dostávají právě uchazeči se zdravotním postižením, uchazeči ve 
věkové kategorii nad 50 let, osoby pečující o malé děti apod. Již z výše uvedeného 
vyplývá, že osoby ve věkové kategorii nad 50 let jsou častěji než jiné kategorie 
uchazečů postiženy dlouhodobou nezaměstnaností. Problém dlouhodobé nezaměstna-
nosti je částečně řešen opatřeními aktivní politiky zaměstnanosti, nicméně ani při 
používání těchto opatření se nedaří úřadům práce zastavit růst dlouhodobé nezaměst-
nanosti. Problém dlouhodobé evidence je tím závažnější, čím délka nezaměstnanosti 
roste. Vzhledem k tomu, že 40 % dnešních uchazečů o zaměstnání je evidováno déle 
jak 12 měsíců, je dlouhodobá nezaměstnanost závažným problémem, který však pokud 
se u konkrétního uchazeče nekombinuje více rizikových faktorů, je částečně řešitelný 
opatřeními aktivní politiky zaměstnanosti. 

Další problémovou kategorií uchazečů o zaměstnání jsou osoby pečující o malé 
děti, zejména matky, které se po ukončení rodičovské dovolené vracejí na trh práce. 
Obava zaměstnavatelů z nižší pracovní výkonnosti v souvislosti s menší časovou 
flexibilitou těchto pracovníků je faktorem, který výrazně ovlivňuje možnosti jejich 
uplatnění na trhu práce. Překážkou uplatnění se stává také častý požadavek této 
kategorie uchazečů na úpravu pracovní doby. Při řešení nezaměstnanosti této kategorie 
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uchazečů se uplatňují zejména poradenské a motivační programy spolu s opatřeními 
aktivní politiky zaměstnanosti, které výrazně zvyšují šance na znovuuplatnění 
v pracovním procesu. 

 Nejnižší příčku v uvedeném žebříčku zaujímají mladí lidé do 25 let, zejména 
absolventi škol a mladiství. Jejich problémovost spočívá v nedostatečné nebo chybějící 
praxi na trhu práce a je zvláště důležité, aby tato věková kategorie neupadla do 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Uchazeči spadající do této kategorie uchazečů jsou 
významnou mírou zastoupeni mezi nově evidovanými uchazeči o zaměstnání, jejich 
pohyb na trhu práce je poměrně vysoký, nejsou však tak výrazně postiženi dlouho-
dobou nezaměstnaností. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti se u této kategorie 
uchazečů velmi osvědčily a jsou nástrojem, který brání dlouhodobé nezaměstnanosti, a 
zvyšují šance na umístění mladého pracovníka na trh práce. Přes handicap, se kterým 
tito lidé vstupují na trh práce (malá nebo chybějící praxe), je ze strany zaměstnavatelů 
o tyto osoby, v rámci ohrožených skupin na trhu práce, největší zájem. 

 Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že osoby v této věkové kategorii 
patří mezi skupinu uchazečů, která má na trhu práce jednu z nejmenších šancí na 
uplatnění. V kumulaci s dalšími problémovými faktory, jako je např. zdravotní postižení 
nebo dlouhodobá nezaměstnanost, je jejich možnost uplatnění bez vnějšího zásahu 
ještě více omezena. 

 

1.3 Bude význam problematiky zaměstnávání starších osob v příštích 5-10 
letech narůstat? Ano - ne - proč? 

Význam problematiky zaměstnanosti osob ve věkové kategorii nad 50 let bude 
v nejbližších letech jednoznačně nabývat na významu. Ovlivňuje to zejména zvyšující 
se počet osob ve věkové kategorii nad 50 let a narůstající míra ekonomické aktivity 
této skupiny obyvatelstva v souvislosti se zvyšováním hranice věku odchodu do 
důchodu. Celkové stárnutí populace bude mít vliv také na nutnost zapojit tuto pracovní 
sílu do pracovního procesu, protože poptávku po pracovních silách nebude možno 
uspokojit z obyvatelstva mladších věkových kategorií tak, jak by si to zaměstnavatelé 
představovali. To zvyšuje význam kvalifikační připravenosti osob nad 50 let pro výkon 
práce. V krátkém časovém horizontu bude hodně složité změnit myšlení zaměstnava-
telů a přeorientovat jejich poptávku po pracovní síle na věkově vyšší kategorie. Stejně 
tak bude důležité přesvědčit pracovníky o nutnosti dalšího vzdělávání pro uplatnění na 
trhu práce v závěru ekonomické aktivity, připravit pro ně optimální vzdělávací progra-
my a zainteresovat také zaměstnavatele na dalším vzdělávání svých zaměstnanců.  

2. Charakteristika starších osob  

2.1 Přednosti starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce: 

- životní i pracovní zkušenosti, 

- dlouholetá praxe, 

- časová flexibilita, 

- chápání práce jako nezbytné součásti života (celý život pracovali a většinou si 
nedokážou představit, že by to mělo být jinak). 
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2.2 Nedostatky starších osob z hlediska jejich uplatnění na trhu práce: 

- nižší fyzická výkonnost, 

- zatíženost stereotypy, 

- nižší schopnost a mnohdy i neochota dále se vzdělávat, 

- obava využívat nové technologie, 

- nižší flexibilita v souvislosti se změnami používaných pracovních postupů, 

- zdravotní problémy s vlivem na pracovní výkonnost a častější pracovní neschopnost. 

 

2.3 Odraz faktorů: věk, pohlaví, vzdělání, profese (praxe), zdravotní stav na 
zaměstnanost 

Věk: patří mezi faktory, které mají významný vliv na uplatnění na trhu práce. Čím je 
uchazeč o zaměstnání starší - blíží se věku odchodu do důchodu, tím je pro zaměstna-
vatele méně perspektivní. Zvyšující se věk navíc prohlubuje některé nedostatky 
starších osob, zejména fyzickou výkonnost a schopnost a ochotu dále se vzdělávat. 

Pohlaví: je faktorem, který ovlivňuje možnosti uplatnění na trhu práce zejména 
v souvislosti se standardními rolemi, které jsou příslušníkům každého pohlaví přisuzo-
vány (povinnosti vůči rodině). Ve věku nad 50 let tyto důvody ztrácejí na aktuálnosti, 
takže pohlaví již nehraje takovou roli. Vliv může mít pouze nižší věková hranice 
odchodu do důchodu u žen. Ta způsobuje, že se žena stává pro zaměstnavatele méně 
perspektivní (někdy si na věkovou diskriminaci stěžují ženy ještě před dosažením věku 
50 let). 

Vzdělání: významným způsobem ovlivňuje možnosti uplatnění na trhu práce. Obecně 
platí, že čím má uchazeč o zaměstnání vyšší vzdělání, tím jsou jeho možnosti uplatnění 
na trhu práce vyšší, s výjimkou základního vzdělání. U osob ve věkové kategorii nad 50 
let se toto pravidlo potvrzuje včetně osob se základním vzděláním. Svědčí to o tom, že 
osoby se základním vzděláním pracují zejména ve fyzicky náročných profesích, takže 
s přibývajícím věkem a klesající fyzickou výkonností jsou jejich možnosti uplatnění nižší 
a jsou více ohroženy nezaměstnaností. Vyšší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných 
uchazečů ve věkové kategorii nad 50 let je způsobeno nezaměstnaností osob, které 
pracovaly ve vyšších a řídících funkcích, osob, které pro uplatnění na trhu práce mohou 
vykazovat známky překvalifikovanosti, případně mají vzdělání v oborech, kde dochází 
k výrazným změnám, a tím k požadavkům na doplňování vzdělání. Tuto situaci názorně 
popisuje uvedená tabulka. 

stupeň vzdělání 

vzdělanostní struktura 
obyvatelstva ve věku  

15 a více let  
(% zastoupení) 

vzdělanostní struktura 
uchazečů o zaměstnání 
celkem (% zastoupení) 

vzdělanostní struktura 
uchazečů o zaměstnání 

ve věku nad 50 let  
(% zastoupení) 

základní a bez vzděl. 22,5 21,7 30,2 

střední bez maturity 39,5 47,5 44,5 

střední s maturitou 29,5 26,7 20,3 

vysokoškolské 8,5 4,5 5,0 

 
Profese: hraje při uplatnění na trhu práce důležitou roli, ne však ve všech případech. 
Řada pracovníků pracuje v oboru mimo svoji profesi, přesto některé profese v zájmu 
úspory mzdových nákladů bývají obsazovány pracovníky bez kvalifikace nebo bez 
vyučení v daném oboru. Řada pracovníků vykonává profesi, na kterou jsou pouze 
zapracováni. Naopak, jsou profese, kde je vyučení nebo vzdělání v daném oboru 
nezbytností. Zatímco prodavačka vyšší věkové kategorie bude mít při uplatnění na trhu 
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práce problémy, soustružník nebo frézař bez ohledu na věkovou kategorii práci najde 
bez větších problémů. Řada profesí pro nezájem ze strany žáků zmizela z učilišť, 
přestože poptávka po kvalifikované nebo alespoň zapracované pracovní síle na trhu 
práce přetrvává (příkladem tohoto jevu je v okrese Zlín profese svrškař - šička obuvi, 
nabízená pracovní místa jsou jen stěží obsazována kvalifikovanou pracovní silou, a tak 
jsou na výkon této práce přijímáni zahraniční pracovníci). Obdobná situace je také u 
profesí, na které je vyžadováno středoškolské vzdělání s maturitou. Řadu profesí 
vykovávají sice lidé s požadovaným stupněm vzdělání, nikoli však s kvalifikací v oboru. 
Zatímco na místo účetní požadují zaměstnavatelé kvalifikovanou pracovní sílu, řada 
míst je obsazována sice pracovníky se středoškolským vzděláním s maturitou, avšak 
bez konkrétní provázanosti na obor studia - např. místa různých administrativních 
pracovníků a obchodních referentů. Se zvyšujícím se věkem pracovníků a v návaznosti 
na dosavadní praxi se profese pro uplatnění na trhu práce může stát méně významná 
(příkladem může být účetní, kdysi absolventka ekonomické školy, která však pracovala 
pouze jako skladová účetní a pro zvládnutí celé problematiky účetnictví se bez doplnění 
kvalifikace neobejde). Přestože starší pracovníci vstupují na trh práce s praxí, mohou 
jim být roky praxe na překážku, protože řada zaměstnavatelů se obává, že při výkonu 
svého povolání převáží nad zkušenostmi stereotyp, uplatňování starých zvyklostí a 
zlozvyků. 

Zdravotní stav: je pro řadu povolání rozhodující faktor pro přijetí do zaměstnání. Jak 
již bylo uvedeno dříve, pracovníci, kteří jsou zdravotně postiženi, mají při uplatnění na 
trhu práce omezené možnosti. Zvláště problémové je to tam, kde pracovník, z hlediska 
zdravotního stavu nemůže vykonávat profesi, na kterou má kvalifikaci, protože to ho 
významně omezuje a pokud se jedná o vyučeného pracovníka, v podstatě předurčuje 
k výkonu pouze pomocných, fyzicky méně namáhavých profesí, kterých je na trhu 
práce nedostatek. To, že s přibývajícím věkem přibývá také osob se zdravotním 
postižením nebo zdravotním omezením, je fakt, který velmi negativně ovlivňuje jejich 
postavení na trhu práce. Významný problém, který omezuje vstup těchto osob na trh 
práce, nespočívá ani tak v omezení nebo znemožnění výkonu profese, ve které má 
dotyčný kvalifikaci, ale v obecné neochotě zaměstnavatelů přijímat na pracovní místa 
zdravotně postižené v obavě z nižší pracovní výkonnosti a častější pracovní neschop-
nosti, která vyplývá ze zdravotního postižení, aniž by měla přímý vliv na výkon dané 
profese. 

 

2.4 Jak se mění uvedené faktory (pohlaví, vzdělání, profese a praxe, zdravotní 
stav) v závislosti na věku? 

Uvedené faktory, jak již bylo popsáno výše, mají vliv na možnosti uplatnění na trhu 
práce. Zatímco ženy jsou na trhu práce více ohroženy v mladším věku, ve vyšším 
věku, kdy se děti osamostatňují a povinnosti vůči rodině nejsou pro ženu tak časově 
náročné, nehraje pohlaví již tak významnou roli. Význam vzdělání pro uplatnění na trhu 
práce je neoddiskutovatelný a s přibývajícím věkem ještě nabírá na významu. Věkový 
faktor v kombinaci s jednotlivými profesemi na trhu práce může přinést jak pozitivní, 
tak negativní ovlivnění možností uplatnění, a to v závislosti na konkrétní profesi, 
kvalifikovanosti pro její výkon a délce praxe. S přibývajícím věkem člověku ubývá 

nejen fyzických sil, ale pravděpodobnost onemocnění nebo zdravotního postižení se 
zvyšuje. Kombinace zdravotního postižení s věkem nad 50 let rozhodující měrou 
snižuje šance pro uplatnění na trhu práce. V praxi se navíc setkáváme s kombinací 
několika negativních faktorů, které mohou daného člověka téměř vyřadit z možnosti 
aktivní účasti na trhu práce. 
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2.5 Jak se liší připravenost k výkonu práce starších a mladších? 

Připravenost k výkonu práce u jednotlivých osob do značné míry závisí na jejich postoji 
k práci a ochotě přizpůsobit se požadavkům trhu práce. V tomto ohledu je věk nepod-
statný. Zatímco většina mladých vstupuje na trh práce s minimální praxí a životními 
zkušenostmi, je předpoklad, že se daleko lépe přizpůsobí požadavkům nového 
zaměstnání, nebudou zatíženi stereotypy a zlozvyky (celý život jsem to dělal takhle, 
proč bych to teď měl dělat jinak) a daleko lépe se sžijí s novým prostředím a pravidly, 
která v něm panují. Zatímco pro staršího člověka je práce nezbytnou součástí života, 
mladý člověk může mít sklon realizovat se v mimopracovních aktivitách. Mladší 
pracovník přichází na trh práce s novými, aktuálními znalostmi dané profese, nemá je 
však ověřeny v praxi. Starší pracovník více vychází ze zkušeností a praxe. Většina 
mladších je srozuměna a připravena nadále si doplňovat znalosti a vzdělávat se, starší 
častěji vycházejí z předpokladu, že pro ně to už nemá smysl a že vzhledem ke svému 
věku se už stejně nejsou schopni nic nového naučit. Na připravenosti k výkonu práce 
se podílí také osobnostní charakteristiky každého člověka a ty nejsou ovlivněny 
věkovou kategorií. Aktivní jedinci mají vždy vyšší šance než ti, kteří pasivně čekají, až 
jim někdo nabídne zaměstnání. 

 

2.6 Zhodnoťte, kteří starší lidé mají největší problémy s uplatněním na trhu 
práce; shrňte důvody jejich problémů 

Již z výše uvedeného vyplývá, že kombinace některých rizikových faktorů, jako je nižší 
vzdělání, nevhodná profese vzhledem k požadavkům trhu práce, zdravotní problémy 
nebo dlouhodobá nezaměstnanost mohou významně snížit šance na uplatnění na trhu 
práce. Vedle těchto faktorů hrají významnou roli také povahové vlastnosti člověka, 
jeho vystupování, celková upravenost, sebevědomí, aktivita. Nedá se však říci, že 
např. vysoké sebevědomí je jedinou správnou cestou pro uplatnění na trhu práce. Jsou 
povolání, kde by naopak zaměstnavatele mohlo přílišné sebevědomí žadatele odradit 
od přijetí do pracovního poměru. Zatímco se po sekretářce bude chtít vysoká úroveň 
vystupování, upravenost, ošetřovatelka drůbeže na vysokých podpatcích a s nalakova-
nými nehty nebude nejspíš nejlepší kandidát na obsazení tohoto pracovního místa. 
Také některé charakterové vlastnosti mohou v některých případech ovlivnit úspěšnost 
v zaměstnání. Ne bez důvodu je mezi uchazeči o zaměstnání řada osob agresivních, 
hádavých, věčných stěžovatelů na cokoliv apod. 

U osob vyšších věkových kategorií hraje významnou roli také ochota přizpůsobit se 
požadavkům trhu práce, ochota vykonávat jiné povolání, přestože dotyčný celý život 
pracoval v jiné profesi, ochota přijmout i zaměstnání s požadavkem na nižší kvalifikaci 
nebo přejít z řídící funkce do funkce podřízené. 

 

2.7 Jaké jsou hlavní motivy zájmu starších osob pro setrvání v zaměstnání do 
důchodového věku, setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, 
pro odchod do předčasného důchodu? 

Motivy pro setrvání v zaměstnání do důchodového věku: 

- práce je formou seberealizace, 

- pracovat do dosažení důchodového věku je normální, 

- vydělat si na důchod (předčasný odchod do důchodu by znamenal krácení výše 
důchodu), 

- zajistit si odpovídající výdělek nejen pro vlastní potřeby, ale také jako finanční 
pomoc dětem, příp. vnukům, 
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- možnost pracovat (mám zaměstnání, proč bych šel/šla do důchodu - kdybych byl/a 
bez práce, byla by situace jiná). 

Motivy pro setrvání v zaměstnání i po dosažení důchodového věku: 

- práce je formou seberealizace, 

- zvýšit si důchod, 

- dostatečná fyzická i psychická kondice, 

- udržet si dostatečný příjem pro zajištění svých potřeb, případně jako výpomoc 
dětem,  

- využít svých schopností a sil v zaměstnání (nejsem tak starý/á, abych šel/šla do 
důchodu), 

- obava z přemíry volného času, který by přišel zároveň s důchodem. 

 

Motivy pro odchod do předčasného důchodu: 

- zdravotní problémy, 

- nezaměstnanost, 

- finanční zajištěnost pro důchod - odchod do důchodu nebude znamenat neúnosnou 
finanční újmu, 

- u žen někdy snaha pečovat o vnuky a umožnit tak výkon práce dceři nebo snaše. 

 

2.8 Jaké jsou podle Vás možnosti pracovního uplatnění až do doby dosažení 
jejich důchodového věku u starších osob vykonávajících fyzicky namáhavé 
práce, osob s nízkým stupněm vzdělání? 

Osoby, které po celý život pracovaly ve fyzicky náročném zaměstnání, budou na konci 
své kariéry s vysokou pravděpodobností postiženy snížením pracovní výkonnosti, a to 
v lepším případě, pokud nadále stejně namáhavou práci budou moci vůbec vykonávat. 
Zejména osoby s nízkým stupněm vzdělání, které jsou umisťovány právě do fyzicky 
náročných povolání bez požadavků na kvalifikaci, se mohou ke konci své pracovní 
kariéry dostat do situace, kdy jim fyzické síly již nebudou stačit na odvedení standard-
ního výkonu, celková opotřebovanost organismu povede k častějším zdravotním 
problémům a k častějším pracovním neschopnostem, což ve svém důsledku může vést 
k propuštění ze zaměstnání. Nabídka pracovních příležitostí pro nekvalifikované bez 
fyzické zátěže je minimální, a to vede k faktické nemožnosti najít uplatnění na trhu 
práce. Zejména se zvyšující se věkovou hranicí pro odchod do důchodu bude tento 
problém nabývat na významu. 

3. Vzdělávání  

3.1 Jaká je odborná kvalifikační připravenost starších osob? 

Odborná kvalifikační připravenost starších osob se liší případ od případu. Řada z nich 
disponuje vysokou kvalifikací, kterou v průběhu pracovní kariéry aktualizovali a ve 
spojení s dlouholetou praxí se z nich stávají vysoce kvalitní pracovní síly. Tento případ 
nastává v situaci, kdy dotyčný pracovník celý život pracuje v profesi, na kterou se 
studiem připravoval, a nezáleží na tom, jaký stupeň vzdělání dosáhl. Problém tady 
nastává pouze v situaci, kdy v dané profesi dochází k významnému omezení nabídky 
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pracovních příležitostí. Na druhé straně je řada starších osob, které jsou bez konkrétní 
kvalifikace - mají pouze základní vzdělání nebo v průběhu života pracovaly mimo obor 
svého vzdělání. Disponují praxí v oboru, ve kterém dlouhodobě pracovali, ale právě 
chybějící dosažené vzdělání jim může uzavřít cestu k novému zaměstnání ve stejné 
profesi. Tento problém se týká ve větší míře také práce v různých řídících funkcí, 
kterou vykonávali lidé s nízkým stupněm vzdělání. Pokud si tito lidé v průběhu praxe 
vzdělání nedoplnili, jejich znovuzařazení do vedoucích a řídících funkcí bývá dnes 
ohroženo. 

 

3.2 Jaká je ochota starších osob se dále vzdělávat, zvyšovat nebo přizpůso-
bovat svou odbornou připravenost v souladu s měnícími se požadavky na TP? 

Výrazně nižší zájem uchazečů o zaměstnání o účast v rekvalifikačních kurzech je 
jedním z prokázaných případů nižšího zájmu starších osob o další vzdělávání. Argu-
mentem nezájmu je zejména neperspektivnost vzdělání (proč se budu něco učit, nemá 
to cenu, za pár let jdu do důchodu - celý život jsem si vystačil s dosavadními zna-
lostmi, bude mi to stačit až do důchodu). Dalším velmi častým argumentem starších, 
proč se nevzdělávat, je jejich přesvědčení, že už nejsou schopni se učit, méně si 
pamatují apod. Ochota ke změně kvalifikace je minimální, v posledních letech se set-
káváme alespoň se zvýšeným zájmem o doplnění si některých znalostí nebo dovedností 
- příkladem je zvyšující se zájem o účast v kurzech zaměřených na obsluhu výpočetní 
techniky. 

Při nabídce rekvalifikačních kurzů na úřadech práce se často také setkáváme se 
zdůvodněním, že nabízený kurz je dlouhodobý, dotyčný je po dobu jeho absolvování 
závislý pouze na podpoře v nezaměstnanosti, zatímco jeho cílem je co nejrychlejší 
zařazení do pracovního procesu.  

 

3.3 Jaké vidíte hlavní problémy v systému dalšího odborného vzdělávání 
z hlediska starších osob? 

Problémy spočívají zejména v neexistenci speciálního vzdělávání zaměřeného na starší 
věkové kategorie, které by obsahovalo vedle vlastního vzdělávání motivační část a 
které by akceptovalo specifické znaky učení starších osob. Už samotné vymezení 
věkové kategorie účastníků kurzu by mohlo napomoci většímu zájmu starších osob o 
účast v kurzu. 

Vedle toho by bylo velmi vhodné, aby vzdělávání starších pracovníků mohlo alespoň 
částečně být realizováno v pracovní době. Jde tady zejména o skutečnost, že starší 
člověk po odpracování celé směny může být unaven natolik, že to bude ovlivňovat 
jeho schopnost učení.  

Pro vzdělávání starších osob je také důležité, zda se vzdělávali po celý život a ne až 
v závěru pracovní aktivity. Průběžné vzdělávání by pak udržovalo schopnost učení a 
přispělo by k chápání neustálého učení a vzdělávání jako nezbytné nutnosti pro 
uplatnění se na trhu práce. 

 

3.4 Jak hodnotíte informovanost starších osob o možnostech a formách 
vzdělávání? 

Myslím si, že starší lidé jsou o možnostech vzdělávání informováni jen minimálně. 
Vyplývá to i z faktu, že o vzdělávání nemají příliš velký zájem, a tudíž informace o něm 
nevyhledávají. Tyto informace nejsou většinou obecně přístupné, shromažďují se pouze 
na vyhrazených místech. V poslední době se sice začínají objevovat inzeráty s nabíd-
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kami na vzdělávání i v tisku, přesto by větší informovanosti prospěla větší propagace. 
Podmínkou však je, aby bylo co nabízet. 

  

3.5 Považujete vytváření výukových, informačních a rekvalifikačních progra-
mů pro seniory za dostatečné? Ano - ne - proč? 

V současné době se setkáváme se specifickým vzděláváním starších osob jen 
výjimečně, přičemž jak jsem uvedla již dříve, právě specifikace vzdělávání pro určitou 
věkovou kategorii by mohla napomoci zájmu o vzdělávání. Věkově podobná skupina 
účastníků vzdělávání by mohla napomoci odstranění některých obav ze vzdělávání, se 
kterými se starší osoby potýkají. Proto považuji vytváření výukových a rekvalifikačních 
programů za nezbytné pro zabezpečení vzdělávání starších osob. Současná nabídka je 
naprosto nedostatečná, není ve většině případů specifikována pro různé věkové 
kategorie a není zabezpečena dobrá informovanost ani o tom, co je v současné době 
nabízeno. 

4. Zaměstnávání  

4.1 Jaký je - podle Vás - zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky, liší se 
tento zájem v závislosti na tom, o jakého zaměstnavatele, o jaké starší 
pracovníky se jedná? Jaké jsou důvody jejich zájmu, nezájmu? 

Obecně je zájem o zaměstnávání starších pracovníků malý. Zaměstnavatelé při výběru 
svých zaměstnanců upřednostňují mladší osoby, které považují za flexibilnější, přizpů-
sobivější a které pro ně budou znamenat perspektivní pracovní sílu (a to tvrdí i tehdy, 
kdy sami nejsou schopni popsat perspektivu své existence). Argumenty, proč nepřijí-
mají starší pracovníky, se opírají také o nižší pracovní výkonnost, omezené schopnosti 
práce s novými technologiemi, nedostatečnou jazykovou vybavenost. Ochota přijímat 
starší pracovníky se však liší zejména v jednotlivých oborech činnosti zaměstnavatelů. 
Zatímco do prodejen a restaurací jsou přijímáni zejména mladí lidé, na kvalifikovaná 
pracovní místa ve strojírenství vzhledem k nedostatku kvalifikované pracovní síly jsou 
přijímáni zaměstnanci bez ohledu na věk. Různý je také přístup jednotlivých zaměst-
navatelů. Pouze ojediněle se však setkáváme se zaměstnavatelem, který předpokládá 
snížení pracovní výkonnosti těžce fyzicky pracujících a snaží se průběžným vzdělává-
ním svých zaměstnanců docílit situace, kdy pracovníka může převést na méně fyzicky 
náročnou práci. 

Jen při obsazování minima pracovních míst se setkáváme s požadavkem zaměstnava-
tele, aby pracovní místo bylo přednostně obsazováno staršími pracovníky. Jedná se 
zejména o pracovní místa vedoucích pracovníků, mistrů ve výrobních provozech apod., 
kdy jsou podmínkou pro obsazení místa dostatečná praxe a zkušenosti v řízení i daném 
oboru. 

 

4.2 Do jaké míry jsou - podle Vašich zkušeností - zaměstnavatelé ochotni 
upravovat pracovní místa (pracovní podmínky) těm starším zaměstnancům, u 
nichž dochází k poklesu fyzické aktivity, do jaké míry je převádějí na méně 
náročnou práci. 

V praxi se setkáváme s ochotou zaměstnavatelů upravovat pracovní podmínky starším 
zaměstnancům, v návaznosti na pokles jejich fyzické aktivity, jen výjimečně. 
Setkáváme se s tím zejména u větších zaměstnavatelů, kteří mají vypracovaný systém 
personální práce a kteří také vzhledem k velikosti firmy, mají možnosti staršího 
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pracovníka přeřadit na fyzicky méně namáhavou práci. Menší zaměstnavatelé tak činí 
jen minimálně a většinou nahrazují fyzickou práci stroji nebo se ji snaží ulehčit 
mechanismy z důvodu celkového urychlení práce, nikoli s ohledem na pomoc konkrét-
nímu pracovníkovi. Menší zaměstnavatel většinou ani nemá možnost převést staršího 
pracovníka na méně fyzicky namáhavou práci. 

 

4.3 Setkáváte se s projevy diskriminace v pracovním uplatnění starších osob?  

Při práci s uchazeči o zaměstnání se setkáváme se stížnostmi na diskriminaci starších 
pracovníků velmi často. Uchazeči o zaměstnání tvrdí, že při přijímacím pohovoru bývá 
zjištění věku uchazeče o práci poslední informací, o kterou zaměstnavatel usiluje. 
Mnohdy se zaměstnavatelé netají tím, že chtějí pracovní místo obsadit mladším 
pracovníkem, a to s ohledem na fyzickou zátěž nebo jiné znalosti či dovednosti, o 
kterých předpokládají, že jimi starší člověk nedisponuje. Stále se setkáváme se skrytou 
diskriminací také v nabídkách pracovních míst, kde sice není přímo uveden požadavek 
na věk, ale je nabízena fyzicky náročná práce nebo práce v mladém kolektivu apod. 

 

4.4 Projevuje se snaha zaměstnavatelů o vytlačení starších zaměstnanců ze 
zaměstnání? V případě, že ano, u jakých zaměstnavatelů, vůči jakým zaměst-
nancům, z jakých důvodů? 

K této situaci dochází jen velmi zřídka a většinou se tak děje v okamžiku, kdy je 
zaměstnavatel nucen propouštět zaměstnance. Pak jsou uvolňováni starší pracovníci 
s odkazem na neperspektivnost a mnohdy s odkazem na to, že mají možnost odejít do 
předčasného důchodu, a tím vyřešit situaci, kdy nemohou najít nové zaměstnání. Děje 
se tak zejména v menších firmách. Velké firmy, zejména ty, kde působí odborová 
organizace, by si takové jednání nedovolily. 

Výjimečně se setkáváme také se situací, kdy jsou propuštění starší zaměstnanci 
nahrazování mladšími. Tento jev však není příliš rozšířen a v konečném důsledku nemá 
významný vliv na zvyšování nezaměstnanosti starších osob. Faktem však zůstává, že 
řada zaměstnavatelů ovládá spoustu způsobů, jak se velmi elegantně svých zaměst-
nanců zbavit, aniž by musela vyplácet odstupné. 

 

4.5 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
poptávka po starších (mladších)? 

Z nabídek pracovních míst lze jen stěží specifikovat, zda jsou nabízená místa určena 
spíše starším nebo spíše mladším pracovníkům. Ani ukazatel požadované praxe není 
v tomto případě rozhodující, protože pokud zaměstnavatelé uvádějí požadavky na 
praxi, jen minimum z nich překračuje požadavek na pětiletou praxi v oboru. Z obsazo-
vání nabízených pracovních míst lze však usuzovat, že zaměstnavatelé by raději 
přijímali do pracovního poměru pracovníky mladších věkových kategorií. Častěji se i 
při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti setkáváme s požadavkem na zaměstnání 
absolventa než s požadavkem na zaměstnání osoby předdůchodového věku. 

 

4.6 Domníváte se, že v poslední době se na trhu práce mění (stoupá-klesá) 
nabídka starších (mladších)? 

Statistické údaje jednoznačně ukazují, že nabídka starší pracovní síly v posledním 
období stoupá a to se projevuje také zvyšující se nezaměstnaností osob ve věkové 
kategorii nad 50 let. Vychází to z demografického vývoje a tento jev je ovlivněn také 
zvyšující se věkovou hranicí pro odchod do důchodu. 
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4.7 Domníváte se, že se starší osoby podílejí na šedé ekonomice ve větší míře 
než mladí? 

Domnívám se, že se starší lidé podílejí na šedé ekonomice menší měrou než mladší. 
Mladší mají větší odvahu dělat něco, o čem vědí, že není správné nebo dokonce 
v souladu se zákonem. Starší si navíc daleko lépe uvědomují, že podílení se na šedé 
ekonomice jim sice přinese okamžitý finanční efekt, ale nezapočítává se do nároku na 
důchod, nezajití je pro případ nemoci. Řada ze starších se však v situaci, kdy nemůže 
najít legální zaměstnání uchyluje i do šedé ekonomiky. Mladí se na ní však podílejí 
výrazně více. Vydělávání na důchod je příliš nezatěžuje a obecně dokážou být 
k případným negativním důsledkům podílení se na šedé ekonomice tolerantnější. 

 

4.8 Jaký je - podle Vás - zájem a možnosti starších osob o práci na kratší 
pracovní úvazek, důvody pro a proti a zájem ze strany zaměstnavatelů 
vytvářet tato místa? 

Zájem starších osob o zaměstnání na kratší úvazek je minimální. Pokud jim to 
zdravotní stav dovoluje, usilují o získání pracovního uplatnění na plný úvazek. Vedou 
je k tomu nejen finanční důvody, a to jak okamžitý efekt výše mzdy, tak to, že mzda 
ovlivňuje výši jejich budoucího důchodu. Současná mzdová úroveň není taková, aby 
většina výdělků při zkráceném úvazku byla dostačující pro zajištění chodu domácnosti 
a uspokojení potřeb rodiny. Vedle toho starší lidé nevidí ve většině případů důvod pro 
zkrácený pracovní úvazek, protože povinnosti vůči rodině je nezatěžují natolik, aby pro 
ně byl zkrácený úvazek výhodný. 

Ze strany zaměstnavatelů jsme se dlouho setkávali s neochotou vytvářet pracovní 
místa se zkráceným úvazkem nebo obsazovat jedno pracovní místo více pracovníky na 
zkrácený úvazek. Argumentovali velkou administrativní zátěží a ekonomickou nevý-
hodností vytvářet pracovní místa na zkrácený úvazek. Přestože řada zaměstnavatelů 
na svém tvrzení trvá i dnes, využívání uchazečů o zaměstnání, kteří u zaměstnavatelů 
pracují na tzv. nekolidujícím zaměstnání vedle evidence na úřadu práce a případně 
také vedle pobírání podpory v nezaměstnanosti, ukazuje, že vytváření pracovních míst 
na zkrácený úvazek není pro zaměstnavatele zase až tak nereálné. Bohužel se mi však 
zdá, že této formy zaměstnání zaměstnavatelé spíše zneužívají - lidé jsou na takových 
místech odměňováni veskrze minimální mzdou a přitom kontrola celkového fondu 
pracovní doby je velmi obtížná. Podle sdělení některých uchazečů je jejich pracovní 
doba daleko delší, než ta, která je deklarována v pracovní smlouvě. 

 

4.9 Oceňte účinnost programů APZ (SÚPM, VPP, rekvalifikace, podpora SVČ, 
další opatření APZ) z hlediska motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání 
starších osob (uchazečů o zaměstnání) 

Účinnost programů APZ z hlediska motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání starších 
osob je ovlivňována konkrétními podmínkami jednotlivých ÚP pro poskytování příspěv-
ku a stanovením jeho výše. Příspěvky poskytované v rámci opatření APZ jsou 
významným motivačním prvkem pro přijímání zaměstnanců z řad uchazečů o 
zaměstnání z rizikových skupin na trhu práce. Vzhledem k tomu, že obecně je zájem o 
starší pracovníky malý, je třeba, aby např. ve srovnání s podporou zaměstnávání 
absolventa školy byl příspěvek na zaměstnávání uchazeče ve věkové kategorii nad 50 
let výrazně výhodnější, a to jak výškou příspěvku, tak případně i délkou jeho poskyto-
vání. Pro řadu zaměstnavatelů jsou mzdové náklady tak významné, že jsou ochotni 
pro získání příspěvku přizpůsobit své požadavky na pracovní sílu. Nejvýznamnějším 
nástrojem APZ v tomto ohledu jsou jak veřejně prospěšné práce, tak vyhrazená 
společensky účelná pracovní místa. Absolvování rekvalifikace uchazečem o zaměstnání 
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není dostatečnou motivací pro zaměstnavatele, aby staršího uchazeče přijal do 
zaměstnání. 

 

4.10 Jak hodnotíte zaměstnanost starších občanů se zdravotním postižením? 
Jaké jsou klady a nedostatky stávajících opatření k podpoře jejich zaměstná-
vání? 

Starší občané se zdravotním postižením jsou uchazeči o zaměstnání, u kterých se 
kumulují dvě nejvýznamnější rizika pro uplatnění se na trhu práce. Protože pro 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je uplatňována řada opatření 
aktivní politiky zaměstnanosti, a tady mám na mysli nejen chráněné dílny a pracoviště, 
ale i ostatní nástroje APZ, které nejsou výlučně určeny zdravotně postiženým, je 
možné zaměstnanost osob se zdravotním postižením ovlivňovat zvyšováním motivace 
zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených. Významným nástrojem jsou 
zde veřejně prospěšné práce, na které se daří umisťovat starší zdravotně postižené 
občany. 

Faktem ovšem zůstává, že mezi touto kategorií uchazečů je řada těch, jejichž 
motivace k získání zaměstnání není příliš vysoká. Jsou tu uchazeči, kteří mají problémy 
s alkoholem, uchazeči, kteří byli dříve poživateli plného invalidního důchodu a fakticky 
si odvykli chodit do práce, nebo také mentálně postižení, jejichž zaměstnání mimo 
speciální chráněné dílny je v podstatě nemožné. 

V případě motivovanosti uchazečů o zaměstnání, kteří spadají do kategorie starších a 
zdravotně postižených občanů, je na trhu práce dostatek nástrojů, jak motivovat 
zaměstnavatele k jejich zaměstnávání. Je však třeba počítat s tím, že vedle ostatních 
kategorií problémových uchazečů je třeba tuto skupinu výrazněji finančně zvýhodnit.  

Přestože však zákon umožňuje poskytnout na vytvoření např. chráněné dílny nebo 
pracoviště poměrně vysoký příspěvek v závislosti na nákladech k vytvoření pracovního 
místa, řada ÚP poskytuje příspěvky daleko nižší, protože ve snaze podpořit také jiné 
skupiny uchazečů o zaměstnání a vzhledem ke stanovenému rozpočtu jim v podstatě 
nic jiného nezbývá. Příkladem je např. poskytování příspěvku na provozní náklady 
chráněných dílen Úřadem práce ve Zlíně. Protože v okrese Zlín působí vysoký počet 
chráněných dílen, které zaměstnávají více jak 300 osob se zdravotním postižením, na 
které si žádají příspěvek na mzdové náklady, je poskytování příspěvku na tento 
nástroj APZ vysoce finančně náročné a významným způsobem zatěžuje celkový 
rozpočet na realizaci opatření APZ. Proto byl také příspěvek v uplynulých letech 
poskytován pouze ve výši 25 % zákonem stanoveného maxima. Přitom zaměstnavatel, 
který provozuje chráněné dílny na území různých okresů, může získat na provozní 
náklady svých chráněných dílen příspěvky velmi rozdílné výše, aniž by jejich výše 
korespondovala se skutečnými provozními náklady. V tomto směru se jeví daleko 
vhodnější a zejména spravedlivější poskytování příspěvku podle § 78 zákona č. 435/ 
2004, o zaměstnanosti, i když ani tady nelze význam poskytnutých příspěvků jednotli-
vým zaměstnavatelům srovnávat, protože příspěvek je poskytován ve stejné výši, bez 
ohledu na vyplacené mzdy a je poskytován dokonce i za dobu, kdy je zaměstnanec 
v pracovní neschopnosti, a tudíž zaměstnavateli nevznikají mzdové náklady. 
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5. Řešení nezaměstnanosti  

5.1 Jaké jsou specifické znaky nezaměstnanosti starších osob?  

- nižší pohyb na trhu práce, nižší příliv do nezaměstnanosti, ale také pomalejší odliv 
z nezaměstnanosti, 

- vyšší průměrná délka evidence straších uchazečů o zaměstnání, častější dlouho-
dobá nezaměstnanost, 

- kumulace problémů, které omezují možnosti zapojení se na trhu práce: vedle 
dlouhodobé nezaměstnanosti také vyšší zastoupení osob se zdravotními problémy, 

- nezaměstnanost má významnější dopad na psychiku nezaměstnaného než u 
mladších věkových kategorií, 

- nižší ochota k rekvalifikaci a dalšímu vzdělávání. 

 

5.2 Do jaké míry představují problém ve skupině starších uchazečů o zaměst-
nání osoby se zdravotním postižením, starší dlouhodobě nezaměstnaní? Trend 
zvyšování či snižování? 

Jak jsem uvedla již výše, starší zdravotně postižená osoba nebo starší dlouhodobě 
nezaměstnaná osoba jsou uchazeči o zaměstnání, u nichž se kumulují 2 významně 
rizikové faktory. Přitom z velké části se kumulují všechna 3 rizika: věk, zdravotní 
postižení i dlouhodobá nezaměstnanost. Zdravotní postižení a vyšší věk jsou totiž dva 
faktory, které tak znevýhodňují daného uchazeče o zaměstnání, že tento se s vysokou 
pravděpodobností stává ještě osobou dlouhodobě nezaměstnanou. V posledních letech 
přitom i přes snižování nezaměstnanosti přibývá jak nezaměstnaných osob se zdravot-
ním postižením, tak osob ve věkové kategorii nad 50 let a osob dlouhodobě nezaměst-
naných. Pokud je takový uchazeč o zaměstnání motivován k nalezení zaměstnání, 
mohou být za určitého předpokladu nástroje APZ pro jeho zaměstnávání účinné. 

 

5.3 Jak hodnotíte ochotu starších uchazečů o zaměstnání spolupracovat 
s úřady práce? 

Ochota spolupracovat s úřady práce se odvíjí od skutečného zájmu o zaměstnání. 
Řada starších uchazečů o zaměstnání je velmi aktivních, mají vysokou motivaci 
k znovuzařazení na trh práce, a tak je i jejich spolupráce s úřady na lepší úrovni. Řada 
starších je však méně aktivní ne z důvodu nezájmu o práci, ale z přesvědčení, že úřad 
práce je tu od toho, aby jim zaměstnání zprostředkoval a oni jen čekají, kdy k tomu 
dojde. Jsou rozčarováni, když jim při jejich návštěvě na ÚP není nabídnuto zaměstnání 
a viní z neúspěchu úřad jako takový nebo zprostředkovatelku či poradkyni. 

Mezi uchazeči i této věkové kategorie je také skupina těch, kteří ve skutečnosti 
pracovat vůbec nechtějí nebo i v nabídnutém zaměstnání neobstojí pro špatnou 
pracovní morálku, problémy s alkoholem nebo svým chováním v zaměstnání i při 
návštěvách ÚP vyvolávají konflikty apod. 

 

5.4 Jak hodnotíte stanovení úkolu pro úřady práce ve formě podílu účasti 
starších uchazečů na jednotlivých opatřeních APZ? 

Obecně je stanovení podílu účasti některých kategorií uchazečů o zaměstnání na 
jednotlivých opatřeních APZ pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti významně 
omezující. Toto opatření sice říká, jací uchazeči mají být do opatření APZ zařazováni, 
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což se děje i bez stanovení ze strany ministerstva. Jako problém vidím stanovení 
procentuálního zastoupení, protože to nekoresponduje s procentuálním zastoupením 
dané kategorie uchazečů mezi evidovanými uchazeči. Příkladem je stanovení účasti 15 
% dlouhodobě nezaměstnaných, přestože mezi evidovanými uchazeči je takových 
osob asi 60 % (jedná se o nezaměstnané déle jak 6 měsíců). Naopak, stanovení podílu 
30 % osob ve věkové kategorii do 25 let je výrazně nadsazeno. V evidenci jich bývá 
nejvíce kolem 20 %. Stanovení podílu účasti starších uchazečů na jednotlivých 
opatřeních APZ je jediné, které koresponduje se zastoupením těchto uchazečů mezi 
evidovanými na úřadech práce. Protože však zájem o zaměstnávání těchto uchazečů je 
ze strany zaměstnavatelů malý, úřady práce měly problém stanovený podíl zabezpečit. 
Nutilo je to upravovat programy APZ tak, aby motivovaly zaměstnavatele k přijímání 
osob ve věkové kategorii nad 50 let. Tím došlo ke zvýšení podílu osob účastnících se 
programů APZ. A to byl rozhodně pozitivní vliv tohoto opatření, i když se nepodařilo 
zvýšit zájem starších osob o rekvalifikace, zájem o jejich zaměstnávání zejména na 
VPP a vyhrazených SÚPM se zvýšil. 

Takže stanovení jakýchkoli podílů by mělo být odpovídající situaci na trhu práce a pak 
může být inspirativní a pomoci dané věci. Přestože jsme na ÚP ve Zlíně byli stano-
vením podílů nemile překvapeni a ještě v pololetí se nám dařilo plnit pouze jediný 
ukazatel - zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných (téměř 60 % účastníků APZ bylo 
v evidenci déle jak 6 měsíců), přijetím opatření formou projektů se nám podařilo splnit 
na konci roku i další ukazatele – alespoň v podílu zařazování na APZ mimo rekvalifi-
kace. Se zvýšením zájmu o starší věkové kategorie jsme spokojeni, a tak i v dalším 
roce realizujeme některé projekty zaměřené na podporu zaměstnávání starších osob. 

 

5.5 Zhodnoťte obecně zájem a podíl starších osob (uchazečů o zaměstnání) 
na programech APZ: 

5.5.1 SÚPM 

Zájem zaměstnavatelů o získání příspěvku na společensky účelné pracovní místo je 
poměrně velký. Někteří zaměstnavatelé, kteří přijímají do pracovního poměru uchazeče 
o zaměstnání, se informují, zda na jimi vybraného uchazeče poskytne ÚP příspěvek. 
Jiní se již při výběru zaměstnance orientují podle podmínek získání příspěvku na SÚPM 
a pak je pro ně finanční zvýhodnění některé kategorie uchazečů motivující pro přijetí. 
Realizací projektu „Padesátníci“ v okrese Zlín, který výrazně finančně zvýhodňoval 
zaměstnávání osob ve věkové kategorii nad 50 let, se podařilo zvýšit počet osob této 
věkové kategorie umístěných na společensky účelné pracovní místo. SÚPM jsou tak 
významným nástrojem, který zvyšuje zájem o zaměstnávání rizikových skupin 
uchazečů (v roce 2005 bylo na tento nástroj APZ umístěno 21,2 % osob ve věkové 
kategorii nad 50 let; před realizací projektu se jejich podíl pohyboval kolem 15 %). 

5.5.2 VPP 

Veřejně prospěšné práce jsou významným nástrojem, který umožňuje získat zaměst-
nání uchazečům, kteří by bez této pomoci neměli šanci získat uplatnění na trhu práce. 
Při zřizování těchto pracovních míst se často setkáváme s odlišným pohledem obcí a 
ÚP na obsazování těchto míst. Obce mají samozřejmě zájem o kvalitní pracovníky, na 
druhé straně ale výrazné zvýhodnění starších uchazečů nebo dlouhodobě nezaměstna-
ných je pro ně vysoce motivující. 

Právě vhodné nastavení podmínek pro obsazování pracovních míst na veřejně 
prospěšných pracích vede ke zvýšení zájmu o obsazování VPP staršími uchazeči o 
zaměstnání. Proto byl také v roce 2005 tento nástroj nejvýznamnější pro zaměstnávání 
starších uchazečů. Přitom zaměstnavatelé přijímali nejen starší uchazeče, ale také 
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uchazeče s kumulací problémů na trhu práce, takže se podařilo zaměstnat řadu 
dlouhodobě nezaměstnaných starších uchazečů o zaměstnání. Vzhledem k charakteru 
veřejně prospěšných prací, které zřizují nejčastěji obce, organizace obcemi zřízené 
nebo jiné neziskové subjekty, je výše příspěvku poskytovaná na mzdové náklady 
významným motivačním faktorem, pomocí kterého se dá ovlivňovat přijímání uchazečů 
o zaměstnání z rizikových kategorií (v roce 2005 bylo v okrese Zlín umístěno na tento 
nástroj APZ 36,2 % osob ve věkové kategorii nad 50 let; dlouhodobě nezaměstnaných 
bylo dokonce 91,3 % z celkového počtu umístěných). 

5.5.3 Rekvalifikace 

Do rekvalifikačních kurzů jsou umisťováni uchazeči o zaměstnání na základě jejich 
vlastního zájmu o rekvalifikaci. Z toho vyplývá, že způsobem, jak zvýšit zastoupení 
osob ve věkové kategorii nad 50 let v rekvalifikačních kurzech, je více motivovat tyto 
uchazeče k účasti na rekvalifikaci. Finančně to v tomto případě nejde. Finanční 
zvýhodnění je u všech rekvalifikovaných stejné bez ohledu na kategorii uchazeče. 
Zájem ze strany samotných uchazečů této věkové kategorie o rekvalifikace je velmi 
malý a ani jejich upřednostňování při zařazování do kurzů nezpůsobuje výraznější 
zastoupení těchto osob v rekvalifikacích. Tito uchazeči jsou mezi rekvalifikovanými 
zastoupeni 10 %, což je ve srovnání s jejich zastoupením mezi uchazeči o zaměstnání 
málo. 

5.5.4 Podpora SVČ 

Zájem o podnikání starších osob je minimální. Záleží také na konkrétní profesi 
uchazeče. U řemeslných profesí se setkáváme se zájmem uchazečů, kteří byli ze 
zaměstnání propuštěni a nemůžou najít nové pracovní uplatnění, řešit svoji situaci 
zahájením soukromého podnikání. Tito lidé by v případě, pokud by nebyli propuštěni, 
podnikat nezačali, ale podnikání se pro ně stává východiskem pro řešení nezaměstna-
nosti. 

5.5.5 Další opatření APZ (překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, 
…) 

Překlenovací příspěvek je přímo vázán na zahájení soukromého podnikání. Příspěvek 
určený do začátku podnikání, v podstatě na životní náklady, které začínající podnikatel 
není schopen financovat z podnikání, nemůže mít význam při rozhodování uchazeče, 
zda začne podnikat či nikoliv. V tomto směru hraje zásadní roli příspěvek na SÚPM 
SVČ, který u některých oborů podnikání může z velké části pokrýt náklady na zahájení 
podnikání. 

Příspěvek na zapracování je vzhledem k výši, v jaké je poskytován (ve výši poloviny 
minimální mzdy po dobu 3 měsíců) a formě, jakou je poskytován (zpětně po ukončení 
zapracování), motivační k zaměstnávání starších uchazečů o zaměstnání pouze 
v případech, kdy je kombinován s jiným příspěvkem, nejčastěji s příspěvkem na 
mzdové náklady vyhrazeného společensky účelného pracovního místa. Samotný 
příspěvek není příliš motivační ani pro jiné problémové kategorie uchazečů. 
Administrativní náročnost jeho vyřízení překrývá finanční efekt, který příspěvek přinese 
zaměstnavateli. 

Významným nástrojem pro zaměstnávání starších uchazečů je také poskytování 
příspěvků na zřízení chráněných dílen nebo pracovišť. Vychází to z poměrně vysokého 
zastoupení zdravotně postižených uchazečů v této věkové kategorii. Přestože míst 
v chráněných dílnách nebývá v průběhu jednoho roku zřízeno mnoho, třetina z obsa-
zených míst v chráněných dílnách a pracovištích byla ve Zlíně v roce 2005 obsazena 
uchazeči staršími 50 let. 
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5.6 Jak hodnotíte z hlediska zaměstnávání starších osob možný dopad novely 
zákona o zaměstnanosti, kdy po 1.1.2006 mohou ÚP zprostředkovávat 
zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům evidovaným po dobu 
delší než 1 rok, a to zaměstnání, které má krátkodobější charakter nebo které 
je sjednáno na nejméně polovinu stanovené týdenní pracovní doby? 

Když vycházím z předpokladu, že starší uchazeči o zaměstnání v naprosté většině 
případů usilují o získání zaměstnání na plný pracovní úvazek a pokud možno také na 
dobu neurčitou, může se toto opatření jevit jako nevýhodné pro tuto kategorii 
uchazečů, stejně tak jako pro jiné uchazeče, kteří usilují o získání zaměstnání na plný 
pracovní úvazek. Problém tady nevidím ani tak ve sjednání zaměstnání, které má 
krátkodobý charakter, ale spíše ve sjednání zaměstnání na částečný úvazek. Samo-
zřejmě je třeba vidět celou situaci i z té stránky, že uchazeč po dlouhodobé nezaměst-
nanosti získává alespoň takové zaměstnání, a tím určitý příjem, který v době po 
ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti má pro něj přínos (za předpokladu, že 
na něm nejsou závislí další členové rodiny, vzhledem k čemuž by i za předpokladu 
částečného výdělku byl nadále závislý na sociálních dávkách - to se ale bude týkat 
spíše mladších věkových kategorií). Vedle toho, že uchazeč získá alespoň nějaký 
výdělek, byť za zkrácený pracovní úvazek, může se stát, že se ve firmě, v níž 
vykonává práci na částečný úvazek, uvolní jiné místo s plným pracovním úvazkem. 
V každém případě při hledání dalšího zaměstnání po uplynutí krátkodobého zaměstnání 
bude mít uchazeč větší šance získat další uplatnění, protože nebude vstupovat na trh 
práce z pozice dlouhodobě nezaměstnaného, což mnohdy zaměstnavatele odrazuje od 
přijetí na jeho volné pracovní místo. 

Vzhledem k současné struktuře nabídky pracovních míst si však myslím, že zejména 
zaměstnání na zkrácený úvazek nebude, vzhledem k minimální nabídce takových 
pracovních míst, ve větší míře starším uchazečům nabízeno, protože na straně nabídky 
pracovní síly je skupina uchazečů, která usiluje o získání zaměstnání na zkrácený 
úvazek a její požadavky se nedaří uspokojit. Co se týká krátkodobého zaměstnání, 
tady by nabídka pracovních míst na krátkou dobu mohla být významnější, ale 
vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti se mi jeví i tato krátkodobá pracovní 
příležitost jako prospěšná, byť se mnou někteří starší uchazeči nebudou příliš souhlasit. 

 

5.7 Domníváte se, že odchodem do předčasného starobního důchodu se 
někteří starší lidé snaží řešit své obtíže při nalezení vhodného zaměstnání?  

Neschopnost nalézt vhodné zaměstnání je jedním ze základních důvodů, proč řada 
uchazečů o zaměstnání splňujících nárok na odchod do předčasného důchodu volí toto 
řešení. Pokud by měli možnost zařazení do pracovního procesu, odchod do předčas-
ného důchodu by nerealizovali. Samozřejmě, že i tady existují výjimky. Setkáváme se 
s požadavky na odchod do předčasného důchodu u žen, které se hodlají starat o vnuky 
a pomoci tak svým dětem s péčí o své vnuky - čímž umožní např. své dceři návrat do 
zaměstnání před vyčerpáním rodičovské dovolené. 

 

5.8 Do jaké míry - podle Vás - zpřísnění pro odchod do předčasného důchodu, 
přijatá v poslední době, změnila zájem o předčasný důchod? 

Zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu snížilo zájem o odchod do 
předčasného důchodu nebo minimálně prodloužilo dobu, po kterou se starší občan 
snaží nalézt uplatnění na trhu práce, než rezignuje na možnost získání odpovídajícího 
zaměstnání a i přes určitou nevýhodnost volí toto řešení své situace. Řekla bych, že 
současné zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu je dostatečné. Za 
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určitých okolností by tato možnost pro některé starší pracovníky měla zůstat 
realizována, a tak by nemělo dojít k dalšímu zpřísnění. 

 

5.9 Zhodnoťte na základě Vašich zkušeností vhodnost a dopad některých 
opatření v novém zákonu o zaměstnanosti, a to jednak prodloužení podpůrčí 
doby u uchazečů o zaměstnání starších 50 let, jednak možnost omezeného 
výdělku (starších) uchazečů o zaměstnání 

Prodloužení podpůrčí doby považuji za jednoznačně pozitivní. Uchazeči o zaměstnání, 
kteří mají více jak 50 let, si po letech pracovní aktivity a placení příspěvků zaslouží 
delší poskytování podpory v nezaměstnanosti, které danému uchazeči zajistí finanční 
příjem po určitou dobu nezaměstnanosti, která je právě u této kategorie uchazečů ve 
většině případů delší, protože pro tyto osoby je získání dalšího zaměstnání daleko 
složitější. Navíc, jestliže ve společné domácnosti žijí pouze manželé a jeden z nich 
pracuje, ve většině případů nemají nárok na sociální dávky, a tím se nezaměstnaná 
osoba stává závislá na svém partnerovi, což mívá nepříznivý dopad na psychiku 
nezaměstnaného. 

Možnost omezeného výdělku vedle evidence na úřadě práce a případně v souběhu 
s poskytováním podpory v nezaměstnanosti je pro některé starší uchazeče možností, 
jak se alespoň částečně uplatnit, být potřebný a prospěšný, což má velký vliv na 
psychiku. Vedle toho to přináší uchazeči zvýšení příjmu. Pro uchazeče je to tedy 
pozitivní, nicméně pouze za předpokladu, že nekolidující zaměstnání, tedy zaměstnání, 
které může uchazeč vykonávat spolu s evidencí na ÚP, není ze strany zaměstnavatele 
zneužíváno. S tím se totiž setkáváme stále častěji. Přestože zaměstnavatelé obecně 
tvrdili, že zřizování míst na zkrácené úvazky je pro ně ekonomicky nevýhodné, 
v okamžiku, kdy byl umožněn přivýdělek uchazečům o zaměstnání, zvyšuje se počet 
uchazečů, kteří si tímto způsobem přivydělávají. Zaměstnavatelé však zneužívají 
souběhu zaměstnání s evidencí zejména tím, že pracovníci ve skutečnosti odpracují 
více hodin, než je deklarováno a také odměna za odvedenou práci je většinou na 
hranici nebo těsně nad hranicí minimální mzdy.  

V okrese Zlín si v současné době přivydělává vedle evidence na ÚP 7,4 % z celkového 
počtu uchazečů ve věkové kategorii nad 50 let. Je to více než u ostatních uchazečů o 
zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů si vedle evidence přivydělává 6,25 % 
uchazečů. 

 

5.10 Uplatňujete, a pokud ano, osvědčuje se vypracování individuálních 
akčních plánů uchazečů o zaměstnání starších 50 let? Jakou v těchto plánech 
hraje úlohu vzdělávání, poradenská činnost? 

Vypracování individuálních akčních plánů je starším uchazečům nabízeno v menší míře 
a jejich zájem o ně není příliš velký. I bez individuálních akčních plánů je však 
uchazečům ve věkové kategorii nad 50 let nabízena možnost rekvalifikace, možnost 
účasti v projektech financovaných z Evropského sociálního fondu, možnost poradenství 
i informace o možnostech příspěvků na SÚPM, která jim slouží pro informování 
případných zaměstnavatelů. 
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5.11 Máte zkušenosti s nějakým specifickým programem (PHARE, ESF, vlast-
ními programy) k podpoře zaměstnanosti starších osob v rámci kompetencí 
ÚP? Pokud ano, stručně zhodnoťte 

V roce 2005 jsme na ÚP ve Zlíně, ve snaze splnit podíl zařazených osob ve věkové 
kategorii nad 50 let do opatření APZ, připravili program „Padesátníci“. Byl to program, 
který byl realizován v rámci běžného rozpočtu na APZ a který výrazně zvýhodňoval 
zaměstnavatele, kteří přijímali do pracovního poměru osoby starší 50 let. Poskytovaný 
příspěvek byl sice stejný jako u ostatních kategorií uchazečů, ale ve srovnání 
s ostatními kategoriemi uchazečů byl poskytován po delší dobu. Tato úprava programu 
APZ byla nazvána programem proto, abychom dostali informace do médií a abychom 
tak zvýšili informovanost zaměstnavatelů o tomto programu. Vedle informací 
v médiích, která informace o projektu zveřejnila s výraznými titulky o dobrém počinu 
našeho úřadu práce, jsme předali právě uchazečům o zaměstnání ve věkové kategorii 
nad 50 let informace o projektu, a to v písemné podobě. Samotní uchazeči potom 
informovali zaměstnavatele o možnosti poskytnutí příspěvku v případě jejich zaměst-
nání právě prostřednictvím písemné informace. Tato metoda předání informace se 
velmi osvědčila. Sami uchazeči poukazovali na to, že po předání informací o projektu 
se zvýšil zájem zaměstnavatelů o jejich přijetí. Okamžitě také stoupl počet zaměstna-
vatelů, kteří si přímo na ÚP doplňovali informace o příspěvku a následně uzavírali 
dohody o poskytnutí příspěvku na zaměstnání osoby ve věku nad 50 let.  

Realizací tohoto projektu se nám podařilo umístit na nástroje APZ vyjma rekvalifikací 
požadovaných 25 % z celkového počtu zařazených uchazečů. Úspěch tohoto projektu 
nás vedl k jeho opakování i v roce 2006 s tím, že pokud se u umisťovaného uchazeče 
jedná o kumulaci problémů na trhu práce, je možno poskytnout nejen zvýšený 
příspěvek, ale také příspěvek ve vyšší částce. 

Projekt tak hodnotíme velmi pozitivně. Ukázal nejen potřebnost zvýhodnit starší 
uchazeče při přijímání do zaměstnání, ale také důležitost dostat kvalitní informace o 
projektu k zaměstnavatelům, protože i to jednoznačně přispělo k úspěchu projektu. 

 

5.12 Domníváte se, že existující relace mezi výší starobního důchodu (i 
předčasného) - pracovního příjmu - výší podpory v nezaměstnanosti - výší 
životního minima a ostatních sociálních dávek – vhodně motivují starší osoby 
k setrvání v zaměstnání nebo k získání nového zaměstnání? 

Výše podpory v nezaměstnanosti, případně další sociální dávky, na které mohou osoby 
ve věkové kategorii nad 50 let dosáhnout, pokud nemají příjmy z výdělečné činnosti, 
rozhodně nejsou pro tyto osoby dostačující a nemohou se rovnat příjmům ze zaměst-
nání. Rozdíly ve mzdovém ohodnocení u jednotlivých profesí i zaměstnavatelů jsou 
velké, a tak míra motivace pro udržení si zaměstnání nebo získání nového zaměstnání 
závisí právě na výši dosahovaných příjmů. Pokud žijí ve společné domácnosti dva 

starší lidé, z nichž jeden je zaměstnán a má alespoň průměrnou mzdu, pak pokud je 
druhý z manželů zaměstnán pouze za minimální mzdu, je pro něj motivace zůstat 
v zaměstnání nebo hledat nové zaměstnání nižší a může upřednostnit důchod nebo 
spíše pobírání podpory před setrváním v zaměstnání.  

Rozdíly mezi minimální mzdou a některými sociálními dávkami včetně podpory 
v nezaměstnanosti nemusí být však pro starší osobu, stejně jako pro ostatní věkové 
kategorie tak významné, zejména vezmeme-li v potaz, že samotné zaměstnání přináší 
člověku určité zvýšené náklady. Malý rozdíl mezi dosahovanou mzdou a sociálními 
dávkami potom snižuje motivaci k zaměstnání. Takže jednoznačně dosahovaná mzdová 
úroveň je pro staršího člověka rozhodující pro motivaci k setrvání v zaměstnání nebo 
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hledání nového zaměstnání. Rozdíl mezi minimální mzdou a sociálními dávkami za 
dostatečný k motivaci nepovažuji. 

Co se týká starobního důchodu, lidé jsou připraveni na to, že starobní důchod sníží 
příjmy jejich domácnosti a v podstatě s touto změnou počítají. Starobní důchody 
nejsou u nás tak velké, abychom jejich snížení ve jménu motivace k setrvání 
v zaměstnání mohli považovat za rozumné řešení. Bude tedy záležet na jednotlivých 
osobách a výši jejich dosahovaného příjmu. Čím vyšší bude jejich příjem a za 
předpokladu, že jim to zdravotní stav dovolí, bude se motivace k setrvání v zaměstnání 
zvyšovat (výše mzdy však není jediným motivačním faktorem pro setrvání v zaměst-
nání; hrají tu roli i další faktory: práce je formou seberealizace, pracovat znamená být 
potřebný atd. 

Obecně jsem přesvědčena, že relace mezi současnými příjmy, sociálními dávkami, 
podporou v nezaměstnanosti a starobním důchodem je motivující pro setrvání 
v zaměstnání před dosažením věku pro nárok na odchod do důchodu. Po dosažení 
důchodového věku by zaměstnání muselo přinášet výrazně vyšší finanční výhody, aby 
bylo ve větší míře upřednostňováno před pobíráním starobního důchodu. Tady by 
mohlo napomoci zvyšování minimální mzdy tak, aby i nejméně kvalifikovaní pracovníci 
vykonávající jednoduché práce byli odměňováni mzdou, která by byla výrazně vyšší 
než stanovený starobní důchod. 

 

5.13 Domníváte se, že je možné využít zkušenosti starších osob při vzdělávací 
a poradenské činnosti? 

Jsem přesvědčena, že každá životní zkušenost, která je vhodně využita, může přinést 
pozitiva. Přestože dobré příklady mohou motivovat i další k jejich následování, jsem 
spíše nakloněna systému vzdělávání a poradenské činnosti, která bude zabezpečována 
odborníky. 

 

6. Ostatní 
 
6.1 Jakou přisuzujete úlohu médiím při vysvětlování problematiky zaměstná-
vání seniorů, při překonávání některých předsudků ve vědomí společnosti? 

Média mají významný vliv ve společnosti a mohou mít významný vliv na překonávání 
předsudků ve vědomí společnosti. Jejich možnosti vysvětlovat problematiku zaměstná-
vání starších osob jsou poměrně velké, avšak nejsou dostatečně využívány. Důvodů, 
proč tomu tak je, může být více. Možná je to obava, že takové informace nebudou pro 
čtenáře nebo posluchače a diváky příliš atraktivní, možná proto, že nemohou najít 
v reálu dobrý příklad při zaměstnávání starších, o kterém by stálo zato informovat. Tak 
se spíše v tisku setkáme s negativními jevy při zaměstnávání (nebo spíše propouštění) 
starších zaměstnanců. Přitom při realizaci našeho projektu „Padesátníci“, jehož realizaci 
jsme zdůvodnili právě zvyšující se nezaměstnaností osob nad 50 let, jsme neměli 
problém se zveřejněním těchto informací. V souvislosti s realizací projektu byla 
realizována i rozhlasová beseda na téma zaměstnávání starších osob a protože se 
jednalo o pořad, kde měli posluchači možnost telefonovat své dotazy, byl ohlas na 
tento pořad mimořádně velký, takže nebylo v rámci vymezeného času možno odpově-
dět na všechny otázky a dát slovo každému volajícímu. 
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6.2 Věnují se média této problematice dostatečně a odpovědně? 

Média se problematice zaměstnávání osob ve věkové kategorii nad 50 let věnují pouze 
nárazově, což omezuje možnost dostat zejména pozitivní informace o zaměstnávání 
těchto osob do hlubšího povědomí společnosti a změnit tak pohled zaměstnavatelů na 
zaměstnávání starších osob. Důležité by tyto informace byly také pro samotné starší 
občany. Mohly by přispět ke zvýšení motivace starších k dalšímu vzdělávání. Zatím 
považuji pozornost, kterou média věnují této problematice, za nedostatečnou. 

 

7. Náměty možných opatření k podpoře vyšší zaměstnanosti 
starších osob  

7.1 Domníváte se, že ekonomická motivace starších osob ve vztahu k zaměst-
nání je v současné době dostatečná? 

Zájem starších osob o získání zaměstnání nebo setrvání v něm minimálně do doby 
nároku na starobní důchod mne vede k přesvědčení, že ekonomická motivace ve 
vztahu k zaměstnání je v současné době dostatečná. Navíc je třeba si uvědomit, že 
nejen ekonomická stránka věci má vliv na jejich motivaci k zaměstnání, takže je třeba 
brát v úvahu i další faktory, zejména zdravotní stav, rodinné zázemí, představy o 
spokojeném stáří, které se mohou u jednotlivců výrazně lišit. Vedle ekonomické 
motivace bude velmi významné dostat do podvědomí občanů, že zaměstnání do 
dosažení důchodového věku je normální, prospěšné pro obě strany, jak zaměstnance 
tak zaměstnavatele. 

 

7.2 Považujete za správné umožnit starším zaměstnancům postupné snižo-
vání pracovní doby bez tvrdých dopadů na výši důchodu? Jaký je - podle Vás - 
postoj zaměstnavatelů k této otázce? 

Považuji takovou možnost za správnou, pokud o ni ze strany starších pracovníků bude 
zájem. Obávám se však, že starším pracovníkům nejde jenom o vydělávání na důchod, 
ale záleží jim na aktuálním příjmu. Pokud jim to zdravotní stav dovolí, nepředpoklá-
dám, že by ve větší míře měli zájem o práci na zkrácený úvazek. Navíc by tato 
možnost řešení vyžadovala daleko větší nabídku pracovních příležitostí na zkrácený 
úvazek, o což ze strany zaměstnavatelů zájem není - poukazují na ekonomickou 
nevýhodnost zkrácených pracovních úvazků. 

 

7.3 Do jaké míry je účelné podpořit zájem osob v předdůchodovém věku o 
SVČ? 

Vykonávání samostatné výdělečné činnosti není jednoduchá záležitost a ne každý 
člověk je schopen se tímto způsobem uživit (také ne každá profese má možnosti být 
provozována formou SVČ). K úspěšnému vykonávání samostatné výdělečné činnosti je 
třeba více než jen znalost své vlastní profese. Výkon SVČ je náročný také na čas, je 
psychicky náročnější než výkon závislého zaměstnání. Rozhodně bych nedoporučovala, 
aby lidé vyšších věkových kategorií byli přesvědčováni k soukromému podnikání bez 
jejich hlubokého zájmu o tuto činnost. Velmi nevhodné je také zahajovat soukromé 
podnikání v případě, kdy člověk tímto způsobem chce řešit svoji dlouhodobou 
nezaměstnanost, zejména pokud je již starší. Neúspěch v podnikání by mohl mít pro 
staršího člověka velmi negativní důsledky. Pokud však starší člověk má sám zájem o 
podnikání, je třeba jej v jeho aktivitě podpořit, a to nejlépe možností účasti při vzdělá-
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vání začínajících podnikatelů. Bylo by vhodné, aby těmto lidem byla poskytnuta pomoc 
při vypracování podnikatelského záměru a aby jim byly poskytnuty komplexní infor-
mace o tom, co všechno podnikání obnáší. Považuji za velmi pozitivní i to, pokud 
účastník vzdělávacího kurzu pro začínající podnikatele po jeho absolvování od 
podnikání ustoupí, protože jeho záměr není dost kvalitní nebo si prostě s odstupem 
času a s novými informacemi podnikání rozmyslí. 

Takže doporučuji podporovat v zahájení podnikání jen motivované starší uchazeče o 
zaměstnání, u nichž je předpoklad na úspěch v této činnosti. 

 

7.4 Jak hodnotíte možnost zavedení částečného starobního důchodu - jako 
alternativa k předčasnému důchodu? 

Toto opatření by mělo smysl pouze za předpokladu, že zaměstnavatelé budou nabízet 
daleko větší počet pracovních příležitostí na zkrácený pracovní úvazek a budou více 
využívat flexibilní formy zaměstnávání - např. sdílená pracovní místa. Jsem však 
přesvědčena, že by zájem o práci na částečný úvazek ze strany starších pracovníků 
nebyl příliš velký, protože jim nejde jen o vydělávání si na důchod, ale také o 
zabezpečení dostatečného příjmu pro aktuální období života. Možná by se toto opatření 
setkalo s vyšším ohlasem u osob vykonávajících těžkou fyzickou práci, která je pro ně 
ve vyšším věku daleko náročnější a více zatěžující. 

 

7.5 Považujete za účelné organizovat speciální kurzy odborného vzdělávání 
pro starší osoby v předdůchodovém věku? Jestliže ano - jaké? Jestliže ne - 
proč? 

Starší osoby přistupují k možnostem dalšího vzdělávání hodně nedůvěřivě. Mají obavu, 
že jim učení nepůjde tak, jako když byli mladší a mnohdy i pocit, že pro ně vzdělávání 
nemá smysl. Odstranit tyto bariéry by mohly právě speciální kurzy pro starší, které by 
přihlížely ke specifičnosti učení ve vyšším věku. Kurzy by měly být zaměřeny na 
doplňování znalostí v oboru, ve kterém tito pracovníci pracují (nové technologie, nové 
pracovní postupy a pod). Starší pracovníci, kteří celý život pracovali ve fyzicky 
namáhavých profesích, by se měli však spíše připravovat pro výkon méně fyzicky 
náročné práce. Tady bude velmi důležité posouzení jejich schopností a výběr 
konkrétního typu vzdělávání s ohledem na zdravotní stav, dosažené vzdělání, možnost 
uplatnění na trhu práce a pod. 

 

7.6 Považujete za účelné organizovat systematické vzdělávání dlouhodobého 
charakteru pro starší osoby, které by vedlo ke zvýšení odborné připravenosti 
a kvalifikaci starších? 

Považuji takový postup za jediné možné koncepční řešení celé situace. Nezbytnost 
celoživotního vzdělávání v dnešní době je neoddiskutovatelná a je daleko lepší 
vzdělávat zaměstnance průběžně, než nárazově řešit nedostatky v jejich znalostech a 
dovednostech. 

 

7.7 Porovnejte a upřednostněte jednu z možností uvedených v předchozích 
dvou bodech. 

Jednoznačně je dle mého názoru nutné upřednostnit celoživotní systematické vzdělá-
vání. Povede to také k chápání celoživotního vzdělávání jako nezbytnosti pro uplatnění 
na trhu práce. Průběžné vzdělávání bude účinnější. 
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7.8 Domníváte se, že je účelné podpořit pracovní aktivitu starších osob např. 
vytvářením pracovních míst v profesích, které na trhu práce chybí? 

Umělé vytváření poptávky po pracovních silách nepovažuji za nejlepší řešení. Je třeba, 
aby vznikala pracovní místa, která jsou na trhu práce opodstatněná, to znamená, že 
pracovník na tomto pracovním místě si je schopen na sebe svou prací vydělat. 
Nemyslím si, že naše ekonomika je tak silná, že by si mohla podobný postup dovolit. 
Určitě bude ekonomičtější přeškolit pracovníka na profesi, po které je na trhu práce 
poptávka. 

 

7.9 Považujete za účelné zvýhodnit tuto skupinu v rámci použití prostředků 
APZ? 

Aby opatření APZ byla účinná také pro zvýšení zaměstnanosti osob ve věkové kategorii 
nad 50 let, je nezbytné zvýhodnit při poskytování příspěvků právě zaměstnavatele, 
kteří přijímají starší pracovníky do pracovního poměru. Zvýhodnění by mělo být 
poměrně významné a podle mého názoru a zkušeností z realizace programu „Padesát-
níci“ realizovaného na ÚP ve Zlíně by se mělo projevit nejen na výši poskytovaného 
příspěvku, ale také na délce jeho poskytování. Osoby vyšších věkových kategorií patří 
jednoznačně mezi problémové kategorie uchazečů o zaměstnání, na které by se 
nástroje APZ měly směrovat především. 

 

7.10 Považujete za výhodu zlevnit pracovní sílu osob staršího věku snížením 
odvodů do státního rozpočtu? Případně zcela osvobodit? 

Takový způsob zvyšování zájmu o zaměstnávání starších občanů považuji za vhodný. 
Zaměstnavatelé dnes poukazují na velkou finanční zátěž, kterou jim způsobují odvody 
do státního rozpočtu. Bylo by však velmi důležité stanovit tu správnou míru úlevy, 
která by byla pro zaměstnavatele motivující a která by zároveň neúměrně nezatížila 
státní rozpočet. Při stanovení této úlevy je však nutné brát v potaz i skutečnost, že 
s přibývajícím věkem klesá pracovní výkonnost staršího pracovníka, tudíž, že úleva by 
musela být vyšší, než je jen dorovnání snížené pracovní výkonnosti. 

 

7.11 Jaké způsoby podpory státu by ovlivnily zaměstnavatele k organizaci 
dalšího vzdělávání starších zaměstnanců? 

Bylo by velmi vhodné zabezpečit vzdělávání zaměstnanců z jiných prostředků, než jsou 
finanční prostředky zaměstnavatele nebo finanční zátěž zaměstnavatele v oblasti 
vzdělávání pokud možno co nejvíce snížit.  

Za předpokladu, že by další vzdělávání starších zaměstnanců bylo alespoň částečně 
realizováno v pracovní době, je třeba si uvědomit, že i samotná tato skutečnost klade 
na zaměstnavatele finanční nároky. Možnost odečtu nákladů na vzdělání z daňového 
základu je nedostatečné. Řada zaměstnavatelů není tak silná, aby si mohli dovolit 
investovat do vzdělání svých zaměstnanců. Řada zaměstnavatelů ještě také nepocho-
pila nezbytnost vzdělávání svých zaměstnanců, které by se mělo promítnout do zvýšení 
výkonnosti pracovníka nebo kvality jeho práce. 

 

7.12 Domníváte se, že je dostatečně realizovaná zdravotní preventivní péče? 
Ano - ne? V případě, že ne, jaké navrhujete řešení (opatření)? 



Příloha III 
 
 

 477 

Domnívám se, že současná zdravotní preventivní péče je realizovaná dostatečně, tedy 
za předpokladu, že starší pracovník má o ni také zájem. Je však třeba si uvědomit, že 
pokud by se zvýšily náklady občana na zdravotní preventivní péči, snížil by se 
významně zájem o ni, což by mohlo vést k závažným důsledkům, které by vedly 
k daleko větším následným nákladům. 

 

7.13 Považujete za nezbytné přijmout opatření ke snížení zneužívání dávek 
nemocenského pojištění u dlouhodobých pracovních neschopností v ochranné 
lhůtě u starších osob? 

Považuji za vysoce nezbytné přijímat opatření vedoucí nejen ke snížení, ale také 
k zastavení zneužívání jakýchkoli dávek. Tady nelze dělat rozdíly mezi staršími a 
mladšími. 

V praxi se často setkáváme se skutečností, že propouštěný zaměstnanec využívá 
možnosti pobírání dávek nemocenského pojištění ještě před zaevidováním se na ÚP, 
což je pro něj v současné době nejvýhodnější (bylo zrušeno prodlužování podpůrčí 
doby po dobu nemoci z ochranné lhůty). Je jasné, že u starších osob je vzhledem ke 
zdravotnímu stavu možnost prodlužovat nebo vůbec vydávat doklad o pracovní 
neschopnosti jednodušeji zdůvodnitelný, než je tomu u mladších.  

 

7.14 Domníváte se, že je možné zabránit zneužívání podpory v nezaměst-
nanosti staršími uchazeči, kteří nastupují účelově do pracovního poměru, 
případně ukončují evidenci na vlastní žádost okamžitě po vyčerpání podpůrčí 
doby? Pokud ano - jakým způsobem? 

Nejsem si vědoma, že by tento způsob zneužívání podpory v nezaměstnanosti staršími 
občany byl výrazněji rozšířený. Dovedu si představit situaci, kdy je možné tento 
systém využít. Jednalo by se o rodinné firmy, které by byly ochotny uchazeče vždy po 
ukončení podpůrčí doby zaměstnat na dobu, která je nezbytná k získání dalšího nároku 
na podporu v nezaměstnanosti. Předpokládám, že takový uchazeč by ve skutečnosti 
pracoval ve firmě i po dobu vedení v evidenci ÚP, a to buď úplně „načerno“ nebo 
v rámci nekolidujícího zaměstnání. Ve větší míře jsem se zatím nesetkala s případy, 
kdy by pracovníci opakovaně pracovali ve stejné firmě, vždy po vyčerpání podpůrčí 
doby. Pokud by docházelo k zaměstnávání u různých zaměstnavatelů, asi bychom 
nebyli schopni zneužívání podpory identifikovat vůbec. Vzhledem k malému zájmu o 
zaměstnávání starších zaměstnanců by však bylo ze strany uchazeče o zaměstnání 
velmi riskantní spoléhat, že když ukončí zaměstnání a bude pobírat podporu 
v nezaměstnanosti, tak po jejím vyčerpání opět nastoupí do zaměstnání.  

V nedávné době jsem se však setkala se situací, kdy jistý obchodní řetězec propustil 
v počátku roku řadu pracovníků a nabídl jim možnost přivýdělku vedle vedení 
v evidenci a pobírání podpory v nezaměstnanosti - pracovníci měli odpracováno akorát 
tolik, aby jim vznikl opět nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Zaměstnanci, 
kterých se to týkalo, si v součtu podpory a přivýdělku přijdou téměř na stejné peníze, 
jakoby pracovali, zatímco jejich pracovní doba je výrazně kratší a zaměstnavatel je 
tak využívá v době, kdy má zvýšený zájem o pracovníky - pátek odpoledne, víkendy, 
období před svátky apod. 
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7.15 Domníváte se, že je účelné připravovat směry řešení (zásobník opatření) 
k podpoře vyšší zaměstnanosti starších osob? Pokud ano, jaký směr řešení 
považujete za výhodný? Jaké směry řešení byste preferoval? Příklad:  

• podpora motivačních prvků u starších pracovníků  

• podpora motivačních prvků u zaměstnavatelů  

• zvýšení odborné připravenosti a zvyšování kvalifikace starších  

• úprava pracovních podmínek - pracovní doby  

• opatření v důchodovém systému 

Zvyšování zaměstnanosti osob ve věkové kategorii je závažný problém, jehož řešení 
není jednoduché, a dle mého názoru může být úspěšné pouze v případě, kdy všichni 
aktéři tohoto procesu přijmou opatření ke zvýšení zaměstnanosti těchto osob. Je třeba 
motivovat nejen zaměstnance k delší pracovní aktivitě, ale také zaměstnavatele 
k jejich zaměstnávání. Je třeba motivovat zaměstnance k doplňování si vzdělání, aby i 
ve vyšším věku obstáli na trhu práce. Je třeba upravit důchodový systém tak, aby 
zvýhodnil ty, kteří budou pracovat déle, do vyššího věku. Všechny tyto prvky musí být 
zajišťovány současně, protože jedině tak povedou ke zvýšení zaměstnanosti starších 
pracovníků. 

8. K vybraným opatřením uvedeným v příloze  

8.1 Co považujete za rozhodující pro zvýšení míry zaměstnanosti starších 
osob (viz příloha - Poznámky k vybraným námětům na řešení)? 

Zvýšení zaměstnanosti starších osob je závislé na zvýšení zájmu starších osob o 
setrvání v zaměstnání nebo získání nového zaměstnání. To je možné realizovat pouze 
za předpokladu, že na trhu práce bude také odpovídající nabídka pracovních míst, 
kterou budou zaměstnavatelé ochotni uspokojovat za pomocí starších zaměstnanců. 
K tomu, aby tito starší zaměstnanci byli plnohodnotnou pracovní silou, je třeba zajistit 
jejich vzdělávání, a to nejlépe v systému celoživotního vzdělávání. 

Jako nejúčinnější opatření pro podporu zaměstnávání starších pracovníků se mi jeví 
možnost snížení daní a odvodů placených jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. 
Plošně uplatňované opatření vy bylo spravedlivé, pozitivně by ovlivnilo jak stranu 
nabídky, tak stranu poptávky. Nebylo by příliš administrativně náročné. 

Vedle tohoto opatření by bylo vhodné zvýhodnit výši důchodů při přesluhování, což by 
motivovalo zaměstnance k setrvání v pracovním procesu místo odchodu do důchodu. 

 

8.2 Vyjádřete se, podle možností, k námětům na řešení uvedeným v příloze  

• Výrazněji zvýhodnit výši důchodů při přesluhování 

Toto opatření by bylo bezesporu vysoce motivační pro setrvání v zaměstnání. 
Zpřísnění podmínek pro získání předčasného důchodu ukázalo, že trvalé krácení 
důchodu je občany chápáno jako nevýhodné a ve svém důsledku snížilo zájem o 
odchod do předčasného důchodu. Proto také předpokládám, že zvýhodnění 
přesluhování by mělo významný motivační vliv. 
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• Krátit (případně až po zrušit) odvody některých daní a pojistného (např. pojistného 
na důchodové pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na 
zdravotní pojištění) placených jak zaměstnavatelem tak zaměstnancem195 

Toto opatření je svým zaměřením směřováno jak k zaměstnancům, tak k zaměst-
navatelům. Tím by mohlo zajistit nejen zvýšený zájem zaměstnavatelů o zaměst-
návání starších osob, ale motivovat starší zaměstnance k setrvání v zaměstnání. 
Jako komplexní opatření, které ovlivňuje jak stranu nabídky, tak stranu poptávky 
po pracovní síle, by mohlo být úspěšné. Jako plošně uplatňované opatření, které 
by však bylo vhodné zaměřit až na zaměstnance maximálně 5 let před dosažením 
důchodové hranice. 

• Nesnížit pracovní příjem úměrně se snížením pracovní doby nebo výkonnosti, část 
rozdílu hradit z prostředků politiky zaměstnanosti196  

Na první pohled zajímavé opatření by vedlo k jeho zneužívání. Nedovedu si 
představit, jakým způsobem by se měřila snížená výkonnost. Ani snížení pracovní 
doby by nebylo dobře kontrolovatelné, a tak by toto opatření poskytovalo prostor 
pro jeho zneužívání. Přitom by tento způsob i při stanovení jakési paušální snížené 
výkonnosti byl svým způsobem poskytování administrativně náročný. Ve svém 
důsledku by takové opatření při stanovení paušálního snížení výkonnosti a pracovní 
doby mohlo přinést stejný efekt jako opatření uvedené v předcházejícím bodě, 
které je však daleko méně administrativně náročné. 

• Pro výpočet starobního důchodu vycházet z předpokladu, jako kdyby se pracovní 
příjem po dosažení určitého věku nesnížil, i když ke snížení reálně došlo 

Toto opatření by přineslo zvýšení zájmu starších osob o získání i méně placeného 
zaměstnání. Přesto je třeba myslet také na to, že tito lidé usilují o získání 
standardního aktuálního příjmu, a tudíž by jeho efekt neměl tak významný vliv na 
zájem zaměstnavatelů o starší pracovníky, pokud by nevyužívali tohoto opatření ke 
snižování mezd starších zaměstnanců. Pro celkový efekt na zvýšení zaměstnanosti 
starších osob by toto opatření nemělo příliš velký vliv. Jeho význam by byl spíše 
v oblasti sociální. 

• Za přijetí do zaměstnání nezaměstnaných seniorů v předdůchodovém věku posky-
tovat zaměstnavatelům po určitou dobu (např. 3 roků) za určitých podmínek 
(např. přijetí až do dosažení důchodového věku) určité dotace z prostředků politiky 
zaměstnanosti 

Takové opatření je realizovatelné již v současné době. Prodloužení doby poskyto-
vání příspěvku až do dosažení důchodového věku, pokud bude pracovní poměr 
sjednán minimálně na tuto dobu, by bylo možno zajistit. Poskytování příspěvku po 
tak dlouhou dobu by však výrazně finančně zatěžovalo rozpočet aktivní politiky 
zaměstnanosti.  

Nevýhodu tohoto opatření vidím také ve skutečnosti, že by se týkalo pouze těch 
starších osob, které byly po nějakou dobu nezaměstnané. To by mohlo motivovat 
zaměstnavatele k propouštění zaměstnanců starších věkových kategorií a přijímání 
nových, ze stejné věkové kategorii s cílem získat finanční zvýhodnění. 

                                                 
195  Rozumí se zde i v dalších opatřeních vždy „starších osob“, resp. za starší zaměstnance 
196  rozumí se po dosažení určitého věku, např. po 60 letech věku 
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• Dořešit systém dalšího odborného vzdělávání, se zaměřením na starší osoby 

Toto je úkol, který je pro zvýšení zaměstnanosti starších naprosto nezbytný. 
Nebude však stačit vytvořit výukové programy pro starší pracovníky, v rámci nichž 
by se mohli vzdělávat. Neméně významným úkolem bude přesvědčit starší 
pracovníky o nezbytnosti dalšího vzdělávání a stejně tak motivovat zaměstnavatele, 
aby svým zaměstnancům další vzdělávání umožnili. Jednoznačně se jedná o 
dlouhodobý úkol, který je však nezbytný. 
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11..   ÚÚVVOODD  

11..11 ..   MMEETTOODDIIKKAA  VVÝÝZZKKUUMMUU  

POPIS 
Sběr dat byl realizován na území ČR v průběhu 
května a června 2006. 

 
Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek 
zaměřených na zjištění relevantních informací 
nezbytných k naplnění cílů tohoto výzkumu, 
obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí 
nichž byly sledovány kvalitativní aspekty 
sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny 
možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla 
ještě před započetím vlastního výzkumného 
šetření provedena pilotáž dotazníku. 
 
 
 

METODA SBĚRU DAT 
Data byla získávána osobními rozhovory tazatelů 
s respondenty, kdy vyškolení tazatelé kladli 
respondentům otázky a zaznamenávali v průběhu 
rozhovoru jejich odpovědi do připraveného 
dotazníku. 

 

S žádostí i rozhovor byli v každé organizaci 
požádáni pracovníci zodpovědní na oblast 
personálního řízení. V každé organizaci byl 
dotazován jeden respondent. 

 

Zkoumané organizace, podnikatelské i 
nepodnikatelské subjekty, byly vybrány takovým 
způsobem, aby výsledná zjištění bylo možné 
zobecňovat. Zkoumány byl subjekty více než  
6 zaměstnanci. 

 

 

 

 

 

 

Podrobný popis struktury zkoumaného vzorku 
obsahuje kapitola „Popisné charakteristiky“. 
 
S žádostí o rozhovor bylo osloveno 1.548 
respondentů. Interview byla provedena s 1.065 
respondenty (ostatní dotázaní se odmítli výzkumu 
zúčastnit). Některé dotazníky byly dále vyřazeny  
ze samotného zpracování pro jejich neúplnost 
či chybné vyplnění. Zpracování dat a jejich 
analýza tak byla provedena na celkem 1.032 
případech. 
 
 
 
Pyramida výběru organizací:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průměrná doba rozhovoru činila 74 minut. 

 
 
 
 
 
 

 

Práce tazatelů byla průběžně monitorována  
a kontrolována. 

1.032 
organizací  

1.065 
organizací  

1.548 
organizací  

Zpracovaní 
 
 
 
 

Dotazovaní 
 
 
 
 

Os lovení  
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ZPRACOVÁNÍ DAT 
Před zpracováním dat byly všechny záznamy 
kontrolovány z hlediska úplnosti a logické 
konzistence odpovědí. Poté byla data 
zpracována matematicko-statistickými postupy; 
kromě třídění prvního a druhého stupně, bylo 
použito statistických testů významnosti, 
analýzy průměrů (ANOVA, t-test), chí 
kvadrátového testu a faktorové analýzy. 
 
Data byla zpracována pomocí speciálního 
statistického programu SPSS® for WindowsTM, 
ver. 12.0. 
 
Odpovědi na otevřené otázky byly analyzovány 
kvalitativními metodami na bázi obsahové 
analýzy. 
 
 
 
11..22 ..   VVYYSSVVĚĚTTLLIIVVKKYY  
 

 Pořadí sledovaných ukazatelů je uvedeno 
buď v abecedním pořadí nebo podle 
intenzity. 

 Součet relativních četností (procent)  
a řádkových procent se může vzhledem  
k zaokrouhlování pohybovat v rozsahu  
od 99 do 101. 

 Některé grafy prezentují otázky  
s možností několikanásobné odpovědi. 
Čísla v těchto grafech uvádějí podíl 
kladných odpovědí v procentech a jejich 
součet pak není roven 100. 

 Během dotazování byly některé 
skutečnosti zjišťovány formou otevřených 
otázek, kdy respondenti sami formulují své 
názory, mínění či preference. V těchto 
případech byly jednotlivé odpovědi přepsány 
v doslovném znění. 

 Oborové členění a klasifikace podniků 
byla provedena s využitím metodiky OKEČ 
používané českým statistickým úřadem. 

 Údaj o počtu zaměstnanců vypovídá  
o počtu pracovníků ve všech pobočkách  
či detašovaných pracovištích dané 
organizace, které se nacházejí na území ČR. 

 

 

 

11..33 ..   CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  

SSTTAATT IISSTT IICCKKÝÝCCHH  VVEELL IIČČ IINN   
 

 Průměry (průměrné hodnocení) 
uváděné v závěrečné zprávě jsou průměry 
aritmetické, pokud není uvedeno jinak. 

 Medián je bod, který rozděluje 
uspořádanou číselnou řadu na dvě stejně 
početné části. Medián tak vypovídá  
o rozložení dat: čím je jeho hodnota vyšší, 
tím větší počet údajů se koncentruje 
v horní části uspořádané řady a vice versa. 

 Percentily (ve zprávě se nejčastěji 
objevují 25% a 75% percentily – neboli 
horní a dolní kvartily) udávají hodnotu, 
která vyděluje z uspořádané řady hodnot 
čtvrtinu nejnižších hodnot (dolní kvartil)  
a čtvrtinu nejvyšších hodnot (horní kvartil). 

 Používané testy statistické závislosti 
jsou standardně prováděny na 5% hladině 
významnosti. 
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22..   PPŘŘEEHHLLEEDD  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ   VVÝÝZZKKUUMMNNÉÉHHOO  ŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  
 
Otázka č.11 
Má vaše organizace zpracovaný plán náboru pracovníků? 
Zpracovaný plán náboru pracovníků byl zjištěn pouze u každého pátého osloveného zaměstnavatele - 
rámcové zpracování uvedlo 14  % z celkem oslovených organizací a podrobné pak pouze 6 %. 
Praktika přijímání pracovníků dle aktuální potřeby tak existuje u 4 z 5 organizací. 
 

Zpracovaný plán náboru pracovníků

14%

80%

6% velmi podrobný

jen rámcový

žádný

 
 
Analýza třetího stupně ukázala rozdílný postoj k zpracování plánu náboru pracovníků dle charakteru 
subjektu, původu investora, působení odborů, počtu zaměstnanců a podílu zaměstnanců starších 50 let. 
Ukázalo se, že plán náboru pracovníků je statistiky významně častěji zpracován v podnikatelských 
subjektech, ve velkých organizacích, v odvětví zpracovatelského průmyslu, u organizací, kde je 
majoritní zahraniční kapitál, dále pak tam, kde působí odbory a také tam, kde je vyšší podíl pracovníků 
starších 50 let. Naopak jeho absence je zejména u malých podniků a v odvětví obchodu a služeb. 
 

Zpracovaný plán náboru pracovníků

počet zaměstnanců

typ subjektu

typ vlastnictví

odbory v organizaci

1
7
13
20

7
4

5
3
13

10
3

4
18

27
17

15
8

12
29

24

18
11

95
74

60
63

78
88

83
68

64

72
86

méně než 100 zaměstnanců
100 - 499 zaměstnanců
500 - 999 zaměstnanců

1.000 a více zaměstnanců

podnikatelský subjekt
nepodnikatelský subjekt

český subjekt
minoritní zahraniční účast
majoritní zahraniční účast

ano
ne

údaje jsou v procentech

velmi podrobný jen rámcový žádný
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Otázka č.12 
A má vaše organizace zpracovaný plán rozvoje lidských zdrojů? 
Plán rozvoje lidských zdrojů je zpracován u více jak třetiny dotázaných zaměstnavatelů – 16 % 
podrobný a 19 % rámcový.  

Zpracovaný plán rozvoje lidských zdrojů

19%

65%

16% velmi podrobný

jen rámcový

žádný
 

 
I zde byly identifikovány značné rozdíly, které byly shodné s rozdíly uvedenými v předchozí otázce 
(viz Otázka č. 11). 
 

odbory v organizaci

typ subjektu

typ vlastnictví

Zpracovaný plán rozvoje lidských zdrojů

počet zaměstnanců

2
21
27

37

17
9

13
14

31

26
8

9
23
29
30

19
19

16
38

25

26
14

89
56

44
33

64
72

70
48
44

49
78

méně než 100 zaměstnanců
100 - 499 zaměstnanců
500 - 999 zaměstnanců

1.000 a více zaměstnanců

podnikatelský subjekt
nepodnikatelský subjekt

český subjekt
minoritní zahraniční účast
majoritní zahraniční účast

ano
ne

údaje jsou v procentech

velmi podrobný jen rámcový žádný
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Otázka č.13 
Zohledňuje mzdový/platový řád ve vaší organizaci senioritu pracovníků? (Čím déle je 
pracovník v organizaci zaměstnán, tím vyšší má mzdu)? 
Princip seniority je „zabudován“ v platovém/mzdovém řádu u necelé jedné třetiny šetřených 
organizací (31 %).  
 

Zohlednění seniority pracovníků v mzdovém/platovém řádu v organizaci

31%

69%
ano

ne

 
 
Další třídění ukázalo, že princip seniority je typický zejména pro nepodnikatelské subjekty. Jeho 
významně vyšší podíl byl sledován i u subjektů s majoritní zahraniční účastí, s vlivem odborů a 
v odvětví „odborně náročné služby a osobní služby“.  
 

typ subjektu

typ vlastnictví

odbory v organizaci

Zohlednění seniority pracovníků v mzdovém/platovém řádu v organizaci

25
61

22
29

34

37
26

0 20 40 60 80

podnikatelský subjekt
nepodnikatelský subjekt

český subjekt
minoritní zahraniční účast
majoritní zahraniční účast

ano
ne

údaje jsou v procentech

 
 
Vedle toho byl v organizacích s principem seniority zjištěn i výrazně vyšší počet pracujících 
důchodců.     
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Otázka č.14 
Do jaké míry jsou pro vaši organizaci atraktivní pracovníci starší 50 let? 
Atraktivnost pracovníků starších 50 let pro šetřené subjekty byla měřena na škále 1 – 4, kde 1 
znamenala „zcela neatraktivní“ a 4 pak „velmi atraktivní. Průměrná známka (MEAN) za všechny 
dotázané organizace dosáhla poměrně nepříznivé hodnoty 2,70. Podíl subjektů podle odpovědí byl 
tento: pro desetinu (11 %) jsou starší pracovníci velmi atraktivní, pro polovinu zaměstnavatelů (50,5 
%) jsou spíše atraktivní, pro více jak třetinu (36 %) jsou spíše neatraktivní a pro necelá 3 % jsou plně 
neatraktivní. 
 

Atraktivita pracovníků starších 50 let pro organizaci

50%

36%

3%

11%
velmi atraktivní
spíše atraktivní
spíše neatraktivní
zcela neatraktivní

 
 
Nutno však dodat, že na tomto nelichotivém výsledku měly zásluhu zejména malé organizace (0 – 25 
zaměstnanců). Naopak starších pracovníků si vážily především nepodnikatelské subjekty, subjekty 
plně s českým kapitálem a organizace z odvětví zemědělství a lesnictví. 
  

Atraktivita pracovníků starších 50 let pro organizaci

počet zaměstnanců

typ subjektu

typ vlastnictví

12

10

9

15

10

15

12

3

4

42

56

55

46

49

59

49

59

48

36

39

38

25

36

34

45

1

3

1

3

3

3

33

40 6

0 20 40 60 80 100

méně než 100 zaměstnanců

100 - 499 zaměstnanců

500 - 999 zaměstnanců

1.000 a více zaměstnanců

podnikatelský subjekt

nepodnikatelský subjekt

český subjekt

minoritní zahraniční účast

majoritní zahraniční účast

údaje jsou v procentechvelmi atraktivní
spíše atraktivní
spíše neatraktivní
zcela neatraktivní
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NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY SE BUDOU VZTAHOVAT K PRACOVNÍ POZICI, KTERÁ SE V ORGANIZACI 
VYSKYTUJE NEJČASTĚJI 
 
Otázka č.15 
Nejčastěji vyskytovaná pracovní pozice v organizaci je manuální povahy či povahy nemanuální? 
Nejčastěji vyskytované pozice ve sledovaných organizacích mají z ⅓ povahu nemanuální a ze ⅔ pak 
manuální. 
 

Podíl manuálních a nemanuálních profesí

34%

66%

manuální

nemanuální

 
Manuální profese jsou výrazně více zastoupeny u podnikatelských subjektů a v odvětvích: 
zpracovatelský průmysl, zemědělství, stavebnictví a dopravní služby.   
 
 
 
 
Otázka č.16  
Jak často se setkáváte s uvedenými důvody odmítnutí nabízeného pracovního místa u lidí 
starších 50 let ve vaší organizaci? 
Jednotlivé důvody odmítnutí pracovního místa byly v dotazníku hodnoceny stupnicí 1 – 4, kde 1 
znamenala, že daný důvod se v organizaci vůbec nevyskytuje a naopak 4, že daný důvod je 
zaznamenáván velmi často. Průměrnou známku (MEAN) jednotlivých důvodů ukazuje Tab. 1. Je z ní 
patrné, že nejvýznamnějším důvodem odmítnutí je zdravotní stav, dále pak namáhavá práce a nízká 
mzda. Je však třeba dodat, že průměrné hodnoty nejsou vysoké!    
 
Tab. 1 Častost důvodů odmítnutí nabízeného pracovního místa u lidí starších 50 let 
Důvody odmítnutí MEAN* 
zdravotní důvody 2,62 
namáhavá práce 2,48 
nízká mzda 2,44 
neochota dojíždět 2,15 
nevyhovující rozložení pracovní doby 2,07 
neochota podstoupit rekvalifikaci, další vzdělávání 1,98 
neochota k přesčasům 1,80 
neochota pracovat na zkrácený úvazek 1,60 
* stupnice 1-4, kde 1= nikdy a 4= velmi často 
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Důvody, proč pracovníci starší 50 let odmítají nabízená pracovní místa

24

23

26

12

15

11

4

5

36

29

23

27

19

21

19

12

18

26

25

24

30

22

28

32

35

41

45

47

62

18

20

22

0 20 40 60 80 100

zdravotní důvody

namáhavá práce

nízká mzda

neochota dojíždět

nevyhovující rozložení pracovní doby

neochota podstoupit rekvalifikaci, další vzdělávání

neochota k přesčasům

neochota pracovat na zkrácený úvazek

údaje jsou v procentechvelmi často
občas
zřídka
vůbec ne

 
I zde byly zjištěny signifikantní rozdíly v odpovědích jednotlivých skupin. S odmítnutím místa ze 
zdravotních důvodů a z důvodu namáhavé práce se častěji, v porovnání s jinými skupinami, setkaly 
podnikatelské subjekty a ti zaměstnavatelé, u nichž převažují manuální profese. Namáhavá práce pak 
byla důvodem častého odmítnutí i u organizací v odvětvích zemědělství a lesnictví. 

Důvody, proč pracovníci starší 50 let odmítají nabízená pracovní místa
podle typu subjektu

zdravotní důvody

namáhavá práce

25

16

25

15

37

31

31

17

20

19

30

24

49

18

22

20

0 20 40 60 80 100

podnikatelský subjekt

nepodnikatelský subjekt

podnikatelský subjekt

nepodnikatelský subjekt

údaje jsou v procentechvelmi často
občas
zřídka
vůbec ne

 
Nízká mzda byla důvodem odmítnutí především u plně českých subjektů a tam, kde převažují 
manuální profese. 

Důvody, proč pracovníci starší 50 let odmítají nabízená pracovní místa
podle typu vlastnictví

nízká mzda

27

23

19

26

23

19 24

35

39

19

17 30

0 20 40 60 80 100

český subjekt

minoritní zahraniční účast

majoritní zahraniční účast

údaje jsou v procentechvelmi často
občas
zřídka
vůbec ne
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Důvody „neochota dojíždět“, „nevyhovující rozložení pracovní doby“, „neochota podstoupit 
rekvalifikaci, další vzdělání“, „neochota k přesčasům“ a „neochota pracovat na zkrácený úvazek“ byly 
sledovány zejména v případě malých organizací (0-25 zaměstnanců).  

neochota k přesčasům

neochota pracovat na zkrácený úvazek

podle počtu zaměstnanců

neochota dojíždět

nevyhovující rozložení pracovní doby

neochota podstoupit rekvalifikaci, další vzdělávání
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Vedle toho nutnost rekvalifikace, dalšího vzdělávání byla výrazně častějším důvodem, stejně jako 
tomu bylo i v případě rozložení pracovní doby a přesčasů, u organizací s vyšším podílem pracovníků 
starších 50 let.      
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Otázka č.17 
Z uvedených důvodů (viz otázka č.16) vyberte tři, se kterými se setkáváte nejčastěji a seřaďte je 
podle četnosti výskytu. 
Stejně jako v předchozím srovnání byl absolutně, bez ohledu na pořadí, nejčastěji uváděn zdravotní 
problém (uvedlo ho 56 % zaměstnavatelů). Vedle toho téměř polovina zaměstnavatelů má zkušenost 
s nízkou mzdou (48 %) a namáhavou prací (45 %). Pokud však sledujeme pořadí, pak jako první 
jmenovaný důvod byla nejčetněji zaměstnavateli uváděna nízká mzda (24,4 %), následovala namáhavá 
práce (21,5 %) a teprve poté následovaly zdravotní důvody (18,8 %). 
Druhým a třetím v pořadí nejčastěji jmenovaným důvodem byly již zmiňované zdravotní problémy 
(22,8 % a 14,5 %).   
Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému důvodu tři body, druhému jmenovanému 
dva body a v pořadí třetímu jmenovanému jeden bod, pak seřazení prvních tří důvodů dle dosažených 
bodů vypadá následovně:  

zdravotní důvody 1202 bodů 
nízká mzda  1132 bodů 
namáhavá práce 1051 bodů.  

 
 
 
 
 
 
 
Otázka č.18 
Do jaké míry předložené okolnosti ztěžují uplatnění osob starších 50 let přímo ve vaší 
organizaci? 
V rámci dotazníkového šetření bylo zaměstnavatelům předloženo 12 různých důvodů, jejichž sílu 
vlivu na uplatnění osob starších 50 let v jejich organizaci měli ohodnotit na škále 1 - 4, přičemž 1= 
vůbec neztěžuje uplatnění a 4= velmi ztěžuje uplatnění. Průměrné hodnoty (MEAN) za jednotlivé 
okolnosti ukazuje Tab. 2.  
 
Tab. 2 Síla vlivu vybraných okolností na uplatnění lidí starších 50 let 
Okolnosti MEAN* 
nezvládají měnící se požadavky na pracovní výkon 2,34 
nabízená mzda se jim zdá nízká 2,28 
nezvládají měnící se požadavky na profesní znalosti 2,28 
máme dostatek mladších uchazečů 2,12 
nemají dostatečnou fyzickou sílu 2,10 
nejsou ochotni se dále vzdělávat 2,09 
nemají potřebnou psychickou odolnost 2,06 
pracovníci starší 50 let mají vysokou nemocnost 2,06 
nemůžeme je zaměstnávat na zkrácenou pracovní dobu 1,84 
nabízené zaměstnanecké výhody považují za nedostatečné 1,78 
nechtějí pracovat přesčas, přestože je to nutné 1,73 
náklady práce na pracovníky starší 50 let jsou příliš vysoké 1,60 
* stupnice 1-4, kde 1= vůbec neztěžuje uplatnění  a 4= velmi ztěžuje uplatnění 
 
Jako nejvýznamnější okolnost, která ztěžuje uplatnění osob starších 50 let, jsou měnící se požadavky 
na pracovní výkon, dále pak výše mzdy a neschopnost „vstřebat“ měnící se požadavky na profesní 
znalosti.  
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Okolnosti ztěžující uplatnění osob starších 50 let v organizaci
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Téměř všechny okolnosti byly nejsilněji hodnoceny, coby ztěžující zaměstnání osobám starším 50 let,  
malými organizacemi (0-25 zaměstnanců). Nedostatečná fyzická síla a vysoká nemocnost je ztěžujícím 
faktorem zejména podle organizací, kde převládá manuální práce.   
4 



ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB - ORGANIZACE 

 PROSINEC 2006 10

Otázka č.19 
Jaké jsou, dle Vašich zkušeností z vaší organizace, hlavní důvody, proč lidé zůstávají v práci i po 
dosažení důchodového věku?  
I zde byla zaměstnavatelům předložena baterie důvodů a 4 stupňová škála, kde 1 znamenala „rozhodně 
ne“ a 4 „rozhodně ano“.  
Získané průměrné známky (MEAN) ukazují, že jednoznačně nejsilnější motivací pro setrvání v práci i 
po dosažení důchodového věku jsou, podle zaměstnavatelů, peníze – viz Tab.3. Důvod „chtějí si 
vydělat více peněz“ byl označen téměř u všech zaměstnavatelů – 76 % ho považuje za „rozhodný“ a 
19 % za důležitý.  
Značným důvodem pro setrvání na pracovišti i v důchodovém věku jsou, podle zaměstnavatelů, i 
kontakt s lidmi, užitečnost a možnost i nadále pracovat.  
 

Tab. 3 Důvody pro setrvání lidí v práci i v důchodovém věku 
Důvody MEAN* 
chtějí si vydělat více peněz 3,71 
chtějí si udržet životní úroveň 3,53 
snaží se neztratit kontakt s lidmi 3,20 
chtějí být užiteční 3,11 
práce je baví 3,09 
nechtějí se vzdát pracovní činnosti 2,98 
chtějí se seberealizovat 2,82 
snaha zůstat mezi mladšími 2,70 
chtějí vyplnit svůj volný čas 2,68 
mají potřebu předat zkušenosti 2,64 
nepřipouštějí si, že stárnou 2,55 
nutnost zaučení svého nástupce 2,37 
mají pocit nenahraditelnosti 2,31 
* stupnice 1-4, kde 1= rozhodně ne  a 4= rozhodně ano 
 

Odhad hlavních důvodů pro setrvání v zaměstnání i po dosažení věkové hranice 
pro odchod do důchodu
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Otázka č.20 
Z výše uvedených důvodů (viz otázka č.19) vyberte tři, které jsou podle Vašich zkušeností 
nejčastější a seřaďte je podle četnosti výskytu. 
I zde se ukazuje být jednoznačně nejvlivnějším důvodem motivace finanční. Ta byla nejčastěji prvně 
jmenovaným důvodem u 62 % zaměstnavatelů (v pořadí druhý prvně jmenovaný důvod byla životní 
úroveň, která získala 12 % odpovědí). Jako druhým nejčastěji jmenovaným důvodem se ukázala být 
pro 34 % zaměstnavatelů životní úroveň (za ní následovaly s 13 % důvody finanční). Třetí nejčastěji 
uváděný motiv byl pro 20 % zaměstnavatelů kontakt s lidmi (v pořadí druhý důvod „práce je baví“ 
uvedlo 14 % zaměstnavatelů). 
Absolutně, tedy bez ohledu na sílu důvodu, byly zaměstnavateli nejčastěji uváděny tyto důvody: 
„chtějí si vydělat více peněz“ (80 %), „chtějí si udržet životní úroveň“ (64 %) a „snaží se neztratit 
kontakt s lidmi“ (35 %). 
 
Nejčastější důvody pro setrvání v zaměstnání i po dosažení věkové hranice pro odchod 

do důchodu
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Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému důvodu tři body, druhému jmenovanému 
dva body a v pořadí třetímu jmenovanému jeden bod, pak seřazení prvních tří důvodů dle dosažených 
bodů vypadá následovně:  

chtějí si vydělat více peněz  2235 bodů 
chtějí si udržet životní úroveň 1318 bodů 
snaží se neztratit kontakt s lidmi  579 bodů. 
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Otázka č.21 
Jaké jsou, podle Vašich zkušeností, hlavní důvody, proč někteří lidé odcházejí do důchodu ještě 
před dosažením důchodového věku? 
Zaměstnavatelé i v případě této otázky měli k dispozici baterii důvodů, kdy každý důvod hodnotili 
známkami 1 až 4 (1= rozhodně ne a 4= rozhodně ano). Průměrné známky (MEAN) za každý důvod 
ukazuje Tab. 4. 
Zaměstnavatelé řadí mezi nejsilnější důvody předčasného odchodu do starobního důchodu zejména 
celkovou únavu zaměstnanců (vyčerpání z práce) a zdravotní problémy – 8 z 10 jich v obou případech 
uvedlo variantu rozhodně a spíše ano, tedy známky 3 a 4. 
Významným důvodem se ukazuje být i rodina. Péče o rodinné příslušníky je důvodem pro předčasný 
odchod pracovníků pro 6 z 10 dotázaných subjektů. 
 
Tab. 4 Důvody pro odchod lidí z práce před dosažením důchodového věku 
Důvody MEAN* 
jsou celkově unavení, vyčerpaní z práce 3,25 
mají zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav 3,13 
chtějí pečovat o rodinné příslušníky 2,70 
chtějí být s rodinou 2,60 
chtějí se věnovat svým koníčkům, zálibám 2,45 
problematické cestování do zaměstnání 2,31 
museli by se učit novým pracovním dovednostem, což se jim nechce 2,23 
byli propuštěni z důvodu nadbytečnosti 2,15 
nejsou schopni naplnit očekávání, která jsou s jejich prací spojena 2,13 
snažíme se je nahradit mladými lidmi 2,08 
neumí se přizpůsobit 1,87 
obtížně vycházejí s mladšími spolupracovníky 1,78 
už nedovedou být užiteční 1,69 
* stupnice 1-4, kde 1= rozhodně ne  a 4= rozhodně ano 
 

Odhad hlavních důvodů pro odchod do důchodu před dosažením důchodového věku

49

38

24

14

10

10

10

11

6

8

4

4

4

32

43

34

42

42

30

27

28

24

25

14

11

8

30

33

32

41

38

28

46

35

46

44

42

6

12

11

17

19

24

34

24

33

35

41

46

14

15 5

0 20 40 60 80 100

jsou celkově unavení, vyčerpaní z práce

mají zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav

chtějí pečovat o rodinné příslušníky

chtějí být s rodinou

chtějí se věnovat svým koníčkům, zálibám

problematické cestování do zaměstnání

museli by se učit novým pracovním dovednostem, což se jim nechce

byli propuštěni z důvodu nadbytečnosti

nejsou schopni naplnit očekávání, která jsou s jejich prací spojena

snažíme se je nahradit mladými lidmi

neumí se přizpůsobit

obtížně vycházejí s mladšími spolupracovníky

už nedovedou být užiteční

údaje jsou v procentechrozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

 
 
Analýza druhého a třetího stupně ukázala jisté odlišnosti v odpovědích jednotlivých skupin. V podstatě 
síla všech uvedených důvodů byla nejvýraznější v hodnocení malých zaměstnavatelů (0-25), subjektů 
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z odvětví obchod, stravování, subjektů bez působení odborů a pak těch organizací, kde je nulový či 
minimální podíl osob starších 50 let.   
 
Zaměstnavatelé, kde převažuje manuální profese častěji kladli důraz na celkovou únavu zaměstnanců a 
na zdravotní problémy. Naopak organizace, kde převládají nemanuální profese, přikládaly větší váhu 
důvodu „museli by se učit novým pracovním dovednostem, což se jim nechce“. 
 

Odhad hlavních důvodů pro odchod do důchodu před dosažením důchodového věku
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museli by se učit novým pracovním dovednostem, což se jim nechce

Odhad hlavních důvodů pro odchod do důchodu před dosažením důchodového věku
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Otázka č.22.  
Z výše uvedených důvodů (viz otázka č.21) vyberte tři, které jsou podle Vašich zkušeností vůbec 
nejčastější a seřaďte je podle četnosti výskytu. 
V pořadí prvně uváděným nejčetnějším důvodem byla třetinou zaměstnavatelů označena celková 
únava, vyčerpanost z práce (33 %). Druhý nejčetněji uváděný důvod v pořadí na prvním místě byl 
zdravotní stav zaměstnanců (22 %). 
V pořadí druhým a třetím nejčastěji uváděným důvodem byly zdravotní problémy (23 % a 16 %), za 
nimiž v obou případech následovala celková únava (19 % a 11 %).   
Pomineme-li řazení dle četnosti výskytů uvedených důvodů, pak absolutně, v rámci tří možných 
vybraných důvodů, nejčastěji zaměstnavatelé uváděli celkovou únavu, vyčerpanost z práce (63 %), 
dále zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav (61 %) a  péči o rodinné příslušníky (34 %). 
 

Nejčastější důvody  pro odchod do důchodu před dosažením důchodového věku
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Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému důvodu tři body, druhému jmenovanému 
dva body a v pořadí třetímu jmenovanému jeden bod, pak seřazení prvních tří důvodů dle dosažených 
bodů vypadá následovně:  

jsou celkově unavení, vyčerpaní z práce   1518 bodů 
mají zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav 1314 bodů 
chtějí pečovat o rodinné příslušníky      787 bodů. 
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Otázka č.23 
Řekl/a byste, na základě Vašich zkušeností v této organizaci, že lidé ve věku od 25 do 35 let mají 
jako pracovníci níže uvedené vlastnosti? 
Tentokrát byl souhlas s předloženými výroky měřen prostřednictvím 5-bodové stupnice, kdy 1 
označovala naprostý souhlas a 5 naopak naprostý nesouhlas. Setřídění výroků podle síly souhlasu 
ukazuje Tab. 5.  
Získané průměrné hodnoty u jednotlivých vlastností naznačují, že zaměstnavatelé, vyjma třech 
uvedených výroků,  s nimi souhlasí. Největší souhlas je sledován u zdravotního stavu, u znalosti práce 
s počítačem a u schopnosti přizpůsobit se technologickým změnám.  
V této souvislosti možná stojí za povšimnutí, že zaměstnavatelé jazykové schopnosti mladých lidí 
hodnotili průměrnou známkou 2,31. Statistická analýza ukázala, že nízká známka byla způsobena 
zejména zaměstnavateli, u nichž převažují manuální profese. Obdobně tomu bylo i v případě ochoty 
k dalšímu vzdělávání. 
Analýza vyššího stupně dále odhalila, že špatné pracovní návyky a neochota mladých lidí pracovat 
přesčas trápí zejména malé podniky (0-25) a dotazované subjekty z odvětví obchodu a stravování. 
Ochota mladých lidí pracovat na směny byla pozitivně hodnocena zejména podnikatelskými subjekty a 
těmi, kde převládají manuální činnosti.    
Naopak mezi to, co zaměstnavatelé u mladých lidí postrádají, patří: nízké platové nároky, ochota 
pracovat na zkrácený úvazek a schopnost přijmout i méně atraktivní činnost. 
 
Tab. 5 Míra souhlasu existence vlastností u pracovníků ve věku 25 – 35 let 
Vlastnosti MEAN* 
mají dobrý zdravotní stav 1,60 
dovedou pracovat s počítačem 1,72 
dokáží se přizpůsobit technologickým změnám 1,75 
jsou ochotni dále se vzdělávat 1,81 
jsou ochotni dojíždět 1,86 
jsou výkonní 1,91 
jsou ochotni pracovat přesčas 1,98 
jsou spolehliví 2,20 
jsou ochotni pracovat na směny 2,23 
jsou loajální 2,28 
mají jazykové znalosti 2,31 
mají dobré pracovní návyky 2,40 
jsou ochotni předávat nabyté zkušenosti 2,43 
jsou zkušení 2,72 
jsou ochotni přijmout i méně atraktivní činnost 3,09 
jsou ochotni pracovat na zkrácený úvazek 3,32 
mají nízké platové nároky 3,92 
* stupnice 1-5, kde 1= naprostý souhlas  a 5= naprostý nesouhlas 
6 
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Otázka č.24 
Domníváte se, že Vaši pracovníci starší 50 let mají tyto vlastnosti? 
Předložené vlastnosti byly měřeny, stejně jako v předchozí otázce u mladých lidí, pomocí stupnice 1-5, 
kdy 1 označovala naprostý souhlas a 5 naopak naprostý nesouhlas. Setříděné vlastnosti podle síly 
souhlasu zaměstnavatelů ukazuje Tab. 6.  
I u starších pracovníků zaměstnavatelé souhlasili, vyjma tří uvedených vlastností, se všemi dalšími, 
které byly v rámci dotazníkového šetření předloženy.  
Průměrný nesouhlas byl, obdobně jako tomu bylo u mladších pracovníků, projeven s výrokem, že 
starší lidé mají nízké platové nároky. Vedle toho pak u starších pracovníků zaměstnavatelé ve většině 
nesouhlasili s tím, že jsou jazykově dobře vybaveni a že dovedou pracovat s počítačem. 
Nízká míra souhlasu byla sledována i u ochoty dalšího vzdělávání se, u dobrého zdravotního stavu a  u 
ochoty pracovat na zkrácený úvazek. 
Naopak téměř jednoznačný souhlas panoval u výroku, že pracovníci starší 50 let jsou zkušení, 
spolehlivý a loajální. 
Dalším statistickým tříděním bylo zjištěno, že jazykové schopnosti, ochotu se vzdělávat a dobrý 
zdravotní stav vyšší známkou hodnotili zejména ty subjekty, v kterých převažují nemanuální profese. 
Naopak tam, kde jsou více manuální profese, byly častěji oceněny ochota pracovat přesčas a na 
směnný provoz. 
 
Tab. 6 Míra souhlasu existence vlastností u pracovníků starších 50 let 
Vlastnosti MEAN* 
jsou zkušení 1,47 
jsou spolehliví 1,59 
jsou loajální 1,75 
jsou ochotni předávat nabyté zkušenosti 1,80 
mají dobré pracovní návyky 1,94 
jsou ochotni pracovat přesčas 2,01 
jsou výkonní 2,09 
jsou ochotni dojíždět 2,20 
jsou ochotni pracovat na směny 2,31 
jsou ochotni přijmout i méně atraktivní činnost 2,44 
dokáží se přizpůsobit technologickým změnám 2,57 
jsou ochotni pracovat na zkrácený úvazek 2,67 
mají dobrý zdravotní stav 2,68 
jsou ochotni dále se vzdělávat 2,82 
dovedou pracovat s počítačem 3,02 
mají nízké platové nároky 3,30 
mají jazykové znalosti 3,72 
* stupnice 1-5, kde 1= naprostý souhlas  a 5= naprostý nesouhlas 
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 = jako lepší pracovníci jsou hodnoceni lidé ve věku 25 - 35 let
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Otázka č.25 
Představte si prosím, že byste se ve vaší organizaci rozhodoval/a, kterého ze stejně kvalitních 
uchazečů přijmout na pracovní pozici, která se ve vaší organizaci vyskytuje nejčastěji. Pro koho 
byste se rozhodl/a? 
Zaměstnavatelé měli vybírat vždy jednu osobu z předkládaných dvojic na volné pracovní místo. 
Ukázalo se, že dobrovolně by si za své zaměstnance starší pracovníky a důchodce vybrala jen velmi 
malá část dotázaných, tedy pokud by existovala jiná možnost – viz Tab. 7. 
Z druhého stupně třídění je patrné, že těmto skupinám dávaly častěji přednost, v porovnání s ostatními, 
podnikatelské subjekty s manuálními profesemi, zejména při srovnání s ženami po mateřské a 
s absolventy. 
 
Tab. 7 Preference skupin pracovníků při obsazování pracovních míst 

Skupina podíl v % skupina 
Absolvent 70  :  30 starší pracovník předdůchodového věku 

mladý člověk, který právě založil rodinu 66  :  34 žena krátce po mateřské dovolené 
Absolvent 92  :    8 důchodce 

starší pracovník předdůchodového věku 20  :  80 mladý člověk, který právě založil 
rodinu 

žena krátce po mateřské dovolené 40  :  60 absolvent 

Důchodce 8   :  92 mladý člověk, který právě založil 
rodinu 

starší pracovník předdůchodového věku 46  :  54 žena krátce po mateřské dovolené 
mladý člověk, který právě založil rodinu 67  :  33 absolvent 

Důchodce 8    :  92 starší pracovník předdůchodového věku 
žena krátce po mateřské dovolené 83  :  17 důchodce 

 
 

Preferovaný uchazeč o zaměstnání

0 67 83 10062

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

důchodce
starší pracovník v předdůchodovém věku
žena krátce po mateřské dovolené
absolvent
mladý člověk, který právě založil rodinu

Hodnocení:
0 = nejméně preferovaný 
100 = nejvíce preferovaný

 
 
 
 
 
 
Otázka č.26 
Jaké vlastnosti by podle Vás měli mít pracovníci starší 50 let, aby byli pro vaši organizaci 
atraktivnější pracovní silou? 
Mezi nejsilnější požadavky k zatraktivnění pracovníků starších 50 let zaměstnavatelé řadili vysokou 
kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti, dále pak zvládnutí práce na počítači a možnost uplatnit na 
tyto osoby nižší daně a odvody ze mzdy. Naopak zaměstnavatelé v menší míře (4 z 10) požadovali od 
starších pracovníků, z důvodu jejich zatraktivnění, ochotu pracovat za méně peněz. 
.   
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Tab. 8 Míra potřeby vlastností pro zvýšení atraktivity pracovníků starších 50 let 
Požadovaná vlastnost MEAN* 
mít vyšší kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti 3,17 
lépe zvládat práci s počítači a moderní komunikační technikou 3,10 
mít nižší daně a odvody ze mzdy 3,00 
být více ochotni dále se vzdělávat 2,91 
mít lepší znalost cizích jazyků 2,78 
být v lepší fyzické kondici 2,73 
mít větší zájem o svou práci 2,71 
být více ochotni spolupracovat s mladšími pracovníky 2,68 
být méně nemocní 2,67 
být v práci snaživější 2,65 
být ochotni pracovat za méně peněz 2,34 
* stupnice 1-4, kde 1= rozhodně ne  a  4= rozhodně ano 
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Zvládnutí práce na počítači, stejně jako lepší znalost cizích jazyků požadovali zejména zaměstnavatelé 
s nemanuálními profesemi. Naopak tam, kde převládají profese manuální, častěji požadovali nižší 
nemocnost a lepší fyzickou kondici. 
 
Nižší daně a odvody ze mzdy by starší pracovníky zatraktivnily zejména pro podnikatelské subjekty 
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mít lepší znalost cizích jazyků
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Požadované vlastnosti pracovníků starších 50 let
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Požadované vlastnosti pracovníků starších 50 let
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Otázka č.27 
Z výše uvedených vlastností (viz otázka č.26) vyberte tři, které jsou pro Vás vůbec nejdůležitější 
a seřaďte je podle důležitosti. 
Na prvním místě byla nejčastěji uváděna vyšší kvalifikace (31 %), nižší daně a odvody ze mzdy (16 
%) a schopnost práce s počítačem (15 %). 
V pořadí na druhé místo podle důležitosti zaměstnavatelé řadili schopnost práce s počítačem (22 %),   
znalost cizích jazyků (12 %) a vyšší kvalifikaci, odborné znalosti (11 %). 
Třetí příčku „obsadila“ ochota k dalšímu vzdělávání (14 %), dále pak schopnost práce s počítačem (12 
%) a vyšší kvalifikace, odborné znalosti (11 %). 
Odhlédneme-li od pořadí, pak nejvíce uváděnými vlastnostmi byly: mít vyšší kvalifikaci, odborné 
znalosti a dovednosti (53 %), lépe zvládat práci s počítači a moderní komunikační technikou (48 %) a 
mít nižší daně a odvody ze mzdy (35 %). 
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Nejdůležitější požadované vlastnosti pracovníků starších 50 let
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Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému důvodu tři body, druhému jmenovanému 
dva body a v pořadí třetímu jmenovanému jeden bod, pak seřazení prvních tří důvodů dle dosažených 
bodů vypadá následovně:  

mít vyšší kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti   1308 bodů 
lépe zvládat práci s počítači a moderní komunikační technikou 1026 bodů 
mít nižší daně a odvody ze mzdy         786 bodů. 

 
 
Otázka č.28 
Do jaké míry využíváte ve vaší organizaci jednotlivé typy kontraktů v oblasti zaměstnávání? 
Nejvyužívanějším typem kontraktu (z nabízených v dotazníku) se ukazuje být pracovní poměr na dobu 
určitou – velmi často ho využívá 30 % zaměstnavatelů, občas 32 %, zřídka 25 % a vůbec ho nevyužívá 
13 % subjektů. 
Pro jednodušší srovnání i v tomto případě byly vypočteny pro jednotlivé typy kontraktů průměrné 
známky – viz Tab. 9. 
 

Tab. 9 Míra využívání jednotlivých typů kontraktů v oblasti zaměstnávání 
Typ kontraktu MEAN* 
pracovní poměr na dobu určitou 2,79 
práce na částečný úvazek 2,06 
krátkodobý pracovní poměr (tj. na dobu nepřesahující 6 měsíců) 2,05 
domácí práce (teleworking, homeworking) 1,08 
* stupnice 1-4, kde 1= vůbec ne, 2= zřídka, 3=občas a  4= velmi často 
 

Využívání uvedených typů kontraktů v oblasti zaměstnávání

30

9

12

1

32

21

19

1

32

3

32

37

94

39

25 13

0 20 40 60 80 100

pracovní poměr na dobu určitou

práci na částečný úvazek

krátkodobý pracovní poměr (tj. na dobu nepřesahující 6 měsíců)

domácí práce (teleworking, homeworking)

údaje jsou v procentech

velmi často
občas
zřídka
vůbec ne

 



ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB - ORGANIZACE 

 PROSINEC 2006 22

Pracovní poměr na dobu určitou a práce na částečný úvazek bývá častěji sjednávána 
v nepodnikatelských subjektech. 
 

pracovní poměr na dobu určitou

práci na částečný úvazek

Využívání uvedených typů kontraktů v oblasti zaměstnávání
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 U nemanuálních profesí se výrazně častěji vyskytuje práce na částečný úvazek, naopak u manuálních 
profesí se signifikantně více sjednává pracovní poměr na dobu určitou. 
 

práci na částečný úvazek

Využívání uvedených typů kontraktů v oblasti zaměstnávání
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Otázka č.29 
Do jaké míry považujete jednotlivé typy kontraktů obecně za vhodné? 
Obecnou vhodnost kontraktů pro zaměstnavatele vyjádřenou pomocí škály zachycuje Tab. 10. Je z ní 
patrné, že nejvhodnějším typem se ukazuje být pracovní poměr na dobu určitou – rozhodně vhodný je 
pro 27 % subjektů, spíše vhodný pro 45 %, spíše nevhodný pro 20 % a rozhodně nevhodný pro 8 %. 
Krátkodobý pracovní poměr a pracovní poměr na dobu určitou častěji preferují v odvětví obchod a 
stravování, domácí práce pak ti, kde převažují nemanuální profese. 
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Tab. 10  Míra vhodnosti jednotlivých typů kontraktů v oblasti zaměstnávání 
Typ kontraktu MEAN* 
pracovní poměr na dobu určitou 2,91 
práce na částečný úvazek 2,56 
krátkodobý pracovní poměr (tj. na dobu nepřesahující 6 měsíců) 2,31 
domácí práce (teleworking, homeworking) 1,57 
* stupnice 1-4, kde 1= rozhodně nevhodné  a  4= rozhodně vhodné 
 
 
 
Otázka č.30 
Do jaké míry považujete uvedené typy kontraktů za vhodné pro zaměstnávání osob starších 50 
let? 
Zaměstnavatelé řadí vhodnost jednotlivých typů kontraktů pro osoby starší 50 let stejně jako pro 
ostatní zaměstnance – viz Tab.10 a Tab.11. Změna je však v míře vhodnosti – pro starší osoby se 
ukazuje být nepatrně méně vhodnější sjednání pracovního poměra na dobu určitou a naopak lehce 
roste vhodnost práce na částečný úvazek, práce doma a vhodnost krátkodobého pracovního poměru. 
  
Tab. 11  Míra vhodnosti jednotlivých typů kontraktů pro zaměstnávání osob starších 50 let 
Typ kontraktu MEAN* 
pracovní poměr na dobu určitou 2,75 
práce na částečný úvazek 2,61 
krátkodobý pracovní poměr (tj. na dobu nepřesahující 6 měsíců) 2,32 
domácí práce (teleworking, homeworking) 1,71 
* stupnice 1-4, kde 1= rozhodně nevhodné  a  4= rozhodně vhodné 
 
 
 
 
Otázka č.31 
Jak závažná je podle Vás problematika zaměstnávání osob starších 50 let v ČR obecně? 
Problematiku zaměstnávání osob starších 50 let považují za velmi závažnou téměř ⅔ dotazovaných 
zaměstnavatelů (64 %). Jako méně závažnou ji označila necelá ⅓ subjektů (30 %). Nepodstatná 
problematika to je pro 6 % organizací. 
Rozdíly v odpovědích jednotlivých kategorií nebyly v tomto případě zjištěny.   
 

Závažnost problematiky zaměstnávání osob starších 50 let v ČR
30%

6%

64%

velmi závažná

méně závažná

nepodstatná
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DO JAKÉ MÍRY BY POMOHLA NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ OSOBÁM STARŠÍM 50 LET V JEJICH PRACOVNÍM 
UPLATNĚNÍ? 
Jednotlivá opatření byla v dotazníku seskupena do bloků dle oblastí, ke kterým se vztahují.  
Každé opatření bylo hodnoceno na škále 1 – 4, kde 1 znamenala, že uvedené opatření vůbec 
nepomůže a 4 pak, že dané opatření pomůže velmi. V případě oblasti pracovních podmínek, kdy 
byla měřena přijatelnost opatření, proto 1 znamenala snadno aplikovatelné a 4 naprosto 
nepřijatelné.  
 
Otázka č.32 
Oblast vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 
Všechna předložená opatření byla zaměstnavateli v průměru označena za opatření, která by přispěla ke 
zvýšení pracovního uplatnění osob starších 50 let – viz Tab. 12. Nevětší váhu, a to bez rozdílů, 
přikládají podpoře nabídky vzdělávacích kurzů pro starší osoby, dále pak dotacím pro zaměstnavatele, 
kteří školí starší osoby, informacím o příležitostech dalšího vzdělávání a zavedení bezplatného 
poradenství jednotlivců zaměřeného na profesní rozvoj a další vzdělávání starších osob.   

Tab. 12  Účinnost opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let z oblasti vzdělávání  
Opatření z oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace MEAN*
podporovat nabídku vzdělávacích kursů, jejichž výuka je přizpůsobena starším 
lidem 3,17 
dotovat zaměstnavatelům školení starších osob 50 let 3,13 
poskytovat více informací o příležitostech dalšího vzdělání 3,13 
zavést bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené na profesní rozvoj a další 
vzdělávání starších osob 3,12 
zlepšit odbornou připravenost osob starších 3,10 
rozšířit vzdělávání pracovníků starších 50 let 3,02 
zavést bezplatné poradenství pro zaměstnavatele týkající se možností a 
podmínek dalšího vzdělávání osob starších 50 let 2,80 
umožnit zaměstnancům starším 50 let získat poukázky na kursy dalšího 
vzdělávání podle vlastního výběru 

 
2,70 

* stupnice 1-4, kde 1= vůbec by jim to nepomohlo  a  4= velmi by jim pomohlo 
 
 

Účinnost jednotlivých opatření v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace
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podporovat nabídku vzdělávacích kursů, jejichž výuka je přizpůsobena starším lidem

dotovat zaměstnavatelům školení starších osob

poskytovat více informací o příležitostech dalšího vzdělávání

zavést bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené na profesní rozvoj a další
vzdělávání starších osob

zlepšit odbornou připravenost osob starších 50 let

rozšířit vzdělávání pracovníků starších 50 let

zavést bezplatné poradenství pro zaměstnavatele týkající se možností a podmínek
dalšího vzdělávání osob starších 50 let

umožnit zaměstnancům starším 50 let získat poukázky na kursy dalšího vzdělávání
podle vlastního výběru

údaje jsou v procentech
velmi by pomohlo
spíše by pomohlo
spíše by nepomohlo
vůbec by nepomohlo
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Otázka č.33 
Z opatření uvedených v otázce č.32 vyberte tři, která jsou podle Vás vůbec nejvíce 
nápomocná při pracovním uplatnění osob starších 50 let a seřaďte je podle jejich síly.  
Zaměstnavatelé v rámci výzkumu uvedli, že k opatřením s „největší silou“ pomáhající při 
pracovním uplatnění osob starších 50 let patří poskytování více informací o příležitostech dalšího 
vzdělávání (24 %),  dotace zaměstnavatelům na školení starších osob (23 %) a zavedení 
bezplatného poradenství jednotlivcům zaměřené na profesní rozvoj a další vzdělávání starších 
osob (17 %). 
Na druhé místo, z pohledu síly, řadili podporu nabídky vzdělávacích kurzů, jejichž výuka je 
přizpůsobena starším lidem (17 %), dotace zaměstnavatelům na školení starších osob a zavedení 
bezplatného poradenství jednotlivcům zaměřené na profesní rozvoj a další vzdělávání starších 
osob (shodně 16 %). 
Jako třetí nejsilnější opatření bylo zaměstnavateli označeno rozšíření vzdělávání pracovníků 
starších 50 let, dále pak podpora nabídky vzdělávacích kurzů, jejichž výuka je přizpůsobena 
starším lidem (shodně 15 %) a zlepšení odborné připravenosti osob starších 50 let (13 %).  
Pokud nebude brán zřetel na pořadí, pak nejčastěji uváděným opatřením bylo „dotovat 
zaměstnavatelům školení starších osob“ (51 %), dále pak  „poskytovat více informací o 
příležitostech dalšího vzdělání“ (47 %), podporovat nabídku vzdělávacích kursů, jejichž výuka je 
přizpůsobena starším lidem (44 %) a zavést bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené na 
profesní rozvoj a další vzdělávání starších osob (43 %).  
 

Nejúčinnější opatření v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace
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dotovat zaměstnavatelům školení starších osob

poskytovat více informací o příležitostech dalšího vzdělávání

podporovat nabídku vzdělávacích kursů, jejichž výuka je přizpůsobena
starším lidem

zavést bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené na profesní rozvoj
a další vzdělávání starších osob

zlepšit odbornou připravenost osob starších 50 let

rozšířit vzdělávání pracovníků starších 50 let

zavést bezplatné poradenství pro zaměstnavatele týkající se možností
a podmínek dalšího vzdělávání osob starších 50 let

umožnit zaměstnancům starším 50 let získat poukázky na kursy
dalšího vzdělávání podle vlastního výběru

údaje jsou v procentech
 

 
Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému opatření tři body, druhému 
jmenovanému dva body a v pořadí třetímu jmenovanému opatření jeden bod, pak seřazení 
prvních tří opatření dle dosažených bodů vypadá následovně:  

dotovat zaměstnavatelům školení starších osob 50 let  1161 bodů 
poskytovat více informací o příležitostech dalšího vzdělání 1103 bodů 
zavést bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené 
na profesní rozvoj a další vzdělávání starších osob       957 bodů. 
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Otázka č.34 
Oblast zdravotnictví a omezení invalidity. 
Z uvedených opatření se v průměru všechna, vyjma zvýšení odvodu do státního rozpočtu, ukazují být 
dle zaměstnavatelů nápomocná v pracovním uplatnění osob starších 50 let – viz Tab. 13.  
Mezi nejúčinnější opatření týkající se oblasti zdravotnictví a omezení invalidity patří, podle 
zaměstnavatelů, snížení pojistného odváděného zaměstnavateli za osoby se zdravotním 
znevýhodněním a zavedení aktivačních programů pro občany se zdravotním postižením. 
Signifikantní rozdíly v odpovědích zaměstnavatelů podle velikosti, oboru činnosti, …. nebyly v rámci 
analýzy zjištěny.  
 
Tab. 13  Účinnost opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let z oblasti zdravotnictví  
Opatření z oblasti zdravotnictví a omezení invalidity MEAN*
snížit pojistné odváděné zaměstnavateli za osoby se zdravotním znevýhodněním 3,22
zavést aktivační programy pro občany se zdravotním postižením s cílem usnadnit 
jejich pracovní zapojení 3,17

systematicky zvyšovat odbornou připravenost osob se zdravotním postižením 3,11
zrušit povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné za osoby s těžším zdravotním 
postižením 3,10

zvýšit nabídku vhodných uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením ze 
strany úřadů práce 3,04

objektivněji posuzovat zdravotní způsobilost uchazečů o zaměstnání 2,91
zamezit obcházení povinnosti zaměstnavatelů při odebírání výrobků nebo služeb 
od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením 

2,68

zvýšit odvod do státního rozpočtu za každou osobu chybějící do kvóty pro 
povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2,23

* stupnice 1-4, kde 1= vůbec by jim to nepomohlo  a  4= velmi by jim pomohlo 
 

Účinnost jednotlivých opatření v oblasti zdravotnictví a omezení invalidity 
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snížit pojistné odváděné zaměstnavateli za osoby se zdravotním znevýhodněním

zavést aktivační programy pro občany se zdravotním postižením s cílem usnadnit jejich
pracovní zapojení

systematicky zvyšovat odbornou připravenost osob se zdravotním postižením

zrušit povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné za osoby s těžším zdravotním
postižením

zvýšit nabídku vhodných uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením ze strany
úřadů práce

objektivněji posuzovat zdravotní způsobilost uchazečů o zaměstnání

zamezit obcházení povinnosti zaměstnavatelů při odebírání výrobků nebo služeb od
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se

zdravotním postižením

zvýšit odvod do státního rozpočtu za každou osobu chybějící do kvóty pro povinné
zaměstnávání osob se zdravotním postižením

údaje jsou v procentechvelmi by pomohlo

spíše by pomohlo

spíše by nepomohlo

vůbec by nepomohlo
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Otázka č.35 
Z uvedených opatření (viz otázka č.34) vyberte tři, která jsou podle Vás vůbec nejúčinnější 
a seřaďte je prosím podle jejich účinnosti. 
V oblasti zdravotnictví a omezení invalidity zaměstnavatelé řadili na první místo účinnosti 
opatření zrušení povinnosti zaměstnavatelů odvádět pojistné za osoby s těžším zdravotním 
postižením (24 %), zvýšení nabídky vhodných uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením 
ze strany úřadů práce (22 %) a snížení pojistného odváděného zaměstnavateli za osoby se 
zdravotním znevýhodněním (14 %). 
Druhé v pořadí účinnosti byla nejčetněji uvedena opatření: snížit pojistné odváděné 
zaměstnavateli za osoby se zdravotním znevýhodněním (25 %), zrušit povinnost zaměstnavatelů 
odvádět pojistné za osoby s těžším zdravotním postižením (17 %) a zavést aktivační programy 
pro občany se zdravotním postižením s cílem usnadnit jejich pracovní zapojení (14 %). 
Třetí pomyslná příčka byla nejčastěji „obsazována“ zavedením aktivačních programů pro občany 
se zdravotním postižením s cílem usnadnit jejich pracovní zapojení (19 %), snížením pojistného 
odváděného zaměstnavateli za osoby se zdravotním znevýhodněním (16 %) a objektivnějším 
posuzováním zdravotní způsobilosti uchazečů o zaměstnání (15 %).  
Z pohledu absolutního vyjádření, tedy bez ohledu na pořadí vybraných opatření, bylo nejčastěji 
uváděno snížení pojistného odváděného zaměstnavateli za osoby se zdravotním znevýhodněním 
(54 %), dále pak zrušení povinnosti zaměstnavatelů odvádět pojistné za osoby s těžším 
zdravotním postižením (49 %) a zvýšení nabídky vhodných uchazečů o zaměstnání se 
zdravotním postižením ze strany úřadů práce (44 %). 
 

Nejúčinnější opatření v oblasti zdravotnictví a omezení invalidity

54

49

44

42

39

32

21

11

snížit pojistné odváděné zaměstnavateli za osoby se zdravotním znevýhodněním

zrušit povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné za osoby s těžším zdravotním
postižením

zvýšit nabídku vhodných uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením ze strany
úřadů práce

zavést aktivační programy pro občany se zdravotním postižením s cílem usnadnit
jejich pracovní zapojení

systematicky zvyšovat odbornou připravenost osob se zdravotním postižením

objektivněji posuzovat zdravotní způsobilost uchazečů o zaměstnání

zamezit obcházení povinnosti zaměstnavatelů při odebírání výrobků nebo služeb od
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se

zdravotním postižením
zvýšit odvod do státního rozpočtu za každou osobu chybějící do kvóty pro povinné

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

údaje jsou v procentech

 
Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému opatření tři body, druhému 
jmenovanému dva body a v pořadí třetímu jmenovanému opatření jeden bod, pak seřazení 
prvních tří opatření dle dosažených bodů vypadá následovně:  

zrušit povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné  
za osoby s těžším zdravotním postižením    1174 bodů 
snížit pojistné odváděné zaměstnavateli  
za osoby se zdravotním znevýhodněním    1092 bodů 
zvýšit nabídku vhodných uchazečů o zaměstnání  
se zdravotním postižením ze strany úřadů práce     1010 bodů. 
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Otázka č.36 
Oblast příjmové a mzdové politiky. 
I v oblasti příjmové a mzdové politiky byla v průměru všechna předložená opatření, vyjma opatření 
„uplatňovat postihy zaměstnavatelů za propouštění osob v předdůchodovém věku“,  zaměstnavateli 
označena jako prospěšná ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let – viz Tab. 14.  
 
Tab. 14  Účinnost opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let z oblasti příjmové a mzdové politiky  
Opatření z oblasti příjmové a mzdové politiky MEAN*
snížit odvody zaměstnavatelů do sociálních fondů za zaměstnance 
v předdůchodovém a v důchodovém věku 3,34

podporovat samostatně výdělečnou činnost lidí starších 50 let (např. pomocí úlev 
na daních, úlev na odvodech do sociálních fondů za OSVČ) 3,31

snížit odvody do sociálních fondů zaměstnancům v předdůchodovém a v 
důchodovém věku 3,11

snížit sociální dávky oproti pracovním příjmům (zpřísnit podmínky nároku na 
dávky) 2,95

umožnit souběh pracovních a sociálních příjmů nezaměstnaných osob v 
předdůchodovém věku po přijetí zaměstnání 2,91

zvýšit pracovní příjmy oproti sociálním dávkám (zvýšit minimální mzdu) 2,78
uplatňovat postihy zaměstnavatelů za propouštění osob v předdůchodovém věku 2,21
* stupnice 1-4, kde 1= vůbec by jim to nepomohlo  a  4= velmi by jim pomohlo 
 

Účinnost jednotlivých opatření v oblasti příjmové a mzdové politiky 
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snížit odvody zaměstnavatelů do sociálních fondů za zaměstnance
v předdůchodovém a v důchodovém věku

podporovat samostatně výdělečnou činnost lidí starších 50 let (např. pomocí úlev na
daních, úlev na odvodech do sociálních fondů za OSVČ)

snížit odvody do sociálních fondů zaměstnancům v předdůchodovém a v důchodovém
věku

snížit sociální dávky oproti pracovním příjmům (zpřísnit podmínky nároku na dávky)

umožnit souběh pracovních a sociálních příjmů nezaměstnaných osob
v předdůchodovém věku po přijetí zaměstnání

zvýšit pracovní příjmy oproti sociálním dávkám (zvýšit minimální mzdu)

uplatňovat postihy zaměstnavatelů za propouštění osob v předdůchodovém věku

údaje jsou v procentechvelmi by pomohlo
spíše by pomohlo
spíše by nepomohlo
vůbec by nepomohlo

 
 
Jednoznačně nejúspěšnějšími však byla shledána dvě opatření - snížení odvodů zaměstnavatelů do 
sociálních fondů za zaměstnance v předdůchodovém a v důchodovém věku a  podpora samostatně 
výdělečné činnosti lidí starších 50 let (např. pomocí úlev na daních, úlev na odvodech do sociálních 
fondů za OSVČ).  
 
V hodnocení účinnosti opatření nebyly mezi zaměstnavateli významné rozdíly (z pohledu velikosti, 
typu činnosti, ….). Pouze opatření „snížení odvodů zaměstnavatelů do sociálních fondů za 
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zaměstnance v předdůchodovém a v důchodovém věku“ bylo významně častěji preferováno 
podnikatelskými subjekty. 
 

podle typu subjektu

snížit odvody zaměstnavatelů do sociálních fondů za zaměstnance v předdůchodovém a v důchodovém věku

Účinnost jednotlivých opatření v oblasti příjmové a mzdové politiky 

55

48

31

33 9

10

10

4

0 20 40 60 80 100

podnikatelský subjekt

nepodnikatelský subjekt

údaje jsou v procentechvelmi by pomohlo
spíše by pomohlo
spíše by nepomohlo
vůbec by nepomohlo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázka č.37 
Z opatření uvedených v otázce č.36 vyberte tři, která jsou podle Vás vůbec nejúčinnější. 
Seřaďte je prosím podle jejich účinnosti. 
Jako první nejúčinnější opatření více jak třetina zaměstnavatelů označila podporu samostatně 
výdělečné činnosti lidí starších 50 let (35 %), necelá čtvrtina snížení odvodů zaměstnavatelů do 
sociálních fondů za zaměstnance v předdůchodovém a v důchodovém věku (24 %) a každý 
desátý snížení sociálních dávek oproti pracovním příjmům (10 %).  
Druhým nejúčinnějším opatřením je pro více jak čtvrtinu snížení odvodů zaměstnavatelů do 
sociálních fondů za zaměstnance v předdůchodovém a v důchodovém věku (26 %), pro pětinu 
snížení odvodů do sociálních fondů zaměstnancům v předdůchodovém a v důchodovém věku (21 
%) a pro 13 % podpora samostatně výdělečné činnosti lidí starších 50 let. 
Zastoupení všech předložených opatření v rámci třetího nejúčinnějšího opatření bylo, vyjma 
uplatňování postihu zaměstnavatelů za propouštění osob v předdůchodovém věku, velmi 
vyrovnané – podíl všech opatření se pohyboval kolem hranice 15 %. 
Z pohledu absolutního zastoupení uvedených tří opatření, tedy bez ohledu na jejich prioritu, byla 
jednoznačně nejvíce uváděna dvě opatření -  podporovat samostatně výdělečnou činnost lidí 
starších 50 let (např. pomocí úlev na daních, úlev na odvodech do sociálních fondů za OSVČ) – 
64% a snížit odvody zaměstnavatelů do sociálních fondů za zaměstnance v předdůchodovém a v 
důchodovém věku (63 %). Třetím nejčastěji označeným opatřením bylo snížení odvodů do 
sociálních fondů zaměstnancům v předdůchodovém a v důchodovém věku (47 %). 
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Nejúčinnější opatření v oblasti příjmové a mzdové politiky

64

63

47

35

33

32

16

podporovat samostatně výdělečnou činnost lidí starších 50 let (např. pomocí úlev na
daních, úlev na odvodech do sociálních fondů za OSVČ)

snížit odvody zaměstnavatelů do sociálních fondů za zaměstnance v předdůchodovém
a v důchodovém věku

snížit odvody do sociálních fondů zaměstnancům v předdůchodovém a v důchodovém
věku

snížit sociální dávky oproti pracovním příjmům (zpřísnit podmínky nároku na dávky)

umožnit souběh pracovních a sociálních příjmů nezaměstnaných osob
v předdůchodovém věku po přijetí zaměstnání

zvýšit pracovní příjmy oproti sociálním dávkám (zvýšit minimální mzdu)

uplatňovat postihy zaměstnavatelů za propouštění osob v předdůchodovém věku

údaje jsou v procentech

 
Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému opatření tři body, druhému 
jmenovanému dva body a v pořadí třetímu jmenovanému opatření jeden bod, pak seřazení 
prvních tří opatření dle dosažených bodů vypadá následovně:  

podporovat samostatně výdělečnou činnost lidí starších 50 let 1502 bodů 
snížit odvody zaměstnavatelů do sociálních fondů  
za zaměstnance v předdůchodovém a v důchodovém věku  1399 bodů 
zvýšit nabídku vhodných uchazečů o zaměstnání  
snížit odvody do sociálních fondů zaměstnancům  
v předdůchodovém a v důchodovém věku        845 bodů. 

     
 
 
 

Otázka č.38 
Oblast starobních důchodů a podmínky odchodu do důchodu. 
Zaměstnavatelům byla v rámci dotazníkového šetření předložena 4 opatření týkající se oblasti 
starobních důchodů – viz Tab. 15. Z průměrné známky hodnocení je patrné, že zpřísnění podmínek pro 
odchod do předčasného důchodu a zvýšení důchodového věku nepovažují zaměstnavatelé za přínosné 
pro zaměstnanost osob starších 50 let. Naopak v této oblasti by jednoznačně, a to bez signifikantního 
rozdílu, preferovali umožnění kratší pracovní doby v předdůchodovém věku bez negativního dopadu 
na výši starobního důchodu. Vedle toho by pozitivní vliv na zaměstnanost starších osob mohlo mít i 
zvýhodnění odchodu do důchodu později (než je důchodový věk).   
 
Tab. 15  Účinnost opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let z oblasti starobních důchodů 
Opatření z oblasti starobních důchodů MEAN*
umožnit pracovníkům v předdůchodovém věku přechod na kratší pracovní dobu 
bez nepříznivého vlivu na výši budoucího důchodu 3,45

výrazněji zvýhodnit odchody do důchodu později než při dosažení zákonného 
důchodového věku 2,93

dále zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu 2,48
dále zvýšit důchodový věk (na 65 let) 1,76
* stupnice 1-4, kde 1= vůbec by jim to nepomohlo  a  4= velmi by jim pomohlo 
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Účinnost jednotlivých opatření v oblasti starobních důchodů a podmínek odchodu 
do důchodu
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umožnit pracovníkům v předdůchodovém věku přechod na kratší
pracovní dobu bez nepříznivého vlivu na výši budoucího důchodu

výrazněji zvýhodnit odchody do důchodu později než při dosažení
zákonného důchodového věku

dále zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu

dále zvýšit důchodový věk (na 65 let)

údaje jsou v procentech
velmi by pomohlo
spíše by pomohlo
spíše by nepomohlo
vůbec by nepomohlo

 
 
 
 

Otázka č.39 
Z opatření uvedených v otázce č.38 vyberte tři, která jsou podle Vás vůbec nejúčinnější. 
Seřaďte je prosím podle jejich účinnosti. 
V oblasti starobních důchodů více jak polovina zaměstnavatelů v první řadě upřednostňuje 
umožnění pracovníkům v předdůchodovém věku přechod na kratší pracovní dobu bez 
nepříznivého vlivu na výši budoucího důchodu (51 %). Více jak čtvrtina by jich pak uvítala 
výraznější zvýhodnění odchodů do důchodu později než při dosažení zákonného důchodového 
věku (27 %) a v podstatě každý desátý by v prvé řadě zpřísnil podmínky pro odchod do 
předčasného důchodu (11 %). 
Jako druhé nejúčinnější opatření vidí třetina zaměstnavatelů ve výraznějším zvýhodnění odchodů 
do důchodu později než při dosažení zákonného důchodového věku (34 %) a čtvrtina v umožnění 
pracovníkům předdůchodového věku přechod na kratší pracovní dobu bez nepříznivého vlivu na 
výši budoucího důchodu (24 %). 
Na třetím místě z pohledu účinnosti by téměř třetina zaměstnavatelů zpřísnila podmínky pro 
odchod do předčasného důchodu. 
Bez ohledu na sílu opatření bylo 85 % zaměstnavatelů uvedeno umožnění pracovníkům v 
předdůchodovém věku přechod na kratší pracovní dobu bez nepříznivého vlivu na výši 
budoucího důchodu a 74 % výraznější zvýhodnění odchodu do důchodu později než při dosažení 
zákonného důchodového věku. 
 

Nejúčinnější opatření v oblasti starobních důchodů a podmínek odchodu 
do důchodu

85

74

57

23

umožnit pracovníkům v předdůchodovém věku přechod na kratší
pracovní dobu bez nepříznivého vlivu na výši budoucího důchodu

výrazněji zvýhodnit odchody do důchodu později než při dosažení
zákonného důchodového věku

dále zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu

dále zvýšit důchodový věk (na 65 let)

údaje jsou v procentech
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Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému opatření tři body, druhému 
jmenovanému dva body a v pořadí třetímu jmenovanému opatření jeden bod, pak seřazení 
prvních tří opatření dle dosažených bodů vypadá následovně:  

umožnit pracovníkům v předdůchodovém věku přechod  
na kratší pracovní dobu bez nepříznivého vlivu na výši  
budoucího důchodu za zaměstnance v předdůchodovém  
a v důchodovém věku       2178 bodů 
výrazněji zvýhodnit odchody do důchodu později než při  
dosažení  zákonného důchodového věku    1668 bodů 
zvýšit nabídku vhodných uchazečů o zaměstnání  
snížit odvody do sociálních fondů zaměstnancům  
dále zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu   980 bodů. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázka č.40 
Oblast aktivní politiky zaměstnanosti. 
Předložená baterie opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let z oblasti aktivní politiky 
zaměstnanosti v sobě zahrnovala 8 různých opatření, která byla zaměstnavateli v průměru, vyjma 
jednoho, označena za účinná – viz Tab. 16. 
K nejúčinnějším byla řazena dotace zaměstnavatelů na zaměstnání nezaměstnaných osob, dotace na 
zaměstnávání starších osob a podpora účasti osob starších 50 let na rekvalifikačních kurzech.  
    
Tab. 16  Účinnost opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let z oblasti aktivní politiky 

zaměstnanosti 
Opatření z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti MEAN*
poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnání nezaměstnaných osob 
předdůchodového věku 3,33

poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnávání starších osob 3,24
podporovat účast osob starších 50 let na rekvalifikačních kursech 
přizpůsobených potřebám místního trhu práce 3,23

zavést osobní poradenství a pomoc osobám starším 50 let při hledání zaměstnání 3,13
podporovat motivační kursy pro osoby starší 50 let 3,01
nabízet práci prostřednictvím agentur zprostředkovávajících občasnou práci 2,87
zvýhodnit starší pracovníky v rámci investičních pobídek 2,66
vytvářet specifická pracovní místa pro zaměstnance starší 50 let 2,43
* stupnice 1-4, kde 1= vůbec by jim to nepomohlo  a  4= velmi by jim pomohlo 
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Účinnost jednotlivých opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
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poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnání nezaměstnaných osob
předdůchodového věku

poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnávání starších osob

podporovat účast osob starších 50 let na rekvalifikačních kursech přizpůsobených
potřebám místního trhu práce

zavést osobní poradenství a pomoc osobám starším 50 let při hledání zaměstnání

podporovat motivační kursy pro osoby starší 50 let

nabízet práci prostřednictvím agentur zprostředkovávajících občasnou práci

zvýhodnit starší pracovníky v rámci investičních pobídek

vytvářet specifická pracovní místa pro zaměstnance starší 50 let

údaje jsou v procentechvelmi by pomohlo
spíše by pomohlo
spíše by nepomohlo
vůbec by nepomohlo

 
 
 
Analýza třetího stupně ukázala signifikantní  rozdíly v odpovědích zaměstnavatelů. České subjekty, 
v porovnání s ostatními, více prosazovaly opatření, která jsou založena na dotaci.  
 

podle typu vlastnictví

poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnání nezaměstnaných osob předdůchodového věku

poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnávání starších osob

Účinnost jednotlivých opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
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český subjekt
minoritní zahraniční účast
majoritní zahraniční účast

český subjekt
minoritní zahraniční účast
majoritní zahraniční účast

údaje jsou v procentechvelmi by pomohlo
spíše by pomohlo
spíše by nepomohlo
vůbec by nepomohlo

 
 
 
 
Nepodnikatelské organizace dávaly více prostoru poradenství a podpoře účasti na rekvalifikačních 
kurzech. Naopak podnikatelské subjekty by oproti ostatním více preferovaly nabídku práce 
prostřednictvím agentur zprostředkovávajících občasnou práci.  
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Účinnost jednotlivých opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
podle typu subjektu

nabízet práci prostřednictvím agentur zprostředkovávajících občasnou práci

zavést osobní poradenství a pomoc osobám starším 50 let při hledání zaměstnání

podporovat účast osob starších 50 let na rekvalifikačních kursech přizpůsobených potřebám místního trhu práce
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údaje jsou v procentech
velmi by pomohlo
spíše by pomohlo
spíše by nepomohlo
vůbec by nepomohlo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázka č.41 
Z výše uvedených opatření (viz otázka č.40) vyberte tři, která jsou podle Vás vůbec 
nejúčinnější a seřaďte je podle jejich účinnosti. 
Na první místo z pohledu účinnosti čtvrtina zaměstnavatelů vybrala poskytování dotace 
zaměstnavatelům na zaměstnání nezaměstnaných osob předdůchodového věku (25 %) a šestina 
zavedení osobního poradenství a pomoci osobám starším 50 let při hledání zaměstnání (17 %). 
Druhým nejúčinnějším opatřením pětina zaměstnavatelů označila dotace zaměstnavatelům na 
zaměstnávání starších osob (21 %) a na zaměstnání nezaměstnaných osob předdůchodového 
věku (19 %). 
Z pohledu zaměstnavatelů třetím nejúčinnějším opatřením se ukazuje být pro více jak šestinu 
dotace zaměstnavatelům na zaměstnávání starších osob (18 %) a pro 15 % pak podpora účasti 
osob starších 50 let na rekvalifikačních kursech přizpůsobených potřebám místního trhu práce. 
Pokud se podíváme na uvedená opatření bez ohledu na pořadí, pak 56 % zaměstnavatelů uvedlo 
opatření „poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnání nezaměstnaných osob 
předdůchodového věku“, 49 % zaměstnavatelů „poskytovat dotace zaměstnavatelům na 
zaměstnávání starších osob“ a 48 % zaměstnavatelů „podporovat účast osob starších 50 let na 
rekvalifikačních kursech přizpůsobených potřebám místního trhu práce“. 
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Nejúčinnější opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
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podporovat účast osob starších 50 let na rekvalifikačních kursech přizpůsobených
potřebám místního trhu práce

zavést osobní poradenství a pomoc osobám starším 50 let při hledání zaměstnání

nabízet práci prostřednictvím agentur zprostředkovávajících občasnou práci

podporovat motivační kursy pro osoby starší 50 let

vytvářet specifická pracovní místa pro zaměstnance starší 50 let

zvýhodnit starší pracovníky v rámci investičních pobídek

údaje jsou v procentech
 

 
Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému opatření tři body, druhému 
jmenovanému dva body a v pořadí třetímu jmenovanému opatření jeden bod, pak seřazení 
prvních tří opatření dle dosažených bodů vypadá následovně:  

poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnání  
nezaměstnaných osob předdůchodového věku    1288 bodů 
podporovat účast osob starších 50 let na rekvalifikačních 
kursech přizpůsobených potřebám místního trhu práce  994 bodů 
zavést osobní poradenství a pomoc osobám starším 50 let 
při hledání zaměstnání        950 bodů 
(poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnávání starších osob  948 bodů). 

    
 
 
Otázka č.42 a č.43 
Zhodnocení doplňujících opatření a jejich seřazení dle schopnosti pomoci při zaměstnávání 
osob starších 50 let. 
Vedle opatření uvedených v otázce č.40 byla zaměstnavatelům předložena doplňující baterie, 
která v sobě zahrnovala tři opatření – viz Tab. 17. 
Z analýzy, možná trochu překvapivě, vyplynulo, že všechna opatření mají v průměru dle 
zaměstnavatelů, a to bez ohledu na velikost, kapitál, …,  poměrně velkou schopnost pomoci při 
zaměstnávání osob starších 50 let, a to i zvýšená pracovně-právní ochrana zaměstnanců starších 
50 let a zvýšená kontrola nad rovností přístupu!  
(Jinými slovy: jakoby zaměstnavatelé v této otázce přiznávali odlišný přístup v případě mladších 
a starších pracovníků.)  
 
Tab. 17  Účinnost opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let z oblasti aktivní politiky 

zaměstnanosti – doplňující opatření 
Opatření z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti – doplňující opatření MEAN*
více informovat veřejnost o problematice života lidí starších 50 let 3,38
zvýšit ochranu zaměstnanců starších 50 let v pracovně právních vztazích 
(zákaz diskriminace) 3,21

zvýšit kontroly (inspekce) nad rovností přístupu 3,04
* stupnice 1-4, kde 1= vůbec by jim to nepomohlo  a  4= velmi by jim pomohlo 
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Účinnost ostatních opatření
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zvýšit ochranu zaměstnanců starších 50 let v pracovně právních
vztazích (zákaz diskriminace)

zvýšit kontroly (inspekce) nad rovností přístupu

údaje jsou v procentechvelmi by pomohlo
spíše by pomohlo
spíše by nepomohlo
vůbec by nepomohlo  

 
 
 
 
Řazení opatření dle účinnosti odpovídá pořadí podle získaných průměrných hodnot. Prvním 
nejúčinnějším opatřením je dle zaměstnavatelů větší informovanost veřejnosti o problematice 
života lidí starších 50 let (42 %), druhým zvýšení ochrany zaměstnanců starších 50 let v 
pracovně právních vztazích (38 %) a třetím pak zvýšení kontroly nad rovností přístupu (39 %).  
Z pohledu absolutního vyjádření, tedy bez ohledu na pořadí, jich větší informovanost uvedlo 89 
%, zvýšení ochrany 83 % a zvýšení kontroly 81 % zaměstnavatelů. 
 

Nejúčinnější ostatní opatření
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více informovat veřejnost o problematice života lidí starších 50 let

zvýšit ochranu zaměstnanců starších 50 let v pracovně právních
vztazích (zákaz diskriminace)

zvýšit kontroly (inspekce) nad rovností přístupu

údaje jsou v procentech  
 
 
Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému opatření tři body, druhému 
jmenovanému dva body a v pořadí třetímu jmenovanému opatření jeden bod, pak seřazení 
prvních tří opatření dle dosažených bodů vypadá následovně:  

více informovat veřejnost o problematice života lidí starších 50 let  1997 bodů 
zvýšit ochranu zaměstnanců starších 50 let v pracovně právních vztazích 1945 bodů 
zvýšit kontroly (inspekce) nad rovností přístupu    1460 bodů.  
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Otázka č.44 
Oblast pracovních podmínek a pracovní doby.  
V rámci výzkumu byla zaměstnavatelům předložena baterie 10 opatření, která se týkala pracovních 
podmínek a pracovní doby – viz Tab. 18. Ta měla být hodnocena v souvislosti se zaměstnáváním osob 
starších 50 let z pohledu přijatelnosti pro respondentův subjekt.  
Průměrné známky, které byly získány za jednotlivá opatření, ukazují, že žádné z předložených opatření 
není pro zaměstnavatele přijatelné. 
Nejmenší „problém“ zaměstnavatelé vidí v zavedení nižší pracovně-právní ochrany, ale i zde 
průměrná známka dosáhla hodnoty 3,01, tedy „spíše nepřijatelné“! 
Hlubší analýza ukázala, že menší problémy se zavedením téměř všech opatření by měly organizace, 
kde jsou zaměstnáni důchodci. Dále pak i to, že přestože zaměstnavatelé odpovídali z pohledu 
velikosti, kapitálu, … víceméně obdobně,  tak malé organizace se ve svých odpovědích velmi lišily.   
 
Tab. 18  Aplikovatelnost opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let z oblasti pracovních podmínek 

a pracovní doby 
Opatření z oblasti pracovních podmínek a pracovní doby MEAN*
nižší pracovně-právní ochrana pracovníků starších 50 let (ulehčení propouštění) 3,01
flexibilní délka i uspořádání pracovní doby 3,04
možnost pracovat na částečný úvazek (např. na 6 hodin denně) 3,07
nabídka dočasného pracovního poměru (pracovní smlouva na dobu určitou, např. 
na jeden rok) 3,08

prodloužení dovolené, dny volna navíc 3,13
povinné zahrnování podmínek pro práci osob starších 50 let do kolektivních 
smluv 3,22

větší pracovně-právní ochrana pracovníků starších 50 let (zákaz propouštění) 3,23
postupný přechod na fyzicky i psychicky méně náročnou práci bez změny výše 
mzdy 3,26

zkrácení pracovní doby s dorovnáním příjmu (dotace zaměstnavateli) 3,28
zkrácení pracovní doby bez dorovnání příjmu 3,31
* stupnice 1-4, kde 1= snadno aplikovatelné  a  4= naprosto nepřijatelné 
 

Přijatelnost vybraných opatření v oblasti pracovních podmínek a pracovní doby 
v souvislosti se zaměstnáváním osob starších 50 let
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nabídka dočasného pracovního poměru (pracovní smlouva na dobu určitou, např. na

jeden rok)
prodloužení dovolené, dny volna navíc

povinné zahrnování podmínek pro práci osob starších 50 let do kolektivních smluv

větší pracovně-právní ochrana pracovníků starších 50 let (zákaz propouštění)

postupný přechod na fyzicky i psychicky méně náročnou práci bez změny výše mzdy

zkrácení pracovní doby s dorovnáním příjmu (dotace zaměstnavateli)

zkrácení pracovní doby bez dorovnání příjmu

údaje jsou v procentech

snadno aplikovatelné
aplikovatelné
obtížně aplikovatelné
naprosto nepřijatelné
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Otázka č.45 
Z výše uvedených opatření (viz otázka č.44) vyberte tři, která jsou podle Vás nejsnáze 
aplikovatelná přímo ve vaší organizaci a seřaďte je prosím podle jejich aplikovatelnosti od 
nejsnáze použitelných. 
Za nejsnáze aplikovatelné opatření v organizaci označila více jak čtvrtina zaměstnavatelů 
nabídku dočasného pracovního poměru (27 %) a šestina možnost pracovat na částečný úvazek 
(17 %). Stejně tomu bylo i v případě druhého nejsnáze aplikovatelného opatření, kde obě 
opatření uvedla shodně šestina zaměstnavatelů. 
Třetí v pořadí nejméně problémové opatření zaměstnavatelé opět nejčastěji uváděli nabídku 
dočasného pracovního poměru (16 %) a flexibilní uspořádání pracovní doby (14 %). 
Bez ohledu na pořadí byla nejčastěji uváděna nabídka dočasného pracovního poměru (61 %), 
možnost pracovat na částečný úvazek (46 %) a flexibilní délka i uspořádání pracovní doby (32 
%). 
 

Nejsnáze aplikovatelné opatření v oblasti pracovních podmínek a pracovní doby
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údaje jsou v procentech
 

 
 
Využijeme-li možnosti přiřadit v pořadí prvně jmenovanému opatření tři body, druhému 
jmenovanému dva body a v pořadí třetímu jmenovanému opatření jeden bod, pak seřazení 
prvních tří opatření dle dosažených bodů vypadá následovně:  

nabídka dočasného pracovního poměru     1369 bodů 
možnost pracovat na částečný úvazek (např. na 6 hodin denně) 1013 bodů 
zkrácení pracovní doby bez dorovnání příjmu     659 bodů.  
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Otázka č.46 
Která tři z výše rozebíraných oblastí mohou nejvíce přispět k řešení problematiky zaměstnávání 
osob starších 50 let. 
Oblastmi, které mohou nejvíce přispět k řešení problematiky zaměstnávání osob jsou pro více jak dvě 
třetiny zaměstnavatelů vzdělávání a kvalifikace (68 %), pro téměř dvě třetiny aktivní politika 
zaměstnanosti (66 %) a pro tři pětiny příjmová a mzdová politika (60 %). Polovina zaměstnavatelů je 
přesvědčena, že velký potenciál je i v oblasti pracovních podmínek a pracovní doby (51 %), čtvrtina, 
že v oblasti zdravotnictví a omezení invalidity (26 %) a pětina v oblasti starobních důchodů (21 %). 
 

Oblasti s největším přínosem na pracovní uplatnění osob starších 50 let
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údaje jsou v procentech
 

Další analýza ukázala, že možnosti k řešení problematiky zaměstnávání osob starších 50 let  v oblasti 
vzdělávání a kvalifikace a v oblasti aktivní politiky vidí zejména zaměstnavatelé s majoritní zahraniční 
účastí, dále pak ti, co mají zpracovaný plán náboru pracovníků a plán rozvoje lidských zdrojů. 
Možnosti v oblasti příjmové a mzdové politiky a v oblasti pracovních podmínek, pracovní doby vidí 
naopak častěji české subjekty a ti zaměstnavatelé, kteří nemají zpracovaný plán náboru pracovníků a 
plán rozvoje lidských zdrojů.  
 

příjmová a mzdová politika

pracovní podmínky, pracovní doba

Oblasti s největším přínosem na pracovní uplatnění osob starších 50 let
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majoritní zahraniční účast

údaje jsou v procentech  
Vedle toho opatření z oblasti pracovních podmínek, pracovní doby by mohla přispět k řešení 
problematiky zaměstnávání osob starších 50 let častěji i podle malých organizací, organizací 
nezaměstnávající osoby starší 50 let a organizací z odvětví obchodu a stravování.     
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Otázka č.47 
Která tři z uvedených opatření by podle Vašeho názoru nejvíce pomohla lidem starším 50 let při 
hledání zaměstnání. 
Zaměstnavatelům bylo na závěr hodnocení baterií opatření dle oblastí předloženo 7 vybraných opatření 
s různých oblastí – viz Tab.19. Z těchto měli vybrat tři, která by nejvíce mohla napomoci při hledání 
zaměstnání osobám starším 50 let. 
Z uvedených opatření by jednoznačně dle zaměstnavatelů nejvíce k zaměstnávání starších osob 
pomohly podpora nových pracovních míst pro starší zaměstnance a odborné vzdělávání, rekvalifikace. 
 
Tab. 19  Opatření ke zvýšení uplatnění osob starších 50 let  
Opatření  podíl kladných odpovědí v % 
podpora nových pracovních míst pro starší zaměstnance 65 
odborné vzdělávání, rekvalifikace 62 
zdravotní péče o starší zaměstnance 38 
zkrácení pracovní doby 35 
přechod na fyzicky nebo duševně méně náročnou práci 34 
finanční zvýhodnění starších zaměstnanců 32 
přizpůsobení pracovního prostředí věku 27 
 

Konkrétní opatření s největším přínosem na pracovní uplatnění osob starších 50 let
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Pomoc v opatření „odborné vzdělávání, rekvalifikace“ vidí zejména nepodnikatelské subjekty a 
organizace označované jako odborně náročné služby. Opatření „zkrácení pracovní doby“ častěji 
uváděly malé organizace, organizace z odvětví obchodu a stravování a organizace, které nemají 
vyhotovený plán lidského rozvoje. 
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NYNÍ K SITUACI PŘÍMO VE VAŠÍ ORGANIZACI 
 
Otázka č.48 a č.49 
Realizujete nějaká opatření, která by umožnila vaší organizaci zaměstnávat ve větší míře 
pracovníky starší 50 let? 
Opatření, která by umožnila ve větší míře zaměstnávat pracovníky starší 50 let ve své organizaci 
realizuje pouze 5 % zaměstnavatelů. Absolutně to znamená, že jich je 51.  
 

Realizovaná opatření umožňující zaměstnávat ve větší míře pracovníky starší 50 let
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95%
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Mezi nimi jsou významně častěji zastoupeny nepodnikatelské subjekty, subjekty, kde působí odbory, 
dále pak organizace, kde již teď jsou zaměstnáni ve větší míře důchodci a organizace, které mají 
vyhotovený plán náboru pracovníků a plán rozvoje lidských zdrojů. 
 

odbory v organizaci

podíl osob starších 50 let na celkovém počtu zaměstnanců

Realizovaná opatření umožňující zaměstnávat ve větší míře pracovníky starší 50 let
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Otázka č.50 JEN PRO TY, KTEŘÍ V OTÁZCE Č.48 ODPOVĚDĚLI ANO 
Uskutečňujete ve Vaší organizaci některé z následujících opatření? 
V organizacích, které umožňují zaměstnávat ve větší míře pracovníky starší 50 let, aplikují 
z vybraných opatření nejčastěji možnost práce na zkrácený úvazek a rekvalifikace a/nebo 
odbornou přípravu osob starších 50 let – viz Tab. 20.   
 
 
Tab. 20  Uskutečňovaná opatření v organizacích, které umožňují zaměstnávat ve větší míře 

pracovníky starší 50 let  
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Opatření  počet kladných odpovědí (z 51)
možnost práce na zkrácený pracovní úvazek 40 
rekvalifikace a odborná příprava osob starších 50 
let 36 

výchova k úctě ke stáří 29 
pružná pracovní doba 25 
úprava pracovních podmínek podle potřeb osob 
starších 50 let 13 

úprava pracovního prostředí podle potřeb osob 
starších 50 let 10 

úprava zaměstnávání starších zaměstnanců zahrnutá 
v kolektivní smlouvě 10 

programy zaměřené na zvyšování pracovní 
výkonnosti osob starších 50 let 10 

 
Výčet vybraných opatření uskutečněných v organizaci
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údaje jsou v procentech  
 
 
 
 
 
 
 

Otázka č.51 
Která z opatření by bylo možné v rámci vaší organizace za stávajících podmínek realizovat 
Za stávajících podmínek by pro dvě třetiny zaměstnavatelů byla nejméně složitá implementace práce 
na zkrácený úvazek a výchova k úctě ke stáří. U tří pětin zaměstnavatelů by bylo možné provádět 
rekvalifikace a/nebo odbornou přípravu osob starších 50 let a u poloviny pak pružnou pracovní dobu – 
viz Tab. 21. 
Zavedení programů zaměřených na zvyšování pracovní výkonnosti osob starších 50 let by zřejmě 
nemělo být velkým problémem pro třetinu zaměstnavatelů, pro čtvrtinu pak úprava pracovních 
podmínek podle potřeb osob starších 50 let. 
Úpravu zaměstnávání starších zaměstnanců zahrnutou v kolektivní smlouvě a úpravu pracovního 
prostředí podle potřeb osob starších 50 let by mohla v dnešní situaci bez velkých problémů provést 
pouze pětina zaměstnavatelů. 
.                                                          
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Tab. 21  Opatření, která jsou za stávajících podmínek v organizaci realizovatelná 
Opatření  počet kladných odpovědí v %
možnost práce na zkrácený pracovní úvazek 69 
výchova k úctě ke stáří 67 
rekvalifikace a odborná příprava osob starších 50 let 60 
pružná pracovní doba 51 
programy zaměřené na zvyšování pracovní výkonnosti 
osob starších 50 let 34 

úprava pracovních podmínek podle potřeb osob starších 50 
let 27 

úprava zaměstnávání starších zaměstnanců zahrnutá v 
kolektivní smlouvě 21 

úprava pracovního prostředí podle potřeb osob starších 50 
let 21 

 
Potenciální proveditelnost vybraných opatření v organizaci

69

67

60

51

35

28

22

21
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možnost práce na zkrácený pracovní úvazek

výchova k úctě ke stáří

rekvalifikace a odborná příprava osob starších 50 let

pružná pracovní doba

programy zaměřené na zvyšování pracovní výkonnosti osob starších 50 let

úprava pracovních podmínek podle potřeb osob starších 50 let

úprava zaměstnávání starších zaměstnanců zahrnutá v kolektivní smlouvě

úprava pracovního prostředí podle potřeb osob starších 50 let

údaje jsou v procentech  
Malé organizace v porovnání s většími a velkými by častěji mohly v současné době zavést práci na 
zkrácený úvazek, pružnou pracovní dobu a úpravu pracovních podmínek podle potřeb osob starších 50 
let.  
 

úprava pracovních podmínek podle potřeb osob starších 50 let

Potenciální proveditelnost vybraných opatření v organizaci

34

24
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23
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500 - 999 zaměstnanců
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údaje jsou v procentech
 

 
Naopak ve velkých organizacích by oproti ostatním byla jednodušší úprava zaměstnávání starších 
zaměstnanců zahrnutá v kolektivní smlouvě a dále pak zavedení programů zaměřených na zvyšování 
pracovní výkonnosti osob starších 50 let. Jedná se zejména o organizace, kde je zahraniční kapitál, kde 
působí odbory, o organizace z odvětví zpracovatelského průmyslu a o ty, kde mají zpracovaný plán 
náboru pracovníků a plán rozvoje lidských zdrojů. 
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Potenciální proveditelnost vybraných opatření v organizaci
úprava zaměstnávání starších zaměstnanců zahrnutá v kolektivní smlouvě

programy zaměřené na zvyšování pracovní výkonnosti osob starších 50 let
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méně než 100 zaměstnanců

100 - 499 zaměstnanců

500 - 999 zaměstnanců

1.000 a více zaměstnanců

údaje jsou v procentech

 
Organizace, které mají zpracovaný plán náboru pracovníků a plán rozvoje lidských zdrojů by také 
snáze v současné době zaváděly rekvalifikace a/nebo odbornou přípravu osob starších 50 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázka č.52 
Jakou formou se vaše organizace podílí na dalším vzdělávání všech zaměstnanců?  
Čtyři pětiny zaměstnavatelů v rámci šetření uvedly, že zařazují všechny pracovníky bez ohledu na věk 
do podnikového vzdělávání podle požadavků vykonávané profese a že poskytují informace 
zaměstnancům o možnostech dalšího vzdělávání – viz Tab. 22. 
Příspěvek zaměstnancům na vzdělávací kursy poskytují necelé tři čtvrtiny zaměstnavatelů, 6 z 10 
zaměstnavatelů motivuje své zaměstnance k zvyšování kvalifikace možnostmi kariérního růstu a 
polovina jich pak zaměstnance motivuje finančně. 
Neplacené volno za účelem vzdělávání poskytují 4 z 10 zaměstnanců a pouze sedmina jich pořádá 
speciální kursy pro zaměstnance starší 50 let.  
 
Tab. 22  Formy participace zaměstnavatele na vzdělávání zaměstnanců 
Formy  počet kladných odpovědí v %
zařazování všech pracovníků bez ohledu na věk do 
podnikového vzdělávání podle požadavků vykonávané 
profese 

83 

poskytování informací zaměstnancům o možnostech 
dalšího vzdělávání 80 

příspěvek zaměstnancům na vzdělávací kursy 72 
motivace k zvyšování kvalifikace daná možnostmi 
kariérního růstu 58 

finanční motivace k zvyšování kvalifikace 48 
poskytování neplacené dovolené za účelem vzdělávání 41 
pořádání speciálních kursů pro zaměstnance starší 50 let 14 
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Způsoby vzdělávání zaměstnanců v organizaci
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zařazování všech pracovníků bez ohledu na věk do podnikového vzdělávání podle
požadavků vykonávané profese

poskytování informací zaměstnancům o možnostech dalšího vzdělávání

příspěvek zaměstnancům na vzdělávací kursy

motivace k zvyšování kvalifikace daná možnostmi kariérního růstu

finanční motivace k zvyšování kvalifikace

poskytování neplacené dovolené za účelem vzdělávání

pořádání speciálních kursů pro zaměstnance starší 50 let

údaje jsou v procentech  
 
Vyjma pořádání speciálních kursů pro zaměstnance starších 50 let se všechny ostatní formy participace 
zaměstnavatelů na vzdělávání svých zaměstnanců významně častěji uplatňují v nepodnikatelské sféře, 
v subjektech se zahraniční účastí, ve velkých organizacích, v organizacích, kde pracuje vyšší procento 
osob starších 50 let, dále pak tam, kde působí odbory, kde mají zpracovaný plán náboru zaměstnanců a 
plán rozvoje lidských zdrojů.  
 
 
 
 
Otázka č.53 
Jak obecně hodnotíte efektivitu finančních prostředků vynakládaných na vzdělávání 
zaměstnanců starších 50 let? 
O vysoce efektivním vynaložení svých finančních prostředků na vzdělávání je přesvědčeno 6 z 10 
zaměstnavatelů (o velmi vysokém 7 %, vysokém 51 %, o nízkém 37 % a o velmi nízkém 5 %). 
 

Hodnocení efektivity finančních prostředků vynakládaných na vzdělávání 
zaměstnanců starších 50 let

52%

37%

4%

7%
velmi vysoká
vysoká
nízká
velmi nízká

 
 
 
Nízkou efektivitu prezentovaly zejména podnikatelské subjekty, subjekty s českým kapitálem, 
organizace z odvětví obchodu a stravování, organizace, kde nepůsobí odbory, malí zaměstnavatelé, 
zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají osoby starší 50 let a ti, kteří nemají zpracovaný plán rozvoje 
lidských zdrojů. 
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počet zaměstnanců

typ subjektu

typ vlastnictví

odbory v organizaci

Hodnocení efektivity finančních prostředků vynakládaných na vzdělávání 
zaměstnanců starších 50 let

6
7

5
13

6
10

6
21

7

9
6

41
56
65
54

50
61
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1
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majoritní zahraniční účast

ano
ne

údaje jsou v procentech
velmi vysoká
vysoká
nízká
velmi nízká

 
 
 
Otázka č.54 
Do jakého věku zaměstnanců je podle Vás efektivní investovat do jejich vzdělávání? 
Necelých 7 % zaměstnavatelů na tuto otázku odpovědělo, že bez omezení po celou dobu pracovního 
poměru a necelá 2 % do věku odchodu do důchodu. Všemi ostatními byla stanovena věková hranice – 
viz Tab. 23. 
 
Tab. 23  Nejvyšší věk vhodný pro zaměstnavatele na investice do vzdělání  
Věkové kategorie  podíl v % 
30 – 39 2 
40 – 49 15 
50 – 54 16 
55 – 59 25 
60 – 63 28 
64 a více 6 
bez omezení 5 
po celou dobu pracovního poměru 1 
do věku hranice starobního důchodu 2 
podle typu zaměstnání 0 

 
Zlomovými body se pro zaměstnavatele ukazuje být  věk 50 roků (15 %), 55 roků (21 %) a 60 roků 
(20 %). 
Na růst hranice věku, do které zaměstnavatel považuje investici do vzdělání za efektivní, pozitivně 
působí vliv odborů, velikost organizace (čím větší, tím lépe), zpracování plánu rozvoje lidských zdrojů 
a skutečnost, že jde o nepodnikatelský subjekt.  
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Otázka č.2 
Do které kategorie byste vaši organizaci zařadil/a? 

Typ subjektu

84%

16%

podnikatelský subjekt

nepodnikatelský subjekt

 

 

 

 

 

Otázka č.3 
A do které kategorie byste zařadil/a vaši organizaci pokud jde o typ vlastnictví? 

Typ vlastnictví
4%

21%

75%

český subjekt

minoritní zahraniční účast

majoritní zahraniční účast
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Otázka č.4 
Jaký je typ činnosti vaší organizace? 

Odvětví
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údaje jsou v procentech

 

 

 

 

 

Otázka č.5 
Působí ve vaší organizaci odbory? 

Odbory v organizaci
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Otázka č.6 a 7 
Pokuste se prosím odhadnout, kolik lidí celkem pracuje ve vaší organizaci. Započítejte prosím 
všechny vaše pobočky v ČR, všechna oddělení apod.! 

Počet zaměstnanců
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35
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2
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52

celkem mladší 50 let starší 50 let, ale ne
důchodového věku

lidé v důchodovém věku

údaje jsou v procentech

1.000 a více zaměstnanců
500 - 999 zaměstnanců
100 - 499 zaměstnanců
6 - 99 zaměstnanců
1 - 5 zaměstnanců
žádný zaměstnanec

 

 

 

 

Otázka č.8 
Má vaše organizace nějaké pobočky či expozitury nebo dislokovaná pracoviště, popř. 
centrálu?

Pobočky v organizaci
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Otázka č.15 
Mohl/a byste prosím nejprve uvést, zdali jsou to manuální profese či profese nemanuální? 

Podíl manuálních a nemanuálních profesí

34%

66%

manuální

nemanuální
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 1  

ID: ________________ 

1. Je vaše organizace řízena z domova? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 UKONČETE INTERVIEW 
- ne ..........................................................  2 

2. Do které kategorie byste vaši organizaci zařadil/a? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- podnikatelský subjekt ..........................  1 
- nepodnikatelský subjekt .......................  2 POKRAČUJTE OT. Č. 4 

3. A do které kategorie byste zařadil/a vaši organizaci pokud jde o typ vlastnictví? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- český subjekt .................................................................................................................................. 1 
- organizace s minoritní zahraniční majetkovou účastí .................................................................... 2 
- organizace s majoritní zahraniční majetkovou účastí .................................................................... 3 

4. Jaký je typ činnosti vaší organizace? 
(Vypište co nejpodrobněji) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Působí ve vaší organizaci odbory? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 - ne ....................................................... 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

6. Pokuste se prosím odhadnout, kolik lidí celkem pracuje ve vaší organizaci. Započítejte prosím 
všechny vaše pobočky v ČR, všechna oddělení apod.! 
(Vypište konkrétní počet zaměstnanců; pokud organizace zaměstnává méně než 6 pracovníků, ukončete interview) 

- ____________ zaměstnanců 

7. A kolik z těchto zaměstnanců představují zaměstnanci mladší 50 let a kolik zaměstnanců je 
naopak starších 50 let? 
(Vypište počet jednotlivých skupin zaměstnanců; součet musí být roven celkovému počtu zaměstnanců uvedenému v ot. č. 
6) 

a) mladší 50 let:    ____________ zaměstnanců 

b) starší 50 let, ale ne důchodového věku:  ____________ zaměstnanců 

c) lidé v důchodovém věku:   ____________ zaměstnanců 
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8. Nyní se prosím zamyslete nad celou vaší organizací, včetně všech případných poboček v České 
republice i v zahraničí, včetně případné mateřské společnosti, centrály v ČR nebo v zahraničí.  
Má vaše organizace nějaké pobočky či expozitury nebo dislokovaná pracoviště, popř. 
centrálu? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano .................................................................................................................................................. 1 
9. A nyní prosím uveďte, kolik lidí celkem pracuje přímo v této provozovně. 

(Vypište konkrétní počet zaměstnanců) 

- ____________ zaměstnanců 

- ne, toto je jediné působiště naší organizace ................................................................................... 2 

10. A kolik z těchto zaměstnanců přímo v této provozovně představují zaměstnanci mladší 50 let  
a kolik zaměstnanců je naopak starších 50 let? 
(Vypište počet jednotlivých skupin zaměstnanců; součet musí být roven celkovému počtu zaměstnanců uvedenému v ot. č. 
9) 

a) mladší 50 let:    ____________ zaměstnanců 

b) starší 50 let, ale ne důchodového věku:  ____________ zaměstnanců 

c) lidé v důchodovém věku:   ____________ zaměstnanců 

11. Má vaše organizace zpracovaný plán náboru pracovníků? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano, velmi podrobný ...................................................................................................................... 1 
- ano, ale jen rámcový ...................................................................................................................... 2 
- ne, pracovníky přijímáme podle aktuálních potřeb ....................................................................... 3 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

12. A má vaše organizace zpracovaný plán rozvoje lidských zdrojů? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano, velmi podrobný ...................................................................................................................... 1 
- ano, ale jen rámcový ...................................................................................................................... 2 
- ne, pracovníky přijímáme podle aktuálních potřeb ....................................................................... 3 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

13. Zohledňuje mzdový/platový řád ve vaší organizaci senioritu pracovníků? (Čím déle je 
pracovník v organizaci zaměstnán, tím vyšší má mzdu)? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 - ne ............................................................ 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

14. Do jaké míry jsou pro vaši organizaci atraktivní pracovníci starší 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- velmi atraktivní ....................................  4 - spíše neatraktivní .................................... 2 
- spíše atraktivní .....................................  3 - zcela neatraktivní .................................... 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

15. Následující otázky se budou vztahovat k pracovní pozici, která se ve vaší organizaci 
vyskytuje nejčastěji. Mohl/a byste prosím nejprve uvést, zdali jsou to manuální profese či 
profese nemanuální? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- manuální profese ..................................  1 - nemanuální profese ................................. 2 
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16. Nyní Vám budu číst jednotlivé důvody, proč lidé starší 50 let odmítají nabízená pracovní místa. 
Řekněte mi prosím, jak často se setkáváte s těmito důvody u starších lidí přímo ve vaší 
organizaci? Hovořit budeme o pracovních pozicích, které se u vás vyskytují nejčastěji. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 172 

 velmi často občas zřídka vůbec ne neví

a) nízká mzda 4 3 2 1 9 

b) namáhavá práce 4 3 2 1 9 

c) nevyhovující rozložení pracovní doby 4 3 2 1 9 

d) neochota k přesčasům 4 3 2 1 9 

e) zdravotní důvody 4 3 2 1 9 

f) neochota dojíždět 4 3 2 1 9 

g) neochota podstoupit rekvalifikaci, další vzdělávání 4 3 2 1 9 

h) neochota pracovat na zkrácený úvazek 4 3 2 1 9 

i) jiný důvod (vypište): 4 3 2 1 9 

j) jiný důvod (vypište): 4 3 2 1 9 

17. Vyberte prosím tři důvody, se kterými se setkáváte nejčastěji a seřaďte je podle četnosti 
výskytu. 
(Předložte respondentovi seznam důvodů a zapište jejich kód) KARTA DŮVODY I. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

18. Další otázka se týká jednotlivých okolností a postojů osob starších 50 let, které mohou ztěžovat 
jejich uplatnění na trhu práce. Do jaké míry tyto okolnosti ztěžují uplatnění osob starších 50 let 
přímo ve vaší organizaci? Opět budeme hovořit o pracovních pozicích, které se u vás vyskytují 
nejčastěji. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 173 

 velmi 
ztěžuje 

trochu 
ztěžuje 

téměř 
neztěžuje 

vůbec 
neztěžuje neví

a) nabízená mzda se jim zdá nízká 4 3 2 1 9 

b) nabízené zaměstnanecké výhody považují za nedostatečné 4 3 2 1 9 

c) nezvládají měnící se požadavky na pracovní výkon 4 3 2 1 9 

d) nezvládají měnící se požadavky na profesní znalosti 4 3 2 1 9 

e) nejsou ochotni se dále vzdělávat 4 3 2 1 9 

f) nemají dostatečnou fyzickou sílu 4 3 2 1 9 

g) nemají potřebnou psychickou odolnost 4 3 2 1 9 
h) náklady práce na pracovníky starší 50 let jsou příliš vysoké 4 3 2 1 9 
i) nechtějí pracovat přesčas, přestože je to nutné 4 3 2 1 9 

j) nemůžeme je zaměstnávat na zkrácenou pracovní dobu 4 3 2 1 9 

k) pracovníci starší 50 let mají vysokou nemocnost 4 3 2 1 9 

l) máme dostatek mladších uchazečů 4  3 2 1 9 
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19. Jaké jsou, podle Vašich zkušeností z vaší organizace, hlavní důvody, proč lidé zůstávají 
v práci  
i po dosažení důchodového věku? Opět mi jde o pozice, které se u vás vyskytují nejčastěji. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) chtějí si vydělat více peněz 4 3 2 1 9 
b) chtějí se seberealizovat 4 3 2 1 9 
c) snaha zůstat mezi mladšími 4 3 2 1 9 
d) chtějí si udržet životní úroveň 4 3 2 1 9 
e) nechtějí se vzdát pracovní činnosti 4 3 2 1 9 
f) snaží se neztratit kontakt s lidmi 4 3 2 1 9 

g) mají pocit nenahraditelnosti 4 3 2 1 9 
h) chtějí vyplnit svůj volný čas 4 3 2 1 9 
i) práce je baví 4 3 2 1 9 
j) mají potřebu předat zkušenosti 4 3 2 1 9 
k) nepřipouštějí si, že stárnou 4 3 2 1 9 
l) nutnost zaučení svého nástupce 4 3 2 1 9 
m) chtějí být užiteční 4 3 2 1 9 

20. A nyní prosím vyberte tři důvody, které jsou podle Vašich zkušeností nejčastější a seřaďte je 
prosím podle četnosti výskytu. 
(Předložte respondentovi seznam důvodů a zapište jejich kód) KARTA DŮVODY II. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

21. A naopak, jaké jsou, podle Vašich zkušeností, hlavní důvody, proč někteří lidé odcházejí  
do důchodu ještě před dosažením důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) chtějí pečovat o rodinné příslušníky 4 3 2 1 9 
b) chtějí být s rodinou 4 3 2 1 9 
c) jsou celkově unavení, vyčerpaní z práce 4 3 2 1 9 
d) problematické cestování do zaměstnání 4 3 2 1 9 
e) snažíme se je nahradit mladými lidmi 4 3 2 1 9 
f) už nedovedou být užiteční 4 3 2 1 9 
g) mají zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav 4 3 2 1 9 

h) nejsou schopni naplnit očekávání, která jsou s jejich 
prací spojena 4 3 2 1 9 

i) byli propuštěni z důvodu nadbytečnosti 4 3 2 1 9 
j) obtížně vycházejí s mladšími spolupracovníky 4 3 2 1 9 
k) neumí se přizpůsobit 4 3 2 1 9 
l) chtějí se věnovat svým koníčkům, zálibám 4 3 2 1 9 
m) museli by se učit novým pracovním dovednostem,  

což se jim nechce 4 3 2 1 9 
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22. A nyní prosím vyberte tři důvody, které jsou podle Vašich zkušeností vůbec nejčastější a 
seřaďte je podle četnosti výskytu. 
(Předložte respondentovi seznam důvodů a zapište jejich kód) KARTA DŮVODY III. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

23. Řekl/a byste, na základě Vašich zkušeností v této organizaci, že lidé ve věku od 25 do 35 let 
mají jako pracovníci tyto vlastnosti? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 35 

 velmi spíše ani tak, 
ani tak spíše velmi  

a) jsou ochotni pracovat 
na zkrácený úvazek 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat  

na zkrácený úvazek 

b) jsou ochotni předávat nabyté 
zkušenosti 1 2 3 4 5 nejsou ochotni předávat 

nabyté zkušenosti 

c) jsou spolehliví 1 2 3 4 5 nejsou spolehliví 

d) jsou zkušení 1 2 3 4 5 nejsou zkušení 

e) jsou ochotni přijmout i méně 
atraktivní činnost 1 2 3 4 5 nejsou ochotni přijmout  

i méně atraktivní činnost 

f) mají jazykové znalosti 1 2 3 4 5 nemají jazykové znalosti 

g) jsou ochotni dále se vzdělávat 1 2 3 4 5 nejsou ochotni dále  
se vzdělávat 

h) mají dobré pracovní návyky 1 2 3 4 5 mají špatné pracovní návyky

i) jsou výkonní 1 2 3 4 5 jsou nevýkonní 

j) jsou ochotni pracovat přesčas 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat 
přesčas 

k) jsou ochotni pracovat 
na směny 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat  

na směny 

l) jsou loajální 1 2 3 4 5 nejsou loajální 

m) mají nízké platové nároky 1 2 3 4 5 mají vysoké platové nároky 

n) dokáží se přizpůsobit 
technologickým změnám 1 2 3 4 5 nedokáží se přizpůsobit 

technologickým změnám 

o) umí pracovat 
s počítačem 1 2 3 4 5 neumí pracovat s počítačem 

p) jsou ochotni dojíždět 1 2 3 4 5 nejsou ochotni dojíždět 

q) mají dobrý zdravotní stav 1 2 3 4 5 mají špatný zdravotní stav 
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24. A nyní se prosím zamyslete nad skupinou lidí starších 50 let z hlediska jejich uplatnění ve vaší 
organizaci. Domníváte se, že lidé starší 50 let mají jako pracovníci tyto vlastnosti? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 35 

 velmi spíše ani tak, 
ani tak spíše velmi  

a) jsou ochotni pracovat 
na zkrácený úvazek 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat  

na zkrácený úvazek 

b) jsou ochotni předávat nabyté 
zkušenosti 1 2 3 4 5 nejsou ochotni předávat 

nabyté zkušenosti 
c) jsou spolehliví 1 2 3 4 5 nejsou spolehliví 
d) jsou zkušení 1 2 3 4 5 nejsou zkušení 

e) jsou ochotni přijmout i méně 
atraktivní činnost 1 2 3 4 5 nejsou ochotni přijmout  

i méně atraktivní činnost 

f) mají jazykové znalosti 1 2 3 4 5 nemají jazykové znalosti 

g) jsou ochotni dále se 
vzdělávat 1 2 3 4 5 nejsou ochotni dále  

se vzdělávat 
h) mají dobré pracovní návyky 1 2 3 4 5 mají špatné pracovní návyky
i) jsou výkonní 1 2 3 4 5 jsou nevýkonní 

j) jsou ochotni pracovat 
přesčas 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat 

přesčas 

k) jsou ochotni pracovat 
na směny 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat  

na směny 

l) jsou loajální 1 2 3 4 5 nejsou loajální 
m) mají nízké platové nároky 1 2 3 4 5 mají vysoké platové nároky 

n) dokáží se přizpůsobit 
technologickým změnám 1 2 3 4 5 nedokáží se přizpůsobit 

technologickým změnám 
o) umí pracovat s počítačem 1 2 3 4 5 neumí pracovat s počítačem 
p) jsou ochotni dojíždět 1 2 3 4 5 nejsou ochotni dojíždět 
q) mají dobrý zdravotní stav 1 2 3 4 5 mají špatný zdravotní stav 

25. Představte si prosím, že byste se ve vaší organizaci rozhodoval/a, kterého ze stejně kvalitních 
uchazečů přijmout na pracovní pozici, která se ve vaší organizaci vyskytuje nejčastěji. Pro 
koho byste se rozhodl/a? 
(Zakroužkujte jednu možnost z každé dvojice; připomeňte respondentovi jeho odpověď na ot. č. 15) 

a)   absolvent 1 2 starší pracovník v předdůchodovém věku
b)   mladý člověk, který právě založil rodinu 1 2 žena krátce po mateřské dovolené 
c)   absolvent 1 2 důchodce 
d)   starší pracovník v předdůchodovém věku 1 2 mladý člověk, který právě založil rodinu 
e)   žena krátce po mateřské dovolené 1 2 absolvent 
f)   důchodce 1 2 mladý člověk, který právě založil rodinu 
g)   starší pracovník v předdůchodovém věku 1 2 žena krátce po mateřské dovolené 
h)   mladý člověk, který právě založil rodinu 1 2 absolvent 
i)   důchodce 1 2 starší pracovník v předdůchodovém věku
j)   žena krátce po mateřské dovolené 1 2 důchodce 
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26. Jaké vlastnosti by podle Vás měli mít pracovníci starší 50 let, aby byli pro vaši organizaci 
atraktivnější pracovní silou? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 1 

starší pracovníci by oproti současnosti měli: rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) mít vyšší kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti 4 3 2 1 9 
b) lépe zvládat práci s počítači a moderní komunikační 

technikou 4 3 2 1 9 

c) mít lepší znalost cizích jazyků 4  3 2 1 9 

d) být v práci snaživější 4 3 2 1 9 

e) mít větší zájem o svou práci 4 3 2 1 9 

f) být více ochotni spolupracovat s mladšími 
pracovníky 4 3 2 1 9 

g) být více ochotni dále se vzdělávat 4 3 2 1 9 

h) být méně nemocní 4 3 2 1 9 

i) být v lepší fyzické kondici 4 3 2 1 9 

j) být ochotni pracovat za méně peněz 4 3 2 1 9 

k) mít nižší daně a odvody ze mzdy 4 3 2 1 9 

27. A nyní prosím vyberte tři vlastnosti, které jsou pro Vás vůbec nejdůležitější. Opět prosím tři 
nejdůležitější vlastnosti seřaďte podle důležitosti. 
(Předložte respondentovi seznam vlastností a zapište jejich kód) KARTA VLASTNOSTI 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

28. Do jaké míry využíváte ve vaší organizaci jednotlivé typy kontraktů v oblasti zaměstnávání? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 172 

 velmi často občas zřídka vůbec ne neví
a) krátkodobý pracovní poměr (tj. na dobu 

nepřesahující 6 měsíců) 4 3 2 1 9 

b) pracovní poměr na dobu určitou 4 3 2 1 9 

c) práci na částečný úvazek 4 3 2 1 9 

d) domácí práce (teleworking, homeworking) 4 3 2 1 9 

29. Do jaké míry považujete jednotlivé typy kontraktů obecně za vhodné? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 174 

 rozhodně 
vhodné 

spíše 
vhodné 

spíše 
nevhodné 

rozhodně 
nevhodné neví

a) krátkodobý pracovní poměr (tj. na dobu 
nepřesahující 6 měsíců) 4 3 2 1 9 

b) pracovní poměr na dobu určitou 4 3 2 1 9 

c) práci na částečný úvazek 4 3 2 1 9 

d) domácí práce (teleworking, homeworking) 4 3 2 1 9 
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30. A do jaké míry považujete tyto typy kontraktů za vhodné pro zaměstnávání osob starších 50 
let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 174 

 rozhodně 
vhodné 

spíše 
vhodné 

spíše 
nevhodné 

rozhodně 
nevhodné neví

a) krátkodobý pracovní poměr (tj. na dobu 
nepřesahující 6 měsíců) 4 3 2 1 9 

b) pracovní poměr na dobu určitou 4 3 2 1 9 

c) práci na částečný úvazek 4 3 2 1 9 

d) domácí práce (teleworking, homeworking) 4 3 2 1 9 

31. Jak závažná je podle Vás problematika zaměstnávání osob starších 50 let v ČR obecně? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- velmi závažná ......................................  3 - nepodstatná ............................................. 1 
- méně závažná .......................................  2 - neví ......................................................... 9 

Do jaké míry by podle Vás pomohla následující opatření osobám starším 50 let v jejich 
pracovním uplatnění? 

32. Nejprve budeme hovořit o opatřeních v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 150 

 velmi by jim 
to pomohlo   vůbec by jim 

to nepomohlo neví

a) poskytovat více informací o příležitostech dalšího 
vzdělávání 4 3 2 1 9 

b) zavést bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené 
na profesní rozvoj a další vzdělávání starších osob 4 3 2 1 9 

c) dotovat zaměstnavatelům školení starších osob 4 3 2 1 9 

d) podporovat nabídku vzdělávacích kursů, jejichž 
výuka je přizpůsobena starším lidem 4 3 2 1 9 

e) umožnit zaměstnancům starším 50 let získat 
poukázky na kursy dalšího vzdělávání podle 
vlastního výběru 

4 3 2 1 9 

f) zlepšit odbornou připravenost osob starších 50 let 4 3 2 1 9 

g) rozšířit vzdělávání pracovníků starších 50 let 4 3 2 1 9 

h) zavést bezplatné poradenství pro zaměstnavatele  
týkající se možností a podmínek dalšího vzdělávání 
osob starších 50 let 

4 3 2 1 9 

i) jiné (vypište):      
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33. Nyní prosím vyberte tři z těchto opatření, která jsou podle Vás vůbec nejvíce nápomocná. 
Seřaďte je prosím podle jejich schopnosti pomoci osobám starším 50 let v jejich pracovním 
uplatnění. 
(Předložte respondentovi seznam opatření a zapište jejich kód) KARTA OPATŘENÍ I. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

34. Další opatření se týkají oblasti zdravotnictví a omezení invalidity. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 150 

 velmi by jim 
to pomohlo   vůbec by jim 

to nepomohlo neví

a) zvýšit nabídku vhodných uchazečů o zaměstnání  
se zdravotním postižením ze strany úřadů práce 4 3 2 1 9 

b) zrušit povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné  
za osoby s těžším zdravotním postižením 4 3 2 1 9 

c) snížit pojistné odváděné zaměstnavateli za osoby 
se zdravotním znevýhodněním 4 3 2 1 9 

d) systematicky zvyšovat odbornou připravenost osob 
se zdravotním postižením 4 3 2 1 9 

e) zamezit obcházení povinnosti zaměstnavatelů při 
odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů 
zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří 
jsou osobami se zdravotním postižením 

4 3 2 1 9 

f) zavést aktivační programy pro občany se 
zdravotním postižením s cílem usnadnit jejich 
pracovní zapojení 

4 3 2 1 9 

g) zvýšit odvod do státního rozpočtu za každou osobu 
chybějící do kvóty pro povinné zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením 

4 3 2 1 9 

h) objektivněji posuzovat zdravotní způsobilost 
uchazečů o zaměstnání 4 3 2 1 9 

i) jiné (vypište):      

35. Nyní prosím vyberte tři z těchto opatření, která jsou podle Vás vůbec nejúčinnější. Seřaďte je 
prosím podle jejich účinnosti. 
(Předložte respondentovi seznam opatření a zapište jejich kód) KARTA OPATŘENÍ II. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 
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36. Nyní budeme hovořit o opatřeních příjmové a mzdové politiky. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 150 

 velmi by jim 
to pomohlo   vůbec by jim 

to nepomohlo neví

a) podporovat samostatně výdělečnou činnost lidí 
starších 50 let (např. pomocí úlev na daních, úlev  
na odvodech do sociálních fondů za OSVČ) 

4 3 2 1 9 

b) snížit odvody zaměstnavatelů do sociálních fondů 
za zaměstnance v předdůchodovém  
a v důchodovém věku 

4 3 2 1 9 

c) snížit odvody do sociálních fondů zaměstnancům 
v předdůchodovém a v důchodovém věku 4 3 2 1 9 

d) uplatňovat postihy zaměstnavatelů za propouštění 
osob v předdůchodovém věku 4 3 2 1 9 

e) umožnit souběh pracovních a sociálních příjmů 
nezaměstnaných osob v předdůchodovém věku  
po přijetí zaměstnání 

4 3 2 1 9 

f) zvýšit pracovní příjmy oproti sociálním dávkám 
(zvýšit minimální mzdu) 4 3 2 1 9 

g) snížit sociální dávky oproti pracovním příjmům 
(zpřísnit podmínky nároku na dávky) 4 3 2 1 9 

h) jiné (vypište):      

37. Nyní prosím vyberte tři z těchto opatření, která jsou podle Vás vůbec nejúčinnější. Seřaďte je 
prosím podle jejich účinnosti. 
(Předložte respondentovi seznam opatření a zapište jejich kód) KARTA OPATŘENÍ III. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

38. Další skupina opatření se týká starobních důchodů a podmínek odchodu do důchodu. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 150 

 velmi by jim 
to pomohlo   vůbec by jim 

to nepomohlo neví

a) dále zvýšit důchodový věk (na 65 let) 4 3 2 1 9 

b) dále zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného 
důchodu 4 3 2 1 9 

c) výrazněji zvýhodnit odchody do důchodu později 
než při dosažení zákonného důchodového věku 4 3 2 1 9 

d) umožnit pracovníkům v předdůchodovém věku 
přechod na kratší pracovní dobu bez nepříznivého 
vlivu na výši budoucího důchodu 

4 3 2 1 9 

e) jiné (vypište):      
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39. Nyní prosím vyberte tři z těchto opatření, která jsou podle Vás vůbec nejúčinnější. Seřaďte je 
prosím podle jejich účinnosti. 
(Předložte respondentovi seznam opatření a zapište jejich kód) KARTA OPATŘENÍ IV. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

 

40. Nyní bude řeč o opatřeních v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 150 

 velmi by jim 
to pomohlo   vůbec by jim 

to nepomohlo neví

a) nabízet práci prostřednictvím agentur 
zprostředkovávajících občasnou práci 4 3 2 1 9 

b) zavést osobní poradenství a pomoc osobám starším 
50 let při hledání zaměstnání 4 3 2 1 9 

c) podporovat účast osob starších 50 let  
na rekvalifikačních kursech přizpůsobených 
potřebám místního trhu práce 

4 3 2 1 9 

d) poskytovat dotace zaměstnavatelům na zaměstnání 
nezaměstnaných osob předdůchodového věku 4 3 2 1 9 

e) podporovat motivační kursy pro osoby starší 50 let 4 3 2 1 9 

f) poskytovat dotace zaměstnavatelům  
na zaměstnávání starších osob 4 3 2 1 9 

g) zvýhodnit starší pracovníky v rámci investičních 
pobídek 4 3 2 1 9 

h) vytvářet specifická pracovní místa pro 
zaměstnance starší 50 let 4 3 2 1 9 

i) jiné (vypište):      

41. Nyní prosím vyberte tři z těchto opatření, která jsou podle Vás vůbec nejúčinnější. Seřaďte je 
prosím podle jejich účinnosti. 
(Předložte respondentovi seznam opatření a zapište jejich kód) KARTA OPATŘENÍ V. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 
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42. A na závěr této části dotazníku ještě tři ostatní opatření. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 150 

 velmi by jim 
to pomohlo   vůbec by jim 

to nepomohlo neví

a) více informovat veřejnost o problematice života 
lidí starších 50 let 4 3 2 1 9 

b) zvýšit ochranu zaměstnanců starších 50 let 
v pracovně právních vztazích (zákaz diskriminace) 4 3 2 1 9 

c) zvýšit kontroly (inspekce) nad rovností přístupu 4 3 2 1 9 

d) jiné (vypište):      

43. Nyní prosím seřaďte tato opatření podle jejich schopnosti pomoci při zaměstnávání osob 
starších 50 let. 
(Předložte respondentovi seznam opatření a zapište jejich kód) KARTA OPATŘENÍ VI. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

44. Další opatření se týkají pracovních podmínek a pracovní doby. Do jaké míry by byla pro vaši 
organizaci přijatelná následující opatření v souvislosti se zaměstnáváním osob starších 50 let.  
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 175 

 naprosto 
nepřijatelné   snadno 

aplikovatelné neví

a) zkrácení pracovní doby bez dorovnání příjmu 4 3 2 1 9 

b) postupný přechod na fyzicky i psychicky méně 
náročnou práci bez změny výše mzdy 4 3 2 1 9 

c) zkrácení pracovní doby s dorovnáním příjmu 
(dotace zaměstnavateli) 4 3 2 1 9 

d) možnost pracovat na částečný úvazek  
(např. na 6 hodin denně) 4 3 2 1 9 

e) větší pracovně-právní ochrana pracovníků 
starších 50 let (zákaz propouštění) 4 3 2 1 9 

f) nižší pracovně-právní ochrana pracovníků 
starších 50 let (ulehčení propouštění) 4 3 2 1 9 

g) nabídka dočasného pracovního poměru 
(pracovní smlouva na dobu určitou, např. na 
jeden rok) 

4 3 2 1 9 

h) prodloužení dovolené, dny volna navíc 4 3 2 1 9 

i) flexibilní délka i uspořádání pracovní doby 4 3 2 1 9 

j) povinné zahrnování podmínek pro práci osob 
starších 50 let do kolektivních smluv 4 3 2 1 9 

k) jiné (vypište):      
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45. Nyní prosím vyberte tři z těchto opatření, která jsou podle Vás nejsnáze aplikovatelná přímo 
ve vaší organizaci. Seřaďte je prosím podle jejich aplikovatelnosti od nejsnáze použitelných. 
(Předložte respondentovi seznam opatření a zapište jejich kód) KARTA OPATŘENÍ VII. 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

46. Nyní se prosím podívejte na tyto oblasti a vyberte z nich tři, jejichž řešení by podle Vašeho 
názoru nejvíce pomohlo lidem starším 50 let při uplatnění v zaměstnání. 
(Označte pouze tři možnosti)  KARTA OBLASTI I. 

a) vzdělávání a kvalifikace ...........................................................................................................   
b) zdravotnictví a omezení invalidity ...........................................................................................   
c) příjmová a mzdová politika ......................................................................................................  
d) starobní důchody ......................................................................................................................   
e) aktivní politika zaměstnanosti ..................................................................................................   
f) pracovní podmínky, pracovní doba ..........................................................................................   

47. A ještě se prosím podívejte na tyto oblasti a vyberte z nich tři, které by podle Vašeho názoru 
nejvíce pomohly lidem starším 50 let při hledání zaměstnání. 
(Označte pouze tři možnosti)  KARTA OBLASTI II. 

a) přizpůsobení pracovního prostředí věku ..................................................................................   
b) přechod na fyzicky nebo duševně méně náročnou práci ..........................................................   
c) zdravotní péče o starší zaměstnance .........................................................................................   
d) odborné vzdělávání, rekvalifikace ............................................................................................   
e) finanční zvýhodnění starších zaměstnanců ..............................................................................   
f) podpora nových pracovních míst pro starší zaměstnance ........................................................   
g) zkrácení pracovní doby ............................................................................................................   
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48. V další části budeme hovořit o situaci přímo ve vaší organizaci. Realizujete nějaká opatření, 
která by umožnila vaší organizaci zaměstnávat ve větší míře pracovníky starší 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 

49. Popište prosím tato opatření. 
(Vypište co nejpodrobněji) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

50. A nyní bych se od Vás rád/a dozvěděl/a, zdali ve vaší organizaci uskutečňujete 
některé z kroků, které Vám budu nyní předčítat. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne neví

a) úprava pracovního prostředí podle potřeb osob starších  
50 let 1 2 9 

b) úprava zaměstnávání starších zaměstnanců zahrnutá 
v kolektivní smlouvě 1  2 9 

c) možnost práce na zkrácený pracovní úvazek 1 2 9 

d) rekvalifikace a odborná příprava osob starších 50 let 1 2 9 

e) pružná pracovní doba 1 2 9 

f) úprava pracovních podmínek podle potřeb osob starších  
50 let 1 2 9 

g) výchova k úctě ke stáří 1 2 9 

h) programy zaměřené na zvyšování pracovní výkonnosti 
osob starších 50 let 1 2 9 

- ne ..........................................................  2 
- neví .......................................................  9 
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51. Která z opatření by bylo možné v rámci vaší organizace za stávajících podmínek realizovat? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne neví

a) úprava pracovního prostředí podle potřeb osob starších 50 let 1 2 9 

b) úprava zaměstnávání starších zaměstnanců zahrnutá v kolektivní 
smlouvě 1  2 9 

c) možnost práce na zkrácený pracovní úvazek 1 2 9 

d) rekvalifikace a odborná příprava osob starších 50 let 1 2 9 

e) pružná pracovní doba 1 2 9 

f) úprava pracovních podmínek podle potřeb osob starších 50 let 1 2 9 

g) výchova k úctě ke stáří 1 2 9 

h) programy zaměřené na zvyšování pracovní výkonnosti osob starších 50 
let 1 2 9 

52. Jakou formou se vaše organizace podílí na dalším vzdělávání zaměstnanců? Mám na mysli 
vzdělávání všech zaměstnanců, nikoliv pouze osob starších 50 let. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne neví

a) příspěvek zaměstnancům na vzdělávací kursy 1 2 9 

b) poskytování neplacené dovolené za účelem vzdělávání 1 2 9 

c) pořádání speciálních kursů pro zaměstnance starší 50 let 1 2 9 

d) zařazování všech pracovníků bez ohledu na věk do podnikového 
vzdělávání podle požadavků vykonávané profese 1 2 9 

e) poskytování informací zaměstnancům o možnostech dalšího vzdělávání 1 2 9 

f) finanční motivace k zvyšování kvalifikace 1 2 9 

g) motivace k zvyšování kvalifikace daná možnostmi kariérního růstu 1 2 9 

53. Jak obecně hodnotíte efektivitu finančních prostředků vynakládaných na vzdělávání 
zaměstnanců starších 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- velmi vysoká ........................................  4 - nízká ................................................... 2 
- vysoká ..................................................  3 - velmi nízká ........................................ 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

54. Do jakého věku zaměstnanců je podle Vás efektivní investovat do jejich vzdělávání? 
(Vypište) 

- do ___________ let 
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SSEEZZNNAAMM  OOTTÁÁZZEEKK  
OOTTÁÁZZKKYY  TTÝÝKKAAJJÍÍCCÍÍ  SSEE  CCEELLÉÉHHOO  VVZZOORRKKUU  
  

- Do jaké míry se zaj ímáte o problematiku, která souvis í  s pracovní č innost í  osob starš ích 
50 let? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

- Jaký je Váš názor na práci  l idí  v pozdě jš ím věku, t j .  l id í  starš ích 50 let? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

-  Do jaké míry souhlas íte s následuj íc ími výroky, které se týkaj í  zaměstnávání osob 
starš ích 50 let? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

 -Do jaké míry by podle Vás pomohla následuj íc í  opatření osobám starš ím 50 let v jej ich 
pracovním uplatnění? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

 -A do jaké míry souhlasíte ještě  s  dalš ími výroky, které se týkaj í  současné s ituace v 
oblast i  zaměstnávání  osob starších 50 let? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

 -Domníváte se,  že l idé ve věku od 25 do 35 let  maj í  jako pracovníci  tyto v lastnost i?. . . . . 9 

- Domníváte se, že l idé starší  50 let  maj í  jako pracovníci  tyto v lastnost i? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

- Představte s i  prosím si tuaci,  že byste byl  zaměstnavatel a rozhodoval/a se, kterého ze 
stejně  kval i tních uchazečů  př i jmout. Pro koho byste se rozhodl/a? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

- Co podle Vás ztěžuje hledání nového pracovního místa l idem starš ím 50 let? . . . . . . . . . . . . 12 

- Kdo by mě l  být podle Vás zodpovědný za to, že l idé starší  50 let najdou práci? . . . . . . . . . 13 

- Do jaké míry souhlas íte s jednot l ivými výroky, které se týkaj í  vztahu mezi  důchodovým 
věkem, důchodem a prac í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

- Jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč  l idé zůstávaj í  v práci i  po dosažení  
důchodového věku?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

- A naopak, jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč  někteř í  l idé odcházej í  do důchodu 
ještě  před dosažením důchodového věku? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

- Pokud byste mohl/a zcela ovl ivnit  budoucnost (minulost),  plánoval/a byste pracovat 
ještě  ve věku 65 let? (Pokud je respondentovi  v íce než 65 let,  otázka zní: Pokud byste 
mohl/a zcela ovl ivnit  minulost,  rozhodl/a ….) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

- L idé mají  různé představy o ž ivotě  ve vyšším věku. Kdybyste mohl/a zcela ovl ivnit  svoj i  
s i tuaci,  jaký by byl ideální  plán pro Váš ž ivot ve vyšším věku? Vyberte, prosím, 
možnost,  která se nejvíce bl íž í  Vašemu osobnímu ideálu,  bez ohledu na očekávanou 
skutečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

- A jaká možnost s největš í  pravděpodobností  nastane ve Vašem př ípadě? .. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

- Ident i f ikační otázky - pro „ f i l tr“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
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nezaměstnaný/á? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

- Jak dlouho jste byl/a v tomto období nezaměstnaný/á? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

- Odešel/odešla jste do důchodu ještě  před dosažením důchodového věku? .. . . . . . . . . . . . . . . . 21 

- Jaké byly hlavní  důvody, proč  jste odešel/odešla do důchodu před dosažením 
důchodového věku?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

- Pokud byste se nyní mohl/a vrát i t  v čase, pro kterou var iantu byste se nyní rozhodl/a?22 

- Do jakého věku byste Vy sám/sama chtě l /a pracovat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

- Jaké jsou Vaše konkrétní  důvody, proč  pracujete i  po dosažení důchodového věku? .. . . 23 

- Jaká výše osobního č i stého př í jmu (mzda a současně  starobní důchod) by Vám 
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- A dosahujete v současnost i  této úrovně  př í jmu? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

- Pracoval/a byste dál  i  kdybyste př iše l/př iš la o souběh výplaty se starobním důchodem?24 
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důchodem nebo krátce po dosažení důchodového věku? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

- Jaké by musely být podmínky, abyste pracoval/a i  po dosažení důchodového věku? .. . . 33 

- Mysl í te s i ,  že budete schopen/schopna vykonávat stejně  náročnou práci jako nyní,  až 
Vám bude 65 let? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

- Přestože je pro Vás rozhodování o tom, zdal i  pracovat v důchodovém věku č i  n ikol iv 
třeba velmi daleko, přesto se, prosím, pokuste zamyslet nad t ím, jaký typ pracovní  
č innost i  byste v důchodovém věku upřednostni l /a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

- Byl/a byste v práci ochoten/ochotna zůstat v práci  i  po dosažení důchodového věku? 
Chtě l /a byste pracovat spolu s pobíráním důchodu? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

- Do kol ika let byste chtě l /a pracovat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

- Pro kterou z předložených var iant byste se rozhodl?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

- Představte s i ,  že byste v současné době  ztrat i l /a zaměstnání.  Jak byste na takovou 
s ituaci reagoval/a? Pokud jste nezaměstnaný/á, jak tuto si tuaci řešíte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

 

OOTTÁÁZZKKYY  TTÝÝKKAAJJÍÍCCÍÍ  SSEE  CCEELLÉÉHHOO  VVZZOORRKKUU  
  

- Zúčastni l /a jste se v posledních třech letech ně jakého vzdě lávacího nebo 
rekval i f ikačního kurzu? Pokud ano, který byl,  z Vašeho pohledu, nejvýznamně jš í?  Jak 
byl tento kurz zaměřen? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

- A máte zájem se dále vzdě lávat? Pokud ano, pak v jakém oboru? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

- Jaké jsou hlavní  důvody, proč  Vy sám/sama se zaj ímáte o dalš í  vzdě lávání . . . . . . . . . . . . . . . 40 

- Patř í  mezi  tyto hlavní  důvody také některé z níže uvedených důvodů? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

- Jaká konkrétní opatření byste v oblast i  celoživotního vzdě lávání př iv í tal/a? .. . . . . . . . . . . . . 41 

- A máte zájem se dále vzdě lávat? Pokud ne, jaké jsou hlavní důvody? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

- Do jaké míry považujete za významné uvedené překážky dalš ího vzdě lávání? . . . . . . . . . . . . 42 
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11..  ÚÚVVOODD  

11..11 ..   MMEETTOODDIIKKAA  VVÝÝZZKKUUMMUU  

POPIS 
Údaje obsažené v této zprávě pocházejí 
z komplexního výzkumného šetření 
realizovaného na území České republiky na 
konci měsíce června a začátku července 2005. 

 
Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek 
zaměřených na zjištění relevantních informací 
nezbytných k naplnění cílů tohoto výzkumu, 
obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí 
nichž byly sledovány kvalitativní aspekty 
sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny 
možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla 
ještě před započetím vlastního výzkumného 
šetření provedena pilotáž dotazníku. 
 

METODA SBĚRU DAT 
K výběru respondentů bylo použito kvótní 
techniky. Výzkum probíhal na území ČR 
takovým způsobem, aby byla dodržena 
proporcionalita zastoupení obyvatel – kromě 
regionálního rozložení byla dále zohledněna 
struktura cílové skupiny z hlediska pohlaví, věku, 
nejvyšší ho dosaženého vzdělání, kraje a velikosti 
místa bydliště respondentů. Do zkoumaného 
vzorku byli zařazováni pouze respondenti ve 
věku od 15 do 74 let. 
 

Při koncipování výběru bylo použito aktuálních 
údajů Českého statistického úřadu.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Data byla získávána osobními rozhovory 
tazatelů s respondenty. Vyškolený tazatel kladl 
respondentovi otázky a zaznamenával 
v průběhu rozhovoru jeho odpovědi do 
dotazníku. 
 
S žádostí o rozhovor bylo osloveno 2.189 
respondentů, kteří odpovídali zadaným 
kvótám. Interview byla provedena s 1.721 
respondenty (ostatní dotázaní se odmítli 
výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly 
dále vyřazeny ze samotného zpracování pro 
jejich neúplnost či chybné vyplnění. 
Zpracování dat a jejich analýza tak byla 
provedena na celkem 1.676 případech. 
 
 
 
Pyramida výběru respondentů:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průměrná doba rozhovoru činila 63 minut. 
 

 
 
 
 

1.676 
respondentů 

1.721 
respondentů 

2.189 
 respondentů 

Zpracovaní 
 
 
 
 

Dotazovaní 
 
 
 
 

Oslovení 
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ZPRACOVÁNÍ DAT 
Před zpracováním dat byly všechny záznamy 
kontrolovány z hlediska úplnosti a logické 
konzistence odpovědí. Poté byla data 
zpracována matematicko-statistickými postupy; 
kromě třídění prvního a druhého stupně, bylo 
použito statistických testů významnosti, 
analýzy průměrů (ANOVA, t-test), chí 
kvadrátového testu a faktorové analýzy. 
 
Data byla zpracována pomocí speciálního 
statistického programu SPSS® for WindowsTM, 
ver. 12.0. 
 
Odpovědi na otevřené otázky byly analyzovány 
kvalitativními metodami na bázi obsahové 
analýzy. 
 
 
 
 
11..22 ..   VVYYSSVVĚĚTTLLIIVVKKYY  

 Pořadí sledovaných ukazatelů je 
uvedeno buď v abecedním pořadí nebo 
podle intenzity. 

 Součet relativních četností (procent)  
a řádkových procent se může vzhledem  
k zaokrouhlování pohybovat v rozsahu  
od 99 do 101. 

 Některé grafy prezentují otázky  
s možností několikanásobné odpovědi. 
Čísla v těchto grafech uvádějí podíl 
kladných odpovědí v procentech a jejich 
součet pak není roven 100. 

 Během dotazování byly některé 
skutečnosti zjišťovány formou otevřených 
otázek, kdy respondenti sami formulují své 
názory, mínění či preference. V těchto 
případech byly jednotlivé odpovědi 
přepsány v doslovném znění. 

  
11 ..33 ..   CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  

SSTTAATT IISSTT IICCKKÝÝCCHH  VVEELL IIČČ IINN   

 Výběrová chyba činí u tohoto typu 
výzkumu ± 2,4%. 

 Průměry (průměrné hodnocení) 
uváděné v závěrečné zprávě jsou průměry 
aritmetické, pokud není uvedeno jinak. 

 Medián je bod, který rozděluje 
uspořádanou číselnou řadu na dvě stejně 
početné části. Medián tak vypovídá  
o rozložení dat: čím je jeho hodnota vyšší, 
tím větší počet údajů se koncentruje v horní 
části uspořádané řady a vice versa. 

 Percentily (ve zprávě se nejčastěji 
objevují 25% a 75% percentily – neboli 
horní a dolní kvartily) udávají hodnotu, 
která vyděluje z uspořádané řady hodnot 
čtvrtinu nejnižších hodnot (dolní kvartil) a 
čtvrtinu nejvyšších hodnot (horní kvartil). 

 Používané testy statistické závislosti 
jsou standardně prováděny na 5% hladině 
významnosti. 
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22..   PPŘŘEEHHLLEEDD  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ   VVÝÝZZKKUUMMNNÉÉHHOO  ŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  
 
Do jaké míry se zajímáte o problematiku, která souvisí s pracovní činností osob starších 50 let? 
Zájem o otázky, které souvisí se zaměstnáváním starších osob, projevila polovina všech 
dotázaných respondentů. 
 

Zájem o problematiku, která souvisí s pracovní činností osob starších 50 let

37%

28%
21%

14%

velmi mě tyto informace zajímají
zajímám se o to příležitostně
příliš mě tyto informace nezajímají
vůbec se o to nezajímám

Průměrné hodnocení = 2,57
1 = velmi mě tyto informace zajímají

4 = vůbec se o to nezajímám
 

 
Jak ukázala další analýza, o tuto problematiku se zajímají více ženy  než muži (53% : 48%). Vedle 
toho bylo dále vysledováno, že výše míry zájmu o uvedenou problematiku výrazně roste s věkem a 
s úrovní dosaženého vzdělání. Tak např. zájem projevili dva ze tří vysokoškoláků a pouze jedna ze 
tří osob se základním vzděláním. 
 
Statisticky významně nižší zájem byl zjištěn i v případě osob s čistým příjmem 5 000 a méně 
korun a mezi studenty. Naopak zvýšený zájem uváděli důchodci, a to ať už pracující či nepracující. 
Mezi pracujícími důchodci byl dokonce identifikován zájem u sedmi z deseti.     
 

2,44
2,13
2,62

typ respondenta

2,08

věk

2,13
2,56

vzdělání

Zájem o problematiku, která souvisí s pracovní činností osob starších 50 let
pohlaví
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zajímám se o to příležitostně
příliš mě tyto informace nezajímají
vůbec se o to nezajímám

Průměrné hodnocení:
1 = velmi mě tyto informace zajímají

4 = vůbec se o to nezajímám  
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Jaký je Váš názor na práci lidí v pozdějším věku, tj. lidí starších 50 let? 
 
Odpověď na tuto otázku byla zjišťována pomocí baterie čtyř otázek, se kterými respondenti  mohli 
s pomocí 4-stupňové škály buď rozhodně souhlasit - tomu odpovídala známka 4 nebo rozhodně 
nesouhlasit (známka 1). Průměrné známky (Mean) odpovědí za jednotlivé otázky vypadají 
následovně: 
 

 průměrná 
známka 

Lidem, kteří jsou v důchodovém věku by mělo být zakázáno 
pracovat. 

 
2,02 

V současné době mají lidé starší 50 let omezené možnosti, jak 
najít nové zaměstnání. 

 
3,31 

Lidé starší 50 let by měli být podporováni k odchodu ze 
zaměstnání. 

 
2,18 

Zaměstnanost starších osob by se měla podporovat. 2,94 
 
Z tabulky je patrný výrazný souhlas dotázaných osob s tím, že starší lidé mají omezené možnosti 
při hledání práce, a že zaměstnanost starších osob by se měla podporovat.  
 
Taková jednoznačnost souhlasu však už ale není v případě zákazu práce starších osob a 
koneckonců ani v případě podpory k odchodu starších lidí ze zaměstnání. Ta je způsobena různým 
postojem k dané problematice zejména věkově mladších a starších osob a  osob s nižší a vyšší 
úrovní dosaženého vzdělání. V obou případech platilo, že nesouhlas s výroky projevili především 
osoby věkově starší (už od 40 let, zejména však důchodci) a lidé, kteří mají alespoň maturitu.  
 

Souhlas s výroky týkajícími se práce lidí starších 50 let
Lidé starší 50 let by měli být podporováni 

k odchodu ze zaměstnání.
Lidem, kteří jsou v důchodovém věku by mělo 

být zakázáno pracovat.
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Průměrné hodnocení:
4 = rozhodně souhlasí

1 = rozhodně nesouhlasí
 

 
Odborníci z oblasti správy, sociálních služeb, školství a kultury jsou, v porovnání s ostatními, 
zřejmě v oblasti zaměstnávání starších osob méně skeptičtí, a častěji než ostatní nevidí nutnost 
zásahu státu v této oblasti (ať už pozitivního tak i negativního). 
 
Zaměstnanci bezpečnostních složek, zřejmě z důvodu zvláštních výhod, jsou častěji pro odchod 
důchodců z trhu práce a nejsou pro podporu starších osob na trhu práce. 
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Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají zaměstnávání osob starších 50 
let? 
 
Souhlas s uvedenými výroky, které se týkaly zaměstnávání osob starších 50 let, byl sledován opět 
s pomocí 4-stupňové škály, kde 1 představovala „rozhodně nesouhlasím“ a 4 pak „rozhodně 
souhlasím“. Průměrné známky odpovědí ukazuje níže uvedená tabulka: 
 

 průměrná 
známka 

Stát by měl více podporovat lidi starší 50 let, kteří chtějí 
pracovat. 

 
3,08 

Zaměstnavatelé by měli vytvářet lepší pracovní podmínky lidem 
starším 50 let. 

 
2,95 

Lidé starší 50 let by měli mít snazší přístup 
k dalšímu/dlouhodobému vzdělávání. 

 
2,71 

Lidé starší 50 let by v zaměstnání neměli mít žádné zvláštní 
výhody či výjimky. 

 
2,71 

Zaměstnavatelé by měli být nějak motivováni k tomu, aby 
zaměstnávali lidi starší 50 let. 

 
2,97 

Pracující důchodci by neměli platit sociální pojištění. 2,31 
 
V souladu s průměrnou známkou je i podíl souhlasících: pro podporu starších osob se vyslovilo 8 
z 10 respondentů stejně jako v případě motivování zaměstnavatelů, pro vytváření lepších 
podmínek je 7 z 10 a 6 z 10 je přesvědčeno, že by starší osoby 50 let měli mít snazší přístup k 
dalšímu vzdělávání. 
 

Souhlas s výroky, které se týkající se zaměstnávání osob starších 50 let

31
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49
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Souhlas s motivací zaměstnavatelů k zaměstnávání osob starších 50 let uvedlo téměř 8 z 10 
dotázaných a pro neplacení sociálního pojištění v případě důchodců se vyjádřili pouze 4 z 10 
dotázaných. 
 

Souhlas s výroky, které se týkající se zaměstnávání osob starších 50 let
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Obecně pro všechny výroky, vyjma „Lidé starší 50 let by v zaměstnání neměli mít žádné zvláštní 
výhody či výjimky“ platí, že s nimi nejvíce souhlasí vyšší věkové kategorie (už od 40 let) zejména 
pak důchodci, nezaměstnané osoby a osoby s nižším vzděláním. Dokonce je sledován i 
signifikantní rozdíl u pohlaví - ženy, v porovnání s muži, s výroky častěji souhlasí.  
 

Souhlas s výroky, které se týkající se zaměstnávání osob starších 50 let
Stát by měl více podporovat lidi starší 50 let, 

kteří chtějí pracovat.
Zaměstnavatelé by měli vytvářet lepší 

pracovní podmínky lidem starším 50 let.

pohlaví

3,00

3,16

věk

2,73

2,82

3,01

3,37

3,37

3,34

pohlaví

2,86

3,03

věk

2,60

2,66

2,88

3,20

3,25

3,29

27

13

18

26

48

44

46

50

53

52

52

43

49

45

19

29

25

19

8

7

8

4

2

5

5

3

2

2

35 48 15

0 20 40 60 80 100

muž
žena

15 - 19 let
20 - 29 let
30 - 49 let
50 - 59 let
60 - 64 let
65 - 74 let

údaje jsou v procentech
rozhodně souhlasí
spíše souhlasí
spíše nesouhlasí
rozhodně nesouhlasí

22

9

12

22

37

40

42

46

46

48

48

47

47

46

28

39

37

26

15

11

11

4

2

6

4

4

1

2

1

28 49 20

0 20 40 60 80 100

muž
žena

15 - 19 let
20 - 29 let
30 - 49 let
50 - 59 let
60 - 64 let
65 - 74 let

údaje jsou v procentech

Průměrné hodnocení:
4 = rozhodně souhlasí

1 = rozhodně nesouhlasí  
 
 

Souhlas s výroky, které se týkající se zaměstnávání osob starších 50 let

Lidé starší 50 let by měli mít  snazší přístup k 
dalšímu/dlouhodobému vzdělávání.

Zaměstnavatelé by měli být nějak 
motivováni k tomu, aby zaměstnávali lidi 

starší 50 let.

pohlaví pohlaví

2,62 2,91

2,79 3,04

věk věk

2,36 2,61

2,58 2,74

2,70 2,93
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Souhlas s výroky, které se týkající se zaměstnávání osob starších 50 let
Pracující důchodci by neměli platit  sociální pojištění.

pohlaví

2,26
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věk
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údaje jsou v procentech

rozhodně souhlasí
spíše souhlasí
spíše nesouhlasí
rozhodně nesouhlasí

Průměrné hodnocení:
4 = rozhodně souhlasí

1 = rozhodně nesouhlasí

 
 
Nejméně jednotnou skupinou v názorech na výroky se ukazují být zaměstnanci – zde se zřejmě 
promítá nezanedbatelný vliv věku a vzdělání. 
 
O tom, že by věkově starší lidé neměli mít žádné výhody, jsou přesvědčeni zejména mladší lidé, 
osoby s vyšším vzděláním, podnikatelé a dokonce i tak nejednotní zaměstnanci.  
 
 
 
 
 
 
Do jaké míry by podle Vás pomohla následující opatření osobám starším 50 let v jejich 
pracovním uplatnění? 
 
Hodnocení předložených opatření bylo respondenty provedeno opět s pomocí 4-stupňové škály, 
kde 1 představovala „vůbec by jim to nepomohlo“ a 4 „velmi by jim to pomohlo“. Pořadí 
uvedených opatření podle průměrné hodnotící známky, resp. podle míry potřebnosti je:  
 

 průměrná 
známka

dotace zaměstnavatelům na mzdy osob starších 50 let 3,13
snížení daně z příjmu 3,00
zkrácení pracovní doby bez dopadu na snížení důchodu 2,97
snížení odvodů sociálního pojištění lidem starším 50 let 2,93
dotace zaměstnavatelům na školení osob starších 50 let 2,77
nabídka zkráceného pracovního poměru (částečný úvazek, např. na 6 
hodin denně) 2,76
zkrácení pracovní doby při méně výrazném zkrácení mzdy 2,75
nabídka dočasného pracovního poměru (pracovní smlouva na dobu 
určitou, např. na jeden rok) 2,58
postupné ukončování pracovní činnosti spojené s odchodem do 
důchodu (např. postupné zkracování úvazku) 2,53
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Největší rozptyl odpovědí tj. nejmenší shoda byla sledována v případě dotace zaměstnavatelům na 
mzdy a v případě zkrácení pracovní doby bez dopadu na snížení důchodu, přestože jejich průměrné 
známky patřily k nejvyšším – o pomoci dotace na mzdy je alespoň částečně přesvědčeno 8 z 10 
dotázaných a o možnosti zkrácení pracovní doby bez dopadu na snížení důchodu 7 z 10. 
 

Účinnost vybraných opatření při pracovním uplatnění osob starších 50 let 

38

28

42

47 6

15

20

5

0 20 40 60 80 100

dotace zaměstnavatelům na mzdy osob starších 50 let

zkrácení pracovní doby bez dopadu na snížení důchodu

údaje jsou v procentech

velmi by pomohlo 3 2 vůbec by nepomohlo

 
 
Jak ukázala další analýza, důvodem nebyly rozdílné odpovědi jednotlivých kategorií jako např. 
věkových apod. Nejednotnost názoru je zjištěna i v nich. Snad jen, a to platí pro všechny odpovědi, 
ženy opět více věřily, že zavedení jednotlivých opatření by osobám starším 50 let mohlo pomoci 
v jejich pracovním uplatnění. 
 
V případě ostatních opatření vyšší míru jejich pomoci vidí důchodci, osoby předdůchodového věku 
a respondenti, jejichž bydliště má 100 tis. a více obyvatel. Naopak lidé mladšího věku, zejména 
pak studenti, v porovnání s ostatními, vidí vliv opatření nejmenší. 
 

Účinnost vybraných opatření při pracovním uplatnění osob starších 50 let 
dotace zaměstnavatelům na mzdy osob 

starších 50 let
snížení daně z příjmu

věk věk

2,92

3,02

3,12

3,21

3,32

3,25

2,75

2,90

2,94

3,13

3,05

3,30

typ re sponde nta

3,20

2,93

2,95

3,29
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6
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3
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údaje jsou v procentech
velmi by pomohlo
3
2
vůbec by nepomohlo
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26 44 24
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ostatní respondenti

údaje jsou v procentech

Průměrné hodnocení:
4 = velmi by pomohlo

1 = vůbec by nepomohlo  
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Účinnost vybraných opatření při pracovním uplatnění osob starších 50 let 
snížení odvodů sociálního pojištění lidem 

straším 50 let
zkrácení pracovní doby při méně výrazném 

zkrácení mzdy

věk věk

2,69 2,69

2,88 2,67

2,85 2,73

3,05 2,74

3,01 2,88

3,23 2,99
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údaje jsou v procentech
velmi by pomohlo
3
2
vůbec by nepomohlo

17

18

25

25
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28
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24

20
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9

14

8

7

16 45 28
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60 - 64 let

65 - 74 let

údaje jsou v procentech

Průměrné hodnocení:
4 = velmi by pomohlo

1 = vůbec by nepomohlo  
 
Zaměstnanci se ukázali být opět nejednotní, zejména v případě zkrácení pracovní doby při méně 
výrazném zkrácení mzdy.  
 
 
Nejmenší pozitivní vliv opatření vidí respondenti v případě postupného ukončování pracovní 
činnosti – o jeho možné účinnosti je přesvědčeno pouze 5 z 10 dotázaných. 
 

postupné ukončování pracovní činnosti spojené s odchodem do důchodu

Účinnost vybraných opatření při pracovním uplatnění osob starších 50 let 

42%

34%

12%

12%
velmi by pomohlo
3
2
vůbec by nepomohlo

Průměrné hodnocení =2,53
4 = velmi by pomohlo

1 = vůbec by nepomohlo
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A do jaké míry souhlasíte ještě s dalšími výroky, které se týkají současné situace v oblasti 
zaměstnávání osob starších 50 let? 
 
Míra souhlasu s výroky byla opět měřena s pomocí 4-stupňové škály, kde 1 znamenala rozhodný 
nesouhlas a 4 pak rozhodný souhlas. Průměrná hodnota za každý výrok je: 
 

 průměrná 
známka

Lidé dnes mají mnoho důvodů k tomu, aby pokračovali v práci i po 
dosažení důchodového věku. 3,00
Zaměstnavatelé mají v současné době zájem o lidi v důchodovém věku. 1,84
Zaměstnavatelé mají v současné době zájem o lidi starší 50 let, kteří 
ještě nedosáhli důchodového věku. 1,78

 
Z výše uvedeného vyplývá, že ve společnosti převládá přesvědčení o nezájmu zaměstnavatelů o 
osoby v předdůchodovém a důchodovém věku, přestože lidé mají dost důvodů k tomu, aby v práci 
pokračovali i po dosažení důchodového věku. Dostatek důvodů pro pokračování v práci i po 
dosažení důchodového věku vidí 8 z 10 respondentů.  
 
Podle 2 dotázaných z 10 mají zaměstnavatelé zájem o lidi v důchodovém věku a dokonce pouze 1 
z 10 si myslí, že je zájem o lidi v předdůchodovém věku. 
 

Souhlas s výroky týkajícími se práce lidí starších 50 let

26
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15
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40

37

40

17 4
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Lidé dnes mají mnoho důvodů k tomu, aby pokračovali v práci i po
dosažení důchodového věku.

Zaměstnavatelé mají v současné době zájem o lidi v důchodovém
věku.

Zaměstnavatelé mají v současné době zájem o lidi starší 50 let, kteří
ještě nedosáhli důchodového věku.

údaje jsou v procentech

rozhodně souhlasí
spíše souhlasí
spíše nesouhlasí
rozhodně nesouhlasí

 
 
U posledně jmenovaného tvoří výjimku osoby ve věku 60-64 let. V této věkové kohortě jsou 
přesvědčeni 2 z 10 o zájmu zaměstnavatelů o pracovníky předdůchodového věku. 
 

Souhlas s výrokem týkajícím se práce lidí starších 50 let

Zaměstnavatelé mají v současné době zájem o lidi starší 50 let, kteří ještě nedosáhli důchodového věku.
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údaje jsou v procentech

rozhodně souhlasí
spíše souhlasí
spíše nesouhlasí
rozhodně nesouhlasí

Průměrné hodnocení:
4 = rozhodně souhlasí

1 = rozhodně nesouhlasí
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Domníváte se, že lidé ve věku od 25 do 35 let mají jako pracovníci tyto vlastnosti? 
 
Tentokrát souhlas s předloženými výroky byl měřen prostřednictvím 5-bodové stupnice, kdy 1 
označovala naprostý souhlas a 5 naopak naprostý nesouhlas. Setřídění výroků podle síly souhlasu 
ukazuje níže uvedená tabulka: 
 

Pozice Výrok průměrná 
známka 

1. dovedou pracovat s počítačem 1,57 
2. dokáží se přizpůsobit technologickým změnám 1,81 
3. mají dobrý zdravotní stav 1,84 
4. jsou ochotni dále se vzdělávat 1,88 
5. mají jazykové znalosti 1,90 
6. jsou výkonní 2,07 
7. jsou ochotni pracovat na směny 2,41 
8. jsou spolehlivý 2,49 
9. jsou loajální  2,58 
10. mají dobré pracovní návyky 2,72 
11. jsou ochotni předávat nabyté zkušenosti 2,83 
12. jsou zkušení 3,01 
13. jsou ochotni přijmout i méně atraktivní činnost 3,35 
14. jsou ochotni pracovat na zkrácený úvazek 3,40 
15. mají nízké platové nároky 4,01 

 
Stejná bariéra se stejnou hodnotící škálou byla i v případě otázky č.7 – zde se však jednalo o 
pracovníky starší 50 let. 
 
 
 
 
Domníváte se, že lidé starší 50 let mají jako pracovníci tyto vlastnosti? 
Pořadí předložených výroků v baterii bylo toto:  
 

Pozice Výrok průměrná 
známka 

1. jsou zkušení 1,64 
2. jsou ochotni předávat nabyté zkušenosti 1,93 
3. jsou spolehlivý 1,94 
4. jsou loajální  2,16 
5. mají dobré pracovní návyky 2,19 
6. jsou ochotni přijmout i méně atraktivní činnost 2,24 
7. jsou ochotni pracovat na zkrácený úvazek 2,29 
8. jsou ochotni pracovat na směny 2,66 
9. jsou výkonní 2,73 
10. mají nízké platové nároky 3,02 
11. dokáží se přizpůsobit technologickým změnám 3,23 
12. jsou ochotni déle se vzdělávat 3,33 
13. mají dobrý zdravotní stav 3,41 
14. umí pracovat s počítačem 3,56 
15. mají jazykové znalosti 3,63 
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Ze srovnání výsledků otázky 6 a otázky 7 je patrné, že vlastnosti., které zejména pracovníky 
věkových kohort „25 – 35“ a „50 a více let“ charakterizují, jsou odlišné. Zatímco mladí lidé, vedle 
dobrého zdravotního stavu, umí ve většině pracovat s počítačem, snáze se přizpůsobují 
technologickým změnám a mají alespoň základní znalosti cizích řečí, zejména angličtiny, starší 
pracovníci „vlastní“ zejména zkušenosti a spolehlivost.  
 
 

 = jako lepší pracovníci jsou hodnoceni lidé ve věku 25 - 35 let

 = jako lepší pracovníci jsou hodnoceni lidé ve věku nad 50 let

velmi spíše ani tak, ani tak spíše velmi

jsou zkušení

jsou ochotni přijmout i méně 
atraktivní činnost

jsou ochotni pracovat 
na zkrácený úvazek

mají nízké platové nároky

jsou výkonní

dokáží se přizpůsobit 
technologickým změnám

jsou ochotni dále se vzdělávat

jsou ochotni předávat nabyté 
zkušenosti

jsou spolehliví

mají dobré pracovní návyky

jsou loajální

nejsou ochotni předávat nabyté 
zkušenosti

nejsou spolehliví

mají špatné pracovní návyky

jsou ochotni pracovat 
na směny

nejsou loajální

nejsou ochotni pracovat 
na směny

nejsou zkušení

nejsou ochotni přijmout i méně 
atraktivní činnost
nejsou ochotni pracovat 
na zkrácený úvazek

mají vysoké platové nároky

jsou nevýkonní

nedokáží se přizpůsobit 
technologickým změnám

nejsou ochotni dále se vzdělávat

mají špatný zdravotní stav

0,9

0,5

0,5

0,4

1,4

1,1

1,1

1,0

-0,3

-0,7

-1,4

-1,4

-1,6

-1,7

-2,0

mají dobrý zdravotní stav

mají jazykové znalosti

dovedou pracovat s počítačem

nemají jazykové znalosti

nedovedou pracovat s počítačem

Percepce vlastností pracovníků starších 50let v porovnání s mladšími pracovníky

1 2 3 4 5

lidé ve věku 25 - 35 let
lidé starší 50 let
benchmark - lidé ve věku 25 - 35 let
benchmark - lidé starší 50 let

Rozdíl průměrného hodnocení lidí 
ve věku 25 - 35 let a lidí starších 

50 let
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Představte si prosím situaci, že byste byl zaměstnavatel a rozhodoval/a se, kterého ze stejně 
kvalitních uchazečů přijmout. Pro koho byste se rozhodl/a? 
 
Respondenti měli, coby potenciální zaměstnavatelé, vybírat vždy jednu osobu z předkládaných 
dvojic na volné pracovní místo. Ukázalo se, že za své zaměstnance by si důchodce a starší 
pracovníky vybrala jen velmi malá část dotázaných – z druhého stupně třídění je patrné, že těmto 
skupinám dávali přednost při odpovědích zejména její zástupci (stejně tomu bylo i v případě 
absolventů). 
 
                      v % 

varianta 1 absolvent 62  :  38 starší pracovník 
předdůchodového věku 

varianta 2 mladý člověk, který právě 
založil rodinu 67  :  33 žena krátce po mateřské 

dovolené 
varianta 3 absolvent 88  :  12 důchodce 

varianta 4 starší pracovník 
předdůchodového věku 29  :  71 mladý člověk, který právě 

založil rodinu 

varianta 5 žena krátce po mateřské 
dovolené 41  :  59 absolvent 

varianta 6 důchodce 12  :  88 mladý člověk, který právě 
založil rodinu 

varianta 7 starší pracovník 
předdůchodového věku 48  :  52 žena krátce po mateřské 

dovolené 

varianta 8 mladý člověk, který právě 
založil rodinu 59  :  41 absolvent 

varianta 9 důchodce 9  :  91 starší pracovník 
předdůchodového věku 

varianta 10 žena krátce po mateřské 
dovolené 80  :  20 důchodce 

 
 

celý soubor

15 - 19 let

20 - 29 let

30 - 49 let

50 - 59 let

60 - 64 let

65 - 74 let

pracující důchodce

nepracující důchodce

předčasný důchodce

ostatní respondenti

Preferovaný uchazeč o zaměstnání

věk

typ respondenta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

80

68

53

58

44

70

71

93

100

100

89

76

87

100

100

83

74

68

69

67

100

85

100

100

100

100

100

55

59

58

69

68

48

65

85

55

90

60

99

100

98

94

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

důchodce
žena krátce po mateřské dovolené
starší pracovník v předdůchodovém věku
absolvent
mladý člověk, který právě založil rodinu

Hodnocení:
0 = nejméně preferovaný 
100 = nejvíce preferovaný

 



ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB 

   ZÁŘÍ 2005 12

Co podle Vás ztěžuje hledání nového pracovního místa lidem starším 50 let? 
 
V případě identifikace překážek k zaměstnávání osob starších 50 let, byla respondentům 
předložena baterie položek, kterou měli opět s pomocí 4-stupňové škály ohodnotit. Známka 1 
znamenala, že daná položka velmi usnadňuje hledání pracovního místa a naopak 4, že toto hledání 
velmi ztěžuje. Získané průměrné známky ukazují, že z předložených položek jsou jednoznačně 
nejsilnějšími bariérami při hledání pracovního místa jednak samotný nedostatek pracovních míst a 
jednak nezájem o starší osoby mezi zaměstnavateli. Známky 3 (trochu ztěžuje) a 4 v těchto 
případech volilo více jak 95%, tedy s jistými výjimkami téměř každý oslovený.  
 
Rychlá modernizace výroby a pracovních postupů je bariérou pro 9 z 10 dotázaných, pro 8 z 10 
oslovených jsou případnou překážkou potřeba plného pracovního nasazení, malé uplatňování 
zkrácené pracovní doby a požadavek zaměstnavatelů na přesčas. Současnou výši starobního 
důchodu označilo za jistou bariéru 7 z 10 respondentů.  
 

 průměrná známka 
nedostatek pracovních míst 3,64 

nezájem o starší osoby mezi zaměstnavateli 3,61 

rychlá modernizace výroby a pracovních postupů 3,21 

potřeba plného pracovního nasazení 3,07 

požadavek zaměstnavatelů na práci doby 3,02 

malé uplatňování zkrácené pracovní doby 2,95 

současná výše starobních důchodů 2,83 

působení odborů 2,30 

 
 

Příčiny problematického hledání nového pracovního místa u osob starších 50 let 
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trochu usnadňuje
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Nejmenší bariérou z předložené baterie se ukázalo být působení odborů – pouze 3 z 10 námi 
oslovených osob mají pocit, že odbory negativně působí při hledání zaměstnání osob starších 50 
let. 
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Kdo by měl být podle Vás zodpovědný za to, že lidé starší 50 let najdou práci? 
 
Kdo by všechno měl být zodpovědný za pracovní uplatnění starších osob 50 let, ukazují níže 
uvedené výsledky analýzy získaných odpovědí. 

 

76,7% respondentů si myslí, že jednotlivci sami, 
63,6%  zaměstnavatelé, 
49,4%  odbory, 
81,0%  úřady práce, 
73,1%  stát,  
44,1%  obce, 
5,2%  někdo jiný* 

a     3,6% respondentů, že nikdo. 
    * někdo jiný, kdo nebyl obsažen v předložené baterii – rodinní příslušníci, kamarádi a personální agentury.  
 
 
Z výsledků je patrné, že respondenti zodpovědnost vidí zejména u úřadů práce, u samotných 
jednotlivců a státu. Možná je trochu zarážející, že 2 z 10 dotázaných nevidí žádnou zodpovědnost 
u samotného jedince.  
 
 
Potřebu této zodpovědnosti nepociťují dvě pětiny nezaměstnaných a třetina nepracujících 
důchodců.  
 

zaměstnání respondenta

Identifikace subjektů zodpovědných za zaměstnanost osob starších 50 let 
- jednotlivci sami

typ respondenta

72
70

73
78

78
84

80
60

76
72

0 20 40 60 80 100

pracující důchodce
nepracující důchodce
předčasný důchodce

ostatní respondenti

zaměstnec
soukromý podnikatel

student
nezaměstnaný

v domácnosti/na mateřské dovolené
důchodce

údaje jsou v procentech

 
 
Další statistická analýza odhalila, že toto si zejména myslí, v porovnání s ostatními, osoby 
pracující na částečný úvazek, na dobu určitou, lidé z menších měst, lidé starší 50 let, osoby 
s nižším vzděláním a ti, kteří mají nižší příjmy. 
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Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky, které se týkají vztahu mezi důchodovým 
věkem, důchodem a prací. 
 
Respondentům byly předloženy tři výroky, s nimiž mohli rozhodně souhlasit (známka 4), spíše 
souhlasit (3), spíše nesouhlasit (2) a rozhodně nesouhlasit (známka 1). Průměrné hodnocení za 
všechny respondenty dopadlo takto: 
 

 průměrná 
známka

Důchod je něco jako odpočinek, a proto by člověk už neměl v důchodu 
pracovat. 

2,99

Starobní důchod je jen pro lidi, kteří si již nemohou vydělávat. 2,19
Lidé, kteří v důchodovém věku pracují, by neměli pobírat starobní 
důchod. 2,20

 
Většina respondentů – 7 z 10 má zato, že důchod by měl být jakýmsi odpočinkem po „dlouholeté“ 
práci. V souladu s tím je stejný počet přesvědčen, že starobní důchod je i pro lidi, kteří by mohli 
ještě vydělávat.  
 

Percepce starobního důchodu
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6
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údaje jsou v procentech
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S tímto stanoviskem nesouhlasí ve větší míře pracující důchodci (56% z nich), osoby starší 40 let a 
vysokoškolsky vzdělaní lidé. 

2,21

2,01

nejvyšší dosažené vzdělání

typ respondenta

1,90
2,16
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2,13

Starobní důchod je jen pro lidi, kteří si již nemohou vydělávat.
věk

2,4813
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Průměrné hodnocení:
4 = rozhodně souhlasí

1 = rozhodně nesouhlasí  
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6 osob z 10 je pak přesvědčeno, že pracující důchodci by měli pobírat i starobní důchod. 
 

Percepce starobního důchodu
Lidé, kteří v důchodovém věku pracují, by neměli pobírat starobní důchod.

23%

38%

27%

12%

rozhodně souhlasí
spíše souhlasí
spíše nesouhlasí
rozhodně nesouhlasí

Průměrné hodnocení = 2,20
4 = rozhodně souhlasí 

1 = rozhodně nesouhlasí

 
 
Největší podpora tohoto stanoviska je sledována zejména od osob s nízkým vzděláním, důchodců a 
osob starších 60 let. 
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Jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč lidé zůstávají v práci i po dosažení důchodového 
věku? 
 
Relevantnost předložených důvodů, proč lidé setrvávají v práci i po dosažení důchodového věku, 
respondenti hodnotili opět s pomocí 4stupňové škály, kde 1 znamenala „toto rozhodně není důvod“ 
a 4 pak „silný důvod“. 
 
Ukázalo se, že téměř všichni považují „možnost vydělání si více peněz“ (98%) a „možnost udržet 
si životní úroveň“ (94%) za dostatečný důvod, proč zůstat v zaměstnání i po dosažení 
důchodového věku. Pro 8 z 10 dotázaných je i důvodem „být užitečný“ a „neztratit kontakt 
s lidmi“. „Práce je baví“, „nechtějí se vzdát pracovní činnosti“ a „možnost seberealizace“ je 
shledána důvodem 7 respondenty z 10. 
 

Pozice Výrok průměrná 
známka 

1. chtějí si vydělat více peněz 3,62 
2. chtějí si udržet životní úroveň 3,40 
3. chtějí být užiteční 3,00 
4. snaží se neztratit kontakt s lidmi 2,97 
5. práce je baví 2,92 
6. nechtějí se vzdát pracovní činnosti 2,88 
7. chtějí se seberealizovat 2,78 
8. chtějí vyplnit svůj volný čas 2,74 
9. mají potřebu předat zkušenosti 2,73 
10. nepřipouštějí si, že stárnou 2,70 
11. snaha zůstat mezi mladšími 2,67 
12. mají pocit nenahraditelnosti 2,51 
13. nutnost zaučení svého nástupce 2,50 

 
Naopak, pouze polovina respondentů pohlíží na „nutnost zaučení svého nástupce“ a na „pocit 
nenahraditelnosti“ jako na důvody, proč pracovníci důchodového věku setrvávají v zaměstnání. 
Snaha zůstat mezi mladšími se jeví důvodem pouze 6 z 10 oslovených. 
 

Odhad hlavních důvodů pro setrvání na trhu práce i po dosažení věkové hranice pro 
odchod do důchodu
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A naopak, jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč někteří lidé odcházejí do důchodu ještě 
před dosažením důchodového věku? 
 
I v tomto případě byla respondentům předložena baterie možných důvodů, jejichž sílu vlivu mohli 
oznámkovat na stupnici 1 až 4, kde 1 označovala žádný vliv a 4 silný vliv. Z analýzy vyplynulo, že 
pro 9 z 10 oslovených jsou nejsilnějšími důvody skutečnosti, že osoba v předdůchodovém věku 
ztratí zaměstnání a jiné už nenajde – a to ať už byla propuštěna z nadbytečnosti nebo že nemůže 
najít odpovídající práci. Pro stejný počet osob, byť s o něco málo slabším vlivem, jsou závažnými 
důvody celková unavenost, vyčerpanost z práce a zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní 
stav.  
 
Podle 8 z 10 osob důvodem je fakt, že zaměstnavatelé chtějí mladé lidi a na osoby 
v předdůchodovém věku proto vyvíjí nátlak.   
 
Zájem být s rodinou, pečovat o rodinné příslušníky je důvodem k odchodu podle 7 z 10 
dotázaných. 
 

Pozice Výrok průměrná 
známka

1. ztratí své bývalé zaměstnání a žádné nové již nenajdou 3,41

2. byli propuštěni z důvodu nadbytečnosti 3,33

3. nemohou najít odpovídající práci 3,31

4. jsou celkově unavení, vyčerpaní z práce 3,25

5. mají zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav 3,18

6. tlačí na ně zaměstnavatelé, kteří hledají mladé lidi  3,18

7. chtějí být s rodinnou 2,90

8. chtějí pečovat o rodinné příslušníky 2,85

9. problematické cestování do zaměstnání 2,84

10. chtějí se věnovat svým koníčkům, zálibám 2,71

11. museli by se učit novým pracovním dovednostem, což se jim nechce 2,62

12. nejsou schopni naplnit očekávání, která jsou s jejich prací spojena 2,61

13. neumí se přizpůsobit 2,36

14. obtížně vycházejí s mladšími spolupracovníky  2,23

15. už nedovedou být užiteční 2,20

 
Pouze 4 z 10 dotázaných uvedli, že předčasně pracovníci odcházejí do důchodu, protože se neumí 
přizpůsobit a 3 z 10 jsou přesvědčeni, že odcházejí protože obtížně vycházejí s mladšími 
pracovníky a protože už nejsou užiteční (názor zejména z řad studentů). 
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Odhad hlavních důvodů pro odchod do důchodu před dosažením důchodového věku
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Pokud byste mohl/a zcela ovlivnit budoucnost (minulost), plánoval/a byste pracovat ještě ve 
věku 65 let? (Pokud je respondentovi více než 65 let, otázka zní: Pokud byste mohl/a zcela 
ovlivnit minulost, rozhodl/a ….)  
 
Analýza odpovědí ukázala, že „pouze“ ¼ respondentů plánuje pracovat ještě ve věku 65 let. 
 

Zájem respondenta pracovat i po dosažení věku 65 let

76%

24%

ano ne

 
 
 
Z dalšího statistického testování je patrné, že se zejména jedná o zaměstnance, podnikatele a 
pracující důchodce, vysokoškolsky vzdělané osoby, osoby ve věku 30 až 39 let a dotázané 
z větších měst.  
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věk

velikost místa bydliště

Zájem respondenta pracovat i po dosažení věku 65 let
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Lidé mají různé představy o životě ve vyšším věku. Kdybyste mohl/a zcela ovlivnit svoji 
situaci, jaký by byl ideální plán pro Váš život ve vyšším věku? Vyberte, prosím, možnost, 
která se nejvíce blíží Vašemu osobnímu ideálu, bez ohledu na očekávanou skutečnost. 
 

 podíl v  % 
být zcela v důchodu 62,8 
pobírat současně důchod, ale také pracovat za 
odměnu nebo jako dobrovolník 30,3 
pokračovat ve své práci nebo začít novou 
kariéru někde jinde, nebýt důchodce 6,9 

 
A jaká možnost s největší pravděpodobností nastane ve Vašem případě? 

 podíl v  % 
být zcela v důchodu 50,6 
pobírat současně důchod, ale také pracovat za 
odměnu nebo jako dobrovolník 40,3 
pokračovat ve své práci nebo začít novou 
kariéru někde jinde, nebýt důchodce 9,1 

 
Ideálním životem ve vyšším věku je pro ⅔ respondentů možnost „být zcela v důchodu“. Tento 
ideál si však s největší pravděpodobností bude moci dovolit pouze polovina dotázaných.  
Možnost pracovat za odměnu popř. jako dobrovolník by si ve vyšším věku přál každý 3 z 10 
oslovených, ve skutečnosti však tak bude muset učinit každý čtvrtý. 
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Identifikační otázky - pro „filtr“. 
 
Na starobní důchod mají nárok 2 z 10 dotázaných. 
 
Starobní důchod z nich pobírají téměř všichni (99%). 
 
Placenou práci, souběžně s pobíráním důchodu, vykonávají 2 z 10 oslovených reprezentativního 
vzorku. 
 
Předčasný starobní důchod pobírá pouze 1 z 100 respondentů. 
 

Dosažení věkové hranice 
pro odchod 
do důchodu
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OODDPPOOVVÍÍDDAAJJÍÍ  TTII,,  KKDDOO  MMAAJJÍÍ  NNÁÁRROOKK  NNAA  SSTTAARROOBBNNÍÍ  DDŮŮCCHHOODD,,  PPOOBBÍÍRRAAJJÍÍ  HHOO  AA  VVYYKKOONNÁÁVVAAJJÍÍ  
PPLLAACCEENNOOUU  PPRRÁÁCCII  ((TTZZVV..  PPRRAACCUUJJÍÍCCÍÍ  DDŮŮCCHHOODDCCII)),,  TTEEDDYY  NECELÁ 4%  PPŮŮVVOODDNNÍÍHHOO  VVZZOORRKKUU..  
  
Byl/a jste v posledních pěti letech před odchodem do důchodu nějakou dobu 
nezaměstnaný/á? 
 
V posledních pěti letech před odchodem do důchodu byl nezaměstnaný 1 dotázaný z 10.  
 

Nezaměstnanost respondenta během posledních 5 let před odchodem do důchodu

92%

8%

ano ne

 
 
 
 
Jak dlouho jste byl/a v tomto období nezaměstnaný/á? 
 
Délka nezaměstnanosti osob, které uvedly, že v posledních pěti letech před odchodem do důchodu 
byly nezaměstnanými, nebyla u čtyř pětin delší 12 měsíců. 
 

Délka nezaměstnanosti respondenta během posledních 5 let před odchodem 
do důchodu

40%

20%

40%

1 - 6 měsíců

7 - 24 měsíců

25 měsíců a více

 

 
 
 
Odešel/odešla jste do důchodu ještě před dosažením důchodového věku? 
 
Před dosažením důchodového věku odešlo do důchodu 5 ze 100 dotázaných. 
 

Odchod do důchodu před dosažením důchodového věku
5%

95%
ano

ne
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Jaké byly hlavní důvody, proč jste odešel/odešla do důchodu před dosažením důchodového 
věku? 
 
Mezi hlavní důvody patřily zdravotní stav a snižování počtu zaměstnanců. 
 
 
 
 
 
Pokud byste se nyní mohl/a vrátit v čase, pro kterou variantu byste se nyní rozhodl/a? 
 
Ze získaných odpovědí je patrné, že ⅔ respondentů je spokojeno se svým rozhodnutím – tedy že 
pracují a současně pobírají starobní důchod. 2 z 10, pokud by mohli vrátit čas, by však 
upřednostnili možnost odchodu do starobního důchodu v pozdějším věku s tím, že výše jejich 
starobního důchodu vzroste.  
 

 podíl v  %
odešel/odešla bych do starobního důchodu v pozdějším věku a měl/a 

vyšší starobní důchod 21,3

odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a dále bych 

nepracoval/a 11,5

odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a současně 

pracoval/a 62,3

odešel/odešla bych do důchodu předčasně a pobíral/a bych trvale 

snížený starobní důchod 4,9

 
 
 
 
 
Do jakého věku byste Vy sám/sama chtěl/a pracovat? 
 
Respondenti uváděli věkové rozpětí 55 až 85 let – nejčastěji volili hranici 60 (23%) a 70 let (23%). 
Práci do věku 60 let by rádo ukončilo 35%, do věku 63 let pak dalších 15%, do 67 let dalších 10% 
a do 70 let pak dalších 30%. Pouze jedna desetina je ochotna pracovat i ve věku vyšším 70 let. 
 

Nejvyšší přípustná věková hranice pro vykonávání pracovní činnosti
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Jaké jsou Vaše konkrétní důvody, proč pracujete i po dosažení důchodového věku? 
 
Téměř všichni pracující důchodci odpověděli, že pracují zejména proto, aby si vydělali více peněz 
a nesnížila se tak jejich životní úroveň.  
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Hlavní důvody pracování i po dosažení důchodového věku
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údaje jsou v procentechrozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

Průměrné hodnocení:
4 = rozhodně ano
1 = rozhodně ne

 
 
Mezi důvody dále řadili i to, že nechtěli ztratit kontakt s lidmi a že je práce baví. 
 
 
 
 
 
Jaká výše osobního čistého příjmu (mzda a současně starobní důchod) by Vám dostačovala 
na pokrytí všech Vašich potřeb? 
 
Odhadovaná potřebná výše příjmu se pohybovala od 4500 Kč do 20000 Kč, přičemž průměrná 
hodnota (Mean) představovala 12 333 Kč. Tato částka by však pokryla potřeby pouze 6 z 10 osob. 

Celková výše čistého měsíčního příjmu dostačujícího pro pokrytí potřeb respondenta
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A dosahujete v současnosti této úrovně příjmu? 
 
Pouze 3% respondentů, tedy 3 ze 100 uvedli, že by jim pro život stačil pouze důchod sám o sobě, 
tedy bez případného výdělku. Potřebu výdělku ke starobnímu důchodu uvedlo 8 z 10 dotázaných a 
2 z 10 respondentů i se současným přivýdělkem ke starobnímu důchodu nepokryjí všechny své 
potřeby. 
 

Dosažení příjmu dostačujícího pro pokrytí potřeb respondenta

73%

24%

3%

ano, stačí na to starobní důchod sám o sobě

ano, ale musí si přivydělávat

ne
 

 
 
 
 
 
Pracoval/a byste dál i kdybyste přišel/přišla o souběh výplaty se starobním důchodem? 
 
Pokud by nebyl možný souběh starobního důchodu a mzdy, pak by s největší pravděpodobností 
ukončily svou pracovní aktivitu ⅔ osob. 
 
Vykonávání pracovní činnosti v případě ztráty souběhu výplaty a starobního důchodu
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OODDPPOOVVÍÍDDAAJJÍÍ  TTII,,  KKTTEEŘŘÍÍ  DDOOSSÁÁHHLLII  DDŮŮCCHHOODDOOVVÉÉHHOO  VVĚĚKKUU,,  PPOOBBÍÍRRAAJJÍÍ  SSTTAARROOBBNNÍÍ  DDŮŮCCHHOODD  AA  
NNEEVVYYKKOONNÁÁVVAAJJÍÍ  PPLLAACCEENNOOUU  PPRRÁÁCCII  ((TTZZVV..  NNEEPPRRAACCUUJJÍÍCCÍÍ  DDŮŮCCHHOODDCCII))  ––  TEDY 14% PŮVODNÍHO VZORKU 
 
Byl/a jste v posledních pěti letech před odchodem do důchodu nějakou dobu 
nezaměstnaný/á? 
 
V posledních pěti letech před odchodem do důchodu byl nezaměstnaný každý 10 oslovený. 
 

Nezaměstnanost respondenta během posledních 5 let před odchodem do důchodu

10%

90%
ano ne

 
 
 
 
Jak dlouho jste byl/a v tomto období nezaměstnaný/á? 
 
Délka uvažované nezaměstnanosti nepřesáhla u 6 z 10 dotázaných jednoho roku.  
 

Délka nezaměstnanosti respondenta během posledních 5 let před odchodem 
do důchodu

45%

20%

35%

1 - 6 měsíců

7 - 24 měsíců

25 měsíců a více

 
 
 
 
Odešel/odešla jste do důchodu ještě před dosažením důchodového věku? 
 
Před dosažením důchodového věku odešli do důchodu 2 ze 10 dotázaných. 
 

Odchod do důchodu před dosažením důchodového věku
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Jaké byly hlavní důvody, proč jste odešel/odešla do důchodu před dosažením důchodového 
věku? 
 
Mezi jednoznačně nejpádnější důvod patřil zdravotní stav. Výraznou roli hrálo i snižování počtu 
zaměstnanců s případným rušením pracovního místa. 
 
 
 
 
 
Pokud byste se nyní mohl/a vrátit v čase, pro kterou variantu byste se nyní rozhodl/a? 
 
Ze získaných odpovědí je patrné, že téměř ⅔ respondentů je spokojeno se svým rozhodnutím – 
tedy že odešli do řádného starobního důchodu a nepracují. 2 z 10, pokud by mohli vrátit čas, by 
však upřednostnili možnost odchodu do starobního důchodu v pozdějším věku s tím, že výše jejich 
starobního důchodu vzroste. Možnost pracovního výdělku v kombinaci se starobním důchodem by 
za „nečinnost“  vyměnilo 14% z nepracujících důchodců. O předčasný odchod do důchodu s trvale 
sníženým starobním důchodem, coby optimální variantou, neprojevil nikdo zájem.    
 

 podíl v  %

odešel/odešla bych do starobního důchodu v pozdějším věku a měl/a 

vyšší starobní důchod 23,3

odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a dále bych 

nepracoval/a 62,7

odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a současně 

pracoval/a 14,0

odešel/odešla bych do důchodu předčasně a pobíral/a bych trvale 

snížený starobní důchod 0,0
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Jak by se jednotlivé podmínky musely změnit, abyste pracoval/a i po dosažení důchodového 
věku? 
 
Pro usnadnění byla respondentům předložena baterie výroků, kterou měli s pomocí 4stupňové 
škály zhodnotit z pohledu možných změn. Známka 1 znamenala, že změna není nutná a známka 4 
naopak, že změna je více než potřebná. 
 
Výslednou průměrnou hodnotu změny každého výroku resp. opatření ukazuje tabulka níže – čím 
vyšší hodnota, tím je změna nutnější. 
 
 

Pozice Výrok průměrná 
známka

1. platit nižší daň z příjmu 2,89

2. vyšší čistý plat díky nižším odvodům na sociální pojištění 2,86

3. být úplně osvobozen/a od odvodů na sociální pojištění 2,71

4. mít možnost upravit si pracovní tempo podle svých představ 2,69

5. možnost upravit si pracovní dobu 2,68

6. 
mít možnost upravit si pracovní náplň (např. sníženou odpovědnost, 

sníženou namáhavost práce) 2,50

7. mít možnost upravit si pracoviště podle svých představ 2,30

 
 
S výjimkou úprav pracoviště, si změnu u všech ostatních uvedených položek žádá více jak 
polovina dotázaných nepracujících důchodců. Nejsilnější požadavek změny byl sledován v případě 
snížení daně z příjmu, po které „volaly“ dokonce ⅔ osob.  
 
 

Podmínky pro vykonávání pracovní činnosti i po dosažení důchodového věku
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Pokud byste se rozhodl/a pracovat i v důchodovém věku, jaký typ pracovní činnosti byste 
upřednostnil/a? 
 
Respondenti měli, coby potenciální pracující důchodci, vybírat vždy jeden typ pracovní činnosti 
resp. pracovních podmínek z předkládaných dvojic, které by jim nejvíce vyhovovalo. Jak by tedy 
vypadaly jejich ideální pracovní podmínky?: dojížďka do zaměstnání do jedné hodiny, být 
zaměstnancem, na krátkodobý pracovní poměr, mít práci se stejnou nebo vyšší mzdou, mít nízkou 
zodpovědnost a pracovat na částečný úvazek. 
 
                  v % 

varianta 1 dlouhodobý pracovní poměr 18  :  84 krátkodobý pracovní poměr 
varianta 2 pracovní poměr na dobu určitou 65  :  35 pracovní poměr na dobu určitou 
varianta 3 soukromé podnikání (OSVČ) 6  :  94 zaměstnání 
varianta 4 pokračování ve stejné práci 69  :  31 nalezení jiné práce, jiné činnosti

varianta 5 práci ve stejném pracovním 
prostředí 67  :  33 práci v jiném pracovním 

prostředí 
varianta 6 ve velké organizaci 24  :  76 v malé organizaci 

varianta 7 práce odměňována stejnou nebo 
vyšší mzdou 84  :  16 práce odměňována nižší mzdou 

varianta 8 práci s vysokou odpovědností 16  :  84 práci s nízkou odpovědností 
varianta 9 práci na plný úvazek 20  :   80 práci na částečný úvazek 

varianta 10 dojížďka do zaměstnání do jedné 
hodiny 95  :  5 ubytování mimo bydliště 

v místě výkonu práce 
 
 
 
 
 
Jaká výše osobního čistého příjmu (mzda a současně starobní důchod) by Vám dostačovala 
na pokrytí všech Vašich potřeb? 
 
Odhadovaná potřebná výše příjmu se pohybovala od 3500 Kč do 29000 Kč, přičemž průměrná 
hodnota představovala 9096 Kč. Tato průměrná částka by pokryla potřeby pouze 5 z 10 
dotázaných osob. 
 

Celková výše čistého měsíčního příjmu dostačujícího pro pokrytí potřeb respondenta
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A dosahujete v současnosti této úrovně příjmu? 
 
Potřebnou úroveň příjmu dosahují pouze 2 z 10 nepracujících důchodců. 
 

Dosažení příjmu dostačujícího pro pokrytí potřeb respondenta
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ne
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OODDPPOOVVÍÍDDAAJJÍÍ  TTII,,  KKTTEEŘŘÍÍ  DDOOSSÁÁHHLLII  DDŮŮCCHHOODDOOVVÉÉHHOO  VVĚĚKKUU,,  NNEEPPOOBBÍÍRRAAJJÍÍ  SSTTAARROOBBNNÍÍ  DDŮŮCCHHOODD  AA  
SSOOUUČČAASSNNĚĚ  VVYYKKOONNÁÁVVAAJJÍÍ  PPLLAACCEENNOOUU  PPRRÁÁCCII  ––  TEDY 0,2% PŮVODNÍHO VZORKU 
 
Vzhledem k tomu, že tato kategorie je zastoupena nedostatečným počtem respondentů (3 
respondenti), statistická analýza části dotazníku určené právě a pouze jim, není možná. 
 
Pro informaci ve stručnosti uvádíme odpovědi těchto tří respondentů: 

- v posledních pěti letech před dosažením důchodového věku nebyl ani jeden z nich 
nezaměstnaný; 

- v optimálním případě by dva z nich rádi vedle příjmu pobírali i penzi a jeden, pokud 
by mohl vrátit čas, by využil institut předčasného starobního důchodu (i za cenu 
trvale sníženého starobního důchodu); 

- dva z respondentů by rádi pracoval do věku 67 let a jeden o rok déle; 

- hlavními důvody, proč setrvávají v práci je motivace vydělat si více peněz, možnost 
být v kontaktu s lidmi možnost předat své zkušenosti; 

- všichni tři by si v současnosti přáli vedle mzdy pobírat i starobní důchod; 

- důvod, proč nepobírají důchod uvedli pouze dva z nich: jeden, že nechce zůstat 
doma a druhý, že se mu nechce. 
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OODDPPOOVVÍÍDDAAJJÍÍ  TTII,,  KKTTEEŘŘÍÍ  NNEEDDOOSSÁÁHHLLII  DDŮŮCCHHOODDOOVVÉÉHHOO  VVĚĚKKUU  AA  PPOOBBÍÍRRAAJJÍÍ  PPŘŘEEDDČČAASSNNÝÝ  SSTTAARROOBBNNÍÍ  
DDŮŮCCHHOODD  --  TEDY 0,9% PŮVODNÍHO VZORKU 
 
Vzhledem k tomu, že tato kategorie je zastoupena nedostatečným počtem respondentů (15 
respondentů), statistická analýza části dotazníku určené právě a pouze jim, není možná. 
 
Pro informaci ve stručnosti uvádíme odpovědi těchto 15 respondentů: 

- k hlavním důvodům odchodu do předčasného starobního důchodu patří zdravotní 
stav (uvedeno 8x), překážka na straně zaměstnavatele (6x) – místo bylo zrušeno, 
krach firmy, redukce pracovníků, nepodařilo se najít další práci (4x). Jeden 
pracovník uvedl, že se potřebuje starat o svou nemocnou ženu;  

- v posledních pěti letech před odchodem do předčasného starobního důchodu se 
s nezaměstnaností setkalo 8 z nich; 

- délka nezaměstnanosti u tří nepřevýšila 1 rok, u dalších dvou pak nepřesáhla 2 let. 
Ostatní byli nezaměstnaní déle jak dva roky; 

- pouze dva z nich jsou spokojeni s tím, že jsou v předčasném důchodu; 8 by si jich 
přálo odejít do řádného starobního důchodu a dále již nepracovat, 3 by rádi odešli 
do starobního důchodu v pozdějším věku a měli vyšší starobní důchod a 2 by 
přivítali k řádnému starobnímu důchodu možnost přivýdělku.  
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OODDPPOOVVÍÍDDAAJJÍÍ  TTII,,  KKTTEEŘŘÍÍ  NNEEDDOOSSÁÁHHLLII  DDŮŮCCHHOODDOOVVÉÉHHOO  VVĚĚKKUU  AA  NNEEPPOOBBÍÍRRAAJJÍÍ  PPŘŘEEDDČČAASSNNÝÝ  SSTTAARROOBBNNÍÍ  
DDŮŮCCHHOODD  --  TEDY 79% PŮVODNÍHO VZORKU 
 
Jaký je Váš postoj k práci v pozdějším věku, tj. k práci po padesátce, těsně před důchodem 
nebo krátce po dosažení důchodového věku? 
 
Jak ukázala analýza, 7 z 10 dotázaných by si ráda zajistila dostatek prostředků pro to, aby 
nemusela pracovat ani před dosažením důchodového věku. Dokonce 6 z 10 dotázaných by rádi 
zaměstnání ukončili co nejdříve a užívali si důchod. Nicméně 7 z 10 je „jasné“, že pokud si budou 
chtít udržet důstojnou životní úroveň, budou s největší pravděpodobností nuceni i v důchodovém 
věku pracovat. 
 

 průměrná 
známka

Pokud bych si zajistil/a dostatek prostředků, nepracoval/a bych ani 

před dosažením důchodového věku. 3,02

Práce v důchodovém věku bude pro mě nezbytná, pokud si budu chtít 

udržet důstojnou životní úroveň. 2,89

Rád/a bych opustil/a zaměstnání co nejdříve a užíval/a bych si důchod. 2,76

Chtěl/a bych pracovat co nejdéle, pokud mi budou síly stačit. 2,06

 
 

Postoj respondenta k práci v pozdějším věku
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Pokud bych si zajistil/a dostatek prostředků, nepracoval/a bych ani
před dosažením důchodového věku.

Práce v důchodovém věku bude pro mě nezbytná, pokud si budu
chtít udržet důstojnou životní úroveň.

Rád/a bych opustil/a zaměstnání co nejdříve a užíval/a si důchod.

Chtěl/a bych pracovat co nejdéle, dokud mi budou síly stačit.

údaje jsou v procentech
rozhodně souhlasí
spíše souhlasí
spíše nesouhlasí
rozhodně nesouhlasí
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Jaké by musely být podmínky, abyste pracoval/a i po dosažení důchodového věku? 
 
V případě osob nedůchodového věku bez předčasného starobního důchodu je patrná náročnost 
podmínek pro setrvání v práci i po dosažení důchodového věku. Např. vyšší čistý plat díky nižším 
odvodům na sociální pojištění musí být splněny pro 8 z 10 dotázaných. Dokonce možnost upravit 
si pracoviště podle svých představ chce mít 6 z 10 respondentů. 
 

Pozice Výrok průměrná 
známka

1. platit nižší daň z příjmu 3,05

2. vyšší čistý plat díky nižším odvodům na sociální pojištění 3,04

3. možnost upravit si pracovní dobu 2,99

4. mít možnost upravit si pracovní tempo podle svých představ 2,95

5. být úplně osvobozen/a od odvodů na sociální pojištění 2,89

6. 
mít možnost upravit si pracovní náplň (např. sníženou odpovědnost, 

sníženou namáhavost práce) 2,78

7. mít možnost upravit si pracoviště podle svých představ 2,67

 
 

Podmínky pro vykonávání pracovní činnosti i po dosažení důchodového věku
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platit nižší daň z příjmů

vyšší čistý plat díky nižším odvodům na sociální pojištění

mít možnost upravit si pracovní tempo podle svých představ

možnost upravit si pracovní dobu

být úplně osvobozen/a od odvodů na sociální pojištění

mít možnost upravit si pracovní náplň (např. sníženou
odpovědnost, sníženou namáhavost práce)

mít možnost upravit si pracoviště podle svých představ

údaje jsou v procentech
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne  
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Myslíte si, že budete schopen/schopna vykonávat stejně náročnou práci jako nyní, až Vám 
bude 65 let? 
 
Na stejně náročnou práci, jako vykonává respondent nyní, si v 65 letech troufá více jak ¼ 
respondentů. 
 

Odhad schopnosti vykonávat stejně náročnou práci i ve věku 65 let

23%

43%

30%

4%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

 
 
 
 
 
 
Přestože je pro Vás rozhodování o tom, zdali pracovat v důchodovém věku či nikoliv třeba 
velmi daleko, přesto se, prosím, pokuste zamyslet nad tím, jaký typ pracovní činnosti byste 
v důchodovém věku upřednostnil/a. 
 
V důchodovém věku by respondenti uvažované skupiny, pokud by vůbec byli ochotni pracovat, 
upřednostňovali zejména tyto pracovní podmínky: dojížďka do zaměstnání do jedné hodiny, práci 
odměněnou stejnou nebo vyšší mzdou a práci s nízkou odpovědností. 
  
                      v % 

varianta 1 dlouhodobý pracovní poměr 34  :  66 krátkodobý pracovní poměr 
varianta 2 pracovní poměr na dobu určitou 52  :  48 pracovní poměr na dobu určitou 
varianta 3 soukromé podnikání (OSVČ) 30  :  70 zaměstnání 
varianta 4 pokračování ve stejné práci 65  :  35 nalezení jiné práce, jiné činnosti

varianta 5 práci ve stejném pracovním 
prostředí 63  :  37 práci v jiném pracovním 

prostředí 
varianta 6 ve velké organizaci 28  :  72 v malé organizaci 

varianta 7 práce odměňována stejnou nebo 
vyšší mzdou 90  :  10 práce odměňována nižší mzdou 

varianta 8 práci s vysokou odpovědností 24  :  76 práci s nízkou odpovědností 
varianta 9 práci na plný úvazek 34  :   66 práci na částečný úvazek 

varianta 10 dojížďka do zaměstnání do jedné 
hodiny 94  :  6 ubytování mimo bydliště 

v místě výkonu práce 
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Byl/a byste v práci ochoten/ochotna zůstat v práci i po dosažení důchodového věku? Chtěl/a 
byste pracovat spolu s pobíráním důchodu?  
 
Ochotu zůstat v práci i po dosažení důchodového věku uvedli 4 z 10 dotázaných. Necelá polovina 
respondentů by při práci chtěla pobírat i starobní důchod. 
 

Míra ochoty zůstat v práci i po dosažení 
důchodového věku

Míra ochoty zůstat v práci i po dosažení 
důchodového věku

31%

47%

15%

7%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

34%

43% 11%

12%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

 
 
 
 
 
 
Do kolika let byste chtěl/a pracovat? 
 
Věkové rozpětí u odpovědí na tuto otázku se pohybovalo od 50 do 75 let. Do 55 let by rádi svoji 
pracovní činnost ukončili 2 z 10 respondentů, do 60 let již 7 z 10 respondentů, do 65 let 9 z 10 
dotázaných a do 70 let, až na malou výjimku 4 osob, by rádi svoji pracovní činnost ukončili 
všichni. 
 

Nejvyšší přípustná věková hranice pro vykonávání pracovní činnosti
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45

21

13
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do 50 let

56 - 60 let

61 - 65 let

nad 65 let

údaje jsou v procentech
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Pro kterou z předložených variant byste se rozhodl? 
 
Více jak polovina respondentů uvažované kategorie by ráda odešla do řádného starobního důchodu 
a více by nepracovala. O práci a současné pobírání starobního důchodu má zájem ¼ dotázaných a 
jedna šestina by se při práci pobírání předčasného starobního důchodu vzdala ve prospěch nárůstu 
jeho výše. O variantu předčasného starobního důchodu s trvale kráceným starobním důchodem je 
mezi respondenty jen velmi malý zájem. 
 

 podíl v  %
odešel/odešla bych do starobního důchodu v pozdějším věku a měl/a 
vyšší starobní důchod 16,3
odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a dále bych 
nepracoval/a 54,4
odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a současně 
pracoval/a 24,8
odešel/odešla bych do důchodu předčasně a pobíral/a bych trvale 
snížený starobní důchod 4,5

 
 
 
 
 
Představte si, že byste v současné době ztratil/a zaměstnání. Jak byste na takovou situaci 
reagoval/a? Pokud jste nezaměstnaný/á, jak tuto situaci řešíte? 
 
V případě ztráty zaměstnání by se ⅔ respondentů obrátilo na ÚP, s cílem najít si nové zaměstnání. 
Metodu „tichého přežívání“ v evidenci úřadu práce do dosažení důchodového věku stejně jako 
řešení nezaměstnanosti s pomocí institutu předčasného starobního důchodu by upřednostnila jen 
velmi malá část dotázaných. 
 

 podíl v  %
registroval/a bych se na ÚP a snažil/a bych se najít nové zaměstnání 65,7
hledal/a bych si práci sám/sama bez pomoci ÚP 19,8
snažil/a bych se získat kvalifikaci potřebnou pro získání nového 
pracovního místa 8,3
odešel/odešla bych do předčasného starobního důchodu 2,5
registroval/a bych se na ÚP a počkal/a bych na dosažení 
důchodového věku 3,5
jiný postup (podnikání, mateřská dovolená) 0,4
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OOTTÁÁZZKKYY  SSEE  TTÝÝKKAAJJÍÍ  CCEELLÉÉHHOO  VVZZOORRKKUU  
  
Zúčastnil/a jste se v posledních třech letech nějakého vzdělávacího nebo rekvalifikačního 
kurzu? Pokud ano, který byl, z Vašeho pohledu, nejvýznamnější? Jak byl tento kurz 
zaměřen? 
 
„Nějakým“ rekvalifikačním kurzem prošla pouze ¼ dotázaných – více jak třetina však byla 
studujících. 
 

Účast na vzdělávacím či rekvalifikačním kurzu v posledních 3 letech

10%

75%

15% ano
ano, jako student
ne

 
 
Jednalo se zejména o věkovou kategorii 20 až 49 let, se středním a vysokoškolským vzděláním. 
 
 

nejvyšší dosažené vzdělání

Účast na vzdělávacím či rekvalifikačním kurzu v posledních 3 letech
věk
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20
22
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6
12

21
29

52
21

2
1
1

21
3
11
8

42
59

76
84

97
100

73
85

68
62

15 - 19 let
20 - 29 let
30 - 49 let
50 - 59 let
60 - 64 let
65 - 74 let

základní
střední bez maturity
střední s maturitou  

vysokoškolské
údaje jsou v procentech

ano ano, jako student ne

 
 
 
Mezi nejčastěji nejvýznamnější absolvované kurzy „nestudujících“ patřily kurzy cizího jazyka a 
práce na počítači, s velkým odstupem pak účetnictví – viz následující tabulka. 
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Pozice Název kurzu podíl v %

1. výuka cizího jazyka 19,4

2. práce na PC 15,5

3. účetnictví 4,4

4. - 6 školení na nové programy 2,8

 rozšiřující znalosti v oboru 

 na prodej zboží 

7.  svářečský 2,4

8. - 9. kuchař 2,0

 školení řidičů 

10. - 14. na získání jeřábnického průkazu 1,6

 pojišťovnictví a poradenská činnost 

 právnický  

 kadeřnice 

 kosmetika (vlasová) 

 
Analýza ukázala, že 4 z 10 dotázaných nejvýznamnější kurz absolvovalo, protože to vyžadoval 
zaměstnavatel, 2 z 10 pak proto, že to bylo povinné resp. dané zákonem. 
 
Kurz, který nikdo nevyžadoval, ale se zaměstnáním souvisel, absolvovali 2 z 10. V rámci přípravy 
na jiné, nové zaměstnání, prošel rekvalifikačním kurzem 1 z 10 a stejný počet, tedy 1 z 10, tak 
činil z důvodu svého hobby. 
 

Zaměření nejvýznamnějšího kurzu

41%

17%
9%

10%

1%

22%

souvisí/souvisel se současným/posledním zaměstnáním – je/bylo povinné či dané zákonem
souvisí/souvisel se současným/posledním zaměstnáním – zaměstnavatel to vyžaduje/doporučuje
souvisí/souvisel se současným/posledním zaměstnáním – ale zaměstnavatel to nevyžaduje/nevyžadoval
nesouvisí/nesouvisel se současným/posledním zaměstnáním – slouží/sloužil k přípravě na budoucí zaměstnání
nesouvisí/nesouvisel se současným/posledním zaměstnáním – spadá/spadal do oblasti koníčků a zálib
jinak
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A máte zájem se dále vzdělávat? Pokud ano, pak v jakém oboru?  
 
O další vzdělávání má zájem pouze necelá polovina respondentů (46% - vyjmuti z tohoto 
hodnocení jsou studující osoby). 
 

Zájem respondenta o další vzdělávání

29%

29%
25%

17%
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

Průměrné hodnocení = 2,38
4 = rozhodně ano
1 = rozhodně ne

 
 
Statisticky signifikantní zájem projevují opět zejména věková kategorie 20 až 49 let a 
středoškoláci, vysokoškoláci. 
 
 

věk
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nejvyšší dosažené vzdělání
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Zájem respondenta o další vzdělávání
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50 - 59 let

60 - 64 let

65 - 74 let
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střední bez maturity

střední s maturitou  

vysokoškolské

údaje jsou v procentech
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

Průměrné hodnocení:
4 = rozhodně ano
1 = rozhodně ne

 
 
 
Mezi nejžádanější kurzy patří výuka jazyků a práce na počítači (uvedli 3 z 10), dále pak ekonomie 
a obchod a účetnictví. 
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Jaké jsou hlavní důvody, proč Vy sám/sama se zajímáte o další vzdělávání.  
 
K nejčastěji uváděným důvodům patřily: možnost zvýšení kvalifikace a zvýšení mzdy (uvedli 2 
z 10), dále pak „hobby“ a možnost uplatnění někde jinde. 
 
 
 
 
 
Patří mezi tyto hlavní důvody také některé z níže uvedených důvodů? 
 
Respondentům, v rámci této otázky, byla nabídnuta baterie důvodů – každý důvod měli ohodnotit 
známkou 1 až 4  - 1 znamenala důvodem rozhodně není a 4, naopak, důvodem rozhodně je.  
 
Jak ukázaly výsledky, 9 z 10 dotázaných jde zejména o rozšíření znalostí a doplnění nové, 8 z 10 o 
získání nových znalostí v oboru mého hobby a o možnost udržet si resp. získat nové zaměstnání a 
7 z 10 respondentů vidí v dalším vzdělávání i možnost růstu jejich mzdy.     
 

Pozice Důvod průměrná 
známka

1. rozšíření znalostí o nejnovější poznatky 3,36

2. získání znalostí či dovedností v oboru mých zálib a koníčků 3,22

3. udržení či získání nového zaměstnání 3,10

4. zvýšení platu v souvislosti s doplněním kvalifikace 3,00

5. Získání finanční podpory za úhradu nákladů spojených se studiem 2,25

 
 

Důvody dalšího vzdělávání
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údaje jsou v procentech
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
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Jaká konkrétní opatření byste v oblasti celoživotního vzdělávání přivítal/a? 
 
Respondentům byla opět nabídnuta baterie opatřeních, které měli oznámkovat opět na škále1 až 4 
(viz předchozí otázka).  
 
Jednoznačně se ukázalo „volání“ po finanční podpoře k úhradě nákladů na vzdělávání a po větším 
počtu kurzů na pracovišti (8 z 10 respondentů). 
 

Pozice Důvod průměrná 
známka

1. finanční podpora k úhradě nákladů na vzdělávání 3,14
2. větší počet kurzů na pracovišti 3,00
3. více individualizované metody výuky  2,92
4. poskytnutí studijního volna 2,87
5. větší počet kurzů pořádaných komerčními subjekty 2,62

 
Přivítání vybraných opatření v oblasti dalšího vzdělávání
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A máte zájem se dále vzdělávat? Pokud ne, jaké jsou hlavní důvody? 
 
O další vzdělávání nemá zájem více jak polovina dotázaných.  
 

Zájem respondenta o další vzdělávání

29%

29%
25%

17%
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

Průměrné hodnocení = 2,38
4 = rozhodně ano
1 = rozhodně ne

 
 
K třem nejčastěji uváděným důvodům nezájmu patřily: nemá to pro mě cenu (uvedli 4 z 10), 
nemám potřebu (3 z 10) a nemám čas (2 z 10). 
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Do jaké míry považujete za významné uvedené překážky dalšího vzdělávání? 
 
Jednoznačně největší překážkou pro respondenty je vysoká cena kurzů – uvedlo ji 8 z 10. Na 
nedostatek času vzhledem ke vzdělávání si „ztěžuje“ každý druhý. 
 

Pozice Důvod průměrná 
známka

1. ceny kurzů jsou příliš vysoké 3,07

2. nemám dostatek času pro své další vzdělávání 2,66

3. nabídka kurzů nevyhovuje mým potřebám 2,46

4. nedostatek informací o možnostech dalšího vzdělávání 2,43

5. Můj zaměstnavatel nepodporuje další vzdělávání 2,17
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S1. Jste: 
(Neptejte se, pouze zaznamenejte) 

- muž ......................................................  1 - žena .................................................... 2 
S2. Kolik je Vám let? 

(Vypište) 
- _____________ let 

Zařaďte respondenta do jedné z následujících kategorií: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- méně než 15 let ...............  1 KONEC 

- 15 – 19 let .......................  2 
- 20 – 29 let .......................  3 
- 30 – 39 let .......................  4 
- 40 – 49 let .......................  5 
- 50 – 59 let .......................  6 
- 60 – 64 let .......................  7 
- 65 – 74 let .......................  8 

- 75 a více let .....................  9 KONEC 
S3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 
- základní ................................................  1 POKRAČUJTE OT. Č. 1 
- střední bez maturity .............................  2 
- střední s maturitou ...............................  3 
- vysokoškolské ......................................  4 
- vyšší odborné a bakalářské ..................  5 
- neví, bez odpovědi ................................  9 

S4. V jakém oboru je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- technika ................................................  1 - administrativa, všeobecné vzdělání ... 4 
- společenské vědy .................................  2 - jiný obor ............................................. 5 
- přírodní vědy ........................................  3 - neví, bez odpovědi .............................. 9 

Nejprve bych se Vás rád/a zeptal/a na několik obecných otázek, které souvisí s problematikou 
zaměstnávání osob, kterým je 50 let nebo více. 

1. Do jaké míry se zajímáte o problematiku, která souvisí s pracovní činností osob starších 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- velmi mě tyto informace zajímají ........  1 - příliš mě tyto informace nezajímají ... 3 
- zajímám se o to příležitostně ...............  2 - vůbec se o to nezajímám .................... 4 
- neví, bez odpovědi .......................................................................................................................... 9 

2. Jaký je Váš názor na práci lidí v pozdějším věku, tj. lidí starších 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím neví

a) Lidem, kteří jsou v důchodovém věku by 
mělo být zakázáno pracovat. 4 3 2 1 9 

b) V současné době mají lidé starší 50 let 
omezené možnosti, jak najít nové 
zaměstnání. 

4 3 2 1 9 

c) Lidé starší 50 let by měli být podporováni 
k odchodu ze zaměstnání. 4 3 2 1 9 

d) Zaměstnanost osob starších 50 let by se měla 
podporovat. 4 3 2 1 9 
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3. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají zaměstnávání osob starších 50 
let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasí

m 

rozhodně 
nesouhlasí

m 
neví

a) Stát by měl více podporovat lidi starší 50 let, 
kteří chtějí pracovat. 4 3 2 1 9 

b) Zaměstnavatelé by měli vytvářet lepší pracovní 
podmínky lidem starším 50 let. 4 3 2 1 9 

c) Lidé starší 50 let by měli mít snazší přístup  
k dalšímu/dlouhodobému vzdělávání. 4 3 2 1 9 

d) Lidé starší 50 let by v zaměstnání neměli mít 
žádné zvláštní výhody či výjimky. 4 3 2 1 9 

e) Zaměstnavatelé by měli být nějak motivováni 
k tomu, aby zaměstnávali lidi starší 50 let. 4 3 2 1 9 

f) Pracující důchodci by neměli platit sociální 
pojištění. 4 3 2 1 9 

4. Do jaké míry by podle Vás pomohla následující opatření osobám starším 50 let v jejich 
pracovním uplatnění? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 150 

 velmi by jim 
to pomohlo   

vůbec by jim 
to  

nepomohlo 

nev
í 

a) snížení odvodů sociálního pojištění lidem straším 
50 let 4 3 2 1 9 

b) snížení daně z příjmu 4 3 2 1 9 

c) zkrácení pracovní doby při méně výrazném 
zkrácení mzdy 4 3 2 1 9 

d) nabídka dočasného pracovního poměru (pracovní 
smlouva na dobu určitou,  
např. na jeden rok) 

4 3 2 1 9 

e) nabídka zkráceného pracovního poměru 
(částečný úvazek, např. na 6 hodin denně) 4 3 2 1 9 

f) dotace zaměstnavatelům na mzdy osob starších 
50 let 4 3 2 1 9 

g) dotace zaměstnavatelům na školení osob starších 
50 let 4 3 2 1 9 

h) postupné ukončování pracovní činnosti spojené s 
odchodem do důchodu (např. postupné 
zkracování úvazku) 

4 3 2 1 9 

i) zkrácení pracovní doby bez dopadu na snížení 
důchodu 4 3 2 1 9 
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5. A do jaké míry souhlasíte ještě s dalšími výroky, které se týkají současné situace v oblasti 
zaměstnávání osob starších 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasí

m 

rozhodně 
nesouhlasí

m 
neví

a) Zaměstnavatelé mají v současné době zájem o 
lidi v důchodovém věku. 4 3 2 1 9 

b) Lidé dnes mají mnoho důvodů k tomu, aby 
pokračovali v práci i po dosažení důchodového 
věku. 

4 3 2 1 9 

c) Zaměstnavatelé mají v současné době zájem o 
lidi starší 50 let, kteří ještě nedosáhli 
důchodového věku. 

4 3 2 1 9 

6. Domníváte se, že lidé ve věku od 25 do 35 let mají jako pracovníci tyto vlastnosti? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 35 

 velmi spíše ani tak, 
ani tak spíše velmi  

a) jsou ochotni pracovat 
na zkrácený úvazek 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat  

na zkrácený úvazek 

b) jsou ochotni předávat nabyté 
zkušenosti 1 2 3 4 5 nejsou ochotni předávat 

nabyté zkušenosti 

c) jsou spolehliví 1 2 3 4 5 nejsou spolehliví 

d) jsou zkušení 1 2 3 4 5 nejsou zkušení 

e) jsou ochotni přijmout i méně 
atraktivní činnost 1 2 3 4 5 nejsou ochotni přijmout  

i méně atraktivní činnost 

f) mají jazykové znalosti 1 2 3 4 5 nemají jazykové znalosti 

g) jsou ochotni dále se vzdělávat 1 2 3 4 5 nejsou ochotni dále  
se vzdělávat 

h) mají dobré pracovní návyky 1 2 3 4 5 mají špatné pracovní návyky

i) jsou výkonní 1 2 3 4 5 jsou nevýkonní 

j) jsou ochotni pracovat 
na směny 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat  

na směny 

k) jsou loajální 1 2 3 4 5 nejsou loajální 

l) mají nízké platové nároky 1 2 3 4 5 mají vysoké platové nároky 

m) dokáží se přizpůsobit 
technologickým změnám 1 2 3 4 5 nedokáží se přizpůsobit 

technologickým změnám 

n) dovedou pracovat 
s počítačem 1 2 3 4 5 nedovedou pracovat  

s počítačem 

o) mají dobrý zdravotní stav 1 2 3 4 5 mají špatný zdravotní stav 
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A nyní se prosím zamyslete nad skupinou lidí starších 50 let z hlediska jejich uplatnění 
v zaměstnání. 

7. Domníváte se, že lidé starší 50 let mají jako pracovníci tyto vlastnosti? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 35 

 velmi spíše ani tak, 
ani tak spíše velmi  

a) jsou ochotni pracovat 
na zkrácený úvazek 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat  

na zkrácený úvazek 

b) jsou ochotni předávat nabyté 
zkušenosti 1 2 3 4 5 nejsou ochotni předávat 

nabyté zkušenosti 

c) jsou spolehliví 1 2 3 4 5 nejsou spolehliví 

d) jsou zkušení 1 2 3 4 5 nejsou zkušení 

e) jsou ochotni přijmout i méně 
atraktivní činnost 1 2 3 4 5 nejsou ochotni přijmout  

i méně atraktivní činnost 

f) mají jazykové znalosti 1 2 3 4 5 nemají jazykové znalosti 

g) jsou ochotni dále se 
vzdělávat 1 2 3 4 5 nejsou ochotni dále  

se vzdělávat 

h) mají dobré pracovní návyky 1 2 3 4 5 mají špatné pracovní návyky

i) jsou výkonní 1 2 3 4 5 jsou nevýkonní 

j) jsou ochotni pracovat 
na směny 1 2 3 4 5 nejsou ochotni pracovat  

na směny 

k) jsou loajální 1 2 3 4 5 nejsou loajální 

l) mají nízké platové nároky 1 2 3 4 5 mají vysoké platové nároky 

m) dokáží se přizpůsobit 
technologickým změnám 1 2 3 4 5 nedokáží se přizpůsobit 

technologickým změnám 
n) umí pracovat s počítačem 1 2 3 4 5 neumí pracovat s počítačem 

o) dobrý zdravotní stav 1 2 3 4 5 špatný zdravotní stav 

8. Představte si prosím situaci, že byste byl/a zaměstnavatel a rozhodoval/a se, kterého ze stejně 
kvalitních uchazečů přijmout. Pro koho byste se rozhodl/a? 
(Zakroužkujte jednu možnost z každé dvojice) 

a)  absolvent 1 2 starší pracovník v předdůchodovém věku 

b)  mladý člověk, který právě založil rodinu 1 2 žena krátce po mateřské dovolené 

c)  absolvent 1 2 důchodce 

d)  starší pracovník v předdůchodovém věku 1 2 mladý člověk, který právě založil rodinu 

e)  žena krátce po mateřské dovolené 1 2 absolvent 

f)  důchodce 1 2 mladý člověk, který právě založil rodinu 

g)  starší pracovník v předdůchodovém věku 1 2 žena krátce po mateřské dovolené 

h)  mladý člověk, který právě založil rodinu 1 2 absolvent 

i)  důchodce 1 2 starší pracovník v předdůchodovém věku 

j)  žena krátce po mateřské dovolené 1 2 důchodce 
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9. Co podle Vás ztěžuje hledání nového pracovního místa lidem starším 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 153 

 velmi 
ztěžuje 

trochu 
ztěžuje 

trochu 
usnadňuje 

velmi 
usnadňuje neví

a) působení odborů 4 3 2 1 9 

b) rychlá modernizace výroby a pracovních 
postupů 4 3 2 1 9 

c) současná výše starobních důchodů 4 3 2 1 9 

d) malé uplatňování zkrácené pracovní doby 4 3 2 1 9 

e) požadavek zaměstnavatelů na práci přesčas 4 3 2 1 9 

f) nedostatek pracovních míst 4 3 2 1 9 

g) nezájem o starší osoby mezi zaměstnavateli 4 3 2 1 9 

h) potřeba plného pracovního nasazení 4 3 2 1 9 

10. Kdo by měl být podle Vás zodpovědný za to, že lidé starší 50 let najdou práci? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne nev
í 

a) jednotlivci sami 1 2 9 

b) zaměstnavatelé 1 2 9 

c) odbory 1 2 9 

d) úřady práce 1 2 9 

e) stát 1 2 9 

f) obce 1 2 9 

g) někdo jiný (vypište):  1 2 9 

h) nikdo 1 2 9 

11. Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky, které se týkají vztahu mezi důchodovým věkem, 
důchodem a prací. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím neví 

a) Důchod je něco jako odpočinek, a proto by 
člověk už neměl v důchodu pracovat 4 3 2 1 9 

b) Starobní důchod je jen pro lidi, kteří si již 
nemohou vydělávat. 4 3 2 1 9 

c) Lidé, kteří v důchodovém věku pracují, by 
neměli pobírat starobní důchod. 4 3 2 1 9 
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12. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč lidé zůstávají v práci i po dosažení důchodového 
věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) chtějí si vydělat více peněz 4 3 2 1 9 
b) chtějí se seberealizovat 4 3 2 1 9 
c) snaha zůstat mezi mladšími 4 3 2 1 9 
d) chtějí si udržet životní úroveň 4 3 2 1 9 
e) nechtějí se vzdát pracovní činnosti 4 3 2 1 9 
f) snaží se neztratit kontakt s lidmi 4 3 2 1 9 

g) mají pocit nenahraditelnosti 4 3 2 1 9 
h) chtějí vyplnit svůj volný čas 4 3 2 1 9 
i) práce je baví 4 3 2 1 9 
j) mají potřebu předat zkušenosti 4 3 2 1 9 
k) nepřipouštějí si, že stárnou 4 3 2 1 9 
l) nutnost zaučení svého nástupce 4 3 2 1 9 
m) chtějí být užiteční 4 3 2 1 9 

13. A naopak, jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč někteří lidé odcházejí do důchodu ještě 
před dosažením důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) chtějí pečovat o rodinné příslušníky 4 3 2 1 9 
b) chtějí být s rodinou 4 3 2 1 9 
c) jsou celkově unavení, vyčerpaní z práce 4 3 2 1 9 
d) problematické cestování do zaměstnání 4 3 2 1 9 
e) tlačí na ně zaměstnavatelé, kteří hledají mladé lidi 4 3 2 1 9 

f) už nedovedou být užiteční 4 3 2 1 9 
g) mají zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav 4 3 2 1 9 
h) nejsou schopni naplnit očekávání, která jsou s jejich 

prací spojena 4 3 2 1 9 

i) byli propuštěni z důvodu nadbytečnosti 4 3 2 1 9 
j) obtížně vycházejí s mladšími spolupracovníky 4 3 2 1 9 

k) neumí se přizpůsobit 4 3 2 1 9 
l) chtějí se věnovat svým koníčkům, zálibám 4 3 2 1 9 
m) ztratí své bývalé zaměstnání a žádné nové už 

nenajdou 4 3 2 1 9 

n) nemohou najít odpovídající práci 4 3 2 1 9 
o) museli by se učit novým pracovním dovednostem,  

což se jim nechce 4 3 2 1 9 
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A nyní budeme hovořit přímo o Vaší situaci. 

14. Pokud byste mohl/a zcela ovlivnit budoucnost, plánoval/a byste pracovat ještě ve věku 65 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost); 
Pokud je respondentovi více než 65 let, ptejte se: 

Pokud byste mohl/a zcela ovlivnit minulost, rozhodl/a byste se pracovat i ve věku 65 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 - ne ....................................................... 2 

15. Lidé mají různé představy o životě ve vyšším věku. Kdybyste mohl/a zcela ovlivnit svoji 
situaci, jaký by byl ideální plán pro Váš život ve vyšším věku? Vyberte prosím možnost, která 
se nejvíce blíží Vašemu osobnímu ideálu, bez ohledu na očekávanou skutečnost. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- být zcela v důchodu (odejít na odpočinek a už nic nedělat) .......................................................... 1 
- pobírat současně důchod, ale také pracovat za odměnu nebo jako dobrovolník ........................... 2 
- pokračovat ve své práci nebo začít novou kariéru někde jinde, nebýt důchodce .......................... 3 

16. V předchozí otázce jsme hovořili o ideálu. Když však reálně zvážíte svoji současnou situaci,  
která z možností ve Vašem případě asi nastane s největší pravděpodobností? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- být zcela v důchodu (odejít na odpočinek a už nic nedělat) .......................................................... 1 
- pobírat současně důchod, ale také pracovat za odměnu nebo jako dobrovolník ........................... 2 
- pokračovat ve své práci nebo začít novou kariéru někde jinde, nebýt důchodce .......................... 3 

17. Dosáhl/a jste již věku, kdy máte nárok na starobní důchod? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano .................................................................................................................................................. 1 

18. A pobíráte starobní důchod? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ................................ 1 
- ne .................................. 2 

19. Vykonáváte (souběžně s pobíráním důchodu také) placenou práci? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost; text v závorce přečtěte pouze v případě, že respondent na 
předchozí otázku odpověděl variantou „ano“) 

- ano ................................ 1 
- ne .................................. 2 

- ne .................................................................................................................................................... 2 

20. Pobíráte předčasný starobní důchod? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ................................ 1 
- ne .................................. 2 

Na základě předchozích otázek zařaďte respondenta do jedné z následujících skupin: 
- v ot. 17 „ano“ a současně v ot. 18 „ano“ a současně v ot. 19 „ano“ ...  1 POKRAČUJTE OT. Č. 21 

- v ot. 17 „ano“ a současně v ot. 18 „ano“ a současně v ot. 19 „ne“ .....  2 POKRAČUJTE OT. Č. 33 

- v ot. 17 „ano“ a současně v ot. 18 „ne“ a současně v ot. 19 „ano“ .....  3 POKRAČUJTE OT. Č. 43 

- v ot. 17 „ne“ a současně v ot. 20 „ano“ ...............................................  4 POKRAČUJTE OT. Č. 51 

- v ot. 17 „ne“ a současně v ot. 20 „ne“ .................................................  5 POKRAČUJTE OT. Č. 56 
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Otázky č. 21 – 32 jsou určeny pouze respondentům ze skupiny 1. 

Tedy abych shrnul/a Vaši aktuální situaci: dosáhl/a jste důchodového věku, pobíráte starobní 
důchod a současně vykonáváte placenou práci. Jste tedy pracující důchodce. 

21. Byl/a jste v posledních pěti letech před odchodem do důchodu nějakou dobu nezaměstnaný/á? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 
- ne .......................................................... 2 POKRAČUJTE OT. Č. 23 

22. Jak dlouho jste byl/a v tomto období nezaměstnaný/á? 
(Vypište celkovou dobu nezaměstnanosti) 

- __________ měsíců 

23. Odešel/odešla jste do důchodu ještě před dosažením důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 
- ne .......................................................... 2 POKRAČUJTE OT. Č. 26 

24. Jaké byly hlavní důvody, proč jste odešel/odešla do důchodu před dosažením důchodového 
věku? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

25. A do jaké míry přispěly okolnosti, které Vám nyní budu číst, k Vašemu předčasnému odchodu 
do důchodu? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

nev
í 

a) chtěl/a jsem pečovat o rodinné příslušníky 4 3 2 1 9 
b) chtěl/a jsem být s rodinou 4 3 2 1 9 
c) cítil/a jsem celkovou únavu, vyčerpání 4 3 2 1 9 
d) musel/a jsem problematicky cestovat do zaměstnání 4 3 2 1 9 
e) tlak mého zaměstnavatele, který hledal mladé lidi 4 3 2 1 9 
f) měl/a jsem pocit, že nejsem nikomu užitečný/á 4 3 2 1 9 
g) zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav 4 3 2 1 9 

h) nedovedl/a jsem naplnit očekávání, která byla 
spojena s mou prací 4 3 2 1 9 

i) moje pracovní místo bylo zrušeno 4 3 2 1 9 
j) obtížně jsem vycházel/a s mladšími spolupracovníky 4 3 2 1 9 
k) nedovedl/a jsem se přizpůsobit 4 3 2 1 9 
l) chtěl/a jsem se věnovat svým koníčkům, zálibám 4 3 2 1 9 
m) ztratil/a jsem své bývalé zaměstnání a žádné nové 

jsem už nenašel/nenašla 4 3 2 1 9 

n) nemohl/a jsem najít odpovídající práci 4 3 2 1 9 
o) musel/a jsem se učit novým pracovním 

dovednostem, a to se mi nechtělo 4 3 2 1 9 
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26. Pokud byste se nyní mohl/a vrátit v čase, pro kterou variantu byste se nyní rozhodl/a? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- odešel/odešla bych do starobního důchodu v pozdějším věku a měl/a vyšší starobní důchod ............. 1 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a dále bych nepracoval/a .................................... 2 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a současně pracoval/a ......................................... 3 
- odešel/odešla bych do důchodu předčasně a pobíral/a bych trvale snížený starobní důchod ............... 4 

27. Do jakého věku byste Vy sám/sama chtěl/a pracovat? 
(Vypište) 

- do __________ roku života 

28. Jaké jsou Vaše konkrétní důvody, proč pracujete i po dosažení důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) chci si vydělat více peněz 4 3 2 1 9 
b) chci se seberealizovat 4 3 2 1 9 
c) snažím se zůstat mezi mladšími 4 3 2 1 9 
d) nechci, aby se mi snížila moje životní úroveň 4 3 2 1 9 
e) nechci se vzdát pracovního rytmu 4 3 2 1 9 
f) snažím se neztratit kontakt s lidmi 4 3 2 1 9 
g) beze mě by si kolegové nevěděli rady 4 3 2 1 9 
h) chci vyplnit svůj volný čas 4 3 2 1 9 
i) práce mě baví 4 3 2 1 9 
j) rád/a bych předal/a své zkušenosti ostatním 4 3 2 1 9 
k) ještě nejsem tak starý/stará, abych nemohl/a pracovat 4 3 2 1 9 
l) chci si zaučit někoho, kdo bude pokračovat v mé práci 4 3 2 1 9 
m) chci být ještě užitečný/á 4 3 2 1 9 

29. Nyní ještě prosím uveďte tři nejdůležitější důvody, proč jste zůstal/a v práci i po dosažení 
důchodového věku. 
(Předložte respondentovi seznam důvodů a zapište jejich kód) KARTA DŮVODY 

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

30. Jaká výše osobního čistého příjmu (mzda a současně starobní důchod) by Vám dostačovala  
na pokrytí všech Vašich potřeb? 
(Vypište celkovou částku na měsíc) 

- _______________________________ Kč/měsíc 

31. A dosahujete v současnosti této úrovně příjmu? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano, stačí mi na to i starobní důchod sám o sobě .... 1 - ne ............................................. 2 
- ano, ale musím si přivydělávat ............................ 2 - neví ........................................... 9 

32. Pracoval/a byste dál i kdybyste přišel/přišla o souběh výplaty se starobním důchodem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ........................................................ 4 - spíše ne .................................... 2 
- spíše ano ............................................................... 3 - rozhodně ne .............................. 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

Dále pokračujte ot. č. 65. 
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Otázky č. 33 – 42 jsou určeny pouze respondentům ze skupiny 2. 

Tedy abych shrnul/a Vaši aktuální situaci: dosáhl/a jste důchodového věku, pobíráte starobní 
důchod a nevykonáváte žádnou placenou práci. Jste tedy nepracující důchodce. 

33. Byl/a jste v posledních pěti letech před odchodem do důchodu nějakou dobu nezaměstnaný/á? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 
- ne .......................................................... 2 POKRAČUJTE OT. Č. 35 

34. Jak dlouho jste byl/a v tomto období nezaměstnaný/á? 
(Vypište celkovou dobu nezaměstnanosti) 

- __________ měsíců 

35. Odešel/odešla jste do důchodu před dosažením důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 
- ne .......................................................... 2 POKRAČUJTE OT. Č. 38 

36. Jaké byly hlavní důvody, proč jste odešel/odešla do důchodu před dosažením důchodového 
věku? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

37. A do jaké míry přispěly okolnosti, které Vám nyní budu číst, k Vašemu předčasnému odchodu 
do důchodu? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví 

a) chtěl/a jsem pečovat o rodinné příslušníky 4 3 2 1 9 
b) chtěl/a jsem být s rodinou 4 3 2 1 9 
c) cítil/a jsem celkovou únavu, vyčerpání 4 3 2 1 9 
d) musel/a jsem problematicky cestovat do zaměstnání 4 3 2 1 9 
e) tlak mého zaměstnavatele, který hledal mladé lidi 4 3 2 1 9 
f) měl/a jsem pocit, že nejsem nikomu užitečný/á 4 3 2 1 9 
g) zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní stav 4 3 2 1 9 

h) nedovedl/a jsem naplnit očekávání, která byla 
spojena s mou prací 4 3 2 1 9 

i) moje pracovní místo bylo zrušeno 4 3 2 1 9 
j) obtížně jsem vycházel/a s mladšími spolupracovníky 4 3 2 1 9 
k) nedovedl/a jsem se přizpůsobit 4 3 2 1 9 
l) chtěl/a jsem se věnovat svým koníčkům, zálibám 4 3 2 1 9 
m) ztratil/a jsem své bývalé zaměstnání a žádné nové 

jsem už nenašel/nenašla 4 3 2 1 9 

n) nemohl/a jsem najít odpovídající práci 4 3 2 1 9 
o) musel/a bych se učit se novým pracovním 

dovednostem, a to se mi nechtělo 4 3 2 1 9 
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38. Pokud byste se nyní mohl/a vrátit v čase, pro kterou variantu byste se nyní rozhodl/a? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- odešel/odešla bych do starobního důchodu v pozdějším věku a měl/a vyšší starobní důchod ............. 1 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a dále bych nepracoval/a .................................... 2 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a současně pracoval/a ......................................... 3 
- odešel/odešla bych do důchodu předčasně a pobíral/a bych trvale snížený starobní důchod ............... 4 

39. Jak by se jednotlivé podmínky musely změnit, abyste pracoval/a i po dosažení důchodového 
věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) vyšší čistý plat díky nižším odvodům na sociální 
pojištění 4 3 2 1 9 

b) možnost upravit si pracovní dobu 4 3 2 1 9 
c) mít možnost upravit si pracoviště podle svých představ 4 3 2 1 9 
d) být úplně osvobozen/a od odvodů na sociální 

pojištění 4 3 2 1 9 

e) platit nižší daň z příjmů 4 3 2 1 9 
f) mít možnost upravit si pracovní tempo podle svých 

představ 4 3 2 1 9 

g) mít možnost upravit si pracovní náplň (např. 
sníženou odpovědnost, sníženou namáhavost práce) 4 3 2 1 9 

40. Pokud byste se rozhodl/a pracovat i v důchodovém věku, jaký typ pracovní činnosti byste 
upřednostnil/a? 
(Zakroužkujte jednu možnost z každé dvojice) 

a) dlouhodobý pracovní poměr 1 2 krátkodobý pracovní poměr 
b) pracovní poměr na dobu určitou 1 2 pracovní poměr na dobu neurčitou 
c) soukromé podnikání (SVČ) 1 2 zaměstnání 
d) pokračování ve stejné práci 1 2 nalezení jiné práce, jiné činnosti 
e) práci ve stejném pracovním prostředí 1 2 práci v jiném pracovním prostředí 

f) ve velké organizaci 1 2 v malé organizaci 
g) práce odměňovaná stejnou nebo vyšší 

mzdou 1 2 práce odměňovaná nižší mzdou 

h) práci s vysokou odpovědností 1 2 práci s nízkou odpovědností 
i) práci na plný úvazek 1 2 práci na částečný úvazek 
j) dojížďka do zaměstnání do jedné hodiny 1 2 ubytování mimo bydliště v místě výkonu 

práce 

41. Jaká úroveň osobního čistého příjmu by Vám dostačovala na pokrytí všech Vašich potřeb? 
(Vypište celkovou částku na měsíc) 

- _______________________________ Kč/měsíčně 

42. A dosahujete v současnosti této úrovně příjmu? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 - ne ....................................................... 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

Dále pokračujte ot. č. 65. 
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Otázky č. 43 – 50 jsou určeny pouze respondentům ze skupiny 3. 

Tedy abych shrnul/a Vaši aktuální situaci: dosáhl/a jste důchodového věku, nepobíráte starobní 
důchod a současně vykonáváte placenou práci. 

43. Byl/a jste v posledních pěti letech před dosažením důchodového věku nějakou dobu 
nezaměstnaný/á? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 
- ne .......................................................... 2 POKRAČUJTE OT. Č. 45 

44. Jak dlouho jste byl/a v tomto období nezaměstnaný/á? 
(Vypište celkovou dobu nezaměstnanosti) 

- __________ měsíců 

45. Pokud byste se nyní mohl/a vrátit v čase, pro kterou variantu byste se nyní rozhodl/a? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- odešel/odešla bych do starobního důchodu v pozdějším věku a měl/a vyšší starobní důchod ............. 1 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a dále bych nepracoval/a .................................... 2 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a současně pracoval/a ......................................... 3 
- odešel/odešla bych do důchodu předčasně a pobíral/a bych trvale snížený starobní důchod ............... 4 

46. Do jakého věku byste Vy sám/sama chtěl/a pracovat? 
(Vypište) 

- do __________ roku života 

47. Jaké jsou Vaše konkrétní důvody, proč pracujete i po dosažení důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) chci si vydělat více peněz 4 3 2 1 9 
b) chci se seberealizovat 4 3 2 1 9 
c) snažím se zůstat mezi mladšími 4 3 2 1 9 
d) nechci, aby se mi snížila moje životní úroveň 4 3 2 1 9 
e) nechci se vzdát pracovního rytmu 4 3 2 1 9 
f) snažím se neztratit kontakt s lidmi 4 3 2 1 9 
g) beze mě by si kolegové nevěděli rady 4 3 2 1 9 

h) chci vyplnit svůj volný čas 4 3 2 1 9 
i) práce mě baví 4 3 2 1 9 
j) rád/a bych předal/a své zkušenosti ostatním 4 3 2 1 9 
k) ještě nejsem tak starý/stará, abych nemohl/a 

pracovat 4 3 2 1 9 

l) chci si zaučit někoho, kdo bude pokračovat 
v mé práci 4 3 2 1 9 

m) nemám splněny podmínky pro výplatu 
důchodu (potřebnou dobu pojištění) 4 3 2 1 9 

n) chci být ještě užitečný/á 4 3 2 1 9 
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48. Nyní ještě u těchto důvodů zůstaneme. Uveďte prosím tři nejdůležitější důvody, proč jste 
zůstal/a v práci i po dosažení důchodového věku. 
(Předložte respondentovi seznam důvodů a zapište jejich kód) KARTA DŮVODY 

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

49. Chtěl/a byste pracovat a současně pobírat starobní důchod? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ........................................  4 - spíše ne .............................................. 2 
- spíše ano ...............................................  3 - rozhodně ne ........................................ 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

50. Z jakého důvodu nepobíráte důchod? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

Dále pokračujte ot. č. 65 

 

 

 

 

Otázky č. 51 – 55 jsou určeny pouze respondentům ze skupiny 4. 

Tedy abych shrnul/a Vaši aktuální situaci: nedosáhl/a jste důchodového věku, pobíráte předčasný 
starobní důchod. 

51. Jaké byly hlavní důvody, proč jste odešel/odešla do důchodu před dosažením důchodového 
věku? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

52. Byl/a jste v posledních pěti letech před odchodem do důchodu nějakou dobu nezaměstnaný/á? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 
- ne .......................................................... 2 POKRAČUJTE OT. Č. 54 

53. Jak dlouho jste byl/a v tomto období nezaměstnaný/á? 
(Vypište celkovou dobu nezaměstnanosti) 

- __________ měsíců 
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54. A do jaké míry přispěly okolnosti, které Vám nyní budu číst, k Vašemu předčasnému odchodu 
do důchodu? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

nev
í 

a) chtěl/a jsem pečovat o rodinné příslušníky 4 3 2 1 9 

b) chtěl/a jsem být s rodinou 4 3 2 1 9 

c) cítil/a jsem celkovou únavu, vyčerpání 4 3 2 1 9 

d) musel/a jsem problematicky cestovat do 
zaměstnání 4 3 2 1 9 

e) tlak mého zaměstnavatele, který hledal 
mladé lidi 4 3 2 1 9 

f) měl/a jsem pocit, že nejsem nikomu 
užitečný/á 4 3 2 1 9 

g) zdravotní problémy, nevyhovující zdravotní 
stav 4 3 2 1 9 

h) nedovedl/a jsem naplnit očekávání, která 
byla spojena s mou prací 4 3 2 1 9 

i) moje pracovní místo bylo zrušeno 4 3 2 1 9 

j) obtížně jsem vycházel/a s mladšími 
spolupracovníky 4 3 2 1 9 

k) nedovedl/a jsem se přizpůsobit 4 3 2 1 9 

l) chtěl/a jsem se věnovat svým koníčkům, 
zálibám 4 3 2 1 9 

m) ztratil/a jsem své bývalé zaměstnání a žádné 
nové jsem už nenašel/nenašla 4 3 2 1 9 

n) nemohl/a jsem najít odpovídající práci 4 3 2 1 9 

o) musel/a jsem se učit novým pracovním 
dovednostem, a to se mi nechtělo 4 3 2 1 9 

55. Pokud byste se nyní mohl/a vrátit v čase, pro kterou variantu byste se nyní rozhodl/a? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- odešel/odešla bych do starobního důchodu v pozdějším věku a měl/a vyšší starobní důchod ............. 1 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a dále bych nepracoval/a .................................... 2 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a současně pracoval/a ......................................... 3 
- odešel/odešla bych do důchodu předčasně a pobíral/a bych trvale snížený starobní důchod ............... 4 

 

Dále pokračujte ot. č. 65. 
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Otázky č. 56 – 64 jsou určeny pouze respondentům ze skupiny 5. 

Tedy abych shrnul/a Vaši aktuální situaci: nedosáhl jste důchodového věku a nepobíráte předčasný 
starobní důchod. 

56. Jaký je Váš osobní postoj k práci v pozdějším věku, tj. k práci po padesátce, těsně před 
důchodem nebo krátce po dosažení důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím neví

a) Práce v důchodovém věku bude pro mě 
nezbytná, pokud si budu chtít udržet 
důstojnou životní úroveň. 

4 3 2 1 9 

b) Pokud bych si zajistil/a dostatek prostředků, 
nepracoval/a bych ani před dosažením 
důchodového věku. 

4 3 2 1 9 

c) Rád/a bych opustil/a zaměstnání co nejdříve 
a užíval/a si důchod. 4 3 2 1 9 

d) Chtěl/a bych pracovat co nejdéle, dokud mi 
budou síly stačit. 4 3 2 1 9 

57. Jaké by musely být podmínky, abyste pracoval/a i po dosažení důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) vyšší čistý plat díky nižším odvodům na 
sociální pojištění 4 3 2 1 9 

b) možnost upravit si pracovní dobu 4 3 2 1 9 

c) mít možnost upravit si pracoviště podle svých 
představ 4 3 2 1 9 

d) být úplně osvobozen/a od odvodů na sociální 
pojištění 4 3 2 1 9 

e) platit nižší daň z příjmů 4 3 2 1 9 

f) mít možnost upravit si pracovní tempo podle 
svých představ 4 3 2 1 9 

g) mít možnost upravit si pracovní náplň (např. 
sníženou odpovědnost, sníženou namáhavost 
práce) 

4 3 2 1 9 

58. Myslíte si, že budete schopen/schopna vykonávat stejně náročnou práci jako nyní, až Vám 
bude 65 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ........................................  4 - spíše ne .............................................. 2 
- spíše ano ...............................................  3 - rozhodně ne ........................................ 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 
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59. Přestože je pro Vás rozhodování o tom, zdali pracovat v důchodovém věku či nikoliv třeba 
velmi daleko, přesto se prosím pokuste zamyslet nad tím, jaký typ pracovní činnosti byste 
v důchodovém věku upřednostnil/a. 
(Zakroužkujte jednu možnost z každé dvojice) 

a) dlouhodobý pracovní poměr 1 2 krátkodobý pracovní poměr 
b) pracovní poměr na dobu určitou 1 2 pracovní poměr na dobu neurčitou 
c) soukromé podnikání (SVČ) 1 2 zaměstnání 
d) pokračování ve stejné práci 1 2 nalezení jiné práce, jiné činnosti 
e) práci ve stejném pracovním prostředí 1 2 práci v jiném pracovním prostředí 

f) ve velké organizaci 1 2 v malé organizaci 
g) práce odměňovaná stejnou nebo vyšší 

mzdou 1 2 práce odměňovaná nižší mzdou 

h) práci s vysokou odpovědností 1 2 práci s nízkou odpovědností 
i) práci na plný úvazek 1 2 práci na částečný úvazek 
j) dojížďka do zaměstnání do jedné hodiny 1 2 ubytování mimo bydliště v místě výkonu 

práce 

60. Byl/a byste ochoten/ochotna zůstat v práci i po dosažení důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ........................................  4 - spíše ne .............................................. 2 
- spíše ano ...............................................  3 - rozhodně ne ........................................ 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

61. Chtěl/a byste pracovat spolu s pobíráním důchodu? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ........................................  4 - spíše ne .............................................. 2 
- spíše ano ...............................................  3 - rozhodně ne ........................................ 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

62. Do kolika let byste chtěl/a pracovat? 
(Vypište) 

- do __________ roku života 

63. Pro kterou z variant, které Vám nyní přečtu byste se rozhodl/a? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- odešel/odešla bych do starobního důchodu v pozdějším věku a měl/a vyšší starobní důchod ............. 1 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a dále bych nepracoval/a .................................... 2 
- odešel/odešla bych do řádného starobního důchodu a současně pracoval/a ......................................... 3 
- odešel/odešla bych do důchodu předčasně a pobíral/a bych trvale snížený starobní důchod ............... 4 

64. Představte si, že byste v současné době ztratil/a zaměstnání. Jak byste na takovouto situaci 
reagoval/a? Pokud jste nezaměstnaný/á, jak tuto situaci řešíte? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- registroval/a bych se na úřadu práce a snažil/a bych si najít nové zaměstnání ............................. 1 
- hledal/a bych si práci sám/sama, bez pomoci úřadu práce ............................................................ 2 
- snažil/a bych se získat kvalifikaci potřebnou pro získání nového pracovního místa .................... 3 
- odešel/odešla bych do předčasného starobního důchodu .............................................................. 4 
- registroval/a bych se na úřadu práce, ale nové zaměstnání bych aktivně nehledal/a; raději  

bych počkal/a na dosažení důchodového věku a poté bych hned odešel/odešla do důchodu ....... 5 

- jiný postup (vypište): 
_____________________________________________________________ 



VÝZKUM – PZSO FINAL    ČERVEN/ČERVENEC 2005 

 

   17 

Ot. č. 65 – 94 jsou určeny všem respondentům. 

Nyní budeme hovořit trochu o něčem jiném. 

65. Zúčastnil/a jste se v posledních třech letech nějakého vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 POKRAČUJTE OT. Č. 66 
- ano, jako student (studuji) ....................  2 POKRAČUJTE OT. Č. 75 
- ne ..........................................................  3 POKRAČUJTE OT. Č. 68 
- neví .......................................................  9 POKRAČUJTE OT. Č. 68 

66. Jakého? V případě, že jste se zúčastnil/a více kursů, uveďte prosím na prvním místě ten, který 
Vy sám/sama považujete za nejvýznamnější. 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) ___________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________ 

67. Nyní prosím pro kurs, který jste uvedl/a jako nejvýznamnější (nebo pro jediný uvedený kurs), 
uveďte, jak byl zaměřen. 

(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- souvisí/souvisel se současným/posledním zaměstnáním – je/bylo povinné či dané zákonem ..... 1 
- souvisí/souvisel se současným/posledním zaměstnáním – zaměstnavatel to vyžaduje,  

doporučuje/vyžadoval/doporučoval ............................................................................................. 2 
- souvisí/souvisel se současným/posledním zaměstnáním – ale zaměstnavatel to 

nevyžaduje/nevyžadoval .............................................................................................................. 3 
- nesouvisí/nesouvisel se současným/posledním zaměstnáním – slouží/sloužil k přípravě 

na budoucí zaměstnání nebo umožňuje/umožnil přechod do jiného zaměstnání ......................... 4 
- nesouvisí/nesouvisel se současným/posledním zaměstnáním – spadá/spadal do oblasti 

zálib a koníčků .............................................................................................................................. 5 

- jinak (vypište): __________________________________________________________________ 
- neví ................................................................................................................................................ 9 

68. A máte zájem se dále vzdělávat? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ..  4 
- spíše ano ........  3 
 

 
69. V jakém oboru máte zájem se dále vzdělávat? 

(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

70. Jaké jsou hlavní důvody, proč se Vy sám/sama zajímáte o další vzdělávání? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 
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71. A patří mezi tyto hlavní důvody také některé z těch, které Vám budu nyní 
číst? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodn
ě ano 

spíše 
ano 

spíše
ne 

rozhodn
ě ne neví

a) udržení či získání nového zaměstnání 4 3 2 1 9 
b) získání finanční podpory na úhradu 

nákladů spojených se studiem 4 3 2 1 9 

c) zvýšení platu v souvislosti s doplněním 
kvalifikace 4 3 2 1 9 

d) získání znalostí či dovedností v oboru 
mých zálib a koníčků 4 3 2 1 9 

e) rozšíření znalostí o nejnovější poznatky 4 3 2 1 9 

72. Dále bude řeč o konkrétních opatřeních v oblasti dalšího (celoživotního) 
vzdělávání. Přivítal/a byste: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodn
ě ano 

spíše 
ano 

spíše
ne 

rozhodn
ě ne neví

a) více vzdělávacích kurzů pořádaných 
přímo na pracovišti 4 3 2 1 9 

b) poskytnutí studijního volna 4 3 2 1 9 
c) více vzdělávacích kurzů pořádaných 

komerčními subjekty 4 3 2 1 9 

d) finanční podporu k úhradě nákladů na 
vzdělávání 4 3 2 1 9 

e) více individualizované metody výuky 4 3 2 1 9  

- spíše ne ..........  2 
- rozhodně ne ....  1 
- neví .................  9 

 
73. Jaké jsou hlavní důvody, proč Vás osobně další vzdělávaní neláká,  

proč se o to nezajímáte? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________  
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 

74. Do jaké míry považujete za významné některé překážky dalšího vzdělávaní, které Vám budu 
číst? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) ceny kurzů jsou příliš vysoké 4 3 2 1 9 

b) nemám dostatek času pro své další vzdělávání 4 3 2 1 9 

c) nabídka kurzů nevyhovuje mým potřebám 4 3 2 1 9 

d) nedostatek informací o možnostech dalšího vzdělávání 4 3 2 1 9 

e) můj zaměstnavatel nepodporuje další vzdělávání 4 3 2 1 9 
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Ot. č. 75 – 94 jsou určeny všem respondentům. 

A na úplný závěr ještě několik údajů pro statistické vyhodnocení. 

75. Každý má určitou politickou orientaci, která se obecně charakterizuje jako „levicová“, nebo 
„pravicová“. Jak byste zařadil/a sám/sama sebe? 
(Zakroužkujte číslo, kterým se respondent zařadil; „1“ znamená krajní levici,  „6“ střed a „11“ krajní pravici)          KARTA Č. 
111 

Levice       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       Pravice 

76. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy s počítačem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 - ne ....................................................... 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

77. Měl/a jste někdy možnost pracovat s Internetem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano, běžně s ním pracuji ................................................................................................................ 1 
- ano, několikrát jsem s ním pracoval/a ........................................................................................... 2 
- ne, ještě jsem s ním nepracoval/a, ale chtěl/a bych ....................................................................... 3 
- ne, neznám Internet ........................................................................................................................ 4 

78. Měl/a byste zájem o samostatnou výdělečnou činnost (podnikání, práce na živnostenský list)? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 - ne ....................................................... 2 
- již provozuji samostatně výdělečnou činnost ................................................................................. 8 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

79. Domluvíte se nějakým cizím jazykem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 
80. Jakými cizími jazyky se domluvíte? 

(Můžete označit i více možností) 
a) anglicky ....................  d) francouzsky ..................................   
b) německy ...................  e) španělsky ......................................   
c) rusky .........................  f) slovensky ......................................   

g) jinak (vypište): 
_____________________________________________________ 

- ne ..........................................................  2 
- neví .......................................................  9 

81. Přilepšujete si finančně v současné době k Vašemu aktuálnímu příjmu prostřednictvím nějaké 
příležitostné výpomoci? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................  1 - ne ....................................................... 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

82. Rodinný stav: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- svobodný/á ....................................................................... 1 - rozvedený/á ..................... 3 
- ženatý/vdaná (nebo dlouhodobě žijící s partnerem) ........ 2 - vdovec/vdova .................. 4 
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83. Uveďte prosím počet osob ve Vaší domácnosti: 
(Vypište) 

- celkový počet osob domácnosti: ........  _________ osob 

- z toho výdělečně činní: ..........  _________ osob 

- z toho nezaopatřené děti: .......  _________ osob 

- z toho osob starších 50 let: ...   _________ osob 

84. Jaký je celkový čistý měsíční příjem celé Vaší domácnosti? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- 70.000 a více Kč ..................................  1 - od 18.000 Kč do 24.999 Kč ............... 5 
- od 50.000 do 69.999 Kč .......................  2 - od 10.000 Kč do 17.999 Kč ............... 6 
- od 35.000 do 49.999 Kč .......................  3 - od 5.000 do 9.999 Kč ......................... 7 
- od 25.000 do 34.999 Kč .......................  4 - méně než 5.000 Kč ............................ 8 

- neví, bez odpovědi .......................................................................................................................... 9 

85. Jaký je Váš celkový osobní čistý měsíční příjem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- 35.000 a více Kč ..................................  1 - od 14.000 Kč do 17.999 Kč ............... 5 
- od 25.000 do 34.999 Kč .......................  2 - od 10.000 Kč do 13.999 Kč ............... 6 
- od 21.000 do 24.999 Kč .......................  3 - od 5.000 Kč do 9.999 Kč ................... 7 
- od 18.000 do 20.999 Kč .......................  4 - méně než 5.000 Kč ............................ 8 

- neví, bez odpovědi .......................................................................................................................... 9 

86. Jaké jsou zdroje Vašeho živobytí v současnosti? 
(Můžete označit i více možností) 

- stálá pracovní činnost ..................................................................................................................  
- starobní důchod ............................................................................................................................  

87. A pobíráte: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- trvale snížený předčasný starobní důchod ............... 1 
- dočasně snížený předčasný starobní důchod ........... 2 
- normální starobní důchod ........................................ 3 

- invalidní nebo jiný důchod kromě starobního ............................................................................   
- dávky v nezaměstnanosti ............................................................................................................   
- příjmy manžela/manželky, partnera/partnerky ...........................................................................   
- dávky státní sociální podpory (sociální dávky) ..........................................................................   
- nárazová, občasná práce .............................................................................................................   
- kapesné od rodičů .......................................................................................................................   
- příjmy z podnikání ......................................................................................................................   
- příjmy z kapitálového majetku ...................................................................................................   

- jiný zdroj (vypište): __________________________________________________________________________  
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88. Která z charakteristik nejlépe odráží Vaší současnou situaci: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- jsem zaměstnán/a ........................................................................................................................... 1 
- soukromě podnikám ....................................................................................................................... 2 
- jsem student/ka .............................................................................................................................. 3 
- jsem nezaměstnaný/á ..................................................................................................................... 4 
- jsem v domácnosti/na mateřské dovolené ..................................................................................... 5 
- jsem v důchodu, pracuji ................................................................................................................. 6 
- jsem v důchodu, nepracuji ............................................................................................................. 7 

- jiné (vypište): ___________________________________________________________________ 

89. Jaká je Vaše profese nebo jaká byla Vaše poslední profese? 
(Vypište, prosím, co nejpodrobněji; např. „dělník u běžícího pásu ve výrobně motorů“, „ředitel hotelu“, „učitel matematiky  
na gymnáziu“, „pokladní v samoobsluze“, „koncipient v advokátní kanceláři“, „opravář obráběcích strojů“, apod.; pokud je 
respondent ekonomicky neaktivní, zeptejte se na poslední vykonávanou profesi; pokud je respondent student, otázku přeskočte) 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

90. Kolik jste za celý svůj život odpracoval/a let? Jak dlouhou dobu jste pracoval/a? 
(Vypište) 

- _____________ let 

91. V jakém odvětví pracujete nebo jste pracoval/a? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost; pokud respondent nepracuje, zeptejte se na poslední vykonávanou činnost) 

- zemědělství, lesnictví ...........................  1 - peněžnictví a pojišťovnictví .............. 5 
- průmysl, stavebnictví ...........................  2 - správa a sociální služby ..................... 6 
- doprava a spoje ....................................  3 - školství, věda, výzkum, kultura ......... 7 
- obchod a služby ...................................  4 - armáda, bezpečnost ............................ 8 
- nemám a ani jsem neměl/a žádné zaměstnání ............................................................................... 9 
- neví ............................................................................................................................................... 99 

92. Vaše současné nebo poslední zaměstnání je/bylo: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- na plný úvazek ............................................................................................................................... 1 
- na částečný úvazek ......................................................................................................................... 2 
- nemám a ani jsem neměl/a žádné zaměstnání ............................................................................... 3 

93. A pracujete či pracoval/a jste v posledním zaměstnání: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- na dobu neurčitou ........................................................................................................................... 1 
- na dobu určitou ............................................................................................................................... 2 
- nemám a ani jsem neměl/a žádné zaměstnání ............................................................................... 3 

94. Ve které konkrétní obci bydlíte? 
(Vypište název obce)  

D ě k u j i  z a  r o z h o v o r !  

 
 



POSTOJE STARŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

   PROSINEC 2005 ii

SSEEZZNNAAMM  OOTTÁÁZZEEKK  
OOTTÁÁZZKKYY  TTÝÝKKAAJJÍÍCCÍÍ  SSEE  CCEELLÉÉHHOO  VVZZOORRKKUU  

Souhlasíte s tvrzením, že v současné době  maj í  l idé starš í  50 let  problém s pracovním 
uplatněním? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S jakými problémy se podle Vás pracovníci  starš í  50 let  setkávaj í? Zaměř te se prosím na 
problémy, které maj í  starš í  osoby, ale nemaj í  je l idé mladší. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Do jaké míry by podle Vás pomohla následuj íc í  opatření  osobám starším 50 let  v jej ich 
pracovním uplatnění? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nyní se prosím podívejte na tyto oblast i  a vyberte z nich tř i ,  které by př ímo Vám pomohly 
př i  Vašem uplatnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Jaký je Váš osobní postoj  k práci v pozdě jš ím věku, t j .  k práci  po padesátce, těsně  před 
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11..  ÚÚVVOODD  

11..11 ..   MMEETTOODDIIKKAA  VVÝÝZZKKUUMMUU  

POPIS 
Údaje obsažené v této zprávě pocházejí 
z komplexního výzkumného šetření 
realizovaného na území České republiky na 
konci měsíce června a začátku července 2005. 

 
Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek 
zaměřených na zjištění relevantních informací 
nezbytných k naplnění cílů tohoto výzkumu, 
obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí 
nichž byly sledovány kvalitativní aspekty 
sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny 
možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla 
ještě před započetím vlastního výzkumného 
šetření provedena pilotáž dotazníku. 
 

METODA SBĚRU DAT 
K výběru respondentů bylo použito kvótní 
techniky. Výzkum probíhal na území ČR 
takovým způsobem, aby byla dodržena 
proporcionalita zastoupení obyvatel – kromě 
regionálního rozložení byla dále zohledněna 
struktura cílové skupiny z hlediska pohlaví, věku, 
nejvyšší ho dosaženého vzdělání a velikosti místa 
bydliště respondentů. Do zkoumaného vzorku 
byli zařazováni pouze zaměstnanci ve věku  
od 50 do 64 let. 
 

Při koncipování výběru bylo použito aktuálních 
údajů Českého statistického úřadu. Podrobně o 
struktuře zkoumaného vzorku vypovídají údaje 
v kapitole „Popisné charakteristiky“. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data byla získávána osobními rozhovory 
tazatelů s respondenty. Vyškolený tazatel kladl 
respondentovi otázky a zaznamenával 
v průběhu rozhovoru jeho odpovědi do 
dotazníku. 
 
S žádostí o rozhovor bylo osloveno 903 
respondentů, kteří odpovídali zadaným 
kvótám. Interview byla provedena s 746 
respondenty (ostatní dotázaní se odmítli 
výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly 
dále vyřazeny ze samotného zpracování pro 
jejich neúplnost či chybné vyplnění. 
Zpracování dat a jejich analýza tak byla 
provedena na celkem 715 případech. 
 
 
Pyramida výběru respondentů:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průměrná doba rozhovoru činila 47 minut. 
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ZPRACOVÁNÍ DAT 
Před zpracováním dat byly všechny záznamy 
kontrolovány z hlediska úplnosti a logické 
konzistence odpovědí. Poté byla data 
zpracována matematicko-statistickými postupy; 
kromě třídění prvního a druhého stupně, bylo 
použito statistických testů významnosti, 
analýzy průměrů (ANOVA, t-test), chí 
kvadrátového testu a faktorové analýzy. 
 
Data byla zpracována pomocí speciálního 
statistického programu SPSS® for WindowsTM, 
ver. 12.0. 
 
Odpovědi na otevřené otázky byly analyzovány 
kvalitativními metodami na bázi obsahové 
analýzy. 
 
 
 
 
11..22 ..   VVYYSSVVĚĚTTLLIIVVKKYY  

 Pořadí sledovaných ukazatelů je 
uvedeno buď v abecedním pořadí nebo 
podle intenzity. 

 Součet relativních četností (procent)  
a řádkových procent se může vzhledem  
k zaokrouhlování pohybovat v rozsahu  
od 99 do 101. 

 Některé grafy prezentují otázky  
s možností několikanásobné odpovědi. 
Čísla v těchto grafech uvádějí podíl 
kladných odpovědí v procentech a jejich 
součet pak není roven 100. 

 Během dotazování byly některé 
skutečnosti zjišťovány formou otevřených 
otázek, kdy respondenti sami formulují své 
názory, mínění či preference. V těchto 
případech byly jednotlivé odpovědi 
přepsány v doslovném znění. 

 

 
 Všechny otázky byly analyzovány 

z hlediska všech sociodemografických a 
sociodemografických charakteristik. 
Závěrečná zpráva ale obsahuje jen ty 
analýzy, které jsou statisticky významné 
a vypovídají o důležitých vztazích a 
závislostech. 

  
11 ..33 ..   CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  

SSTTAATT IISSTT IICCKKÝÝCCHH  VVEELL IIČČ IINN   

 Výběrová chyba činí u tohoto typu 
výzkumu ± 3,7%. 

 Průměry (průměrné hodnocení) 
uváděné v závěrečné zprávě jsou průměry 
aritmetické, pokud není uvedeno jinak. 

 Medián je bod, který rozděluje 
uspořádanou číselnou řadu na dvě stejně 
početné části. Medián tak vypovídá  
o rozložení dat: čím je jeho hodnota vyšší, 
tím větší počet údajů se koncentruje v horní 
části uspořádané řady a vice versa. 

 Percentily (ve zprávě se nejčastěji 
objevují 25% a 75% percentily – neboli 
horní a dolní kvartily) udávají hodnotu, 
která vyděluje z uspořádané řady hodnot 
čtvrtinu nejnižších hodnot (dolní kvartil) a 
čtvrtinu nejvyšších hodnot (horní kvartil). 

 Používané testy statistické závislosti 
jsou standardně prováděny na 5% hladině 
významnosti. 
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22..   PPŘŘEEHHLLEEDD  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ   VVÝÝZZKKUUMMNNÉÉHHOO  ŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  
 
Otázka č.1 
Souhlasíte s tvrzením, že v současné době mají lidé starší 50 let problém s pracovním 
uplatněním? 
S daným tvrzením souhlasilo 9 z 10 dotázaných respondentů (48,5% uvedlo „rozhodně ano“ a 
39,6% „spíše ano“). Pokud by se jednotlivým odpovědím přidělily známky, tzn. rozhodně ano = 4, 
spíše ano = 3, spíše ne = 2 a rozhodně ne = 1, pak průměrná hodnota všech odpovědí (MEAN) by 
činila 3,35. 

 
Z dalšího statistického třídění je patrné, že odpověď „rozhodně ano“ uváděli zejména osoby starší 
60-ti let, osoby se základním vzděláním, dále pak ti, co neznají žádný další cizí jazyk, mají nízkou 
mzdu a nemají zájem o samostatnou výdělečnou činnost. Naopak respondentům, kteří pracující 
bez problémů s počítačem, s internetem se daný problém nezdá tak akutní a častěji proto volili 
variantu „spíše ne“.  
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Z důvodu nízkého zastoupení v některých kategoriích odpovědí nelze významnost rozdílů u 
jednotlivých skupin statisticky testovat.    
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Otázka č.2 
S jakými problémy se podle Vás pracovníci starší 50 let setkávají? Zaměřte se prosím na 
problémy, které mají starší osoby, ale nemají je lidé mladší. 
Na tuto otázku odpovědělo pouze 94% dotázaných – společně uvedli celkem 1481 problémů, se 
kterými se starší pracovníci podle nich nejčastěji setkávají.  

94%

uvedeno
neuvedeno

 
 

Jednoznačně nejvíce uváděným problémem (uveden 278krát) byl důvod zdravotní – ten považují 
za problém 4 z 10 dotázaných. Pokud bychom k této odpovědi přičetli i související odpovědi 
„nízká fyzická kondice“, „nižší výkonnost“ a „nestačí pracovnímu tempu“, pak by se jejich podíl 
zvýšil na polovinu – viz Tab. 1. 
Jako další závažné problémy dotázaní uvedli neznalost cizích jazyků a neznalost práce s PC – ty 
byly uvedeny shodně 117krát – problém pro 2 z 10. Pro stejný počet respondentů byl problémem i 
vysoký věk (uveden 111krát). Bohužel odpověď „vysoký věk“ v sobě může zahrnovat jak 
zvýšenou nemocnost, tak sníženou výkonnost, nižší fyzickou kondici …… 
 
Tab.1 Pořadí vybraných spontánně uvedených problémů   

absolutní počet odpovědí % těch, kteří problém uvedli
zdravotní důvody 278 41,1%
neznalost cizích jazyků 117 17,3%
neznalost práce s PC 117 17,3%
vysoký věk 111 16,4%
neznalost nových technologií, techniky a postupů 71 10,5%
nedostatek pracovních míst pro starší 48 7,1%
hůře se učí nové věci 43 6,4%
nižší vzdělání 39 5,8%
nižší výkonnost 37 5,5%
těžko se hledá nová práce 37 5,5%
hůře se přizpůsobují novým věcem 36 5,3%
nízká fyzická kondice 34 5,0%
raději přijmou mladšího člověka 28 4,1%
špatné finanční ohodnocení 28 4,1%
málo perspektivní pro firmu 24 3,6%
nezájem o starší zaměstnance 24 3,6%
nízká kvalifikace 23 3,4%
nezájem zaměstnavatelů o pracovníky nad 50 let 21 3,1%
nedůvěra zaměstnavatele v jejich schopnosti 20 3,0%
výchova v jiné době 20 3,0%
nestačí pracovnímu tempu 19 2,8%
vzhled již není tak dokonalý jako u mladších 18 2,7%
jsou dřív unaveni 17 2,5%
neochota učit se nové věci 16 2,4%
jsou pomalejší 15 2,2%
neshody s mladými 12 1,8%
nejsou tak flexibilní 10 1,5%  
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Otázka č.3 
Do jaké míry by podle Vás pomohla následující opatření osobám starším 50 let v jejich 
pracovním uplatnění? 
Respondentům byla předložena baterie opatření - každé uvedené opatření měli ohodnotit známkou 
1 až 4, kde 1 znamenala „opatření by jim, vůbec nepomohlo“ a 4 „opatření by jim velmi 
pomohlo“. Průměrné známky ze všech odpovědí ukazuje Tab. 2.  
Je z ní patrné, že všechna uvedená opatření, vyjma dvou - zpřísnění možnosti pro předčasný 
odchod do důchodu a prodloužení důchodového věku, by měla vést ke zvýšení pracovního 
uplatnění osob starších 50 let. Podle respondentů by nejvíce pomohla větší nabídka pracovních 
míst ze strany zaměstnavatelů, vytváření specifických pracovních míst pro zaměstnance starších 50 
let a zvýšení ochrany zaměstnanců straších 50 let v pracovně právních vztazích (zákaz 
diskriminace). 
 

Odhad účinnosti vybraných opatření zlepšujících pracovní uplatnění osob starších 50 let 
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Tab.2 Opatření určená osobám starším 50 let k podpoře jejich pracovního uplatnění podle síly vlivu 
Mean

více pracovních nabídek ze strany zaměstnavatelů 3,5
vytváření specifických pracovních míst pro zaměstnance starší 50 let 3,2
zvýšení ochrany zaměstnanců starších 50 let v pracovně právních vztazích 3,2
osobní poradenství a pomoc osobám starším 50 let při hledání zaměstnání 3,1
snížit daně a odvody zaměstnanců starších 50 let 3,1
nabídka práce na částečný úvazek více pracovních nabídek ze strany zaměstnavatelů 3,1
zvýšení kontroly (inspekce) nad rovností přístupu 3,1
soustavná zdravotní péče o osoby starší 50 let 3,0
dotace zaměstnavatelům na školení starších osob 3,0
bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené na profesní rozvoj a další vzdělávání starších osob 2,9
zkrácení zákonné pracovní doby při méně výrazném zkrácení mzdy 2,9
povinné zahrnování podmínek pro práci starších osob do kolektivních smluv 2,9
nabídka vzdělávacích kursů, jejichž výuka je přizpůsobena starším lidem 2,9
lepší informovanost o problematice života lidí starších 50 let 2,9
nabídka práce prostřednictvím agentur zprostředkovávajících občasnou práci 2,8
bezplatné poradenství pro zaměstnavatele o možnostech dalšího vzdělávání osob starších 50 let 2,8
dostupnější informace o příležitostech dalšího vzdělávání 2,8
možnost pro zaměstnance starší 50 let získat poukázky na kurzy dalšího vzdělávání podle vlastního výběru 2,7
nabídka dočasného pracovního poměru 2,7
podpora samostatné výdělečné činnosti 2,7
zpřísnění možnosti pro předčasný odchod do důchodu 1,9
prodloužení důchodového věku 1,9  
 
 
 
Otázka č.4 
Nyní se prosím podívejte na tyto oblasti a vyberte z nich tři, které by přímo Vám pomohly 
při Vašem uplatnění. 
Nabídnuté možnosti ukazuje Tab. 3. Zároveň z ní je i patrná preference jednotlivých opatření 
dotazovaných osob.  
S velkou převahou by dle respondentů pomohla podpora nových pracovních míst pro starší 
zaměstnance a finanční zvýhodnění starších zaměstnanců – v podstatě každému druhému by toto 
opatření pomohlo. Naopak investice do odborného vzdělávání a možnosti využívání zkrácené 
pracovní doby by pomohly pouze každému třetímu respondentovi.  
 
Tab. 3 Oblasti, které by mohly pomoct při uplatnění respondentů 

podpora nových pracovních míst pro starší zaměstnance 
finanční zvýhodnění starších zaměstnanců 
přizpůsobení pracovního prostředí věku 
přechod na fyzicky nebo duševně méně náročnou práci 
zdravotní péče o starší zaměstnance 
odborné vzdělávání, rekvalifikace 
zkrácení pracovní doby

38,2%
37,6%
33,4%
32,3%

podíl osob, kterým by opatření pomohlo

54,5%
53,8%
44,6%

 
 
Třídění druhé stupně odhalilo u jednotlivých opatření statisticky významné rozdíly v odpovědích. 
Výjimku tvořily opatření „přizpůsobení pracovního prostředí“ a „finanční zvýhodnění straších 
pracovníků“, kde se neukázaly rozdíly ani podle věku, vzdělání, profese, odvětví, příjmu …… 
Zjištěné rozdíly u jednotlivých opatření: 
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 podpora nových pracovních míst pro starší zaměstnance – toto opatření preferují častěji muži a 
zaměstnanci v průmyslu; 

Podpora nových pracovních míst pro starší zaměstnance 
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 přechod na fyzicky nebo duševně méně náročnou práci – uvedené opatření by přivítali zejména 
Ti, kteří neumí dobře pracovat s počítačem, dále pak Ti, kteří nemají zkušenost s Internetem a 
Ti, kteří neovládají alespoň jeden cizí jazyk; 

 

Přechod na fyzicky nebo duševně méně náročnou práci 

31

43

28

47

29

42

36

45

34

44

0 20 40 60 80

běžně s PC pracuje
několikrát s PC pracoval/a

nepracoval/a s PC, ale chtěl/a by
s PC nepracoval/a a ani nechce

běžně s Internetem pracuje
několikrát s Internetem pracoval/a

ještě s Internetem nepracoval/a, ale chtěl/a by

nezná Internet

zná cizí jazyk
nezná cizí jazyk

údaje jsou v procentech
 

 zdravotní péče o starší zaměstnance – v porovnání s ostatními by opatření pomohlo zejména 
důchodcům, dále těm, kteří běžně pracují s PC a  zaměstnancům v zemědělství; 
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 odborné vzdělávání, rekvalifikace – účinnost tohoto opatření u dotazovaných respondentů roste 
spolu s růstem úrovně dosaženého vzdělání. Opatření prosazují častěji Ti, kterým práce na PC 
a práce s internetem nečiní problém, dále pak Ti, kteří umí alespoň jeden cizí jazyk, pracují na 
plný úvazek, na dobu neurčitou, v soukromém sektoru a Ti, kterým se za posledních  let zvedl 
plat. Naopak o menší účinnosti uvedeného opatření jsou, ve svém případě, přesvědčeni 
důchodci, dělníci a pracovníci odvětví zemědělství; 
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 zkrácení pracovní doby – opatření by dle dotázaných více pomohlo ženám, pracovníkům 

starším 60 let, osobám se základním vzděláním, pracujícím důchodcům, pracovníkům 
v obchodní síti a těm, kterým se jejich příjem z pracovní činnosti v posledních 5 letech snížil. 
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Otázka č.5 
Jaký je Váš osobní postoj k práci v pozdějším věku, tj. k práci po padesátce, těsně před 
důchodem nebo krátce po dosažení důchodového věku? 
Respondenti dostali opět baterii výroků, které měli hodnotit na škále 1 - 4, kde 1 představovala 
„rozhodně nesouhlasím“ a 4 „rozhodně souhlasím“. Průměrné známky hodnocení každého výroku 
ukazuje Tab. 4. 
 
Tab. 4 Osobní postoj k práci v pozdějším věku  

Mean podíl souhlasu
Nechci ztratit kontakt s lidmi. 3,15 84,4%
Nechci změnit svůj životní styl. 2,96 73,9%
Pokud bych si zajistil/a dostatek prostředků, nepracoval/a bych ani před 
dosažením důchodového věku. 2,74 56,1%
Rád/a bych opustil/a zaměstnání co nejdříve a užíval/a si důchod. 2,61 52,4%
Chtěl/a bych pracovat co nejdéle, dokud mi budou síly stačit. 2,36 43,9%  
 
 
Třídění druhého stupně ukázalo opět statisticky signifikantní rozdíly v odpovědích. Jak vyplynulo 
z analýzy, jeden z rozhodujících faktorů, v případě všech výše uvedených položek, je znalost resp. 
neznalost práce s počítačem a internetem. 
Zjištěné rozdíly u jednotlivých opatření: 

 Nechci ztratit kontakt s lidmi – tento postoj má vazbu na vzdělání: čím vyšší vzdělání, tím 
rozhodnější souhlas s „uváděným“ postojem. S tímto postojem také proto více, v porovnání 
s ostatními kategoriemi, souhlasí odborníci, dále ti, co umí na počítači, s internetem, umí 
alespoň jeden cizí jazyk a ti , kteří mají vyšší plat. 

 
Nechci ztratit kontakt s lidmi. 
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 Nechci změnit svůj životní styl – souhlasný postoj vyjadřovali zejména ti, kteří umí pracovat 
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částečný úvazek. Naproti tomu osoby se základním vzděláním, v porovnání s ostatními, se 
s daným postojem ve větší míře neztotožnily. 

 
Nechci změnit svůj životní styl. 
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 Pokud bych si zajistil/a dostatek prostředků, nepracoval/a bych ani před dosažením 

důchodového věku  - s tímto postojem souhlasí zejména osoby se základním vzděláním a 
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 Rád/a bych opustil/a zaměstnání co nejdříve a užíval/a si důchod – síla nesouhlasu s tímto 
postojem roste ruku v ruce s věkem a se vzděláním. Tomu odpovídá i skutečnost, že nejvíce 
odpůrců bylo mezi těmi, kteří umí dobře s počítačem, internetem, znají alespoň jeden cizí jazyk 
a u kterých v posledních 5 letech došlo k nárůstu mzdy. Zajímavostí je, že mezi zaměstnanci 
soukromého sektoru bylo statisticky významně více těch, kteří s postojem souhlasili. (Logicky 
se ukázalo, že pracující důchodci ve větší míře projevili nesouhlas s daným postojem.) 

 
Rád/a bych opustil/a zaměstnání co nejdříve a užíval/a si důchod. 
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nesouhlas byl výrazně více sledován mezi zaměstnanci soukromého sektoru.    
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ODPOVÍDAJÍ POUZE TI, KTEŘÍ NEDOSÁHLI  DŮCHODOVÉHO VĚKU  
Otázka č.6 
Jaký je Váš osobní postoj k práci v pozdějším věku, tj. k práci po padesátce, těsně před 
důchodem nebo krátce po dosažení důchodového věku? 
V této části byl postoj k práci v pozdějším věku sledován pouze u osob, které důchodového věku 
ještě nedosáhly. Opět byla respondentům předložena baterie „postojů“ – každý postoj měl být 
hodnocen známkou 1 až 4, kde 1 představovala rozhodný nesouhlas a 4 naopak rozhodný souhlas. 
Výslednou známku a podíl souhlasných odpovědí („rozhodně ano“ a „spíše ano“) ukazuje Tab. 5. 
 
Tab. 5 Osobní postoj k práci v pozdějším věku  

Mean podíl souhlasu

Chci si v důchodu přivydělávat, ale jen občas, např. na zkrácený úvazek. 2,85 74,1%
Práce v důchodovém věku bude pro mě nezbytná, pokud si budu chtít 
udržet důstojnou životní úroveň. 2,73 63,0%
Chtěl/a bych pracovat i po dosažení důchodového věku, ale můj 
zaměstnavatel očekává můj odchod do důchodu. 2,17 32,2%
Chtěl/a bych do předčasného důchodu 2,03 24,5%  
 
Jak ukazují výsledky, většina respondentů by uvítala možnost si v důchodu přivydělávat, ale jen 
občas, např. na zkrácený úvazek. V tomto případě nebyly zjištěny mezi jednotlivými kategoriemi 
žádné rozdíly v odpovědích.  
Práce v důchodovém věku bude nezbytná zejména pro ty respondenty, kteří jsou jedinou 
výdělečnou osobou v rodině. Naopak dotazovaní, jejichž bydliště má méně než 10 000 obyvatel, 
výrazně častěji tuto nezbytnost popírají (zřejmě z důvodu možného naturálního příjmu 
z hospodářství).  

Práce v důchodovém věku bude pro mě nezbytná, pokud si budu chtít udržet důstojnou 
životní úroveň. 
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Chtěl/a bych pracovat i po dosažení důchodového věku, ale můj zaměstnavatel očekává můj 
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Pro odchod do předčasného důchodu byli zejména dělníci. Naopak odborníci, vedoucí pracovníci a 
referenti statisticky významně častěji vyjadřovali svou neochotu tohoto institutu využít. Tomu 
odpovídá i fakt, že byl zjištěn růst nesouhlasu s růstem vzdělání.  
 

Chtěl/a bych do předčasného důchodu. 
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Otázka č.7 
Z jakého důvodu byste chtěl/a do předčasného důchodu? (vztahuje se pouze na ty, kteří 
v otázce 6 byli pro odchod do předčasného starobního důchodu) 
Respondenti uvedli celkem 229 důvodů (46 různých). Nejčastěji opakující se odpovědí byly:  
 mám zdravotní problémy   48x 
 jsem unavený, vyčerpaný   35x 

chci si užít života (koníčky, cestování)   28x 
chci si užít rodiny, vnoučat   13x 
těžká práce     13x 
vysoké pracovní tempo     3x 
atd. 

 Odpověď „tlačí na mě zaměstnavatel“ byla uvedena ve dvou případech. 
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Otázka č.8 
Jaké by musely být podmínky, abyste pracoval/a i po dosažení důchodového věku? 
Uvedená otázka byla opět hodnocena s pomocí baterie předložených podmínek včetně 4-stupňové 
škály, kde 1 představovala „rozhodně ne“ a 4 pak „rozhodně ano“. Výslednou známku ukazuje 
Tab. 6. 
 
Tab. 6 Požadované podmínky pro práci i po dosažení důchodového věku 

Mean podíl souhlasu
platit nižší daň z příjmů 3,25 81,6%
možnost práce na zkrácený úvazek 3,10 79,3%
vyšší čistý plat díky nižším odvodům na sociální pojištění 3,07 75,2%
mít možnost upravit si pracovní tempo podle svých představ 3,03 74,1%
možnost pružné pracovní doby 3,02 73,4%
být úplně osvobozen/a od odvodů na sociální pojištění 2,99 69,8%
mít možnost upravit si pracovní náplň (např. sníženou odpovědnost, 
sníženou namáhavost práce) 2,77 60,6%
mít možnost upravit si pracoviště podle svých představ 2,65 54,5%
žádné změny nejsou nutné; v důchodovém věku bych chtěl/a pracovat i za 
stávajících podmínek 2,06 31,1%  
 
Třídění druhého stupně ukázalo téměř u všech předložených „podmínek“ vzácnou shodu 
v odpovědích z pohledu jednotlivých kategorií, a to až na malé výjimky – např. ženy by více 
přivítaly práci na zkrácený úvazek nebo zaměstnanci soukromých firem by častěji přivítali 
možnost upravit si pracovní tempo dle svých představ.  
 

možnost práce na zkrácený úvazek 
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Výraznější statisticky významné rozdíly v odpovědích jednotlivých kategorií byly zaznamenány 
v případě množnosti „žádné změny nejsou nutné, v důchodovém věku bych chtěl/a pracovat i za 
stávajících podmínek“. S předloženým výrokem nesouhlasili zejména dělníci a obyvatelé menších 
obcí (méně jak 10 000 obyvatel). Naproti tomu obyvatelé měst s více jak 100 000 obyvatel častěji 
nepožadovali změnu podmínek. Stejně tomu bylo i v případě těch, kteří umí alespoň jeden cizí 
jazyk. Významný vliv byl sledován i u vzdělání – s rostoucím vzděláním klesal požadavek na 
nutnost změn.  
 

žádné změny nejsou nutné; v důchodovém věku bych chtěl/a pracovat i za stávajících 
podmínek 
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Otázka č.9 
A nyní prosím vyberte tři podmínky, které jsou pro Vás vůbec nejdůležitější. 
Vzhledem k tomu, že nebylo sledováno pořadí důležitosti, lze konstatovat, že téměř pro polovinu 
respondentů proto, aby pracovali i po dosažení důchodového věku, je důležité,  aby platili nižší 
daň z příjmu a měli možnost pracovat na zkrácený úvazek – viz Tab. 7.  
Nutno ale podotknout, že jako první podmínku nejčastěji uváděli „vyšší čistý plat díky nižším 
odvodům na sociální pojištění„ (28,3%) a „možnost práce na zkrácený úvazek“ (26,3%). 
Zajímavostí je, že „možnost platit nižší daň z příjmu“ na pozici první jmenované podmínky uvedlo 
pouze necelých 9% dotázaných.  
Bez splnění jakýchkoli podmínek, tedy při zachování stávajících podmínek, by bylo ochotno 
pracovat necelých 8% respondentů. 
Třídění vyššího stupně neukázalo signifikantní rozdíly v odpovědích. 

 
Tab. 7 – Nejdůležitější 3 splněné podmínky pro práci i po dosažení důchodového věku 

podíl
platit nižší daň z příjmů 49,6%
možnost práce na zkrácený úvazek 48,5%
vyšší čistý plat díky nižším odvodům na sociální pojištění 42,7%
možnost pružné pracovní doby 36,7%
mít možnost upravit si pracovní tempo podle svých představ 36,2%
být úplně osvobozen/a od odvodů na sociální pojištění 33,8%
mít možnost upravit si pracovní náplň (např. sníženou 
odpovědnost, sníženou namáhavost práce) 23,3%
mít možnost upravit si pracoviště podle svých představ 12,5%
žádné změny nejsou nutné, v důchodovém věku bych chtěl/a 
pracovat i za stávajících podmínek 7,9%  
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ODPOVÍDAJÍ VŠICHNI RESPONDENTI 
Otázka č.10 
Do jaké míry vyjadřují následující výroky Váš osobní názor či zkušenost? 
Osobní názor, zkušenost byla u jednotlivých výroků opět měřena s pomocí 4-stupňové škály, kde 1 
představovala rozhodný nesouhlas a 4 naopak rozhodný souhlas. Z Tab. 8 je patrné, že: 

- přestože 9 z 10 respondentů má pocit, že nejsou tak staří, aby nemohli pracovat, tak 
každý druhý se cítí už dost starý na to, aby dřel jako zamlada;  

- ačkoliv 3 ze 4 respondentů baví chodit do práce, tak do důchodu se jich těší téměř 2/3; 
- výroky, kde se srovnávají starší s mladšími, vyzněly ve prospěch starších pracovníků 

(respondentů). 
 
Tab. 8  Osobní názor či zkušenost s výroky 

Mean podíl souhlasu
Ještě nejsem tak starý/á, abych nemohl/a pracovat. 3,16 86,3%
Baví mě chodit do práce. 2,93 73,8%
Díky svým zkušenostem se orientuji v pracovních problémech rychleji, než mí 
mladší spolupracovníci. 2,89 72,3%
Těším se do důchodu. 2,81 61,0%
Pro svého zaměstnavatele mám já větší přínos, než mladý člověk, který by 
vykonával mou práci. 2,72 61,3%
Pracovní prostředí, ve kterém se pohybuji, vyhovuje potřebám staršího člověka. 2,61 58,2%
U nás v práci jsou zaměstnanci vedeni k tomu, aby si vážili starších 
spolupracovníků. 2,59 57,4%
Když se porovnám s mladšími pracovníky u nás v práci, řekl/a bych, že jsem 
výkonnější. 2,54 51,1%
Už jsem příliš starý/stará na to, abych se dřel/a v práci jako zamlada. 2,53 49,5%  
 
 
 
V případě srovnávacích otázek starší respondent versus mladší pracovník je ale nutno podotknout, 
že na otázky až 11% respondentů odmítlo odpovědět – důvodem může být skutečnost, že 
respondenti museli buď souhlasit či nesouhlasit, nutně tedy hodnotili vazbu věk – výkon povolání. 
Ta ale ve skutečnosti vůbec nemusí existovat (v jejich případě).  
Třídění druhého stupně ukázalo, že: 
souhlas s tvrzeními „baví mě chodit do práce“, „ještě nejsem tak starý/á, abych nemohl/a 
pracovat“, „u nás v práci jsou zaměstnanci vedeni k tomu, aby si vážili starších spolupracovníků“ 
rostl spolu se vzděláním. V souladu s tím se také ukázalo, že ti, co umí pracovat s PC, internetem, 
ovládají alespoň jeden cizí jazyk, patří k odborníkům či vedoucím pracovníkům, popř. 
v posledních 5 letech vzrostl jejich plat častěji volili kladnou odpověď. Vyšší míra nesouhlasu byla 
naopak zaznamenána u dělníků a pracovníků ve službách.  
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síla souhlasu s tvrzeními „těším se do důchodu“ a „už jsem příliš starý/stará na to, abych se dřel/a 
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Otázka č.11 
Změnil/a jste v posledních 5 letech svého zaměstnavatele? 
Svého zaměstnavatele v posledních 5 letech změnili 4 z 5 respondentů (19,5 %). Statisticky 
významně častěji byli mezi těmito ženy, osoby se základním vzděláním, pracující důchodci, dále 
pak Ti, kterým se snížila v posledních letech mzda, Ti, kteří pracují na částečný úvazek, na dobu 
určitou a pracují v obchodní síti či ve službách.  
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Otázka č.12 
Z jakých důvodů jste opustil/a své předchozí zaměstnání? 
V rámci šetření byla respondentovi nabídnuta baterie důvodů – viz Tab. 9. 

 
Tab. 9 Důvody odchodu z posledního zaměstnání 

podíl
kvůli reorganizaci společnosti, kde jsem pracoval/a (snižovaly se stavy 
pracovníků) 45,1%
mé pracovní místo bylo zrušeno 33,8%
chtěl/a jsem změnu 25,6%
kvůli nízkému finančnímu ohodnocení mé práce 24,8%
nevyhovovala mi pracovní náplň 23,3%
ze zdravotních důvodů 21,1%
kvůli vysoké časové náročnosti mé práce (musel/a jsem pracovat přesčas) 21,1%
kvůli vysoké namáhavosti práce 19,5%
zaměstnavatel zkrachoval 18,0%
kvůli rozporům a neshodám s nadřízeným 18,0%
kvůli rozporům a neshodám s ostatními pracovníky 3,8%
jiné (vypište): 17,7%  
 
Výsledky ukazují, že nejvýznamnějšími důvody byla reorganizace společnosti a zrušení 
pracovního místa. (Nutno dodat, že respondent mohl uvést několik důvodů k jednomu odchodu!). 
V rámci položky „jiné“ byly uváděny změna bydliště, nepříjemné dojíždění, lepší nabídka apod. 
 
 
 
Otázka č.13 
Jak dlouho jste hledal/a nové zaměstnání? 
Nové zaměstnání našli všichni respondenti poměrně brzy – do jednoho roku jich bylo zaměstnáno 
9 z 10 (otázka dnů to byla pro 12,4%, do 3 měsíců jich byla zaměstnána více jak polovina a do 6 
měsíců dokonce pracovali 4z 5).   
 

Průměrná doba hledání posledního zaměstnání 

42%

23%
23%

12%

méně než měsíc
1 - 3 měsíce
4 - 6 měsíců
více než 6 měsíců
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Otázka č.14 
S jakými důvody odmítnutí jste se setkával/a při hledání nového pracovního místa? 
Důvody, které byly uvedeny alespoň 2x, ukazuje Tab. 10 (celkem bylo identifikováno 93 důvodů). 
Jednoznačně nejčastějším důvodem odmítnutí, se kterým se respondenti při hledání zaměstnání 
setkávali, tak jak to vidí oni, byl nezájem o věkově starší pracovníky (pracovnice). 
 
Tab. 10   Důvody nezájmu zaměstnavatele   

podíl na všech 
uvedených důvodech

nezájem o věkově starší parcovníky (pracovnice) 55,9%
mám nevhodnou kvalifikaci (praxi) 25,8%
místo je obsazeno 23,7%
neznalost jazyka 8,6%
časově náročná práce 8,6%
nedostatečné vzdělání 7,5%
nezájem zaměstnavatele 2,2%
hledáme nový kolektiv 2,2%  

 
 
 
 
 

Otázka č.15 
Do jaké míry Vám pomohl úřad práce při hledání nového zaměstnání? 
Jak vyplynulo z odpovědí, ⅓ respondentů vůbec ÚP nekontaktovala.  
Z těch, co ÚP kontaktovali více jak polovině ÚP vůbec nepomohl a ¼ pomohl jen nepatrně. 
Naopak velkou pomoc jich uvedlo 5 ze 100. 
 

Pomoc úřadu práce při hledání nového zaměstnání 

16%

25%

54%

5%

velmi pomohl
trochu pomohl
skoro nepomohl
vůbec nepomohl
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Otázka č.16 a č.17 Jak přesně Vám úřad práce pomohl/nepomohl? 
Forem pomoci bylo uvedených 17:    

ÚP nabídnul pracovní místo   12x 
    ÚP „zaměstnal“ respondenta       3x   
    ÚP zařadil do rekvalifikačního kurzu   1x 
    ÚP poskytl poradenství pro dlouh. nezam.   1x 
Nenaplněných očekávání bylo uvedeno celkem 88 (celkem od 56 respondentů). K nejčastěji 
uváděným výtkám patřily: 
    ÚP nenabídl žádné pracovní místo  31x 
    ÚP nabízel nevyhovující místa  12x 
    ÚP má nevhodný přístup     7x  

ÚP má nedostačující nabídku     5x 
ÚP posílal již na obsazená prac. místa   3x. 

 
Otázka č.18, č.19 a č.20 
Dává Vám současný zaměstnavatel najevo, že byste měl/a své pracovní místo opustit? A jak 
přesně Vám to dává najevo? A proč podle Vás chce, abyste své pracovní místo opustila? 
Jak ukázala data, „pouze“ 4 dotázaní ze 100 na sobě cítí tlak zaměstnavatele, aby opustili své 
pracovní místo. 

Vlastní zkušenost s tlakem zaměstnavatele na opuštění pracovního místa 

96%

4%

ano

ne

 
 
 Projevy chování zaměstnavatele ukazuje Tab. 11 a důvody k propuštění pak Tab. 12.  
Tab.11 Chování zaměstnavatele indikující propuštění zaměstnance 

frekvence
chováním, špatným přístupem 6
ironické poznámky k výkonu mé práce 5
narážky na můj věk 4
více práce, menší odměny 4
říká, že se bude místo rušit 3
když udělám chybu, ihned mě kritizuje 2
stále slovně upozorňuje 2
více práce a nadává mi, že nestíhám 2
prémie dává jen mladým, dělá problémy s nemocenskou 2
říká, že jsem pomalý 2
horší pracovní ohodnocení 2
konkrétně se nevyjádřil, ale já to cítím 2
vyčítá mi, že jsem často na nemocenské, krátí  mi plat 1
jsme dražší než mladí (může jim dát nižší plat) 1
nechce důchodce 1
organizační změny 1
neustále připomíná, kdy odejdu do důchodu 1  
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Tab.12 Důvody zaměstnavatele k propuštění respondenta 
frekvence

chce mladší pracovníky 8
mám vysoký věk, pomalé reakce a špatně slyším 5
chce výkonnější 5
chce přijmou mladou a atraktivní slečnu 3
nemají peníze 3
mladí budou dělat za míň 3
zdravotní stav 2
reorganizace, snížení počtu zaměstnanců 2
nesympatie 1
chce zaměstnat své známé 1
šéf má strach, že jej sesadím z vedoucí funkce 1
dostane dotace na mladého člověka 1
starší jsou členy odborů - jsou nepohodlní 1
mladší může lehčeji ovládat 1  
 
 
 
 
 
Otázka č.21 
Co by se podle Vás muselo změnit, aby Váš zaměstnavatel zaměstnával více osob starších 50 
let? 
K posouzení této otázky měli respondenti k dispozici opět baterii různých návrhů se škálou 1 až 4, 
kde 1 znamenala „rozhodně ne“ a 4 „rozhodně ano“. Respondenti posuzovali postupně každý 
návrh z baterie a výsledné známky jejich hodnocení ukazuje Tab. 13. Z ní také vyplývá, že 
všechny předložené návrhy by měly být podle více jak poloviny respondentů účinné při snaze 
zaměstnat více starších osob. Největší účinek však přikládají nižším daním a odvodům z mezd 
starších zaměstnanců a dále pak lepšímu využívání zkušeností starších pracovníků.  
 
Tab. 13  Můj zaměstnavatel by k podpoře zaměstnávání více osob starších 50 let měl:  

Mean podíl souhlasu
mít nižší daně a odvody ze mzdy zaměstnanců starších 50 let 3,17 82,7%
lépe využívat zkušeností starších pracovníků 3,16 85,6%
dostávat dotace od úřadu práce na zaměstnávání starších osob 3,11 79,3%
mít větší pochopení pro situaci starších pracovníků 3,02 79,3%
být postihován za propouštění osob v předdůchodovém věku 2,98 72,6%
nabízet práci na zkrácený úvazek 2,90 72,6%
spravedlivěji rozdělovat odměny mezi mladší a starší pracovníky 2,78 64,1%
poskytovat další vzdělávání 2,66 58,1%
jinak rozdělovat pracovní úkoly mezi mladší a starší pracovníky 2,58 54,4%  
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Otázka č.22 
A jak by se podle Vás měli změnit sami pracovníci starší 50 let, aby takových lidí Váš 
zaměstnavatel zaměstnával více? 
Respondentům byla opět předložena baterie návrhů, kdy každý návrh měl být hodnocen na 
stupnici 1 až 4 (1 = rozhodně ne a 4 = rozhodně ano). Z výsledných průměrných známek je patrné 
– viz Tab. 14, že pro zaměstnávání většího počtu osob starších 50 let by měla být nápomocna, 
vyjma „být ochoten pracovat za méně peněz“, všechna uvedená opatření tj., sami zaměstnanci by 
si měli zvyšovat svoji kvalifikaci, znalosti, dovednosti, měli by mít vyšší zájem o svoji práci, měli 
by lépe spolupracovat s mladšími … Vedle toho jsou i přesvědčeni, že by měli mít nižší daně a 
odvody ze mzdy. 
     
Tab. 14 Spolupracovníci starší 50 let by v mém věku měli:  

Mean podíl souhlasu
mít vyšší kvalifikaci, znalosti a dovednosti 3,09 80,7%
mít nižší daně a odvody ze mzdy 3,05 79,1%
mít vyšší zájem o svou práci 3,02 80,1%
být více ochotni spolupracovat s mladšími pracovníky 2,97 78,0%
být v práci snaživější 2,95 75,9%
být více ochotni dále se vzdělávat 2,93 74,1%
být v lepší fyzické kondici 2,83 71,3%
být méně nemocní 2,72 62,1%
být ochotni pracovat za méně peněz 2,00 29,8%  
 
Otázka č.23 
Domníváte se, že je potřeba podpořit zájem Vašeho zaměstnavatele, aby byl ochoten 
zaměstnávat více osob starších 50 let? 
O zmiňované podpoře zaměstnavatele je přesvědčeno 6 z 10 dotázaných - 2 z 10 mají pocit, že 
„rozhodně ano“ a 4 z 10, že „spíše ano“. Variantu „spíše ne“ uvedli 3 z 10 oslovených. Proti 
podpoře byli zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé, odborníci a zaměstnanci pracující ve školství. 
Pro podporu se naopak vyslovili zejména dělníci. 
 

Potřeba zavedení specifických incentiv podporujících zájem zaměstnavatelů  
o pracovníky starší 50 let 

23

21

27

20
21

15
40

23

21

23
22

28

37

39

40

38
21

26
60

36

50

33
43

39

31

33

26

34
42

42

36

19

38
26

26

8

7

7

8
16

16

5

10

6
9

7

0 20 40 60 80 100

celkem

základní

střední bez maturity
střední s maturitou

vysokoškolské

odborníci

vedoucí pracovníci

referenti, úředníci

pracovníci v obchodní síti
pracovníci ve službách

pracovníci v zemědělství

dělníci

údaje jsou v procentechrozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

 



POSTOJE STARŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

   PROSINEC 2005 26

Otázka č.24 
Nyní si představte, že byste přišel/přišla o své současné zaměstnání. Byl/a byste pro získání 
nového zaměstnání ochoten/ochotna: viz baterie výroků z Tab.15. 
Pro zjištění ochoty byla respondentům opět nabídnuta baterie možných aktivit – viz Tab.15, kdy 
každou aktivitu měli ohodnotit na stupnici „rozhodně ne“ (1) – „rozhodně ano“ (4). Výsledky 
ukazují, že respondenti chtějí mít už „svůj klid“ a jsou tedy ochotni ve většině přijmout pouze 
takové aktivity, které je příliš nezatěžují. Např. na zkrácený pracovní úvazek by byli ochotni 
pracovat 3 ze 4, kdežto pouze každý třetí by byl ochoten se učit nový jazyk, každý čtvrtý by 
dojížděl do zaměstnání více než 1 hodinu denně a pouze několika málo jedincům by nevadilo se 
přestěhovat.   
 
Tab. 15 V případě hledání nového zaměstnání bych byl/a ochoten/ochotna udělat: 

Mean podíl souhlasu
pracovat na zkrácený úvazek (tedy méně než 8 hodin denně) 2,98 77,2%
absolvovat rekvalifikační kurs 2,94 69,6%
dojíždět do zaměstnání do jedné hodiny denně 2,91 71,3%
naučit se pracovat s počítačem 2,86 86,8%
učit se cizí jazyk 2,08 32,0%
dojíždět do zaměstnání více než 1 hodinu denně 1,99 25,0%
přestěhovat se 1,34 5,5%  
 
Otázka č.25 a č.26 
Nyní Vám budu číst jednotlivé okolnosti, které některým lidem znemožňují vykonávat své 
současné zaměstnání. Kterých z těchto okolností se obáváte přímo Vy sám/sama? 
Jak je patrné z Tab. 15, více jak polovina dotázaných se obává celkového úbytku pracovních míst, 
zhoršujícího se zdravotního stavu, nízkého výdělku a příliš vysokého pracovního tempa. 
 
Tab. 15 Okolnosti, kterých se lidé obávají 

podíl souhlasu
celkový úbytek pracovních míst 76,1%
zhoršující se zdravotní stav 71,9%
nízký výdělek 63,7%
příliš vysoké pracovní tempo 50,5%
starost o rodinu, přátele 46,3%
vysoká fyzická náročnost práce 44,7%
technologický pokrok 38,7%
nízká poptávka po mé profesi 35,9%
vysoká zodpovědnost spojená s mou prací 31,6%
příliv pracovníků ze zahraničí 29,6%
nízká důvěra ze strany zaměstnavatelů 29,1%  
 
 
Třídění druhého stupně ukázalo i na některé odlišnosti v odpovědích podle skupin: 

- zhoršujícího zdravotního stavu se obávají zejména pracující důchodci a dále pak Ti, 
kteří neovládají dobře počítač, jazyky a internet (obava klesá spolu s růstem 
dosaženého vzdělání); 
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zhoršující se zdravotní stav 
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- příliš vysoké tempo, technologický pokrok a vysoká fyzická náročnost trápí zejména 
dělníky, osoby s nízkým vzděláním; 
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vysoká fyzická náročnost práce 
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- obava z vysoké zodpovědnosti spojené s výkonem práce roste spolu s dosaženým 
stupněm vzdělání, nejvíce u odborníků a osob, které ovládají počítač a internet; 

 

vysoká zodpovědnost spojená s mou prací 
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- možnost nízkého výdělku trápí zejména ty, kterým v posledních letech klesl plat, 
pracovníky ve službách a ty, kteří pracují v soukromé sféře; 
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- obava z přílivu zahraničních pracovníků nejvíce zaměstnává dělníky, pracovníky 
průmyslu, stavebnictví a ty, kteří pracují v soukromém sektoru.   
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Pokud však měli respondenti vybírat pouze tři pro ně nejobávanější okolnosti, pak na první místo 
(byť otázka se neptala na pořadí, neměřila tedy sílu obavy!!!) uváděli nejčastěji „zhoršující se 
zdravotní stav“ (51%), na místo druhé „celkový úbytek pracovních míst“ (22%) a na místě třetím 
se pak nejčastěji vyskytovala obava z nízkého výdělku (20%). 
Z celkového součtu uvedených 3 okolností byla situace trošičku jiná (viz Tab. 16) – s velkým 
odstupem se respondenti nejvíce obávají, že se jim zhorší jejich zdravotní stav. Celkového úbytku 
pracovních míst se jich obává necelá polovina a jen třetinu trápí otázka nízkého výdělku.  
 
Tab. 16 Okolnosti, kterých se lidé obávají 

podíl respondentů
zhoršující se zdravotní stav 62,8%
celkový úbytek pracovních míst 48,6%
nízký výdělek 35,1%
příliš vysoké pracovní tempo 26,8%
vysoká fyzická náročnost práce 24,8%
starost o rodinu, přátele 21,3%
technologický pokrok 20,1%
nízká poptávka po mé profesi 15,5%
vysoká zodpovědnost spojená s mou prací 13,8%
příliv pracovníků ze zahraničí 13,4%
nízká důvěra ze strany zaměstnavatelů 11,4%  
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Otázka č.27 
Obáváte se, že v budoucnu Vás přiměje Váš zdravotní stav ke změně zaměstnání? 
Obavou ze změny zaměstnání z důvody zdravotního stavu se zabývá necelá polovina dotázaných 
(45 %). Jedná se zejména o pracující důchodce a přesluhující zaměstnance (osoby straší 60 let), o 
osoby s nízkým vzděláním, dále pak o ty, kteří neumí s počítačem, internetem a neovládají žádný 
cizí jazyk a o zaměstnance soukromého sektoru.   
 

  Obava z nutnosti změnit zaměstnání kvůli zdravotnímu stavu 
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Otázka č.28 
Když zvážíte náročnost práce, kterou nyní vykonáváte, jaký typ pracovní činnosti byste 
v současnosti upřednostnil/a? 
Pro zjištění upřednostňované pracovní činnosti ze strany respondenta byla předložena baterie 
protichůdných alternativ – viz Tab. 17. Není asi překvapením, že v podstatě všichni preferují lépe 
odměňovanou práci, že výrazná většina má zájem o zaměstnanecký vztah, o možnost pokračovat 
ve své práci a za prací dojíždět nejdéle do jedné hodiny. Z pohledu délky pracovního poměru 3 ze 
4 dotázaných upřednostňují dlouhodobý pracovní poměr, pracovní poměr na dobu neurčitou a 
práci na plný úvazek.  
 
Tab. 17 Upřednostňovaný typ pracovní činnosti 
práce odměňovaná vyšší mzdou 95,1% : 4,9% práce odměňovaná nižší mzdou
pokračování ve stejné práci 84,1% : 15,9% nalezení jiné práce, jiné činnosti
dojížďka do zaměstnání delší než 1 hodinu denně 83,8% : 16,2% ubytování mimo bydliště v místě výkonu práce
práci ve stejném pracovním prostředí 79,7% : 20,3% práci v jiném pracovním prostředí
pracovat u stejného zaměstnavatele 79,6% : 20,4% pracovat u jiného zaměstnavatele
dlouhodobý pracovní poměr 77,3% : 22,7% krátkodobý pracovní poměr
práci na plný úvazek 72,2% : 27,8% práci na částečný úvazek
práci s vysokou odpovědností 41,7% : 58,3% práci s nízkou odpovědností
ve velké organizaci 36,6% : 63,4% v malé organizaci
pracovní poměr na dobu určitou 22,3% : 77,7% pracovní poměr na dobu neurčitou
soukromé podnikání (SVČ) 13,6% : 86,4% zaměstnanecký vztah (práce za mzdu)  
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Otázka č.29 
Zúčastnil/a jste se v posledních třech letech nějakého vzdělávacího nebo rekvalifikačního 
kurzu (mám na mysli pouze kursy vedené lektorem)? 
V posledních třech letech se vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu zúčastnil 1 z 5 dotázaných. 
Třídění druhého stupně ale odhalilo statisticky významné rozdíly mezi sledovanými kategoriemi: 

- kurzů se významně méně častěji účastnily osoby starší 60 let;    
- u vysokoškolsky vzdělaných lidí se zúčastnil každý druhý dotázaný, u středoškoláků 

s maturitou každý třetí, u středoškoláků bez maturity každý desátý a v případě osob se 
základním vzděláním byla sledována účast 7 ze 100; 

- kurzy významně častěji absolvovali Ti, kteří umí na PC, s internetem a znají alespoň 
jeden cizí jazyk; 

- u každého druhého absolventa kurzu vzrostl v posledních 5 letech jeho příjem; 
- návštěvu nějakého kurzu uvedli zejména Ti, jejichž čistý osobní příjem je vyšší než 

13 000 Kč; 
- kurzy navštěvovali zejména odborníci (každý druhý), vedoucí pracovníci (všichni) a 

referenti (každý třetí). Z řad dělníků byla sledována účast 1 z 10; 
- návštěvníci kurzy byli častěji zaměstnanci nepodnikatelského sektoru; 
- dotázaní z organizací s méně jak 25 zaměstnanci se v porovnání s ostatními významně 

méně účastnili kurzů. 
 

Účast na vzdělávacím či rekvalifikačním kurzu v posledních 3 letech 
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Otázka č.30 
Věnoval/a jste se v posledních třech letech nějaké z následujících forem sebevzdělávání 
souvisejícího s Vaší profesí? 
Výsledky výzkumu ukazují, že nejrozšířenější forma sebevzdělávání je s pomocí tištěných 
materiálů. Nezanedbatelnou roli začíná mít i forma s využitím Internetu. 
Z pohledu jednotlivých kategorií se ukazuje, že závěry analýzy druhého stupně zjištěné 
v předchozí otázce (ot. č.29) jsou platné i v tomto případě. 
 
Tab. 18 Využívané formy sebevzdělávání 
Forma sebevzdělávání: podíl souhlasu
s použitím, tištěných materiálů (knih, odborných časopisů apod.) 44,7%
s použitím počítače připojeného k Internetu 30,2%
při návštěvách knihoven, vzdělávacích 27,2%
s použitím počítače bez připojení k Internetu 25,7%
s využitím vzdělávacích programů televize a rozhlasu 19,6%  
 
Otázka č.31 
Do jaké míry odrážejí následující výroky Vaši konkrétní situaci? 
Konkrétní situace v oblasti vzdělávání respondentů byla mapována pomocí baterie výroků, se 
kterými mohl dotázaný souhlasit/nesouhlasit s pomocí škály 1 – 4, kde 1 znamenala rozhodný 
souhlas a 4 pak rozhodný nesouhlas. Baterii výroků a jejich průměrné známky (Mean) ukazuje 
Tab. 19.   
 
Tab. 19 Souhlas s výroky odrážející situaci respondenta 

Mean podíl souhlasu
Vzdělání považuji za důležité. 3,17 81,9%
Zaměstnavatel by mi nedovolil, abych se zúčastnil/a vzdělávacího 
kursu v pracovní době. 2,42 44,4%
U nás v práci máme od zaměstnavatele dostatek informací o 
možnostech dalších vzdělávání. 2,30 43,3%
Pokud bych se dále vzdělával/a, zaměstnavatel by mi platil vyšší 
mzdu. 2,00 25,8%
Pokud bych se zúčastnil/a nějakého vzdělávacího kursu, dostal/a 
bych neplacenou studijní dovolenou. 1,97 30,1%
Zaměstnavatel mě nutí k tomu, abych se dále vzdělával/a. 1,79 22,9%
Pokud bych se dále vzdělával/a, zaměstnavatel by mi nabídl 
pracovní postup, vyšší pozici. 1,79 17,4%
Můj zaměstnavatel mi poskytuje příspěvky na vzdělávání. 1,71 16,3%
U nás v práci se pořádají speciální kursy pro starší pracovníky. 1,57 11,1%  
 
 
 
Pozitivním se ukazuje být fakt, že 8 z 10 respondentů považuje vzdělání za důležité. Negativní je 
však zjištění, že téměř polovině dotázaných by zaměstnavatel nedovolil návštěvu kurzu v pracovní 
době – toto prezentovali zejména osoby se základním vzděláním a středoškolským vzděláním bez 
maturity, dělníci, pracovníci v obchodní síti a ve službách, a dále pak zaměstnanci soukromé sféry. 
Příspěvky na vzdělání poskytuje pouze 1/6 zaměstnavatelů a speciální kursy pro starší pracovníky 
pořádá každý desátý zaměstnavatel (v obou případech se zejména jedná o neziskovou sféru).   
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Zaměstnavatel by mi nedovolil, abych se zúčastnil/a vzdělávacího kursu v pracovní době. 
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Otázka č.32 
A máte zájem se dále vzdělávat? 
Zájem dále se vzdělávat avizovali 4 z 10 dotázaných. 
 

Zájem respondenta o další vzdělávání 

25%

38%

24%

13%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

 
 
 

 Ve většině šlo o osoby, které: 
- získaly (alespoň) maturitní vysvědčení, umí pracovat s PC, s Internetem a ovládají cizí 

jazyk;  
- mají více než 14 000 Kč čistý příjem a v posledních 5 letech u nich došlo k nárůstu 

platu; 
- jsou z řad odborníků, vedoucích pracovníků, referentů či úředníků; 
- pracují v nepodnikatelské organizaci.   
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Zájem respondenta o další vzdělávání 
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Negativním je zjištění, že dále se vzdělávat nemá zájem 6 z 10 dotázaných! 

 
Otázka č.33 
Která forma vzdělávání by Vám vyhovovala - návštěva kursu s lektorem nebo 
sebevzdělávání? 
Jak se ukázalo, obě nabídnuté formy vyhovují dotázaným v průměru přibližně stejně – (kursy 
75,6% : sebevzdělávání 79,3%).  
 

Preferovaná forma vzdělávání 
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Otázka č.34 
V jakém oboru máte zájem se dále vzdělávat? 
Nejpožadovanějšími obory pro další vzdělávání byly: 

 pro ⅓ dotázaných „práce s počítačem“ 
 pro ¼ dotázaných „jazyky“ 
 „účetnictví a daně“ a „znalost Internetu“ shodně pro 1/10 dotázaných. 

 
Otázka č.35 
Z jakých důvodů máte o další vzdělávání zájem? 
Důvody zájmu o další vzdělávání ukazuje Tab.20. Důvodem v podstatě pro všechny je rozšíření 
znalostí o nejnovější poznatky. Významnou roli hraje i snaha získávat nové informace pro své 
koníčky, záliby.  

 
Tab. 20 Důvody zájmu o další vzdělávání 

Mean podíl souhlasu
rozšíření znalostí o nejnovější poznatky 3,44 94,8%

získání znalostí či dovedností v oboru mých zálib a koníčků 3,21 84,4%
udržení či získání nového zaměstnání 2,93 70,1%
zvýšení platu v souvislosti s doplněním kvalifikace 2,45 47,6%
získání finanční podpory na úhradu nákladů spojených se 
studiem 2,02 26,0%  
 
 
 
 
Otázka č.36 
Jaké jsou hlavní důvody, proč Vás osobně další vzdělávaní neláká, 
proč se o to nezajímáte? 
Důvod/y, které respondenti v rámci dotazníkového šetření uvedli, ukazuje Tab. 21. Jak je z ní 
patrné, každá třetí osoba nemá důvod k dalšímu vzdělávání.  
 
Tab. 21 Důvody nezájmu o další vzdělávání 

podíl souhlasu
nemám důvod se dále vzdělávat 35,2%
raději se věnuji tomu, co už umím 25,6%
nemám na to čas 19,4%
už se mi nevyplatí věnovat na to své peníze a čas 19,3%
stejně bych se už nic nenaučil/a 17,5%
nechce se mi se dále vzdělávat 15,7%
vlastní práce mě natolik vyčerpává, že nemám síly na další vzdělávání 13,8%
nové poznatky bych stejně nedovedl/a využít v praxi 13,6%  
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Otázka č.37 
Podílí se Váš zaměstnavatel na dalším vzdělávání svých zaměstnanců? 
Participaci zaměstnavatele na dalším vzdělávání svých zaměstnanců uvedla téměř polovina 
dotázaných. Jednalo se zejména o nesoukromý sektor a o organizace zaměstnávající více než 25 
zaměstnanců. 
Jak dále ukázalo třídění druhého stupně, vzdělávání přímo v práci probíhá zejména ve 
zdravotnictví. Naopak státní správa a školství využívá více externích vzdělávacích služeb. 
 
Tab. 22 Participace zaměstnavatele na dalším vzdělávání svých zaměstnanců 

podíl
ANO, vzdělávací kursy probíhají přímo u nás v práci 12,7%
ANO, zaměstnavatel vysílá zaměstnance na školení 36,1%
NE, zaměstnavatel se na dalším vzdělávání zaměstnanců nijak nepodílí 51,2%  
 
 
 
 
 
Otázka č.38 
Zúčastnil/a jste se alespoň jednou v posledních třech letech nějakého vzdělávacího 
programu, na kterém se spolupodílel Váš současný zaměstnavatel? 
Alespoň jednoho takovéhoto vzdělávacího programu se zúčastnili 3 z 10 dotázaných.  
 

Účast na vzdělávacím programu, na kterém se podílel zaměstnavatel 

71%

29%
ano

ne
 

 
Analýza druhého stupně ukázala, že šlo zejména o stejný typ respondentů, který byl popsán 
v otázce č.32 (Máte zájem se dále vzdělávat?), tedy o osoby, které: 

- umí dobře pracovat na počítači, umí s internetem a znají alespoň jeden cizí jazyk; 
- jsou z řad odborníků, referentů, úředníků a vedoucích pracovníků; 
- pracují v sektoru zdravotnictví, státní správy, školství; 
- pracují v nesoukromé, nepodnikatelské sféře; 
- pracují v organizaci s více jak 500 zaměstnanci; 
- mají případný zájem o OSVČ; 
- jejich čistý měsíční příjem je vyšší než 14000 Kč a v posledních 5 letech jejich 

mzda vzrostla. 
Vedle toho byla zjištěna silná vazba na věk a na vzdělání respondenta: 

- s rostoucím věkem klesá účast na vzdělávání; 
- s rostoucím vzděláním se zvyšuje účast na vzdělávání. 
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Účast na vzdělávacím programu, na kterém se podílel zaměstnavatel 

3329
22

8
19

44
59

12
23

43
61

65

56
16

13
9

64
24

17
9

41
13

40
27

64
80

47
13

10
8

19

23
37

0 20 40 60 80

50 - 54 let
55 - 59 let
60 - 64 let

základní
střední bez maturity
střední s maturitou

vysokoškolské

méně než 10 000 Kč
10 000 - 13 999 Kč
14 000 - 17 999 Kč
18 000 - 20 999 Kč

21 000 Kč a více

běžně s PC pracuje
několikrát s PC pracoval/a

nepracoval/a s PC, ale chtěl/a by
s PC nepracoval/a a ani nechce

běžně s Internetem pracuje
několikrát s Internetem pracoval/a

ještě s Internetem nepracoval/a, ale chtěl/a by
nezná Internet

zná cizí jazyk
nezná cizí jazyk

má zájem o podnikání
nemá zájem o podnikání

odborníci
vedoucí pracovníci
referenti, úředníci

pracovníci v obchodní síti
pracovníci ve službách

pracovníci v zemědělství
dělníci

soukromý sektor
veřejný sektor
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Otázka č.39 
V jakém věku je podle Vás člověk již starý na to, aby se učil novým věcem? 
Udávaný věk, věková hranice má vazbu na vzdělání respondenta – čím vyšší vzdělání respondenta, 
tím vyšší hranice. Výsledky ukazují, že v podstatě každý druhý dotázaný je přesvědčen, že lidé nad 
55 let jsou již na vzdělávání staří! – viz Tab. 23.    
 
Tab. 23 „Konečný“ věk pro vzdělávání 

podíl
věk 40 let a méně 3,3%

41 - 50 let 27,2%
51 - 55 let 14,7%
56 - 60 let 25,9%
61 - 65 let 8,3%
66 a více let 20,5%  
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Otázka č.40 
Každý má určitou politickou orientaci, která se obecně charakterizuje jako „levicová“, nebo 
„pravicová“. Jak byste zařadil/a sám/sama sebe? 
 

Politická orientace 
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Otázka č.41 
Pracujete nebo pracoval/a jste někdy s počítačem? 
 

Práce s PC 

29%

24%

10%

37%

ano, běžně s ním pracuji
ano, několikrát jsem s ním pracoval/a
ne, ještě jsem s ním nepracoval/a, ale chtěl/a bych
ne, s PC jsem nepracoval/a a ani nechci

 
Otázka č.42 
Měl/a jste někdy možnost pracovat s Internetem? 
 

Práce s Internetem 

22%

19%

32%

27%

ano, běžně s ním pracuji
ano, několikrát jsem s ním pracoval/a
ne, ještě jsem s ním nepracoval/a, ale chtěl/a bych
ne, neznám Internet
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Otázka č.43 
Měl/a byste zájem o samostatnou výdělečnou činnost (podnikání, práce na živnostenský list)? 
 

Zájem o samostatnou výdělečnou činnost 

85%

15%

ano

ne

 
Otázka č.44 
Domluvíte se nějakým cizím jazykem? 
 

Znalost cizích jazyků 

57%

43%

ano

ne
 

Otázka č.45 
Jakými cizími jazyky se domluvíte? 
 

Znalost vybraných cizích jazyků     
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Otázka č.46 
Rodinný stav: 

Rodinný stav 
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Otázka č.47 
Počet osob v domácnosti: 

Počet členů v domácnosti 

17
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Počet výdělečně činných členů domácnosti 
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Počet členů domácnosti starších 50 let 
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Počet nezaopatřených dětí v domácnosti 
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Otázka č.48 
Jaký je celkový čistý měsíční příjem celé Vaší domácnosti? 
 

Čistý měsíční příjem domácnosti 
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Otázka č.49 
Jaký je Váš celkový osobní čistý měsíční příjem? 
 

Čistý měsíční příjem respondenta 
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Otázka č.50 
Řekl/a byste, že je Váš současný osobní výdělek v porovnání s výdělkem před pěti lety: 
 

 Porovnání osobního výdělku se situací před 5 lety 

45%

39%
16%

nižší
přibl ižně stejný
vyšší

 
 
 

Otázka č.51 
Jaké jsou zdroje Vašeho živobytí v současnosti? 
 

Zdroje příjmů respondenta 
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Otázka č.52 
Jaká je Vaše profese? 
 

Profese respondenta 
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Otázka č.53 
V jakém sektoru pracujete? 
 

Odvětví, ve kterém je respondent zaměstnán 
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Otázka č.54 
Pracujete v soukromé, podnikatelské organizaci? 
 

Zaměstnání v soukromé, podnikatelské organizaci 

36%

64% ano

ne
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Otázka č.55 
Nyní se prosím pokuste odhadnout celkový počet zaměstnanců, kteří ve vaší organizaci 
pracují. 

Celkový počet zaměstnanců v organizaci 
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Otázka č.56 
Kolik jste za celý svůj život odpracoval/a let? Jak dlouhou dobu jste pracoval/a? 
 

Počet odpracovaných let 

52%

28%

15%

5%

1 - 25 let
26 - 35 let
36 - 40 let
41 a více let

 
 
 
Otázka č.57 
A jak dlouho působíte na své současné pracovní pozici? 
 

Doba působení na současné pracovní pozici 

19%27%

30%
21%

3%

méně než rok
1,0 - 4,9 let
5,0 - 9,9 let
10,0 - 19,9 let
20 a více let
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Otázka č.58 
Jak dlouhou dobu jste byl/a v letošním roce (tj. v roce 2005) na nemocenské? Kolik 
pracovních dní jste nebyl/a v práci kvůli nemoci? 

Otázka č.59 
A nyní si prosím zkuste vzpomenout, jak dlouhou dobu jste byl/a na nemocenské v 
loňském roce(tj. v roce 2004). Kolik pracovních dní jste nebyl/a v práci kvůli nemoci? 

 

Počet dní na nemocenské 

48

36

14

13

20

26

17

26

0 20 40 60 80 100

2005

2004

údaje jsou v procentechnikdy
1 - 9 dnů
10 - 19 dnů
20 a více dnů

 
Průměrný počet dní na nemocenské v roce 2005: 9,8 
Průměrný počet dní na nemocenské v roce 2004: 13,6 
 
Otázka č.60 
Vaše současné zaměstnání je: 

Pracovní úvazek 

18%

82%

na plný úvazek

na částečný úvazek
 

 
Otázka č.61 
A pracujete ve svém současném zaměstnání: 
 

Délka pracovní smlouvy 

19%

81%

na dobu neurč itou

na dobu urč itou
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Otázka č.62 
Ve které konkrétní obci bydlíte? 

Velikost místa bydliště 

45

9

12

12

21

0 10 20 30 40 50 60

méně než 10 000 obyvatel

10 000 - 19 999 obyvatel

20 000 - 49 999 obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

100 000 a více obyvatel

údaje jsou v procentech
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S1. Jste: 
(Neptejte se, pouze zaznamenejte) 

- muž ....................................................... 1 - žena .................................................... 2 

S2. Kolik je Vám let? 
(Vypište) 

- _____________ let 

Zařaďte respondenta do jedné z následujících kategorií: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- méně než 50 let ............... 1 KONEC 
- 50 – 54 let .......................  2 
- 55 – 59 let .......................  3 
- 60 – 64 let .......................  4 
- 65 a více let .....................  5 KONEC 

S3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- základní ................................................  1 - střední s maturitou ............................. 3 
- střední bez maturity ............................. 2 - vysokoškolské .................................... 4 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

S4. Která z charakteristik nejlépe odráží Vaší současnou situaci: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- jsem zaměstnanec .............................................................................................  1 
- pobírám starobní důchod a přitom pracuji; jsem pracující důchodce ...............  2 
- přesluhuji; pracuji a nepobírám starobní důchod, přestože bych už mohl/a ....  3 

- soukromě podnikám .........................................................................................  4 KONEC 
- jsem nezaměstnaný/á ........................................................................................  5 KONEC 
- jsem v domácnosti ............................................................................................  6 KONEC 
- jiné ....................................................................................................................  7 KONEC 

 

1. Souhlasíte s tvrzením, že v současné době mají lidé starší 50 let problém s pracovním uplatněním? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ........................................ 4 - spíše ne .............................................. 2 
- spíše ano ............................................... 3 - rozhodně ne ........................................ 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

2. S jakými problémy se podle Vás pracovníci starší 50 let setkávají? Zaměřte se prosím na problémy, 
které mají starší osoby, ale nemají je lidé mladší. 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky; ptejte se všech respondentů) 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________________ 
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3. Do jaké míry by podle Vás pomohla následující opatření osobám starším 50 let v jejich 
pracovním uplatnění? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)   KARTA Č. 150 

 velmi by jim to 
pomohlo   vůbec by jim 

to nepomohlo neví

a) dostupnější informace o příležitostech dalšího 
vzdělávání 4 3 2 1 9 

b) nabídka vzdělávacích kursů, jejichž výuka je 
přizpůsobena starším lidem 4 3 2 1 9 

c) možnost pro zaměstnance starší 50 let získat 
poukázky na kursy dalšího vzdělávání podle 
vlastního výběru 

4 3 2 1 9 

d) bezplatné poradenství jednotlivcům zaměřené na 
profesní rozvoj a další vzdělávání starších osob 4 3 2 1 9 

e) dotace zaměstnavatelům na školení starších osob 4 3 2 1 9 
f) bezplatné poradenství pro zaměstnavatele  

o možnostech a podmínkách dalšího vzdělávání 
osob starších 50 let 

4 3 2 1 9 

g) podpora samostatné výdělečné činnosti 4 3 2 1 9 
h) nabídka práce prostřednictvím agentur 

zprostředkovávajících občasnou práci 4 3 2 1 9 

i) osobní poradenství a pomoc osobám starším  
50 let při hledání zaměstnání 4 3 2 1 9 

j) nabídka práce na částečný úvazek  
(např. na 6 hodin denně) 4 3 2 1 9 

k) více pracovních nabídek ze strany zaměstnavatelů 4 3 2 1 9 
l) vytváření specifických pracovních míst  

pro zaměstnance starší 50 let 4 3 2 1 9 

m) zkrácení zákonné pracovní doby při méně 
výrazném zkrácení mzdy 4 3 2 1 9 

n) nabídka dočasného pracovního poměru (pracovní 
smlouva na dobu určitou, např. na jeden rok) 4 3 2 1 9 

o) prodloužení důchodového věku 4 3 2 1 9 
p) zpřísnění možnosti pro předčasný odchod  

do důchodu 4 3 2 1 9 

q) povinné zahrnování podmínek pro práci starších 
osob do kolektivních smluv 4 3 2 1 9 

r) zvýšení ochrany zaměstnanců starších 50 let 
v pracovně právních vztazích (zákaz diskriminace) 4 3 2 1 9 

s) zvýšení kontroly (inspekce) nad rovností přístupu 4 3 2 1 9 

t) snížit daně a odvody zaměstnanců starších 50 let 4 3 2 1 9 
u) lepší informovanost o problematice života lidí 

starších 50 let 4 3 2 1 9 

v) soustavná zdravotní péče o osoby starší 50 let 4 3 2 1 9 
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4. Nyní se prosím podívejte na tyto oblasti a vyberte z nich tři, které by přímo Vám pomohly při 
Vašem uplatnění. 
(Označte pouze tři možnosti)  KARTA Č. 157 

a) přizpůsobení pracovního prostředí věku ..................................................................................  
b) přechod na fyzicky nebo duševně méně náročnou práci ..........................................................  
c) zdravotní péče o starší zaměstnance .........................................................................................  
d) odborné vzdělávání, rekvalifikace ............................................................................................  
e) finanční zvýhodnění starších zaměstnanců  .............................................................................  
f) podpora nových pracovních míst pro starší zaměstnance ........................................................  
g) zkrácení pracovní doby ............................................................................................................  

5. Jaký je Váš osobní postoj k práci v pozdějším věku, tj. k práci po padesátce, těsně před důchodem 
nebo krátce po dosažení důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím neví

a) Pokud bych si zajistil/a dostatek prostředků, 
nepracoval/a bych ani před dosažením 
důchodového věku. 

4 3 2 1 9 

b) Rád/a bych opustil/a zaměstnání co nejdříve  
a užíval/a si důchod. 4 3 2 1 9 

c) Nechci změnit svůj životní styl. 4 3 2 1 9 

d) Chtěl/a bych pracovat co nejdéle, dokud mi 
budou síly stačit. 4 3 2 1 9 

e) Nechci ztratit kontakt s lidmi. 4 3 2 1 9 

Pokud je respondent pracující důchodce nebo pokud přesluhuje, přeskočte k ot. č. 10. 

6. Jaký je Váš osobní postoj k práci v pozdějším věku, tj. k práci po padesátce, těsně před důchodem 
nebo krátce po dosažení důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím neví

a) Práce v důchodovém věku bude pro mě 
nezbytná, pokud si budu chtít udržet důstojnou 
životní úroveň. 

4 3 2 1 9 

b) Chci si v důchodu přivydělávat, ale jen občas, 
např. na zkrácený úvazek. 4 3 2 1 9 

c) Chtěl/a bych pracovat i po dosažení 
důchodového věku, ale můj zaměstnavatel 
očekává můj odchod do důchodu. 

4 3 2 1 9 

d) Chtěl/a bych do předčasného důchodu. 4 3 2 1 9 
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7. Z jakého důvodu byste chtěl/a do předčasného důchodu? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky; ptejte se pouze respondentů, kteří v ot. č. 6D uvedli variantu 4 nebo 3) 

a) ___________________________________________________________________________

b) ___________________________________________________________________________

c) ___________________________________________________________________________

d) ___________________________________________________________________________

e) ___________________________________________________________________________

8. Jaké by musely být podmínky, abyste pracoval/a i po dosažení důchodového věku? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) vyšší čistý plat díky nižším odvodům na sociální 
pojištění 4 3 2 1 9 

b) možnost práce na zkrácený úvazek 4 3 2 1 9 

c) možnost pružné pracovní doby 4 3 2 1 9 

d) mít možnost upravit si pracoviště podle svých 
představ 4 3 2 1 9 

e) být úplně osvobozen/a od odvodů na sociální 
pojištění 4 3 2 1 9 

f) platit nižší daň z příjmů 4 3 2 1 9 

g) mít možnost upravit si pracovní tempo podle svých 
představ 4 3 2 1 9 

h) mít možnost upravit si pracovní náplň (např. 
sníženou odpovědnost, sníženou namáhavost práce) 4 3 2 1 9 

i) žádné změny nejsou nutné; v důchodovém věku 
bych chtěl/a pracovat i za stávajících podmínek 4 3 2 1 9 

9. A nyní prosím vyberte tři podmínky, které jsou pro Vás vůbec nejdůležitější. 
(Předložte respondentovi seznam podmínek a zapište jejich kód) KARTA PODMÍNKY 

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 
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10. Do jaké míry vyjadřují následující výroky Váš osobní názor či zkušenost? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím neví

a) Baví mě chodit do práce. 4 3 2 1 9 
b) Ještě nejsem tak starý/á, abych nemohl/a 

pracovat. 4 3 2 1 9 

c) U nás v práci jsou zaměstnanci vedeni k tomu, 
aby si vážili starších spolupracovníků. 4 3 2 1 9 

d) Těším se do důchodu. 4 3 2 1 9 
e) Díky svým zkušenostem se orientuji 

v pracovních problémech rychleji, než mí 
mladší spolupracovníci. 

4 3 2 1 9 

f) Pro svého zaměstnavatele mám já větší přínos, 
než mladý člověk, který by vykonával mou práci. 4 3 2 1 9 

g) Už jsem příliš starý/stará na to, abych se dřel/a 
v práci jako zamlada. 4 3 2 1 9 

h) Pracovní prostředí, ve kterém se pohybuji, 
vyhovuje potřebám staršího člověka. 4 3 2 1 9 

i) Když se porovnám s mladšími pracovníky u 
nás v práci, řekl/a bych, že jsem výkonnější. 4 3 2 1 9 

11. Změnil/a jste v posledních 5 letech svého zaměstnavatele? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 
- ne .......................................................... 2 POKRAČUJTE OT. Č. 18 

12. Z jakých důvodů jste opustil/a své předchozí zaměstnání: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne neví 

a) kvůli reorganizaci společnosti, kde jsem pracoval/a (snižovaly se stavy 
pracovníků) 1 2 9 

b) mé pracovní místo bylo zrušeno 1 2 9 
c) kvůli nízkému finančnímu ohodnocení mé práce 1 2 9 
d) nevyhovovala mi pracovní náplň 1 2 9 
e) ze zdravotních důvodů 1 2 9 
f) kvůli rozporům a neshodám s ostatními pracovníky 1 2 9 
g) kvůli rozporům a neshodám s nadřízeným 1 2 9 
h) zaměstnavatel zkrachoval 1 2 9 
i) kvůli vysoké časové náročnosti mé práce (musel/a jsem pracovat přesčas) 1 2 9 
j) kvůli vysoké namáhavosti práce 1 2 9 
k) chtěl/a jsem změnu 1 2 9 

l) jiné (vypište): 1 2 9 
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13. Jak dlouho jste hledal/a nové zaměstnání? 
(Vypište) 

- _________________ měsíců 

14. S jakými důvody odmítnutí jste se setkával/a při hledání nového pracovního místa? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) ___________________________________________________________________________

b) ___________________________________________________________________________

c) ___________________________________________________________________________

d) ___________________________________________________________________________

e) ___________________________________________________________________________

15. Do jaké míry Vám pomohl úřad práce při hledání nového zaměstnání? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- velmi mi pomohl ...................................................................  4 
- trochu mi pomohl ..................................................................  3 

16. Jak přesně Vám úřad práce pomohl? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) _______________________________________________________________

b) _______________________________________________________________

c) _______________________________________________________________

d) _______________________________________________________________

e) _______________________________________________________________

- skoro mi nepomohl ...............................................................  2 
- vůbec mi nepomohl ...............................................................  1 

17. V čem přesně Vám nepomohl? Co jste od úřadu práce očekával/a a co nebylo 
naplněno? 

(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) _______________________________________________________________

b) _______________________________________________________________

c) _______________________________________________________________

d) _______________________________________________________________

e) _______________________________________________________________

- netýká se mě, úřad práce jsem vůbec nekontaktoval/a .........  8 
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Nyní budeme hovořit o Vašem současném zaměstnání. 

18. Dává Vám Váš současný zaměstnavatel nějak najevo, že byste měl/a své pracovní místo opustit? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 

19. Jak přesně Vám to dává najevo? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) _______________________________________________________________

b) _______________________________________________________________

c) _______________________________________________________________

d) _______________________________________________________________

20. A proč podle Vás chce, abyste své pracovní místo opustil/a? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) _______________________________________________________________

b) _______________________________________________________________

c) _______________________________________________________________

d) _______________________________________________________________

- ne .......................................................... 2 

21. Co by se podle Vás muselo změnit, aby Váš zaměstnavatel zaměstnával více osob starších 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

můj zaměstnavatel by měl: rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) dostávat dotace od úřadu práce na zaměstnávání 
starších osob 4 3 2 1 9 

b) být postihován za propouštění osob 
v předdůchodovém věku 4 3 2 1 9 

c) spravedlivěji rozdělovat odměny mezi mladší  
a starší pracovníky 4 3 2 1 9 

d) nabízet práci na zkrácený úvazek 4 3 2 1 9 

e) lépe využívat zkušeností starších pracovníků 4 3 2 1 9 

f) mít nižší daně a odvody ze mzdy zaměstnanců 
starších 50 let 4 3 2 1 9 

g) poskytovat další vzdělávání 4 3 2 1 9 

h) mít větší pochopení pro situaci starších pracovníků 4 3 2 1 9 

i) jinak rozdělovat pracovní úkoly mezi mladší  
a starší pracovníky 4 3 2 1 9 
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22. A jak by se podle Vás měli změnit sami pracovníci starší 50 let, aby takových lidí Váš 
zaměstnavatel zaměstnával více? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

spolupracovníci v mém věku by měli: rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne neví

a) mít vyšší kvalifikaci, znalosti a dovednosti 4 3 2 1 9 

b) být v práci snaživější 4 3 2 1 9 

c) mít vyšší zájem o svou práci 4 3 2 1 9 

d) být více ochotni spolupracovat s mladšími pracovníky 4 3 2 1 9 

e) být více ochotni dále se vzdělávat 4 3 2 1 9 

f) být méně nemocní 4 3 2 1 9 

g) být v lepší fyzické kondici 4 3 2 1 9 

h) být ochotni pracovat za méně peněz 4 3 2 1 9 

i) mít nižší daně a odvody ze mzdy 4 3 2 1 9 

23. Domníváte se, že je potřeba podpořit zájem Vašeho zaměstnavatele, aby byl ochoten 
zaměstnávat více osob starších 50 let? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ........................................ 4 - spíše ne .............................................. 2 
- spíše ano ............................................... 3 - rozhodně ne ........................................ 1 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

24. Nyní si představte, že byste přišel/přišla o své současné zaměstnání. Byl/a byste pro získání 
nového zaměstnání ochoten/ochotna: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše  
ano 

spíše  
ne 

rozhodně 
ne neví 

a) absolvovat rekvalifikační kurs 4 3 2 1 9 

b) dojíždět do zaměstnání do jedné hodiny denně 4 3 2 1 9 

c) pracovat na zkrácený úvazek (tedy méně než 8 
hodin denně) 4 3 2 1 9 

d) naučit se pracovat s počítačem 4 3 2 1 9 

e) dojíždět do zaměstnání více než 1 hodinu denně 4 3 2 1 9 

f) přestěhovat se 4 3 2 1 9 

g) učit se cizí jazyk 4 3 2 1 9 
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25. Nyní Vám budu číst jednotlivé okolnosti, které některým lidem znemožňují vykonávat své 
současné zaměstnání. Kterých z těchto okolností se obáváte přímo Vy sám/sama? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne neví 

a) zhoršující se zdravotní stav 1 2 9 
b) příliš vysoké pracovní tempo 1 2 9 
c) technologický pokrok 1 2 9 
d) vysoká zodpovědnost spojená s mou prací 1 2 9 
e) nízká důvěra ze strany zaměstnavatelů 1 2 9 
f) starost o rodinu, přátele 1 2 9 
g) celkový úbytek pracovních míst 1 2 9 
h) nízká poptávka po mé profesi 1 2 9 
i) nízký výdělek 1 2 9 
j) vysoká fyzická náročnost práce 1 2 9 
k) příliv pracovníků ze zahraničí 1 2 9 

l) jiné (vypište): 1 2 9 

26. A nyní prosím vyberte tři okolnosti, které se Vy sám/sama obáváte nejvíce. 
(Předložte respondentovi seznam podmínek a zapište jejich kód) KARTA OKOLNOSTI 

- _______________ 

- _______________ 

- _______________ 

27. Obáváte se, že v budoucnu Vás přiměje Váš zdravotní stav ke změně zaměstnání? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 - ne ....................................................... 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

28. Když zvážíte náročnost práce, kterou nyní vykonáváte, jaký typ pracovní činnosti byste 
v současnosti upřednostnil/a? 
(Zakroužkujte jednu možnost z každé dvojice) 

a) dlouhodobý pracovní poměr 1 2 krátkodobý pracovní poměr 
b) pracovní poměr na dobu určitou 1 2 pracovní poměr na dobu neurčitou 
c) soukromé podnikání (SVČ) 1 2 zaměstnanecký vztah (práce za mzdu) 
d) pokračování ve stejné práci 1 2 nalezení jiné práce, jiné činnosti 
e) pracovat u stejného zaměstnavatele 1 2 pracovat u jiného zaměstnavatele 
f) práci ve stejném pracovním prostředí 1 2 práci v jiném pracovním prostředí 

g) ve velké organizaci 1 2 v malé organizaci 
h) práce odměňovaná vyšší mzdou 1 2 práce odměňovaná nižší mzdou 
i) práci s vysokou odpovědností 1 2 práci s nízkou odpovědností 
j) práci na plný úvazek 1 2 práci na částečný úvazek 
k) dojížďka do zaměstnání delší než 

jednu hodinu denně 1 2 ubytování mimo bydliště v místě výkonu práce
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Nyní budeme hovořit trochu o něčem jiném. 

29. Zúčastnil/a jste se v posledních třech letech nějakého vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu 
(mám na mysli pouze kursy vedené lektorem)? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 - ne ....................................................... 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

30. Věnoval/a jste se v posledních třech letech nějaké z následujících forem sebevzdělávání 
souvisejícího s Vaší profesí? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne neví

a) s použitím, tištěných materiálů (knih, odborných časopisů apod.) 1 2 9 

b) s použitím počítače připojeného k Internetu 1 2 9 

c) s využitím vzdělávacích programů televize a rozhlasu 1 2 9 

d) s použitím počítače bez připojení k Internetu 1 2 9 

e) při návštěvách knihoven, vzdělávacích center, odborných 
přednášek, konferencí 1 2 9 

31. Do jaké míry odrážejí následující výroky Vaši konkrétní situaci? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)  KARTA Č. 3 

 rozhodně 
souhlasím

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím neví

a) Pokud bych se zúčastnil/a nějakého vzdělávacího 
kursu, dostal/a bych neplacenou studijní dovolenou. 4 3 2 1 9 

b) Zaměstnavatel by mi nedovolil, abych se 
zúčastnil/a vzdělávacího kursu v pracovní době. 4 3 2 1 9 

c) U nás v práci máme od zaměstnavatele dostatek 
informací o možnostech dalších vzdělávání. 4 3 2 1 9 

d) Vzdělání považuji za důležité. 4 3 2 1 9 

e) Pokud bych se dále vzdělával/a, zaměstnavatel 
by mi platil vyšší mzdu. 4 3 2 1 9 

f) Můj zaměstnavatel mi poskytuje příspěvky  
na vzdělávání. 4 3 2 1 9 

g) Zaměstnavatel mě nutí k tomu, abych se dále 
vzdělával/a. 4 3 2 1 9 

h) U nás v práci se pořádají speciální kursy pro 
starší pracovníky. 4 3 2 1 9 

i) Pokud bych se dále vzdělával/a, zaměstnavatel 
by mi nabídl pracovní postup, vyšší pozici. 4 3 2 1 9 
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32. A máte zájem se dále vzdělávat? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně ano ..  4 
- spíše ano ........  3 
 

 
33. Která forma vzdělávání by Vám vyhovovala? 

(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše
ne 

rozhodně 
ne neví

a) návštěva kursu s lektorem 4 3 2 1 9 

b) sebevzdělávání 4 3 2 1 9 

34. V jakém oboru máte zájem se dále vzdělávat? 
(Vypište, nenapovídejte, pokládejte návodné otázky) 

a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________ 

35. Z jakých důvodů máte o další vzdělávání zájem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku)    KARTA Č. 1 

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše
ne 

rozhodně 
ne neví

a) udržení či získání nového zaměstnání 4 3 2 1 9 

b) získání finanční podpory na úhradu 
nákladů spojených se studiem 4 3 2 1 9 

c) zvýšení platu v souvislosti s doplněním 
kvalifikace 4 3 2 1 9 

d) získání znalostí či dovedností v oboru 
mých zálib a koníčků 4 3 2 1 9 

e) rozšíření znalostí o nejnovější poznatky 4 3 2 1 9 
 

- spíše ne ..........  2 
- rozhodně ne ....  1 
- neví .................  9 

 
36. Jaké jsou hlavní důvody, proč Vás osobně další vzdělávaní neláká,  

proč se o to nezajímáte? 
(Můžete označit i více možností) 

- nemám na to čas ..........................................................................................................  
- nemám důvod se dále vzdělávat .............................................................................  
- nechce se mi se dále vzdělávat ...............................................................................  
- raději se věnuji tomu, co už umím .........................................................................  
- už se mi nevyplatí věnovat na to své peníze a čas ............................................  
- vlastní práce mě natolik vyčerpává, že nemám síly na další vzdělávání ....  
- stejně bych se už nic nenaučil/a ..............................................................................  
- nové poznatky bych stejně nedovedl/a využít v praxi .....................................  
- jiné (vypište): ___________________________________________________ 

 
33. 
34. 
 
 
35. 
 
36. 
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37. Podílí se Váš zaměstnavatel na dalším vzdělávání svých zaměstnanců? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano, vzdělávací kursy probíhají přímo u nás v práci ..................................................................... 1 
- ano, zaměstnavatel vysílá zaměstnance na školení ........................................................................ 2 
- ne, zaměstnavatel se na dalším vzdělávání zaměstnanců nijak nepodílí ....................................... 3 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

38. Zúčastnil/a jste se alespoň jednou v posledních třech letech nějakého vzdělávacího programu, na 
kterém se spolupodílel Váš současný zaměstnavatel? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 - ne ....................................................... 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

39. V jakém věku je podle Vás člověk již starý na to, aby se učil novým věcem? 
(Vypište; pokud se respondent domnívá, že člověk není nikdy starý na to, aby se učil novým věcem, vepište 0) 

- v ________________ letech 

 

 

 

A na úplný závěr ještě několik údajů pro statistické vyhodnocení. 

40. Každý má určitou politickou orientaci, která se obecně charakterizuje jako „levicová“, nebo 
„pravicová“. Jak byste zařadil/a sám/sama sebe? 
(Zakroužkujte číslo, kterým se respondent zařadil; „1“ znamená krajní levici,  „6“ střed a „11“ krajní pravici)          KARTA Č. 111 

Levice        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        Pravice 

41. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy s počítačem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano, běžně s ním pracuji ................................................................................................................ 1 
- ano, několikrát jsem s ním pracoval/a ........................................................................................... 2 
- ne, ještě jsem s ním nepracoval/a, ale chtěl/a bych ....................................................................... 3 
- ne, s počítačem jsem nikdy nepracoval/a a ani o to nestojím ........................................................ 4 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

42. Měl/a jste někdy možnost pracovat s Internetem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano, běžně s ním pracuji ................................................................................................................ 1 
- ano, několikrát jsem s ním pracoval/a ........................................................................................... 2 
- ne, ještě jsem s ním nepracoval/a, ale chtěl/a bych ....................................................................... 3 
- ne, neznám Internet ........................................................................................................................ 4 
- neví ................................................................................................................................................. 9 

43. Měl/a byste zájem o samostatnou výdělečnou činnost (podnikání, práce na živnostenský list)? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 - ne ....................................................... 2 
- neví ................................................................................................................................................. 9 
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44. Domluvíte se nějakým cizím jazykem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 

45. Jakými cizími jazyky se domluvíte? 
(Můžete označit i více možností) 

a) anglicky ....................  d) francouzsky ..................................  
b) německy ...................  e) španělsky ......................................  
c) rusky .........................  f) slovensky ......................................  

g) jinak (vypište): _____________________________________________________ 

- ne .......................................................... 2 
- neví ....................................................... 9 

46. Rodinný stav: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- svobodný/á ..................................................................................................................................... 1 
- ženatý/vdaná (nebo dlouhodobě žijící s partnerem) ...................................................................... 2 
- rozvedený/á .................................................................................................................................... 3 
- vdovec/vdova ................................................................................................................................. 4 

47. Uveďte prosím počet osob ve Vaší domácnosti: 
(Vypište) 

- celkový počet osob domácnosti: .......  _________ osob 

- z toho výdělečně činní: .........  _________ osob 

- z toho nezaopatřené děti: ......  _________ osob 

- z toho osob starších 50 let: ....  _________ osob 

48. Jaký je celkový čistý měsíční příjem celé Vaší domácnosti? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- 70.000 a více Kč .................................. 1 - od 18.000 Kč do 24.999 Kč ............... 5 
- od 50.000 do 69.999 Kč ....................... 2 - od 10.000 Kč do 17.999 Kč ............... 6 
- od 35.000 do 49.999 Kč ....................... 3 - od 5.000 do 9.999 Kč ......................... 7 
- od 25.000 do 34.999 Kč ....................... 4 - méně než 5.000 Kč ............................ 8 
- neví, bez odpovědi .......................................................................................................................... 9 

49. Jaký je Váš celkový osobní čistý měsíční příjem? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- 35.000 a více Kč .................................. 1 - od 14.000 Kč do 17.999 Kč ............... 5 
- od 25.000 do 34.999 Kč ....................... 2 - od 10.000 Kč do 13.999 Kč ............... 6 
- od 21.000 do 24.999 Kč ....................... 3 - od 5.000 Kč do 9.999 Kč ................... 7 
- od 18.000 do 20.999 Kč ....................... 4 - méně než 5.000 Kč ............................ 8 
- neví, bez odpovědi .......................................................................................................................... 9 

50. Řekl/a byste, že je Váš současný osobní výdělek v porovnání s výdělkem před pěti lety: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- nižší ...................................................... 1 
- přibližně stejný ..................................... 2 
- vyšší ..................................................... 3 
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51. Jaké jsou zdroje Vašeho živobytí v současnosti? 
(Můžete označit i více možností) 

a) mzda, plat ze stálé pracovní činnosti ........................................................................................  
b) starobní důchod .........................................................................................................................  
c) invalidní nebo jiný důchod kromě starobního ...........................................................................  
e) příjmy manžela/manželky, partnera/partnerky .........................................................................  
f) dávky státní sociální podpory (sociální dávky) .........................................................................  
g) mzda z nárazové, občasné práce (z příležitostné pracovní činnosti, z brigád) .........................  
h) příjmy z podnikání ....................................................................................................................  
i) příjmy z kapitálového majetku ..................................................................................................  

j) jiný zdroj (vypište): _________________________________________________________________________  

52. Jaká je Vaše profese? 
(Vypište, prosím, co nejpodrobněji; např. „dělník u běžícího pásu ve výrobně motorů“, „ředitel hotelu“, „učitel matematiky  
na gymnáziu“, „pokladní v samoobsluze“, „koncipient v advokátní kanceláři“, „opravář obráběcích strojů“, apod.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

53. V jakém sektoru pracujete? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- průmysl ................................................  1 - zemědělství ........................................ 3 
- stavebnictví .......................................... 2 - služby ................................................. 4 

- jiný sektor (vypište): _________________________________________________________________________  

54. Pracujete v soukromé, podnikatelské organizaci? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano ........................................................ 1 - ne ....................................................... 2 

55. Nyní se prosím pokuste odhadnout celkový počet zaměstnanců, kteří ve vaší organizaci pracují. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- méně než 25 zaměstnanců ....................  1 - 500 – 999 zaměstnanců....................... 4 
- 25 – 99 zaměstnanců ............................  2 - 1.000 – 2.999 zaměstnanců................. 5 
- 100 – 499 zaměstnanců.........................  3 - 3.000 a více zaměstnanců ................... 6 

- neví ................................................................................................................................................. 9 

56. Kolik jste za celý svůj život odpracoval/a let? Jak dlouhou dobu jste pracoval/a? 
(Vypište) 

- _____________ let 

57. A jak dlouho působíte na své současné pracovní pozici? 
(Vypište) 

- _____________ let                                              popř:    - _____________ měsíců 
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58. Jak dlouhou dobu jste byl/a v letošním roce (tj. v roce 2005) na nemocenské? Kolik pracovních 
dní jste nebyl/a v práci kvůli nemoci? 
(Vypište) 

- ___________ dní 

59. A nyní si prosím zkuste vzpomenout, jak dlouhou dobu jste byl/a na nemocenské v loňském roce 
(tj. v roce 2004). Kolik pracovních dní jste nebyl/a v práci kvůli nemoci? 
(Vypište) 

- ___________ dní 

60. Vaše současné zaměstnání je: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- na plný úvazek ..................................... 1 - na částečný úvazek ............................ 2 

61. A pracujete ve svém současném zaměstnání: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- na dobu neurčitou ................................. 1 - na dobu určitou ................................... 2 

62. Ve které konkrétní obci bydlíte? 
(Vypište název obce) 

_______________________________________________________________________________ 

 
D ě k u j i  z a  r o z h o v o r .  
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Tabulka č. 3  Zaměstnanost - muži 
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Tabulka č. 5  Zaměstnanost - ženy 

Tabulka č. 6  Nezaměstnanost, ekonomická aktivita - ženy 
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Tabulka č. 1 Zaměstnanost celkem 

 
1993 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1996 
/93 

2000 
/96 

2005 
/00 

2001 
/00 

2002 
/01 

2003 
/02 

2004 
/03 

2005 
/04 

obyvatelstvo 

15+ 8 292,7 8 447,5 8 586,4 8 577,3 8 599,1 8 636,9 8 673,3 8 716,0 101,9 101,6 101,5 99,9 100,3 100,4 100,4 100,5 

   15-19 let 909,6 831,8 690,5 680,0 669,9 664,9 661,0 654,8 91,4 83,0 94,8 98,5 98,5 99,3 99,4 99,1 

   20-24 let 748,8 879,4 871,6 830,6 791,6 755,7 725,7 702,2 117,4 99,1 80,6 95,3 95,3 95,5 96,0 96,8 

   25-29 let 696,2 693,7 846,7 872,7 897,0 907,0 900,0 876,2 99,6 122,1 103,5 103,1 102,8 101,1 99,2 97,4 

   30-34 let 642,1 693,8 688,3 691,7 710,7 745,9 794,0 841,9 108,1 99,2 122,3 100,5 102,7 104,9 106,5 106,0 

   35-39 let 761,8 669,7 681,7 691,5 697,5 695,6 687,7 686,5 87,9 101,8 100,7 101,4 100,9 99,7 98,9 99,8 

   40-44 let 821,9 796,6 696,5 667,0 643,8 639,4 657,1 679,4 96,9 87,4 97,5 95,8 96,5 99,3 102,8 103,4 

   45-49 let 782,1 832,4 799,0 784,7 768,4 748,0 720,2 689,5 106,4 96,0 86,3 98,2 97,9 97,3 96,3 95,7 

   50-54 let 588,6 681,4 801,2 809,4 800,8 791,3 784,7 779,0 115,8 117,6 97,2 101,0 98,9 98,8 99,2 99,3 

   55-59 let 485,2 511,8 628,0 656,4 700,7 734,8 751,9 771,0 105,5 122,7 122,8 104,5 106,7 104,9 102,3 102,5 

   60-64 let 520,9 476,7 462,9 480,7 502,4 531,7 564,5 590,0 91,5 97,1 127,5 103,8 104,5 105,8 106,2 104,5 

   65+ 1 335,6 1 380,2 1 420,1 1 412,6 1 416,3 1 422,5 1 426,6 1 445,6 103,3 102,9 101,8 99,5 100,3 100,4 100,3 101,3 

15-49 let 5 362,4 5 397,4 5 274,2 5 218,2 5 178,9 5 156,6 5 145,6 5 130,5 100,7 97,7 97,3 98,9 99,2 99,6 99,8 99,7 

15-54 let 5 951,0 6 078,8 6 075,4 6 027,6 5 979,7 5 947,9 5 930,3 5 909,5 102,1 99,9 97,3 99,2 99,2 99,5 99,7 99,6 

15-59 let 6 436,2 6 590,6 6 703,4 6 684,0 6 680,4 6 682,7 6 682,2 6 680,4 102,4 101,7 99,7 99,7 99,9 100,0 100,0 100,0 

15-64 let 6 957,1 7 067,3 7 166,4 7 164,7 7 182,8 7 214,4 7 246,7 7 270,4 101,6 101,4 101,5 100,0 100,3 100,4 100,4 100,3 

   25-59 let 4 777,9 4 879,4 5 141,4 5 173,4 5 218,9 5 262,1 5 295,5 5 323,4 102,1 105,4 103,5 100,6 100,9 100,8 100,6 100,5 

50-64 let 1 594,7 1 669,9 1 892,1 1 946,5 2 003,9 2 057,9 2 101,1 2 139,9 104,7 113,3 113,1 102,9 102,9 102,7 102,1 101,9 

55-64 let 1 006,1 988,6 1 090,9 1 137,1 1 203,1 1 266,5 1 316,4 1 316,0 98,3 110,4 124,8 104,2 105,8 105,3 103,9 103,4 

60 a více let 1 856,5 1 856,9 1 883,0 1 893,3 1 918,7 1 954,2 1 991,1 2 035,6 100,0 101,4 108,1 100,5 101,3 101,8 101,9 102,2 

zaměstnaní 

15+ 4 873,5 4 972,0 4 731,6 4 727,7 4 764,9 4 733,2 4 706,6 4 764,0 102,0 95,2 100,7 99,9 100,8 99,3 99,4 101,2 

   15-19 let 284,9 184,2 68,6 49,3 42,8 38,6 33,3 32,6 64,6 37,2 47,6 71,9 86,8 90,2 86,3 98,0 

   20-24 let 493,5 599,4 529,2 494,3 449,1 407,9 362,4 338,4 121,5 88,3 63,9 93,4 90,9 90,8 88,8 93,4 

   25-29 let 532,5 524,4 616,0 632,0 660,7 664,2 648,4 639,2 98,5 117,5 103,8 102,6 104,5 100,5 97,6 98,6 

   30-34 let 547,2 584,2 544,2 553,2 567,3 589,9 629,2 670,5 106,8 93,2 123,2 101,6 102,5 104,0 106,7 106,6 

   35-39 let 689,6 597,4 582,5 590,5 603,4 595,3 586,2 587,3 86,6 97,5 100,8 101,4 102,2 98,7 98,5 100,2 

   40-44 let 750,4 726,8 607,6 588,4 568,8 552,3 572,2 593,7 96,9 83,6 97,7 96,8 96,7 97,1 103,7 103,7 

   45-49 let 705,7 748,6 689,3 685,7 673,4 651,8 619,5 600,3 106,1 92,1 87,1 99,5 98,2 96,8 95,0 96,9 

   50-54 let 479,2 566,4 642,2 659,3 655,2 644,1 641,8 641,3 118,2 113,4 99,9 102,7 99,4 98,3 99,6 99,9 

   55-59 let 224,0 269,5 317,5 339,1 389,2 422,1 444,1 475,0 120,3 117,8 149,6 106,8 114,8 108,5 105,2 106,9 

   60-64 let 91,0 99,0 78,1 82,6 100,8 113,0 117,1 131,7 108,7 78,9 168,7 105,8 122,0 112,1 103,6 112,5 

   65+ 75,4 72,1 56,5 53,5 54,2 54,0 52,0 54,1 95,6 78,3 95,8 94,7 101,3 99,6 96,3 104,0 

15-49 let 4 003,8 3 965,0 3 637,4 3 593,4 3 565,5 3 499,9 3 451,6 3 461,9 99,0 91,7 95,2 98,8 99,2 98,2 98,6 100,3 

15-54 let 4 483,0 4 531,4 4 279,6 4 252,7 4 220,7 4 144,0 4 093,4 4 103,2 101,1 94,4 95,9 99,4 99,2 98,2 98,8 100,2 

15-59 let 4 707,1 4 801,0 4 597,1 4 591,8 4 609,9 4 566,2 4 537,5 4 578,2 102,0 95,8 99,6 99,9 100,4 99,1 99,4 100,9 

15-64 let 4 798,1 4 899,9 4 675,1 4 674,4 4 710,7 4 679,2 4 654,6 4 709,9 102,1 95,4 100,7 100,0 100,8 99,3 99,5 101,2 

   25-59 let 3 928,6 4 017,4 3 999,2 4 048,2 4 118,0 4 119,7 4 141,8 4 207,2 102,3 99,5 105,2 101,2 101,7 100,0 100,5 101,6 

50-64 let 794,3 934,9 1037,8 1 081,0 1 145,2 1 179,3 1 203,0 1 248,0 117,7 111,0 120,3 104,2 105,9 103,0 102,0 103,7 

55-64 let 315,1 368,5 395,6 421,7 490,0 535,2 561,2 606,7 116,9 107,4 153,4 106,6 116,2 109,2 104,9 108,1 

60 a více let 166,5 171,0 134,6 136,1 155,0 167,0 169,1 185,8 102,7 78,7 138,1 101,2 113,9 107,7 101,3 109,9 

míra zaměstnanosti 

celkem 15+ 58,8 58,9 55,1 55,1 55,4 54,8 54,3 54,7 100,1 93,6 99,2 100,0 100,5 98,9 99,0 100,7 

   15-19 let 31,3 22,1 9,9 7,3 6,4 5,8 5,0 5,0 70,7 44,9 50,2 73,0 88,1 90,9 86,8 98,9 

   20-24 let 65,9 68,2 60,7 59,5 56,7 54,0 49,9 48,2 103,4 89,1 79,4 98,0 95,3 95,1 92,5 96,5 

   25-29 let 76,5 75,6 72,7 72,4 73,7 73,2 72,0 73,0 98,8 96,2 100,3 99,5 101,7 99,4 98,4 101,3 

   30-34 let 85,2 84,2 79,1 80,0 79,8 79,1 79,2 79,6 98,8 93,9 100,7 101,1 99,8 99,1 100,2 100,5 

   35-39 let 90,5 89,2 85,4 85,4 86,5 85,6 85,2 85,5 98,5 95,8 100,1 99,9 101,3 98,9 99,6 100,4 

   40-44 let 91,3 91,2 87,2 88,2 88,4 86,4 87,1 87,4 99,9 95,6 100,2 101,1 100,2 97,8 100,9 100,3 

   45-49 let 90,2 89,9 86,3 87,4 87,6 87,1 86,0 87,1 99,7 95,9 100,9 101,3 100,3 99,4 98,7 101,2 

   50-54 let 81,4 83,1 80,2 81,5 81,8 81,4 81,8 82,3 102,1 96,4 102,7 101,6 100,4 99,5 100,5 100,7 

   55-59 let 46,2 52,7 50,6 51,7 55,5 57,4 59,1 61,6 114,0 96,0 121,9 102,2 107,5 103,4 102,8 104,3 

   60-64 let 17,5 20,8 16,9 17,2 20,1 21,3 20,7 22,3 118,8 81,3 132,3 101,9 116,8 105,9 97,6 107,6 

   65+ 5,6 5,2 4,0 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 92,5 76,1 94,1 95,2 101,0 99,2 96,1 102,7 

15-49 let 74,7 73,5 69,0 68,9 68,8 67,9 67,1 67,5 98,4 93,9 97,8 99,9 100,0 98,6 98,8 100,6 

15-54 let 75,3 74,5 70,4 70,6 70,6 69,7 69,0 69,4 99,0 94,5 98,6 100,2 100,0 98,7 99,1 100,6 

15-59 let 73,1 72,8 68,6 68,7 69,0 68,3 67,9 68,5 99,6 94,1 99,9 100,2 100,4 99,0 99,4 100,9 

15-64 let 69,0 69,3 65,2 65,2 65,6 64,9 64,2 64,8 100,5 94,1 99,3 100,0 100,5 98,9 99,0 100,9 

   25-59 let 82,2 82,3 77,8 78,3 78,9 78,3 78,2 79,0 100,1 94,5 101,6 100,6 100,8 99,2 99,9 101,0 

50-64 let 49,8 56,0 54,8 55,5 57,1 57,3 57,3 58,3 112,4 98,0 106,3 101,3 102,9 100,3 99,9 101,9 

55-64 let 31,3 37,3 36,3 37,1 40,7 42,3 42,6 44,6 119,0 97,3 122,9 102,3 109,8 103,7 100,9 104,6 

60 a více let 9,0 9,2 7,1 7,2 8,1 8,5 8,5 9,1 102,7 77,6 127,7 100,6 112,4 105,8 99,5 107,4 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní; propočty osob v tisících, míry v % 
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Tabulka č. 2 Nezaměstnanost, ekonomická aktivita celkem 

 
1993 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1996 
/93 

2000 
/96 

2005 
/00 

2001 
/00 

2002 
/01 

2003 
/02 

2004 
/03 

2005 
/04 

nezaměstnanost 
celkem 15+ 220,0 201,5 454,5 418,3 374,1 399,1 425,9 410,2 91,6 225,6 90,2 92,0 89,4 106,7 106,7 96,3 
   15-19 let 38,3 28,2 34,7 29,3 23,8 24,1 24,0 25,2 73,7 123,0 72,7 84,5 81,2 101,3 99,7 104,9 
   20-24 let 33,3 32,5 87,6 78,6 69,8 71,1 77,3 63,3 97,7 269,4 72,3 89,7 88,8 101,8 108,8 81,9 
   25-29 let 29,9 27,6 63,6 63,3 56,4 58,5 63,7 59,3 92,3 230,8 93,2 99,5 89,1 103,8 108,8 93,1 
   30-34 let 25,0 22,7 55,7 48,5 41,9 48,1 48,8 50,5 90,9 245,0 90,7 87,1 86,4 114,8 101,4 103,5 
   35-39 let 23,4 20,2 45,1 47,7 41,8 45,4 44,6 42,0 86,2 223,6 93,1 105,8 87,6 108,6 98,2 94,2 
   40-44 let 23,4 20,8 45,7 40,0 34,3 36,6 41,5 40,7 89,0 219,4 89,2 87,6 85,8 106,8 113,3 98,1 
   45-49 let 19,5 19,5 52,7 42,2 40,8 40,2 41,4 41,9 99,9 269,7 79,5 80,1 96,7 98,6 102,9 101,1 
   50-54 let 10,2 13,0 46,3 44,5 42,9 48,1 51,3 52,5 126,8 357,1 113,4 96,2 96,4 112,1 106,7 102,3 
   55-59 let 5,9 7,8 17,5 17,0 16,2 21,6 28,3 29,0 130,6 225,4 165,6 97,1 95,3 133,5 130,7 102,7 
   60-64 let 6,9 6,1 4,0 4,6 4,2 3,3 3,7 4,1 88,4 66,2 101,1 114,5 91,3 77,5 112,5 110,9 
   65+ 4,3 3,2 1,7 2,5 2,2 2,1 1,3 1,7 74,1 54,1 98,6 146,2 88,0 95,4 61,8 130,1 

15-49 let 192,7 171,5 385,0 349,6 308,8 324,1 341,3 322,9 89,0 224,5 83,9 90,8 88,3 104,9 105,3 94,6 
15-54 let 202,9 184,5 431,3 394,1 351,7 372,2 392,7 375,4 90,9 233,8 87,0 91,4 89,2 105,8 105,5 95,6 
15-59 let 208,9 192,2 448,8 411,1 367,9 393,8 420,9 404,4 92,0 233,5 90,1 91,6 89,5 107,0 106,9 96,1 
15-64 let 215,8 198,3 452,8 415,7 372,1 397,0 424,6 408,5 91,9 228,3 90,2 91,8 89,5 106,7 106,9 96,2 
   25-59 let 137,4 131,5 326,5 303,2 274,3 298,6 319,6 315,8 95,7 248,3 96,7 92,9 90,5 108,9 107,0 98,8 
50-64 let 23,0 26,8 67,8 66,1 63,3 73,0 83,2 85,5 116,3 253,1 126,2 97,5 95,8 115,3 114,1 102,8 
55-64 let 12,8 13,8 21,5 21,6 20,4 24,9 31,9 33,1 108,0 155,6 153,6 100,3 94,4 121,9 128,3 103,6 
60 a více let 11,1 9,2 5,7 7,1 6,4 5,4 5,0 5,7 82,9 62,1 100,3 124,0 90,1 83,7 92,6 115,9 
míra nezaměstnanosti 
celkem 15+ 4,3 3,9 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 90,2 225,1 90,4 92,8 89,6 106,8 106,7 95,5 
   15-19 let 11,8 13,3 33,6 37,3 35,7 38,4 41,9 43,6 112,1 252,9 129,8 111,0 95,9 107,5 109,1 104,0 
   20-24 let 6,3 5,1 14,2 13,7 13,5 14,8 17,6 15,8 81,5 276,0 111,0 96,6 98,0 110,3 118,5 89,7 
   25-29 let 5,3 5,0 9,4 9,1 7,9 8,1 8,9 8,5 94,0 187,5 90,7 97,3 86,4 103,0 110,5 94,9 
   30-34 let 4,4 3,7 9,3 8,1 6,9 7,5 7,2 7,0 85,7 247,8 75,5 86,9 85,3 109,6 95,4 97,3 
   35-39 let 3,3 3,3 7,2 7,5 6,5 7,1 7,1 6,7 99,5 220,1 92,8 104,0 86,7 109,3 99,8 94,4 
   40-44 let 3,0 2,8 7,0 6,4 5,7 6,2 6,8 6,4 92,1 251,1 91,8 91,0 89,3 109,4 108,6 95,0 
   45-49 let 2,7 2,5 7,1 5,8 5,7 5,8 6,3 6,5 94,4 279,2 91,8 81,7 98,5 101,8 107,7 104,0 
   50-54 let 2,1 2,2 6,7 6,3 6,1 6,9 7,4 7,6 107,1 300,5 112,5 94,1 97,2 113,1 106,6 102,2 
   55-59 let 2,6 2,8 5,2 4,8 4,0 4,9 6,0 5,8 108,3 186,6 110,1 91,3 83,7 121,9 122,8 96,2 
   60-64 let 7,0 5,8 4,9 5,3 4,0 2,8 3,0 3,0 82,4 84,7 61,1 107,8 75,8 70,0 108,3 98,6 
   65+ 5,4 4,2 2,9 4,5 3,9 3,7 2,4 3,0 78,5 70,0 102,8 151,9 87,4 95,9 65,0 124,3 

15-49 let 4,6 4,1 9,6 8,9 8,0 8,5 9,0 8,5 90,3 230,8 89,1 92,6 89,9 106,3 106,2 94,8 
15-54 let 4,3 3,9 9,2 8,5 7,7 8,2 8,8 8,4 90,3 234,0 91,6 92,6 90,7 107,1 106,2 95,8 
15-59 let 4,2 3,8 8,9 8,2 7,4 7,9 8,5 8,1 90,6 231,0 91,3 92,4 89,9 107,4 106,9 95,6 
15-64 let 4,3 3,9 8,8 8,2 7,3 7,8 8,4 8,0 90,4 227,0 90,4 92,5 89,6 106,8 106,9 95,5 
   25-59 let 3,4 3,2 7,5 7,0 6,2 6,8 7,2 7,0 93,8 238,1 92,5 92,3 89,6 108,2 106,0 97,5 
50-64 let 2,8 2,8 6,1 5,8 5,2 5,8 6,5 6,4 98,9 220,1 104,6 93,9 90,9 111,3 111,1 99,1 
55-64 let 3,9 3,6 5,2 4,9 4,0 4,4 5,4 5,2 92,6 142,6 100,1 94,4 82,0 111,1 121,2 96,1 
60 a více let 6,3 5,1 4,1 5,0 4,0 3,1 2,8 3,0 81,7 79,8 73,5 121,4 80,0 78,3 91,7 105,3 
ekonomicky aktivní 
celkem 15+ 5 093,6 5 173,5 5 186,1 5 146,0 5 139,0 5 132,3 5 132,5 5 174,2 101,6 100,2 99,8 99,2 99,9 99,9 100,0 100,8 
   15-19 let 323,2 212,4 103,3 78,6 66,6 62,7 57,3 57,8 65,7 48,6 56,0 76,1 84,7 94,1 91,4 100,9 
   20-24 let 526,8 631,9 616,8 572,9 518,9 478,9 439,7 401,7 120,0 97,6 65,1 92,9 90,6 92,3 91,8 91,4 
   25-29 let 562,4 552,0 679,6 695,3 717,1 722,7 712,1 698,5 98,2 123,1 102,8 102,3 103,1 100,8 98,5 98,1 
   30-34 let 572,2 606,9 599,9 601,7 609,2 638,0 678,0 721,0 106,1 98,8 120,2 100,3 101,2 104,7 106,3 106,3 
   35-39 let 713,0 617,6 627,6 638,2 645,2 640,7 630,7 629,3 86,6 101,6 100,3 101,7 101,1 99,3 98,4 99,8 
   40-44 let 773,8 747,6 653,3 628,4 603,1 588,9 614,2 634,4 96,6 87,4 97,1 96,2 96,0 97,7 104,3 103,3 
   45-49 let 725,3 768,1 742,0 727,9 714,2 692,0 660,9 642,1 105,9 96,6 86,5 98,1 98,1 96,9 95,5 97,2 
   50-54 let 489,4 579,4 688,5 703,8 698,1 692,2 693,1 693,8 118,4 118,8 100,8 102,2 99,2 99,2 100,1 100,1 
   55-59 let 230,0 277,3 335,0 356,1 405,4 443,8 472,4 504,0 120,6 120,8 150,4 106,3 113,8 109,5 106,4 106,7 
   60-64 let 97,9 105,0 82,1 87,2 105,0 116,3 120,8 135,8 107,3 78,2 165,4 106,2 120,4 110,7 103,9 112,4 
   65+ 79,7 75,2 58,2 56,0 56,4 56,1 53,3 55,8 94,4 77,3 95,9 96,3 100,7 99,4 95,0 104,7 

15-49 let 4 196,5 4 136,5 4 022,4 3 943,0 3 874,3 3 824,0 3 793,0 3 784,8 98,6 97,2 94,1 98,0 98,3 98,7 99,2 99,8 
15-54 let 4 686,0 4 715,9 4 710,8 4 646,8 4 572,4 4 516,2 4 486,1 4 478,6 100,6 99,9 95,1 98,6 98,4 98,8 99,3 99,8 
15-59 let 4 916,0 4 993,2 5 045,8 5 002,9 4 977,8 4 960,0 4 958,4 4 982,6 101,6 101,1 98,7 99,1 99,5 99,6 100,0 100,5 
15-64 let 5 013,9 5 098,2 5 127,9 5 090,1 5 082,8 5 076,2 5 079,2 5 118,4 101,7 100,6 99,8 99,3 99,9 99,9 100,1 100,8 
   25-59 let 4 066,0 4 148,9 4 325,8 4 351,4 4 392,3 4 418,3 4 461,4 4 523,1 102,0 104,3 104,6 100,6 100,9 100,6 101,0 101,4 
50-64 let 817,4 961,7 1 105,6 1 147,1 1 208,5 1 252,2 1 286,2 1 333,6 117,7 115,0 120,6 103,8 105,4 103,6 102,7 103,7 
55-64 let 327,9 382,3 417,1 443,3 510,4 560,0 593,1 639,7 116,6 109,1 153,4 106,3 115,1 109,7 105,9 107,9 
60 a více let 177,6 180,3 140,3 143,2 161,4 172,4 174,1 191,6 101,5 77,8 136,6 102,1 112,7 106,8 101,0 110,1 
míra ekonomické aktivity 
celkem 15+ 61,4 61,2 60,4 60,0 59,8 59,4 59,2 59,4 99,7 98,6 98,3 99,3 99,6 99,4 99,6 100,3 
   15-19 let 35,5 25,5 15,0 11,6 9,9 9,4 8,7 8,8 71,9 58,6 59,1 77,3 86,0 94,9 92,0 101,9 
   20-24 let 70,4 71,9 70,8 69,0 65,6 63,4 60,6 57,2 102,1 98,5 80,8 97,5 95,0 96,7 95,6 94,4 
   25-29 let 80,8 79,6 80,3 79,7 79,9 79,7 79,1 79,7 98,5 100,9 99,3 99,3 100,3 99,7 99,3 100,8 
   30-34 let 89,1 87,5 87,2 87,0 85,7 85,8 85,4 85,6 98,2 99,6 98,2 99,8 98,5 99,8 99,8 100,3 
   35-39 let 93,6 92,2 92,1 92,3 92,5 92,1 91,7 91,7 98,5 99,8 99,6 100,2 100,2 99,6 99,6 99,9 
   40-44 let 94,1 93,9 93,8 94,2 93,7 92,1 93,5 93,4 99,7 99,9 99,6 100,4 99,4 98,3 101,5 99,9 
   45-49 let 92,7 92,3 92,9 92,8 92,9 92,5 91,8 93,1 99,5 100,6 100,3 99,9 100,2 99,5 99,2 101,5 
   50-54 let 83,2 85,0 85,9 87,0 87,2 87,5 88,3 89,1 102,2 101,1 103,7 101,2 100,3 100,3 101,0 100,8 
   55-59 let 47,4 54,2 53,3 54,3 57,9 60,4 62,8 65,4 114,3 98,5 122,5 101,7 106,6 104,4 104,0 104,0 
   60-64 let 18,8 22,0 17,7 18,1 20,9 21,9 21,4 23,0 117,2 80,5 129,7 102,3 115,2 104,6 97,8 107,6 
   65+ 6,0 5,5 4,1 4,0 4,0 3,9 3,7 3,9 91,4 75,2 94,2 96,8 100,5 99,0 94,8 103,3 

15-49 let 78,3 76,6 76,3 75,6 74,8 74,2 73,7 73,8 97,9 99,5 96,7 99,1 99,0 99,1 99,4 100,1 
15-54 let 78,7 77,6 77,5 77,1 76,5 75,9 75,6 75,8 98,5 99,9 97,7 99,4 99,2 99,3 99,6 100,2 
15-59 let 76,4 75,8 75,3 74,8 74,5 74,2 74,2 74,6 99,2 99,4 99,1 99,4 99,6 99,6 100,0 100,5 
15-64 let 72,1 72,1 71,6 71,0 70,8 70,4 70,1 70,4 100,1 99,2 98,4 99,3 99,6 99,4 99,6 100,4 
   25-59 let 85,1 85,0 84,1 84,1 84,2 84,0 84,2 85,0 99,9 99,0 101,0 100,0 100,1 99,8 100,3 100,9 
50-64 let 51,3 57,6 58,4 58,9 60,3 60,9 61,2 62,3 112,4 101,5 106,7 100,9 102,3 100,9 100,6 101,8 
55-64 let 32,6 38,7 38,2 39,0 42,4 44,2 45,1 47,0 118,7 98,9 122,9 102,0 108,8 104,2 101,9 104,3 
60 a více let 9,6 9,7 7,4 7,6 8,4 8,8 8,7 9,4 101,5 76,7 126,3 101,5 111,2 104,8 99,1 107,6 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní; propočty osob v tisících, míry v % 
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Tabulka č. 3 Zaměstnanost - muži 

 
1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2000 
/96 

2005 
/00 

2001 
/00 

2002 
/01 

2003 
/02 

2004 
/03 

2005 
/04 

obyvatelstvo 

celkem 15+ 4 057,5 4 134,5 4 133,0 4 143,6 4 165,3 4 185,4 4 210,1 101,9 101,8 100,0 100,3 100,5 100,5 100,6 

   15-19 let 425,7 353,3 347,7 342,8 340,5 338,0 334,8 83,0 94,8 98,4 98,6 99,3 99,3 99,1 

   20-24 let 448,9 444,5 424,0 404,0 386,0 371,2 359,3 99,0 80,8 95,4 95,3 95,5 96,2 96,8 

   25-29 let 354,4 432,1 445,4 457,1 461,7 458,2 446,7 121,9 103,4 103,1 102,6 101,0 99,2 97,5 

   30-34 let 353,6 351,5 353,0 365,3 380,5 405,4 429,7 99,4 122,3 100,4 102,6 105,0 106,5 106,0 

   35-39 let 339,2 347,2 352,1 355,1 354,4 350,7 350,3 102,4 100,9 101,4 100,9 99,8 99,0 99,9 

   40-44 let 399,6 351,1 337,0 325,4 323,6 333,5 345,3 87,9 98,3 96,0 96,6 99,5 103,0 103,5 

   45-49 let 414,6 398,2 391,5 383,7 373,8 360,4 345,9 96,0 86,9 98,3 98,0 97,4 96,4 96,0 

   50-54 let 333,4 394,2 399,1 394,8 390,2 386,8 384,4 118,2 97,5 101,2 98,9 98,8 99,1 99,4 

   55-59 let 244,4 301,9 315,7 337,5 354,8 363,4 373,3 123,5 123,7 104,6 106,9 105,1 102,4 102,7 

   60-64 let 218,6 214,0 223,2 233,9 248,4 264,1 276,4 97,9 129,1 104,3 104,8 106,2 106,4 104,6 

   65+ 524,9 546,4 544,3 547,1 551,4 553,7 564,0 104,1 103,2 99,6 100,5 100,8 100,4 101,9 

15-49 let 2 736,1 2 677,9 2 350,7 2 630,4 2 620,5 2 617,4 2 612,0 97,9 97,5 99,0 99,2 99,6 99,9 99,8 

15-54 let 3 069,5 3 072,2 3 049,8 3 025,2 3 010,7 3 004,2 2 996,4 100,1 97,5 99,3 99,2 99,5 99,8 99,7 

15-59 let 3 313,9 3 374,0 3 365,5 3 362,7 3 365,5 3 367,6 3 369,7 101,8 99,9 99,7 99,9 100,1 100,1 100,1 

15-64 let 3 532,5 3 588,1 3 588,7 3 596,6 3 613,9 3 631,7 3 646,1 101,6 101,6 100,0 100,2 100,5 100,5 100,4 

   25-59 let 2 439,3 2 576,2 2 953,8 2 615,9 2 639,1 2 658,3 2 675,6 105,6 103,9 100,7 100,9 100,9 100,7 100,6 

50-64 let 796,4 910,1 938,0 966,2 993,4 1 014,3 1 034,1 114,3 113,6 103,1 103,0 102,8 102,1 102,0 

55-64 let 463,0 515,9 538,9 571,4 603,2 627,5 649,7 111,4 125,9 104,5 106,0 105,6 104,0 103,5 

60 a více let 743,6 760,4 767,5 781,0 799,7 817,8 840,4 102,3 110,5 100,9 101,8 102,4 102,3 102,8 

zaměstnaní  

celkem 15+ 2 803,0 2 675,7 2 674,0 2 700,4 2 686,2 2 663,1 2 705,5 95,5 101,1 99,9 101,0 99,5 99,1 101,6 

   15-19 let 108,6 39,4 30,2 27,2 23,5 19,4 18,7 36,3 47,4 76,7 90,1 86,6 82,2 96,4 

   20-24 let 362,7 301,9 281,4 256,4 231,5 204,4 198,1 83,2 65,6 93,2 91,1 90,3 88,3 96,9 

   25-29 let 331,7 383,5 395,2 408,9 409,6 399,2 391,7 115,6 102,1 103,0 103,5 100,2 97,5 98,1 

   30-34 let 337,7 321,5 326,6 337,1 353,5 379,0 400,8 95,2 124,6 101,6 103,2 104,9 107,2 105,8 

   35-39 let 319,7 318,9 323,6 330,3 328,3 320,5 324,6 99,8 101,8 101,5 102,1 99,4 97,6 101,3 

   40-44 let 376,0 319,0 306,9 297,9 292,1 302,4 314,4 84,8 98,6 96,2 97,1 98,0 103,6 104,0 

   45-49 let 380,6 355,0 349,1 344,0 334,1 318,2 308,9 93,3 87,0 98,3 98,5 97,1 95,2 97,1 

   50-54 let 290,7 332,9 342,1 337,3 332,0 328,7 327,8 114,5 98,5 102,8 98,6 98,4 99,0 99,7 

   55-59 let 184,6 216,7 231,6 258,2 271,6 279,3 292,9 117,4 135,1 106,9 111,5 105,2 102,9 104,8 

   60-64 let 65,9 50,3 51,6 68,4 75,1 79,4 93,3 76,3 185,6 102,7 132,6 109,9 105,7 117,5 

   65+ 44,9 36,6 35,7 34,8 35,0 32,6 34,4 81,5 94,0 97,5 97,5 100,4 93,2 105,6 

15-49 let 2 216,9 2 039,2 2 013,0 2 001,8 1 972,5 1 943,1 1 957,2 92,0 96,0 98,7 99,4 98,5 98,5 100,7 

15-54 let 2 507,6 2 372,1 2 355,1 2 339,1 2 304,5 2 271,8 2 285,0 94,6 96,3 99,3 99,3 98,5 98,6 100,6 

15-59 let 2 692,2 2 588,9 2 586,7 2 597,3 2 576,1 2 551,1 2 577,8 96,2 99,6 99,9 100,4 99,2 99,0 101,0 

15-64 let 2 858,1 2 639,1 2 638,3 2 665,7 2 651,2 2 630,5 2 671,1 95,7 101,2 100,0 101,0 99,5 99,2 101,5 

   25-59 let 2 220,9 2 247,6 2 275,1 2 313,7 2 321,1 2 327,4 2 361,1 101,2 105,0 101,2 101,7 100,3 100,3 101,4 

50-64 let 541,2 599,9 625,3 663,9 678,7 687,4 713,9 110,8 119,0 104,2 106,2 102,2 101,3 103,9 

55-64 let 250,5 267,0 283,2 326,6 346,7 358,8 386,1 106,6 144,6 106,1 115,3 106,2 103,5 107,6 

60 a více let 110,8 86,9 87,3 103,2 110,1 112,0 127,7 78,4 147,0 100,5 118,2 106,7 101,7 114,0 

míra zaměstnanosti 

celkem 15+ 69,1 64,7 64,7 65,2 64,5 63,6 64,3 93,7 99,3 100,0 100,7 99,0 98,7 101,0 

   15-19 let 25,5 11,1 8,7 7,9 6,9 5,7 5,6 43,7 50,0 78,0 91,4 87,1 82,8 97,3 

   20-24 let 80,8 67,9 66,4 63,5 60,0 55,1 55,1 84,1 81,2 97,7 95,6 94,5 91,8 100,1 

   25-29 let 93,6 88,8 88,7 89,5 88,7 87,1 87,7 94,8 98,8 100,0 100,8 99,2 98,2 100,6 

   30-34 let 95,5 91,5 92,5 93,0 92,9 93,5 93,3 95,8 101,9 101,1 100,6 99,8 100,6 99,8 

   35-39 let 94,2 91,8 91,9 93,0 92,7 91,4 92,7 97,5 100,9 100,1 101,2 99,6 98,6 101,4 

   40-44 let 94,1 90,8 91,1 91,5 90,2 90,7 91,1 96,5 100,2 100,2 100,5 98,6 100,5 100,4 

   45-49 let 91,8 89,2 89,2 89,7 89,4 88,3 89,3 97,1 100,2 100,0 100,5 99,7 98,8 101,1 

   50-54 let 87,2 84,4 85,7 85,4 85,1 85,0 85,3 96,8 101,0 101,5 99,7 99,6 99,9 100,3 

   55-59 let 75,5 71,8 73,4 76,5 76,5 76,9 78,5 95,1 109,3 102,2 104,3 100,0 100,4 102,1 

   60-64 let 30,1 23,5 23,1 29,2 30,3 30,1 33,7 77,9 143,7 98,4 126,5 103,5 99,4 112,3 

   65+ 8,6 6,7 6,6 6,4 6,3 5,9 6,1 78,3 91,1 97,9 97,0 99,7 92,8 103,7 

15-49 let 81,0 76,1 75,9 76,1 75,3 74,2 74,9 94,0 98,4 99,7 100,2 98,9 98,6 100,9 

15-54 let 81,7 77,2 77,2 77,3 76,5 75,6 76,3 94,5 98,8 100,0 100,1 99,0 98,8 100,8 

15-59 let 81,2 76,7 76,9 77,2 76,5 75,8 76,5 94,4 99,7 100,2 100,5 99,1 99,0 101,0 

15-64 let 78,1 73,6 73,5 74,1 73,4 72,4 73,3 94,2 99,6 100,0 100,8 99,0 98,7 101,1 

   25-59 let 91,0 87,2 87,7 88,4 88,0 87,6 88,2 95,8 101,1 100,5 100,8 99,4 99,5 100,8 

50-64 let 68,0 65,9 66,7 68,7 68,3 67,8 69,0 97,0 104,7 101,1 103,1 99,4 99,2 101,9 

55-64 let 54,1 51,7 52,6 57,2 57,5 57,2 59,4 95,7 114,9 101,6 108,8 100,6 99,5 104,0 

60 a více let 14,9 11,4 11,4 13,2 13,8 13,7 15,2 76,7 133,0 99,6 116,2 104,2 99,4 111,0 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní; propočty osob v tisících, míry v % 



Příloha V 
 
 

 

Tabulka č. 4 Nezaměstnanost, ekonomická aktivita - muži 

 
1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2000 
/96 

2005 
/00 

2001 
/00 

2002 
/01 

2003 
/02 

2004 
/03 

2005 
/04 

nezaměstnanost 
celkem 15+ 95,4 211,6 193,2 169,3 174,6 201,2 186,6 221,8 88,2 91,3 87,6 103,2 115,2 92,7 
   15-19 let 13,8 17,0 14,8 11,6 11,9 13,1 15,0 123,3 88,2 87,0 78,4 102,4 110,4 114,4 
   20-24 let 18,5 51,2 44,6 38,7 38,9 46,6 37,1 277,0 72,5 87,0 86,8 100,5 119,9 79,7 
   25-29 let 11,4 26,8 27,9 24,3 27,8 29,9 26,6 253,3 99,0 104,0 87,1 114,5 107,3 89,0 
   30-34 let 7,7 20,6 17,5 15,0 14,7 16,0 17,4 267,7 84,3 84,9 85,7 97,9 108,7 108,9 
   35-39 let 8,9 18,9 19,1 15,1 15,4 18,2 15,2 211,9 80,4 101,3 79,1 101,8 118,5 83,2 
   40-44 let 9,3 19,0 16,9 14,9 13,8 17,5 16,4 204,2 86,1 89,0 88,2 92,9 126,5 93,4 
   45-49 let 9,0 21,8 19,2 18,2 16,6 18,7 18,5 242,7 84,8 87,9 94,8 91,0 112,7 99,2 
   50-54 let 6,0 21,4 18,9 18,3 19,6 21,8 21,3 355,9 99,7 88,5 96,8 106,9 111,5 97,5 
   55-59 let 4,6 12,0 11,0 10,2 12,3 16,4 16,3 260,7 136,2 91,7 92,7 120,3 133,5 99,8 
   60-64 let 4,1 2,1 2,1 1,8 2,3 2,2 1,9 51,8 90,2 98,9 85,7 128,3 97,4 85,2 
   65+ 2,0 0,8 1,3 1,3 1,4 0,8 0,9 37,7 119,2 172,2 100,0 110,0 57,0 110,5 

15-49 let 78,6 175,4 160,0 137,8 139,1 160,0 146,1 223,1 83,3 91,2 86,1 100,9 115,0 91,4 
15-54 let 84,6 196,7 178,9 156,1 158,6 181,8 167,4 232,6 85,1 90,9 87,3 101,6 114,6 92,1 
15-59 let 89,2 208,7 189,9 166,3 170,9 198,1 183,8 234,0 88,0 91,0 87,6 102,8 115,9 92,7 
15-64 let 93,3 210,9 192,0 168,1 173,2 200,4 185,7 226,0 88,1 91,1 87,6 103,0 115,7 92,7 
   25-59 let 56,9 140,5 130,5 116,0 120,1 138,4 131,6 246,9 93,7 92,9 88,9 103,6 115,2 95,1 
50-64 let 14,7 35,5 32,0 30,3 34,1 40,4 39,5 241,3 111,5 90,2 94,7 112,7 118,5 97,7 
55-64 let 8,7 14,1 13,1 12,0 14,6 18,6 18,2 162,3 129,3 92,8 91,6 121,5 127,8 98,0 
60 a více let 6,1 2,9 3,4 3,1 3,7 3,1 2,8 47,2 97,8 118,1 91,2 120,6 81,9 91,9 
míra nezaměstnanosti 
celkem 15+ 3,3 7,3 6,7 5,9 6,1 7,0 6,5 222,7 88,0 91,9 87,6 103,5 115,1 91,8 
   15-19 let 11,3 30,2 32,9 29,9 33,5 40,4 44,6 267,7 147,7 108,9 90,9 112,2 120,5 110,4 
   20-24 let 4,9 14,5 13,7 13,1 14,4 18,6 15,8 299,0 108,8 94,3 95,9 109,7 129,1 85,0 
   25-29 let 3,3 6,5 6,6 5,6 6,4 7,0 6,4 196,8 97,2 100,9 85,1 113,4 109,4 91,3 
   30-34 let 2,2 6,0 5,1 4,3 4,0 4,0 4,2 270,3 69,0 84,4 83,8 93,7 101,3 102,8 
   35-39 let 2,7 5,6 5,6 4,4 4,5 5,4 4,5 206,1 79,9 99,8 78,4 102,3 120,2 83,0 
   40-44 let 2,4 5,6 5,2 4,8 4,5 5,5 4,9 232,8 88,0 92,9 91,3 95,0 120,9 90,4 
   45-49 let 2,3 5,8 5,2 5,0 4,7 5,5 5,7 250,9 97,6 89,9 96,4 94,0 117,3 102,1 
   50-54 let 2,0 6,0 5,2 5,1 5,6 6,2 6,1 298,0 101,2 86,9 98,3 108,2 111,9 97,9 
   55-59 let 2,4 5,2 4,5 3,8 4,3 5,5 5,3 215,7 100,7 86,5 83,8 113,7 128,1 95,4 
   60-64 let 5,9 4,1 3,9 2,6 3,0 2,8 2,0 69,2 49,6 96,4 65,6 116,3 92,4 73,1 
   65+ 4,3 2,0 3,5 3,6 3,9 2,4 2,5 47,4 126,2 173,9 102,5 109,1 62,1 104,4 

15-49 let 3,4 7,9 7,4 6,4 6,6 7,6 6,8 231,3 87,7 93,0 87,5 102,3 115,5 91,4 
15-54 let 3,3 7,7 7,1 6,3 6,4 7,4 6,8 234,7 89,1 92,2 88,6 103,0 115,0 92,2 
15-59 let 3,2 7,5 6,8 6,0 6,2 7,2 6,7 232,7 89,2 91,7 88,0 103,4 115,8 92,3 
15-64 let 3,3 7,4 6,8 5,9 6,1 7,1 6,5 226,1 87,8 91,7 87,4 103,4 115,4 91,8 
   25-59 let 2,5 5,9 5,4 4,8 4,9 5,6 5,3 235,5 89,7 92,2 88,0 103,1 114,1 94,1 
50-64 let 2,6 5,6 4,9 4,4 4,8 5,6 5,2 211,1 94,0 87,2 89,7 109,7 116,0 94,4 
55-64 let 3,4 5,0 4,4 3,5 4,0 4,9 4,5 149,6 89,8 88,0 80,2 113,8 122,3 91,5 
60 a více let 5,2 3,2 3,7 2,9 3,3 2,7 2,2 61,5 67,2 116,8 77,8 112,6 81,1 81,0 
ekonomicky aktivní 
celkem 15+ 2 898,4 2 887,3 2867,2 2 869,7 2 860,8 2 864,3 2 892,1 99,6 100,2 99,3 100,1 99,7 100,1 101,0 
   15-19 let 122,4 56,4 45,0 38,8 35,4 32,5 33,7 46,1 59,7 79,8 86,2 91,3 91,7 103,7 
   20-24 let 381,2 353,1 326,0 295,1 270,4 251,0 235,2 92,6 66,6 92,3 90,5 91,6 92,9 93,7 
   25-29 let 343,1 410,4 423,1 433,2 437,4 429,0 418,3 119,6 101,9 103,1 102,4 101,0 98,1 97,5 
   30-34 let 345,4 342,1 344,1 352,1 368,2 395,0 418,2 99,1 122,2 100,6 102,3 104,6 107,3 105,9 
   35-39 let 328,6 337,8 342,7 345,4 343,7 338,7 339,7 102,8 100,6 101,5 100,8 99,5 98,5 100,3 
   40-44 let 385,3 338,0 323,8 312,8 305,9 320,0 330,8 87,7 97,9 95,8 96,6 97,8 104,6 103,4 
   45-49 let 389,6 376,9 368,3 362,2 350,7 336,9 327,4 96,7 86,9 97,7 98,3 96,8 96,1 97,2 
   50-54 let 296,7 354,3 361,0 355,6 351,5 350,5 349,1 119,4 98,5 101,9 98,5 98,9 99,7 99,6 
   55-59 let 189,2 228,7 242,6 268,4 283,8 295,7 309,2 120,9 135,2 106,1 110,6 105,7 104,2 104,6 
   60-64 let 70,0 52,4 53,7 70,2 77,5 81,7 95,2 74,9 181,7 102,5 130,7 110,3 105,4 116,6 
   65+ 46,9 37,4 37,0 36,1 36,4 33,4 35,3 79,7 94,5 99,0 97,6 100,8 91,7 105,8 

15-49 let 2 295,5 2 214,6 2 173,0 2 139,6 2 111,6 2 103,0 2 103,3 96,5 95,0 98,1 98,5 98,7 99,6 100,0 
15-54 let 2 592,2 2 568,9 2 534,0 2 495,2 2 463,1 2 453,6 2 452,4 99,1 95,5 98,6 98,5 98,7 99,6 100,0 
15-59 let 2 781,4 2 797,6 2 776,6 2 763,6 2 747,0 2 749,3 2 761,6 100,6 98,7 99,2 99,5 99,4 100,1 100,4 
15-64 let 2 851,4 2 850,0 2 830,3 2 833,8 2 824,4 2 830,9 2 856,8 100,0 100,2 99,3 100,1 99,7 100,2 100,9 
   25-59 let 2 277,8 2 388,1 2 405,6 2 429,7 2 441,2 2 465,8 2 492,7 104,8 104,4 100,7 101,0 100,5 101,0 101,1 
50-64 let 555,9 635,4 657,3 694,2 712,8 727,9 753,5 114,3 118,6 103,5 105,6 102,7 102,1 103,5 
55-64 let 259,2 281,1 296,3 338,6 361,3 377,4 404,4 108,5 143,9 105,4 114,3 106,7 104,5 107,2 
60 a více let 116,9 89,7 90,7 106,3 113,8 115,0 130,5 76,8 145,4 101,1 117,2 107,1 101,1 113,4 
míra ekonomické aktivity 
celkem 15+ 71,4 69,8 69,4 69,3 68,7 68,4 68,7 97,8 98,4 99,3 99,8 99,2 99,6 100,4 
   15-19 let 28,7 16,0 12,9 11,3 10,4 9,6 10,1 55,5 63,0 81,1 87,5 91,9 92,4 104,7 
   20-24 let 84,9 79,4 76,9 73,0 70,0 67,6 65,5 93,6 82,4 96,8 95,0 95,9 96,5 96,8 
   25-29 let 96,8 95,0 95,0 94,8 94,7 93,6 93,6 98,1 98,6 100,0 99,8 100,0 98,8 100,0 
   30-34 let 97,7 97,4 97,5 97,2 96,8 97,4 97,3 99,7 100,0 100,1 99,7 99,6 100,7 99,9 
   35-39 let 96,9 97,3 97,3 97,3 97,0 96,6 97,0 100,4 99,7 100,1 99,9 99,7 99,6 100,4 
   40-44 let 96,4 96,2 96,1 96,1 94,5 95,9 95,8 99,8 99,5 99,8 100,0 98,3 101,5 99,8 
   45-49 let 94,0 94,7 94,1 94,4 93,8 93,5 94,7 100,7 100,0 99,4 100,3 99,4 99,6 101,3 
   50-54 let 89,0 89,9 90,5 90,1 90,1 90,6 90,8 101,0 101,1 100,7 99,6 100,0 100,6 100,2 
   55-59 let 77,4 75,8 76,8 79,5 80,0 81,4 82,8 97,9 109,3 101,4 103,5 100,6 101,7 101,8 
   60-64 let 32,0 24,5 24,1 30,0 31,2 30,9 34,4 76,5 140,7 98,3 124,7 103,9 99,1 111,4 
   65+ 8,9 6,8 6,8 6,6 6,6 6,0 6,3 76,5 91,5 99,4 97,1 100,0 91,4 103,8 

15-49 let 83,9 82,7 82,0 81,3 80,6 80,3 80,5 98,6 97,4 99,1 99,2 99,1 99,7 100,2 
15-54 let 84,4 83,6 83,1 82,5 81,8 81,7 81,8 99,0 97,9 99,4 99,3 99,2 99,8 100,2 
15-59 let 83,9 82,9 82,5 82,2 81,6 81,6 82,0 98,8 98,8 99,5 99,6 99,3 100,0 100,4 
15-64 let 80,7 79,4 78,9 78,8 78,2 78,0 78,4 98,4 98,6 99,3 99,9 99,2 99,7 100,5 
   25-59 let 93,4 92,7 92,7 92,9 92,5 92,8 93,2 99,3 100,5 100,1 100,1 99,6 100,3 100,4 
50-64 let 69,8 69,8 70,1 71,8 71,8 71,8 72,9 100,0 104,4 100,4 102,5 99,9 100,0 101,5 
55-64 let 56,0 54,5 55,0 59,3 59,9 60,1 62,2 97,3 114,2 100,9 107,8 101,1 100,4 103,5 
60 a více let 15,7 11,8 11,8 13,6 14,2 14,1 15,5 75,1 131,6 100,1 115,2 104,6 98,8 110,4 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní; propočty osob v tisících, míry v % 



Příloha V 
 
 

 7 

Tabulka č. 5 Zaměstnanost - ženy 

 
1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2000 
/96 

2005 
/00 

2001 
/00 

2002 
/01 

2003 
/02 

2004 
/03 

2005 
/04 

obyvatelstvo 

celkem 15+ 4 390,0 4 452,0 4 444,4 4 455,5 4 471,6 4 487,9 4 505,9 101,4 101,2 99,8 100,2 100,4 100,4 100,4 

   15-19 let 406,1 337,3 332,3 327,0 324,4 323,0 319,9 83,0 94,9 98,5 98,4 99,2 99,6 99,1 

   20-24 let 430,5 427,0 406,6 387,6 369,8 354,4 343,0 99,2 80,3 95,2 95,3 95,4 95,8 96,8 

   25-29 let 339,3 414,5 427,3 439,9 445,3 441,8 429,5 122,2 103,6 103,1 102,9 101,2 99,2 97,2 

   30-34 let 340,1 336,8 338,7 348,4 365,4 388,6 412,2 99,0 122,4 100,6 102,9 104,9 106,4 106,1 

   35-39 let 330,5 334,4 339,5 342,5 341,2 337,0 336,2 101,2 100,5 101,5 100,9 99,6 98,8 99,8 

   40-44 let 397,0 345,3 329,9 318,4 315,8 323,6 334,1 87,0 96,7 95,5 96,5 99,2 102,5 103,2 

   45-49 let 417,7 400,9 393,2 384,8 374,3 359,8 343,6 96,0 85,7 98,1 97,9 97,3 96,1 95,5 

   50-54 let 348,0 407,0 410,4 406,0 401,1 397,9 394,6 117,0 97,0 100,8 98,9 98,8 99,2 99,2 

   55-59 let 267,4 326,1 340,7 363,2 380,0 388,5 397,7 122,0 121,9 104,5 106,6 104,6 102,2 102,4 

   60-64 let 258,1 248,9 257,5 268,5 283,3 300,4 313,6 96,4 126,0 103,5 104,3 105,5 106,0 104,4 

   65+ 855,3 873,7 868,3 869,2 871,1 872,9 881,6 102,2 100,9 99,4 100,1 100,2 100,2 101,0 

15-49 let 2661,3 2596,3 2567,5 2548,6 2536,1 2528,2 2518,5 97,6 97,0 98,9 99,3 99,5 99,7 99,6 

15-54 let 3009,2 3003,3 2977,9 2954,6 2937,2 2926,1 2913,1 99,8 97,0 99,2 99,2 99,4 99,6 99,6 

15-59 let 3276,7 3329,4 3318,6 3317,8 3317,2 3314,6 3310,8 101,6 99,4 99,7 100,0 100,0 99,9 99,9 

15-64 let 3534,8 3578,3 3576,1 3586,3 3600,5 3615,0 3624,4 101,2 101,3 99,9 100,3 100,4 100,4 100,3 

   25-59 let 2440,1 2565,1 2579,7 2603,2 2623,0 2637,2 2647,9 105,1 103,2 10,6 100,9 100,8 100,5 100,4 

50-64 let 873,5 982,0 1008,6 1037,7 1064,4 1086,8 1105,8 112,4 112,6 102,7 102,9 102,6 102,1 101,8 

55-64 let 525,5 575,0 598,2 631,7 663,3 688,9 711,3 109,4 123,7 104,0 105,6 105,0 103,9 103,2 

60 a více let 1113,4 1122,6 1125,8 1137,7 1154,5 1173,3 1195,2 100,8 106,5 100,3 101,1 101,5 101,6 101,9 

zaměstnaní 

celkem 15+ 2 169,0 2055,9 2 053,7 2 064,5 2 047,0 2 043,5 2058,5 94,8 100,1 99,9 100,5 99,2 99,8 100,7 

   15-19 let 75,6 29,2 19,1 15,7 15,1 13,9 14,0 38,7 47,8 65,3 82,2 95,9 92,5 100,2 

   20-24 let 236,7 227,3 212,9 192,7 176,4 158,0 140,3 96,0 61,7 93,7 90,5 91,5 89,5 88,8 

   25-29 let 192,7 232,4 236,7 251,8 254,6 249,2 247,5 120,6 106,5 101,8 106,4 101,1 97,9 99,3 

   30-34 let 246,5 222,7 226,6 230,2 236,4 250,2 269,7 90,4 121,1 101,7 101,6 102,7 105,8 107,8 

   35-39 let 277,7 263,5 266,9 273,0 267,0 265,7 262,7 94,9 99,7 101,3 102,3 97,8 99,5 98,9 

   40-44 let 350,8 288,6 281,5 271,0 260,2 270,2 279,2 82,3 96,7 97,5 96,3 96,0 103,8 103,3 

   45-49 let 368,0 334,3 336,6 329,4 317,6 301,3 291,4 90,8 87,2 100,7 97,9 96,4 94,8 96,7 

   50-54 let 275,7 309,3 317,2 317,9 312,1 313,1 313,5 112,2 101,4 102,6 100,2 98,2 100,3 100,1 

   55-59 let 84,9 100,8 107,4 131,1 150,6 164,8 182,1 118,7 180,7 106,6 122,1 114,9 109,4 110,5 

   60-64 let 33,1 27,8 31,0 32,4 37,9 37,7 38,4 84,1 138,1 111,4 104,5 116,9 99,5 102,0 

   65+ 27,2 19,9 17,8 19,3 19,0 19,4 19,7 73,1 99,2 89,6 108,4 98,6 102,2 101,3 

15-49 let 1748,1 1598,1 1580,3 1563,8 1527,4 1508,5 1504,2 91,4 94,2 98,9 99,0 97,7 98,8 99,8 

15-54 let 2023,8 1907,4 1897,5 1881,7 1839,5 1821,6 1818,3 94,2 95,3 99,5 99,2 97,8 99,0 99,8 

15-59 let 2108,8 2008,2 2004,9 2012,8 1990,1 1986,4 2000,4 95,2 99,6 99,8 100,4 98,9 99,8 100,7 

15-64 let 2141,8 2036,0 2035,9 2045,2 2028,0 2024,1 2038,8 95,1 100,1 100,0 100,5 99,2 99,8 100,7 

   25-59 let 1796,4 1751,6 1772,9 1804,4 1798,6 1814,5 1846,1 97,5 105,4 101,2 101,8 99,7 100,9 101,7 

50-64 let 393,7 437,9 455,6 481,4 500,6 515,6 534,1 111,2 122,0 104,0 105,7 104,0 103,0 103,6 

55-64 let 118,0 128,6 138,4 163,5 188,5 202,5 220,5 109,0 171,5 107,6 118,1 115,3 107,4 108,9 

60 a více let 60,3 47,7 48,8 51,7 56,9 57,1 58,1 79,1 121,9 102,3 105,9 110,1 100,4 101,8 

míra zaměstnanosti  

celkem 15+ 49,4 46,2 46,2 46,3 45,8 45,5 45,7 93,5 98,9 100,1 100,3 98,8 99,5 100,3 

   15-19 let 18,6 8,7 5,7 4,8 4,6 4,3 4,4 46,6 50,4 66,3 83,5 96,7 93,0 101,2 

   20-24 let 55,0 53,2 52,4 49,7 47,7 44,6 40,9 96,8 76,8 98,4 94,9 96,0 93,4 91,7 

   25-29 let 56,8 56,1 55,4 57,2 57,2 56,4 57,6 98,7 102,8 98,8 103,3 99,9 98,6 102,2 

   30-34 let 72,5 66,1 66,9 66,1 64,7 64,4 65,4 91,2 98,9 101,2 98,8 97,9 99,5 101,6 

   35-39 let 84,0 78,8 78,6 79,7 78,2 78,8 78,1 93,8 99,2 99,8 101,4 98,2 100,8 99,1 

   40-44 let 88,4 83,6 85,3 85,1 82,4 83,5 83,6 94,6 100,0 102,1 99,7 96,8 101,3 100,1 

   45-49 let 88,1 83,4 85,6 85,6 84,9 83,7 84,8 94,6 101,7 102,7 100,0 99,1 98,7 101,3 

   50-54 let 79,2 76,0 77,3 78,3 77,8 78,7 79,5 95,9 104,6 101,7 101,3 99,4 101,1 101,0 

   55-59 let 31,8 30,9 31,5 36,1 39,6 42,4 45,8 97,3 148,2 102,0 114,5 109,8 107,0 108,0 

   60-64 let 12,8 11,2 12,0 12,1 13,4 12,5 12,3 87,2 109,6 107,7 100,21 110,8 93,9 97,7 

   65+ 3,2 2,3 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 71,5 98,3 90,2 108,3 98,4 101,9 100,3 

15-49 let 65,7 61,6 61,6 61,4 60,2 59,7 59,7 93,7 97,1 100,0 99,7 98,2 99,1 100,1 

15-54 let 67,3 63,5 63,7 63,7 62,6 62,3 62,4 94,4 98,3 100,3 99,9 98,3 99,4 100,3 

15-59 let 64,4 60,3 60,4 60,7 60,0 59,9 60,4 93,7 100,2 100,2 100,4 98,8 99,9 100,8 

15-64 let 60,6 56,9 56,9 57,0 56,3 56,0 56,3 93,9 98,9 100,1 100,2 98,8 99,4 100,5 

   25-59 let 73,6 68,3 68,7 69,3 68,6 68,8 69,7 92,8 102,1 100,6 100,9 98,9 100,3 101,3 

50-64 let 45,1 44,6 45,2 46,4 47,0 47,4 48,3 98,9 108,3 101,3 102,7 101,4 100,9 101,8 

55-64 let 22,5 22,4 23,1 25,9 28,4 29,4 31,0 99,6 138,6 103,4 111,9 109,8 103,5 105,5 

60 a více let 5,4 4,2 4,3 4,5 4,9 4,9 4,9 78,5 115,3 102,0 104,8 108,5 98,8 100,6 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní; propočty osob v tisících, míry v % 
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Tabulka č. 6 Nezaměstnanost, ekonomická aktivita - ženy 

 
1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2000 
/96 

2005 
/00 

2001 
/00 

2002 
/01 

2003 
/02 

2004 
/03 

2005 
/04 

nezaměstnanost 
celkem 15+ 106,1 242,9 225,1 204,9 224,5 224,7 223,6 229,0 92,1 92,7 91,0 109,6 100,1 99,5 
   15-19 let 14,4 17,6 14,5 12,2 12,2 10,9 10,2 122,5 57,8 82,2 84,1 100,1 89,3 93,5 
   20-24 let 14,0 36,4 34,0 31,2 32,2 30,7 26,2 260,3 72,1 93,5 91,8 103,1 95,4 85,3 
   25-29 let 16,2 36,8 35,4 32,1 30,7 33,8 32,7 227,5 89,0 96,2 90,7 95,7 110,2 96,7 
   30-34 let 15,0 35,1 31,1 26,8 33,4 32,8 33,1 233,8 94,5 88,7 86,2 124,7 98,2 100,9 
   35-39 let 11,2 26,2 28,6 26,6 30,0 26,4 26,8 233,7 102,2 109,0 93,0 112,8 87,9 101,7 
   40-44 let 11,5 26,7 23,1 19,4 22,8 24,0 24,4 232,4 91,3 86,6 84,0 117,5 105,3 101,6 
   45-49 let 10,5 30,8 23,0 22,6 23,7 22,7 23,3 293,9 75,7 74,6 98,3 104,8 96,0 102,6 
   50-54 let 7,0 24,9 25,6 24,6 28,5 29,5 31,2 356,6 125,1 102,7 96,1 116,0 103,4 105,8 
   55-59 let 3,2 5,5 5,9 6,0 9,4 11,9 12,7 171,6 229,6 106,9 101,7 155,9 127,1 106,6 
   60-64 let 1,9 1,9 2,5 2,4 0,9 1,4 2,1 97,3 113,3 132,0 96,0 39,5 149,2 151,8 
   65+ 1,2 1,0 1,2 0,9 0,7 0,5 0,8 81,0 83,8 125,6 75,0 74,2 72,0 166,2 

15-49 let 92,7 209,6 189,7 170,9 185,0 181,4 176,8 226,0 84,3 90,5 90,1 108,3 98,0 97,5 
15-54 let 99,7 234,5 215,3 195,5 213,5 210,9 208,0 235,2 88,7 91,8 90,8 109,2 98,8 98,6 
15-59 let 102,9 240,0 221,2 201,5 222,9 222,8 220,6 233,2 91,9 92,2 91,1 110,6 100,0 99,0 
15-64 let 104,9 241,9 223,7 203,9 223,8 224,2 222,8 230,6 92,1 92,5 91,1 109,8 100,2 99,4 
   25-59 let 74,6 186,0 172,7 158,1 178,5 181,2 184,2 249,5 99,0 92,8 91,5 112,9 101,5 101,7 
50-64 let 12,2 32,3 34,0 33,0 38,8 42,8 46,0 266,1 142,3 105,1 97,1 117,7 110,2 107,5 
55-64 let 5,2 7,4 8,4 8,4 10,3 13,3 14,8 143,6 199,9 113,3 100,0 122,6 129,1 111,4 
60 a více let 3,1 2,8 3,7 3,3 1,6 1,9 2,9 91,1 103,4 129,9 89,2 48,9 117,3 155,5 
míra nezaměstnanosti 
celkem 15+ 4,7 10,6 9,9 9,0 9,9 9,9 9,8 226,6 92,7 93,5 91,4 109,5 100,2 98,9 
   15-19 let 16,0 37,6 43,2 43,7 44,8 43,9 42,2 235,1 112,1 114,7 101,3 102,4 98,0 96,1 
   20-24 let 5,6 13,8 13,8 13,9 15,4 16,3 15,7 247,5 114,2 99,9 101,2 110,7 105,5 96,7 
   25-29 let 7,7 13,7 13,0 11,3 10,8 12,0 11,7 176,5 85,5 95,2 86,9 95,2 111,1 97,7 
   30-34 let 5,7 13,6 12,1 10,4 12,4 11,6 10,9 237,2 80,4 88,7 86,4 118,8 93,7 94,3 
   35-39 let 3,9 9,1 9,7 8,9 10,1 9,0 9,3 233,1 102,3 106,9 91,7 113,8 89,3 102,6 
   40-44 let 3,2 8,5 7,6 6,7 8,1 8,2 8,0 267,0 94,8 89,6 88,1 120,6 101,3 98,4 
   45-49 let 2,8 8,4 6,4 6,4 6,9 7,0 7,4 304,7 87,9 75,8 100,4 108,1 101,2 105,7 
   50-54 let 2,5 7,5 7,5 7,2 8,4 8,6 9,0 301,7 121,3 100,1 96,2 116,6 102,8 105,1 
   55-59 let 3,6 5,2 5,2 4,4 5,8 6,7 6,5 142,3 125,3 100,3 84,0 133,6 115,0 96,7 
   60-64 let 5,6 6,4 7,5 6,9 2,4 3,6 5,3 114,6 83,0 117,1 92,4 35,4 148,1 146,3 
   65+ 4,2 4,6 6,3 4,5 3,4 2,4 3,9 110,4 85,1 137,7 70,5 76,1 71,2 161,6 

15-49 let 5,0 11,6 10,7 9,9 10,8 10,7 10,5 230,1 90,7 92,4 91,9 109,7 99,4 97,9 
15-54 let 4,7 10,9 10,2 9,4 10,4 10,4 10,3 233,1 93,7 93,1 92,4 110,5 99,8 98,9 
15-59 let 4,7 10,7 9,9 9,1 10,1 10,1 9,9 229,4 93,0 93,1 91,6 110,7 100,1 98,5 
15-64 let 4,7 10,6 9,9 9,1 9,9 10,0 9,9 227,5 92,8 93,2 91,6 109,6 100,3 98,8 
   25-59 let 4,0 9,6 8,9 8,1 9,0 9,1 9,1 240,9 94,5 92,5 90,8 112,1 100,6 100,0 
50-64 let 3,0 6,9 6,9 6,4 7,2 7,7 7,9 229,7 115,3 101,0 92,4 112,2 106,5 103,5 
55-64 let 4,2 5,4 5,7 4,9 5,2 6,2 6,3 130,0 115,6 105,0 85,4 106,1 118,9 102,2 
60 a více let 4,9 5,6 7,0 6,0 2,8 3,2 4,8 114,3 85,6 125,0 85,1 46,0 116,3 150,3 
ekonomicky aktivní 
celkem 15+ 2 275,1 2 298,8 2 278,8 2 269,4 2 271,5 2 268,2 2 282,1 101,0 99,36 99,1 99,6 100,1 99,9 100,6 
   15-19 let 90,0 46,9 33,6 27,9 27,3 24,8 24,2 52,1 51,5 71,7 83,0 97,8 91,1 97,3 
   20-24 let 250,7 263,7 246,9 223,9 208,6 188,7 166,5 105,2 63,1 93,6 90,7 93,2 90,4 88,2 
   25-29 let 208,9 269,2 272,1 283,9 285,3 283,1 280,3 128,9 104,1 101,1 104,3 100,5 99,2 99,0 
   30-34 let 261,5 257,8 257,7 257,0 269,8 283,1 302,8 98,6 117,5 100,0 99,7 105,0 104,9 107,0 
   35-39 let 288,9 289,8 295,5 299,6 297,0 292,0 289,6 100,3 99,9 102,0 101,4 99,1 98,3 99,2 
   40-44 let 362,3 315,3 304,6 290,4 283,0 294,2 303,6 87,0 96,3 96,6 95,3 97,5 104,0 103,2 
   45-49 let 378,5 365,1 359,6 352,0 341,3 324,0 314,7 96,4 86,2 98,5 97,9 97,0 94,9 97,1 
   50-54 let 282,7 334,2 342,8 342,5 340,6 342,6 344,7 118,2 103,1 102,6 99,9 99,5 100,6 100,6 
   55-59 let 88,1 106,3 113,3 137,1 159,9 176,7 194,8 120,6 183,2 106,6 121,0 116,7 110,5 110,2 
   60-64 let 35,0 29,7 33,5 34,8 38,8 39,1 40,6 84,8 136,6 112,7 103,9 111,5 100,7 103,8 
   65+ 28,4 20,8 19,0 20,2 19,7 19,9 20,5 73,4 98,5 91,3 106,3 97,5 101,1 102,9 

15-49 let 1 840,9 1 807,7 1 770,0 1 734,7 1 712,4 1 689,9 1 681,5 98,2 93,0 97,9 98,0 98,7 98,7 99,5 
15-54 let 2 123,6 2 141,9 2 112,8 2 077,2 2 053,1 2 032,5 2 026,3 100,9 94,6 98,6 98,3 98,8 99,0 99,7 
15-59 let 2 211,7 2 248,2 2 226,1 2 214,3 2 213,0 2 209,2 2 221,0 101,7 98,8 99,0 99,5 99,9 99,8 100,5 
15-64 let 2 246,7 2 277,9 2 259,6 2 249,1 2 251,8 2 248,3 2 261,6 101,4 99,3 99,2 99,5 100,1 99,8 100,6 
   25-59 let 1 871,0 1 937,6 1 945,6 1 962,5 1 977,1 1 995,7 2 030,4 103,6 104,8 100,4 100,9 100,7 100,9 101,7 
50-64 let 405,9 470,2 489,6 514,4 539,4 558,4 580,1 115,9 123,4 104,1 105,1 104,9 103,5 103,9 
55-64 let 123,2 136,0 146,8 171,9 198,8 215,8 235,3 110,4 173,0 107,9 117,1 115,6 108,6 109,1 
60 a více let 63,4 50,5 52,5 55,0 58,5 59,0 61,1 79,7 120,9 103,9 104,8 106,4 100,9 103,5 
míra ekonomické aktivity 
celkem 15+ 51,8 51,6 51,3 50,9 50,8 50,5 50,6 99,6 98,1 99,3 99,3 99,7 99,5 100,2 
   15-19 let 22,2 13,9 10,1 8,5 8,4 7,7 7,6 62,7 54,3 72,7 84,4 98,6 91,5 98,2 
   20-24 let 58,2 61,8 60,7 57,8 56,4 53,2 48,5 106,0 78,6 98,3 95,1 97,7 94,4 91,2 
   25-29 let 61,6 64,9 63,7 64,5 64,1 64,1 65,3 105,5 100,5 98,1 101,3 99,3 100,0 101,9 
   30-34 let 76,9 76,5 76,1 73,8 73,8 72,8 73,5 99,6 96,0 99,4 97,0 100,1 98,6 100,8 
   35-39 let 87,4 86,7 87,0 87,5 87,0 86,7 86,1 99,1 99,4 100,4 100,5 99,5 99,6 99,4 
   40-44 let 91,3 91,3 92,3 91,2 89,6 90,9 90,9 100,0 99,5 101,1 98,8 98,3 101,4 100,0 
   45-49 let 90,6 91,1 91,5 91,5 91,2 90,1 91,6 100,5 100,6 100,4 100,0 99,7 98,7 101,7 
   50-54 let 81,2 82,1 83,5 84,4 84,9 86,1 87,4 101,1 106,4 101,7 101,0 100,7 101,4 101,5 
   55-59 let 33,0 32,6 33,3 37,7 42,1 45,5 49,0 98,9 150,3 102,0 113,5 111,5 108,0 107,7 
   60-64 let 13,6 11,9 13,0 13,0 13,7 13,0 12,9 88,0 108,4 109,0 99,6 105,7 95,0 99,4 
   65+ 3,3 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 71,9 97,6 91,8 106,2 97,3 100,9 101,9 

15-49 let 69,2  69,6 68,9 68,1 67,5 66,8 66,8 100,7 95,9 99,0 98,7 99,2 99,0 99,9 
15-54 let 70,6 71,3 70,9 70,3 69,9 69,5 69,6 101,1 97,5 99,5 99,1 99,4 99,4 100,1 
15-59 let 67,5 67,5 67,1 66,7 66,7 66,6 67,1 100,0 99,3 99,3 99,5 100,0 99,9 100,7 
15-64 let 63,6 63,7 63,2 62,7 62,5 62,2 62,4 100,2 98,0 99,3 99,3 99,7 99,4 100,3 
   25-59 let 76,7 75,5 75,4 75,4 75,4 75,7 76,7 98,5 101,5 99,8 100,0 100,0 100,4 101,3 
50-64 let 46,5 47,9 48,5 49,6 50,7 51,4 52,5 103,1 109,5 101,4 102,1 102,2 101,4 102,1 
55-64 let 23,4 23,7 24,5 27,2 30,0 31,3 33,1 100,9 139,9 103,7 110,9 110,1 104,5 105,6 
60 a více let 5,7 4,5 4,7 4,8 5,1 5,0 5,1 79,1 113,5 103,6 103,7 104,9 99,3 101,6 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní; propočty osob v tisících, míry v % 
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Tabulka č. 7 Rozdíl mezi skutečnou a teoretickou zaměstnaností v r. 2005  

2005 

zaměstnaní při MZ 1996 skutečná zaměstnanost 
rozdíl mezi skutečnou  

a teoretickou zaměstnaností věková 
skupina 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

15+ 5 103,7 2 925,1 2 178,6 4 764,0 2 705,5 2 058,5 -339,7 -219,6 -120,1 

15-19 let 145,0 85,4 59,6 32,6 18,7 14,0 -112,3 -66,7 -45,6 

20-24 let 478,9 290,2 188,6 338,4 198,1 140,3 -140,5 -92,1 -48,4 

25-29 let 662,0 418,1 243,9 639,2 391,7 247,5 -22,8 -26,4 3,6 

30-34 let 709,1 410,4 298,7 670,5 400,8 269,7 -38,6 -9,6 -29,0 

35-39 let 612,6 330,1 282,6 587,3 324,6 262,7 -25,3 -5,5 -19,8 

40-44 let 620,1 324,9 295,2 593,7 314,4 279,2 -26,5 -10,5 -16,0 

45-49 let 620,2 317,5 302,8 600,3 308,9 291,4 -19,9 -8,6 -11,4 

50-54 let 647,8 335,2 312,6 641,3 327,8 313,5 -6,5 -7,4 0,9 

55-59 let 408,3 281,8 126,5 475,0 292,9 182,1 66,7 11,0 55,6 

60-64 let 123,5 83,3 40,2 131,7 93,3 38,4 8,2 10,0 -1,8 

65+ 76,3 48,2 28,0 54,1 34,4 19,7 -22,1 -13,8 -8,3 

60 a více let 199,7 131,5 68,2 185,8 127,7 58,1 -13,9 -3,9 -10,1 

15-49 let 3 530,4 1 859,0 1 671,3 3 461,9 1 957,2 1 504,8 -68,5 98,1 -166,6 

15-54 let 4 160,5 2 176,5 1 984,0 4 103,2 2 285,0 1 818,3 -57,2 108,4 -165,7 

15-59 let 4 904,0 2 793,6 2 110,4 4 578,2 2 577,8 2 000,4 -325,8 -215,7 -110,1 

15-64 let 5 027,5 2 876,8 2 150,6 4 709,9 2 671,1 2 038,8 -317,5 -205,7 -111,8 

50-64 let 1 179,6 700,3 479,3 1 248,0 713,9 534,1 68,4 13,6 54,8 

55-64 let 531,8 365,1 166,6 606,7 386,1 220,5 74,9 21,0 53,9 

15-24 let 623,8 375,6 248,2 371,0 216,8 154,2 -252,8 -158,9 -94,0 

25-49 let 3 224,1 1 800,9 1 423,2 3 090,9 1 740,4 1 350,5 -133,1 -60,5 -72,6 

50-64 let 1 179,6 700,3 479,3 1 248,0 713,9 534,1 68,4 13,6 54,8 

65+ 76,3 48,2 28,0 54,1 34,4 19,7 -23,1 -14,8 -8,3 

celkem 15+ 5 103,7 2 925,1 2 178,6 4 764,0 2 705,5 2 058,5 -340,6 -220,5 -120,1 

Pramen: VŠPS, propočty vlastní 

Pozn.: teoretickou zaměstnaností zde rozumíme takovou zaměstnanost, která by byla dosažena v roce 2005 
při skutečném počtu a věkové struktuře obyvatelstva (mužů a žen), ale při zachování specifických měr 
zaměstnanosti dosažených v r. 1996. Specifickými mírami zaměstnanosti rozumíme skutečné míry dosažené 
v roce 1996 v jednotlivých 5letých skupinách jak mužů, tak žen. 
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Tabulka č. 9 Osoby se zdravotním postižením ve věku 45-59 let 

 
rok 

zaměst-
naní 

neza-
městnaní 

ekonom. 
aktivní 

ekonom. 
neaktivní 

celkem 
míra 

zaměst. 
míra 

nezam. 
2001 1 688,8 104,0 1 792,8 463,6 2 256,4 74,8 5,8 

2002 1 729,2 100,6 1 829,8 453,8 2 283,6 75,7 5,5 

2003 1 718,0 110,0 1 828,0 446,2 2 274,2 75,5 6,0 

2004 1 705,4 121,0 1 826,4 430,3 2 256,7 75,6 6,6 

2005 1 716,6 123,3 1 839,9 399,6 2 239,5 76,7 6,7 

populace 
celkem 45-59 

(tis. osob, 
míry v %) 

2006 1 713,4 115,3 1 828,7 386,1 2 214,8 77,4 6,3 

2001 39,6 18,9 58,5 107,7 166,2 23,8 32,3 

2002 47,4 19,2 66,6 121,1 187,7 25,3 28,8 

2003 54,4 20,6 75,0 137,9 212,9 25,6 27,5 

2004 50,6 21,5 72,1 134,8 206,9 24,5 29,8 

2005 48,2 21,2 69,4 129,7 199,1 24,2 30,5 

z celku ZPS 
45-59 

(tis. osob, 
míry v %) 

2006 56,2 23,4 79,6 164,4 244,0 34,2 29,4 

2001 2,3 18,2 3,3 23,2 7,4 31,8 556,9 

2002 2,7 19,1 3,6 26,7 8,2 33,3 524,4 

2003 3,2 18,7 4,1 30,9 9,4 33,8 456,4 

2004 3,0 17,8 3,9 31,3 9,2 32,4 450,1 

2005 2,8 17,2 3,8 32,5 8,9 31,6 455,8 

podíl ZPS  
z celku 
(v %) 

2006 3,2 20,3 4,4 42,6 11,0 44,2 466,7 

Pramen: VŠPS (2006 předběžné výsledky), propočty vlastní 

Pozn.: do 2004 osoby se ZPS, 2005 a 2006 osoby se zdravotním postižením 

 
 
Tabulka č. 10 Míry nezaměstnanosti (v %) 

věková 
skupina 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

15+ 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 

50-64 let 2,8 3,2 4,0 5,6 6,1 5,8 5,2 5,8 6,5 6,4 

55-54 let 2,2 3,0 4,1 6,1 6,7 6,3 6,1 6,9 7,4 7,6 

55-59 let 2,8 2,9 3,4 4,7 5,2 4,8 4,0 4,9 6,0 5,8 

60-64 let 5,8 5,6 5,2 5,2 4,9 5,3 4,0 2,8 3,0 3,0 

Pramen: VŠPS 
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Tabulka č. 15 Zaměstnanost do roku 2020 (při specifických mírách zaměstnanosti z roku 
2005) 

Zaměstnaní při specifických mírách zaměstnanosti z roku 2005 (počty osob v tisících) 

věk. skupina 2005 2010 2015 2020 2010/2005 2015/2010 2020/2015 2020/2005 

15-24 371,0 348,5 305,2 246,2 93,9 87,6 80,7 66,4 

25-34 1 309,7 1 215,5 1 074,4 994,5 92,8 88,4 92,6 75,9 

35-44 1 181,0 1 364,1 1 533,0 1 414,8 115,5 112,4 92,3 119,8 

45-54 1 241,6 1 169,7 1 194,9 1 362,6 94,2 102,2 114,0 109,7 

55-64 606,7 635,9 573,1 566,4 104,8 90,1 98,8 93,4 

65+ 54,1 60,6 71,6 80,7 111,9 118,2 112,8 149,2 

15+ 4 764,0 4 794,2 4 752,2 4 665,3 100,6 99,1 98,2 97,9 

Zaměstnanost starších věkových skupin při specifických MZ 2005 

 2005 2010 2015 2020 2010/2005 2015/2010 2020/2015 2020/2005 

počet obyvatel v tis. 

15-64 7 270,4 7 286,2 7 011,5 6 787,0 100,2 96,2 96,8 93,4 

z toho: 50-64 2 139,9 2 182,7 2 085,9 2 027,0 102,0 95,6 97,2 94,7 

v tom: 50-54 779,0 681,2 700,0 711,5 87,4 102,8 101,6 91,3 

          55-59 771,0 761,3 664,5 684,2 98,7 87,3 103,0 88,7 

          60-64 590,0 740,2 721,4 631,3 125,5 97,5 87,5 107,0 

zaměstnanost v tis. os. 

15-64 4 709,9 4 733,6 4 680,6 4 584,6 100,5 98,9 97,9 97,3 

z toho: 50-64 1 248,0 1 196,8 1 149,7 1 152,6 95,9 96,1 100,2 92,3 

v tom: 50-54 641,3 561,0 576,6 586,1 87,5 102,8 101,6 91,4 

          55-59 475,0 469,7 410,8 423,8 98,9 87,5 103,2 89,2 

          60-64 131,7 166,1 162,3 142,6 126,1 97,7 87,9 108,3 

míra zaměstnanosti v % 

15-64 64,8 65,0 66,8 67,6 100,3 102,8 101,2 104,3 

z toho: 50-64 58,3 54,8 55,1 56,9 94,0 100,5 103,3 97,6 

v tom: 50-54 82,,3 82,3 82,4 82,4 100,0 100,1 100,0 100,1 

          55-59 61,6 61,7 61,8 61,9 100,2 100,2 100,2 100,5 

          60-64 22,3 22,4 22,5 22,6 100,4 100,4 100,4 101,3 

Pramen: 2005..VŠPS, 2010-2020 obyvatelstvo.. demografická projekce ČSÚ, propočty vlastní 
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Grafy demografické projekce 
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