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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
EU
Cílem evropského pilíře sociálních práv je vytvořit spravedlivější Evropu.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 8.
Evropská komise přijala návrh evropského pilíře sociálních práv, který tvoří dvacet klíčových principů a práv. Jsou rozvrženy do tří základních kapitoly: Rovné příležitosti a přístup na trh práce, Spravedlivé pracovní podmínky a Sociální ochrana začleňování. Primárně je navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován ve všech členských státech EU,
které se na něm budou chtít podílet.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: práva sociální; zab. sociální; stát sociální; spravedlnost sociální; ochrana sociální; podmínky pracovní; rovnost; EU; dohody; trh práce
EU; ČR
Evropská komise zveřejnila každoroční analýzu hodpodářské a sociální situace v
členských státech EU. Jak si vede Česko?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 3 (2017), s. 8.:obr.
Podle Evropské komise patří Česko v oblasti zaměstnanosti a sociálních ukazatelů k nejlépe hodnoceným zemím.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30006/Prace_socpol_03_17.pdf
Deskriptory: EU; ČR; soudržnost sociální; ukazatele; ukazatele sociální; příjmy; nerovnost; zaměstnanost

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Rakousko
Systém sociálního zabezpečení v Rakousku. / Veselá, Michaela
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 5 (2017), s. 9-13.
Deskriptory: zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; pojištění
zdravotní; systém; Rakousko
ČR
Délka soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění v roce
2016. / Lobotka, Andrej
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 6 (2017), s. 3-5.
Zveřejněná statistika uvádí průměrnou délku vybraných tipů soudních řízení správních ve
věcech důchodového a nemocenského pojištění.Z uvedených čísel vyplývá, že u většiny
soudů průměrná délka v roce 2016 nadáe rostla (obdobně jako v roce 2015). Jsou uvedeny příklady z jednotlivých krajských soudů u jednotlivých typů důchodů i nemocenských dávek.
Deskriptory: zab. důchodové; zab. nemocenské; řízení soudní; právo správní; ČR; důchody; nemocenské; statistika
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Starobní důchod před dosažením důchodového věku a výdělečná činnost. / Potměšilová, Ivana
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 5 (2017), s. 6-8.
Výpočet starobního důchodu před dosažením důchodového věku, přerušení výplaty předčasného důchodu z důvodu výdělečné činnosti, možnost navýšení předčasného starobního důchodu a výdělečná činnost.
Dostupné z: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/952C7FD8-6323-4557-9C6AB20B44F6EAA8/16114/NP_5_2017_str_68.pdf
Deskriptory: důchod starobní; odchod do důchodu předčasný; souběh; ČR; výpočet; poměr pracovní; zab. důchodové
ČR
Nezabavitelná část dávek a exekuce. / Lobotka, Andrej
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 6 (2017), s. 8-9.
Ústavní soud nálezem z dubna 2017 vyhověl stížnosti stěžovatele - vězně, kterému věznice srážela každý měsíc z účtu celý invalidní důchod k uhrazení pohledávky spojené s
trestním řízením. Ústavní soud dospěl k jednoznačnému závěru, že nezabavitelná část
dávek důchodového zabezpečení nemůže být u osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
postižena exekucí.
Deskriptory: důchod invalidní; výplata-způsob; vězni; ČR
ČR
Zavedení a zrušení druhého důchodového pilíře jao souboj advokačních koalic.
/Potůček, Martin - Rudolfová, Veronika
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 3 (2017), s. 9-16.
Je popsán spor o podobu důchodové reformy a politický konflikt mezi příznivci a odpůrci
nově ustanovovaných privátních fondových pilířů, přijetí příslušného zákona, a posléze po
změně vládní politické reprezentace zrušení nově ustanoveného pilíře. V identifikaci procesu krystalizace dvou vyhraněných názorů autoři pracují s analýzou politických dokumentů, veřejných prohlášení jednotlivých aktérů a analýzou hlasování o zákonu v obou
komorách Parlamentu ČR.
Deskriptory: zab. důchodové; reforma; financování; 2. pilíř; politika; právo SZ; fondy
ČR
Loni se vyplácelo bezmála 426 tisíc invalidních důchodů měsíčně.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 5.:obr.
Statistika o invalidních důchodech a o posuzování invalidity.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: ČR; důchody; statistika; důchod invalidní; invalidita; invalidita-služba posudková
ČR
Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice po roce 2012 a jejich problémy. / Molek, Jan
In: Kontakt. - Roč.19, č. 2 (2017), s. 146-155,.:tab.
Cílem příspěvku je zhodnotit vývoj a problémy penzijního přopojištění se státním příspěvkem (transformovaných fondů) a doplńkového penzijního spoření (účastnických fondů) v
České republice jako třetího pilíře penzijní reformy po roce 2012. Východiskem pro hodnocení byla data publikovaná Asociací penzijních společností České republiky, Minister-
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stvem financí, Českou národní bankou a jednotlivými penzijními společnostmi. Na základě sekundární analýzy těchto dat byly formulovány závěry, které konstatují, že přes
řadu pozitivních prvků, které novela přinesla, dosavadní vývoj nenaplňuje očekávání a
řada problémů z období před rokem 2012 přetrvává.
Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/2~2017/1252-vyvoj-penzijniho-pripojisteni-a-doplnkoveho-penzijniho-sporeni-v-ceske-republice-po-roce-2012-ajejich-problemy
Deskriptory: zab. důchodové; ČR; historie; vývoj; připojištění; spoření; 3. pilíř; fond
penzijní

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
EU
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti. /DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 31-33.
Problematika zdravotního pojištění a čerpání zdravotní péče v případě výdělečné činnosti
občanů České republiky v zahraničí
Deskriptory: pojištění zdravotní; péče zdravotní; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; pojistné; EU; ČR
ČR
Zdravotní pojištění - chybné postupy při placení pojistného. / DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 34-35.
Deskriptory: pojištění zdravotní; pojistné-výše; zaměstnavatelé; samostatní; ČR
ČR; EU
Jak často obyvatelé EU navštěvují lékaře. / Kačerová, Eva
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 2 (2017), s. 13.
Ve většině států Unie navštívili obyvatelé lékaře 4krát až 9krát ročně. Výdaje na zdravotní péči.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/02/jak-casto-obyvatele-eu-navstevujilekare/
Deskriptory: péče zdravotní; výdaje; statistika; ČR; EU
ČR
Jaké chyby může zjistit zdravotní pojišťovna kontrolou u zaměstnavatele? /Daněk, Antonín
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 5 (2017), s. 14-18.
Nejčastější chyby, kterých se dopouští zaměstnavatelé jako plátci pojistného. Nesprávně
stanovený vyměřovací základ, neprovedení dopočtu do minimálního vyměřovacího základu, neodhlášení zaměstnance pracujícího na dohodu, nezohlednění příjmu zúčtovaného po skončení dohody, neoznámení vzniku (zániku) nároku na platbu pojistného státem, nedodání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele, neoznámení pracovního
úrazu, přeplatek ve zdravotním pojištění.
Deskriptory: pojištění zdravotní; kontrola; pojistné; základ vyměřovací; zaměstnavatelé;
ČR
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ČR
LPS v hledáčku médií. / Bosák, Miroslav
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 5 (2017), s. 19-22.
Článek se zabývá atuálními otázkami v souvislosti s lékařskou posudkovou službou, které
se nejčastěji objevují v médiíích: nedostatek posudkových lékařů, kvalita posudků,
mzdové ohodnocení posudkových lékařů a jejich odborná způsobilost.
Deskriptory: služba posudková; lékařství posudkové; ČR
ČR
Znaky minimálního vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění.
/Daněk, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 5 (2017), s. 12-15.
Deskriptory: pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnanci; ČR
ČR
Ošetřovné v případech střídání při ošetřování či péči. / Hamplová, Eva
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 6 (2017), s. 18-20.
Zákon o nemocenském pojištění umožňuje ošetřujícímu v průběhu jednoho případu ošetřování či péče vystřídat se s druhou osobou, ale pouze jednou. Nejčastěji se v praxi střídají rodiče dítěte nebo se u něj mohou vystřídat např. matka s babičkou. Musí ovšem splňovat určité podmínky. Autorka popisuje některé specifické situace při střídání péče či
ošetřování nemocného dítěte a uplatňování nároku na ošetřovné.
Dostupné z: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/24239198-DB6D-43E6-9B9D8232F49839E2/16534/NP_6_2017_hamplova.pdf
Deskriptory: ošetřovné; zab. nemocenské; děti; ČR; podmínky nároku
ČR
Vybrané povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění. / Cimlerová, Květoslava - Chotěborská, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 6 (2017), s. 8-17.
Evidenční a ohlašovací povinnost zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění
Deskriptory: zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; ČR; pojistné; nemocenské; dávky
ČR
Zdravotní pojištění "pečujících osob" a jejich výdělečná činnost. / Daněk, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 6 (2017), s. 12-17.
Deskriptory: pojištění zdravotní; pojištění pro případ péče; ČR; dovolená mateřská
ČR
Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2017 zálohy na pojistné zdravotního pojištění. /Daněk, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 6 (2017), s. 17-20.
Deskriptory: samostatní; pojištění zdravotní; pojistné; ČR
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DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
ČR
Pracujícím rodičům s více dětmi se sníží pojistné.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 1.
Návrh zákona, který navrhuje zohledňovat při stanovení sazby pojistného na sociální zabezpečení počet nezaopatřených dětí.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: pojistné; zab. sociální; zaměstnanci; politika populační; rodina; děti
mezinárodní; EU
Koordinace sociálního zabezpečení v oblasti rodinných dávek. / Obermannová,
Gabriela
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 6 (2017), s. 13-17.
Popsána úprava právních předpisů a nařízení Evropské unie, které zajišťují migrujícícm
osobám práva na sociální dávky. Jsou definovány rodinné dávky a podmínky pro jejich
poskytování.
Dostupné z: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/24239198-DB6D-43E6-9B9D8232F49839E2/16533/NP_6_2017_obermannova.pdf
Deskriptory: politika populační; rodina; dávky; zab. sociální; EU; dohody; harmonizace;
ochrana sociální

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR
Dobrovolníci v Česku. / Fořtová, Jitka
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 3 (2017), s. 23.:tab.
Na každého Čecha ve věku 15-60 let připadalo v roce 2014 průměrně 7,2 hodiny za rok
dobrovolnické práce. Skuteční dobrovolníci však odpracovali 49,6 hodin za rok.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/03/dobrovolnici-v-cesku/
Deskriptory: činnost dobrovolná; pracovníci; statistika; ČR
ČR
Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči. / Chodounská, Tereza
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 24-25.:obr.
V roce 2015 pobíralo příspěvek na péči průměrně každý měsíc 337 tis. osob, z čehož více
než dvě třetiny byly osoby ve věku nad 65 let. Také výdaje na vyplácení příspěvků na
péči pro osoby nad 65 let představovaly v roce 2015 přes 60 % celkových výdajů na příspěvek na péči. Kritéria pro stanovení stupně závislosti u osob nad 18 let věku. Počty příjemců v krajích ČR jsou rozdílné.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/kazdy-osmy-starsi-65-let-pobiraprispevek-na-peci/
Deskriptory: příspěvek na péči; staří; závislost; kraje; výdaje sociální; statistika; ČR
ČR
O kolik se zvýší platy v sociálních službách?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 1-2.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: služby sociální; pracovníci sociální; odměňování; mzdy; zvýšení; ČR
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ČR
Změny v dávkách pomoci v hmotné nouzi v roce 2017. / Vašíčková, Andrea
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 6 (2017), s. 18-22.
Článek popisuje základní změny zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné v roce 2017 a
související nejnovější judikaturu správních soudů v této oblasti. Jde především o znovuzavedení povinnosti výkonu veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a posuzování
možnosti zvýšení přijmu vlastní prací, zrušení zvýšení částky na živobytí a změny v podmínkách poskytování doplatku na bydlení. Za negativní autorka pokládá změnu zavedení
plošné výplaty příspěvku na živobytí v poukázkách příjemcům, kterř pobírají dávku déle
jak 6 měsíců v posledních 12 měsících.
Deskriptory: nouze hmotná; dávky; ČR; zákonodárství
ČR
Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v
roce 2014. / Hora, Ondřej - Vyhlídal, Jiří
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 3 (2017), s. 2-8.
Příspěvek se zabývá hodnocením funkcí dvou významných systémů sociální politiky - systému pomoci v hmotné nouzi a aktivní politiky zaměstnanosti. Oba systémy jsou hodnoceny z hlediska plnění ochranné, pobídkové a integrační funkce u osob v domácnosti,
které se v roce 2014 ocitly v hmotné nouzi a v evidenci úřadů práce. Byla provedena
analýza na datovém souboru, který obsahoval propojené údaje ze dvou nezávislých databází - databáze uchazečů o zaměstnání a databáze osob v hmotné nouzi.
Deskriptory: politika sociální; pomoc sociální; politika zaměstnanosti; nouze hmotná; příjmy nízké; trh práce; chudoba; uchazeči o práci; ČR; VÚPSV
ČR
Díky sociálním šetřením se výrazně uspořilo na dávkách.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 3 (2017), s. 3.:obr., tab.
Co se zjišťuje v rámci sociálního šetření? Tabulka: Přímé efekty sociálních šetření podle
druhu dávky.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30006/Prace_socpol_03_17.pdf
Deskriptory: ČR; pomoc sociální-dávky; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; potřebnost; nouze hmotná; kontrola; šetření
ČR
Velká novela zákona o sociálních službách usnadní život mnoha lidem.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 1 a 2.:obr.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: ČR; služby sociální; zákonodárství; příspěvek na péči; zvýšení; ústavy; financování
EU
Za 60 let pomohl Evropský sociální fond milionům lidí.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 8.:obr.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: EU; fond sociální; projekty; informace; ekonomika sociální
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POSTIŽENÍ OBČANÉ
ČR
Zpráva o státní správě. / Musílek, Radek
In: MŮŽEŠ. - č. 6 (2017), s. 6-9.
Průzkum zaměřený na bezbariérovost úřadů státní správy - ministerstev, úřadu vlády a
obou komor parlamentu a na přístup k zaměstnávání lidí s postižením.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.muzes.cz/getattachment/ac7253d6-5edb4dc4-b929-55263560e5f2/
Deskriptory: postižení; bariéry; ministerstva; práce-postižení; mobilita; ČR; podmínky
pracovní
ČR
Jan Pičman: začněme věcně diskutovat. / Jirků, Zdeněk
In: MŮŽEŠ. - č. 6 (2017), s. 13-14.
Rozhovor s psychologem Janem Pičmanem o péči o postižené. Srovnává výhody i nevýhody ústavní péče a domácí péče a zamýšlí se nad situací rodinných příslušníků, kteří o
postižené pečují doma.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.muzes.cz/getattachment/ac7253d6-5edb4dc4-b929-55263560e5f2/
Deskriptory: postižení; péče; péče o osobu blízkou; péče sociálně zdravotní; ústavy; pečovatelé; ČR
ČR
Normální je být různý! / Zindelová, Michaela
In: MŮŽEŠ. - č. 5 (2017), s. 16-18.
O občanském sdružení Etincelle, které umožňuje lidem s postižením uplatnit se na trhu
práce. Zaměřuje se na práci lidí s lehkým mentálním nebo fyzickým handicapem.
Deskriptory: postižení; ekonomika sociální; integrace; práce-postižení; organizace neziskové
ČR
Loni poskytl Úřad práce ČR na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením přes pět miliard korun.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 3 (2017), s. 3.:obr.
Souhrnné statistické údaje o příspěvcích na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením v roce 2016.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30006/Prace_socpol_03_17.pdf
Deskriptory: ČR; postižení; práce-postižení; úřady práce; statistika; financování; politika
zaměstnanosti; uchazeči o práci; práce chráněná; rehabilitace pracovní
ČR
Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením bude transparentnější a pro firmy
jednodušší.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 2.
Dosavadní systém chráněných pracovních míst nahradí tzv. uznání zaměstnavatele na
chráněném trhu práce.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: ČR; práce-postižení; systém; práce chráněná; postižení; trh práce
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ČR
Jak individuální plány pracovní rehabilitice pomáhají lidem se zdravotním postižením?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 3.:obr.
Graf: Počet uzavřených individuálních plánů pracovní rehabilitace (2014-2016).
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: ČR; postižení; rehabilitace pracovní; úřady práce
ČR
Dokáže společnost vnímat potřeby lidí se zdravotním postižením?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 5.:obr.
S jakými stížnostmi a dotazy od osob se zdravotním postižením se nejčastěji zabývá veřejná ochránkyně práv.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: ČR; práva lidská; práva sociální; diskriminace

STAŘÍ LIDÉ
ČR
Senioři hledají na internetu praktické informace. / Zadražilová, Tereza
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 22-23.:obr.
Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi
lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je
touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/seniori-hledaji-na-internetu-prakticke-informace/
Deskriptory: staří; internet; ČR
ČR
Jen čtvrtina klientů domovů pro seniory nemá omezení mobility. / Chodounská,
Helena
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 26-27.:obr.
Kapacita domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem představuje dvě třetiny
celkového počtu lůžek všech pobytových sociálních služeb. Počet jejich klientů v roce
2015 již přesáhl hranici 50 tis. osob. Zhruba čtvrtina klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je trvale upoutána na lůžko. Jak se projevuje nedostatečná
kapacita sociálních služeb v praxi.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/jen-ctvrtina-klientu-domovu-pro-seniory-nema-omezeni-mobility/
Deskriptory: staří; ústavy; služby sociální; závislost; mobilita; ČR
ČR
What troubles our senior citizens? Crime against the elderly in the Czech republic in 2016.[Co trápí naše starší občany? Zločiny vůči seniorům v České republice v roce
2016.] / Smolík, Josef - Čeněk, Jiří
In: Kontakt. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 39-46.
Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/1~2017/1237-what-troublesour-senior-citizens-crime-against-the-elderly-in-the-czech-republic-in-2016
Deskriptory: staří; kriminalita; prevence; ČR; výzkum
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
ČR
Osvojení zletilého. / Dvořáková Závodská, Jana
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 5 (2017), s. 12-13.
Deskriptory: adopce; právo rodinné; ČR
ČR
Zprostředkování mezinárodního osvojení dítěte do ciziny (2.). / Skorušová, Lucia Sázavská, Kateřina
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 5 (2017), s. 14-18.
Článek se zabývá současnou právní úpravou rozhodování o předání dítěte do péče pred
osvojením do ciziny, podmínkami přemístění dítěte do přijímacího státu, rozhodováním o
souhlasu k osvojení a řízením o osvojení.
Deskriptory: děti; adopce; ochrana sociálně-právní; Mezinárodní; právo rodinné; výchova
mimo vlastní rodinu; OSN; styky mezinárodní; ČR
ČR
Vliv rodičovské odpovědnosti na rozsah vyživovací povinnosti. / Demjanová,
Radka
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 5 (2017), s. 18-22.
Příspěvek se zabývá vzájemným vztahem jednotlivých kategorií povinností a práv rodičů
k dětem a otázkou, zda se tyto kategorie mohou navzájem ovlivňovat. Zkoumaná otázka
je demonstrována na případu z praxe, kterým se zabýval Ústavní soud ČR.
Deskriptory: výživné; právo rodinné; ČR
ČR
Počet evidovaných dětských skupin se už vyšplhal na tři sta.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 2.
Stále vzrůstající zájem o dětské supiny jako flexibilní formu péče o děti předškolního
věku. Projekt Podpora implementace dětských skupin, který funguje pod MPSV od r.
2016, nabízí komplexní poradenství a metodickou pomoc při jejich zakládání a provozu.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: zařízení péče o děti; zařízení předškolní; děti; ČR
EU
Jak sladit profesní a soukromý život?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 8.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: sladění pracovního a rodinného života; dovolená rodičovská; dovolená otcovská; péče o osobu blízkou; práce-ženy; práce-matky; EU
ČR
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech. / Cimlerová, Květoslava Chotěborská, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 5 (2017), s. 7-12.
Článek se zabývá podmínkami nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Na praktických
příkladech vysvětluje, kdy nárok vzniká a za jakých podmínek je vyplácen.
Deskriptory: zab. v mateřství; zab. nemocenské; dávky; ČR; podmínky nároku; dovolená
mateřská
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SIG: uložené 2060
ČR; EU
IDEA PRO VOLBY 2017: Podpora rodin s dětmi: daně, dávky a veřejné služby.
/KALÍŠKOVÁ, Klára
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2017. - 18 s. - ISBN 978-80-7344-4136.
Česká republika se dlouhodobě potýká s nízkým počtem narozených dětí na jednu ženu.
Skloubení pracovního a rodinného života se zdá být velmi složité především pro ženy,
které přerušují pracovní kariéru často na mnoho let, aby mohly pečovat o děti. Rodiny se
také potýkají se zvýšenou finanční zátěží, která se odráží mimo jiné v relativně vysokém
ohrožení příjmovou chudobou. Rodinná politika by těmto skutečnostem měla čelit a poskytovat rodinám podporu jak v oblasti finanční, tak i v oblasti služeb, která jim umožní
účinně kombinovat rodinný a pracovní život. Tento text popisuje zaměření rodinné politiky v ČR a cílení jednotlivých nástrojů se zaměřením na specifika českého systému v
mezinárodním srovnání. Ve druhé části pak popisuje důsledky rodinných politik na porodnost a postavení žen na trhu práce. V poslední části jsou formulovány základní otázky
nastavení rodinné politiky, které by měly akcentovat programy politických subjektů s ambicí podílet se na vládnutí v České republice.
Publikace je dostupná on-line z: https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2017_Podpora_rodin_s_detmi/mobile/index.html
Deskriptory: ČR; EU; rodina; podpora sociální; sladění pracovního a rodinného života;
politika populační; výdaje sociální; zařízení péče o děti; dávky; daně z příjmu; výhody;
zaměstnanost; nezaměstnanost; ženy; gender; mzdy; politika
ČR
Nejistota u pořizování záznamu z jednání OSPOD. / Ježek, Martin
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 6 (2017), s. 1-5.
Autor popisuje svůj názor na problematiku nahrávání jednání sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodiči nebo jinou osobou, která má k dítěti v evidenci
orgánu nějaký vztah. Uvádí právní předpisy a stanovisko Nejvyššího soudu, který se pořizováním zvukových záznamů zabýval, rovněž názor Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a na základě jejich vyjádření dochází k závěru, že nikde není explicitně
stanoveno, že by nahrávání úředních jednání ze strany občana bylo zakázáno. Liší se
však názory na to, kdy a za jakých podmínek je úřední jednání možné nahrávat.
Deskriptory: ochrana sociálně-právní; děti; pracovníci sociální; řízení; práce sociální; ČR;
právo správní
ČR
Problémy rozdílné příslušnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a
soudů v rámci zajištění ochrany práv nezletilých dětí. / Borská, Jana
In: Kontakt. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 53-61.
Cílem příspěvku je zpracovat komplexní právní úpravu dané problematiky s poukázáním
na praktické dopady a problémy plynoucí z rozdílné místní příslušnosti OSPOD a soudů.
Byl proveden také kvalitativní výzkum formou rozhovorů s vedoucími pracovníky OSPOD
a okresními soudci, kteří soudí rodinné právo. Všichni dotazovaní označili rozdílnou místní
příslušnost za problematickou, ale názory na její řešení se rozcházely - každý z orgánů by
zachoval příslušnost, která vychází z jeho praxe.
Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/1~2017/1239-problemy-rozdilne-mistni-prislusnosti-organu-socialne-pravni-ochrany-deti-(ospod)-a-soudu-v-ramcizajisteni-ochrany-prav-nezletilych-deti
Deskriptory: ochrana sociálně-právní; děti; orgány správní; soudci; správa; řízení
soudní; ČR
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ČR
Vláda přijala návrh zákona o zálohovaném výživném.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 2.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: ČR; výživné; zákonodárství; řízení soudní
ČR; SR
Childcare preferences of parents in the Czech Republic and the Slovak Republic.[Volby rodičů vzhledem k péči o děti v České a Slovenské republice.] / Lutherová G., Soňa - Maříková, Hana - Válková, Jana
In: Sociológia. - Roč.49, č. 3 (2017), s. 285-308,.:tab.
Dostupné z: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=list_articles&journal_issue_no=11114154#abstract_13848
Deskriptory: politika populační; děti; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; dovolená
otcovská; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; sladění pracovního a rodinného života; práce-matky; SR; dávky; zab. v mateřství; gender; rodičovství

SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
ČR
Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody s dohledem. / Cilečková, Kateřina - Stodůlková, Adéla
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 3 (2017), s. 27-30.
Článek se zabývá podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a dohledem
a možnostmi sociální práce s podmíněně propuštěnými osobami. Popisuje pilotní projekt
Probační dům, který realizovala ostravská nezisková organizace Nová šance, z. s., s cílem rozšířit počet osob, které mohou být podmíněně propuštěny. Záměrem projektu bylo
poskytnout klientům bezpečný přechod z věznice do života na svobodě, zejména integrace a resocializace mužů po výkonu trestu zpět do společnosti a ochrana společnosti
před recidivou a bezdomovectvím.
Deskriptory: práce sociální; služba probační; vězni; integrace; zařízení sociálních služeb;
ČR

CIZINCI
mezinárodní
Problematika diskriminace v migračním právu, politice a praxi vůči věku. /Merhaut, Marek
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 3 (2017), s. 24-26.
Deskriptory: cizinci; politika migrační; stárnutí; diskriminace pracovní; Mezinárodní
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CHUDÍ
ČR
Míra ohrožení příjmovou chudobou nadále nepřesahuje deset procent.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 5.
Příjmovou chudobou bylo v roce 2016 ohroženo 9,7 procent obyvatelstva Česka. Meziročně se tento údaj nezměnil. Míra materiální deprivace, příjmy domácností ohrožených
chudobou.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: chudoba; příjmy nízké; vyloučení sociální; příjmy-domácnosti; ČR
ČR
Jaká jsou specifika bezdomovectví u žen?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 6.:obr.
Záznam z konference (Příbram, 20.3.2017) o problematice a příčinách ženského bezdomovectví.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: ČR; bezdomovci; ženy; konference
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
mezinárodní
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu. / COLA, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 37-38.
Deskriptory: daně z příjmu; výše; Mezinárodní; ČR; OECD
ČR
Spotřeba domácností táhla růst HDP. / Kamenický, Jiří
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 1 (2017), s. 10-11.:obr.
Hospodářský růst během prvních tří čtvrtletí roku 2016 zpomaloval. Hlavním tahounem
hospodářského růstu se stala spotřeba domácností. Nízká nezaměstnanost a růst reálných mezd.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/01/spotreba-domacnosti-tahla-rust-hdp/
Deskriptory: situace ekonomická; HDP; nezaměstnanost; mzda průměrná; statistika; ČR
ČR
Průmysl vloni zpomalil, růst však nepřestal. / Štipek, Vladimír - Žemlička, Josef
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 1 (2017), s. 18-19.:obr., tab.
Příznivý vývoj průmyslu v ČR pokračoval i v prvních třech čtvrtletích roku 2016. Meziroční
tempa růstu oproti roku 2015 zpomalila a v podstatě kopírovala vývoj v EU.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/01/prumysl-vloni-zpomalil-rust-vsak-neprestal/
Deskriptory: průmysl; ukazatele; statistika; EU
ČR
Růst sociálních výdajů zaostává za růstem HDP. / Rybáček, Václav
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 3 (2017), s. 9.:obr.
Struktura vládních výdajů podle účelu v ČR v roce 2015 (v % HDP). Výdaje na sociální
ochranu a stáří v roce 2015 (v % HDP).
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/03/rust-socialnich-vydaju-zaostava-zarustem-hdp/
Deskriptory: rozpočet státní; výdaje; výdaje sociální; statistika; ČR
ČR
Význam neziskových institucí v ČR roste. / Fořtová, Jitka
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 20.21.:obr., tab.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/03/vyznam-neziskovych-instituci-v-crroste/
Deskriptory: organizace neziskové; zaměstnanost; financování; statistika; ČR
ČR
Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji. / Kamenický, Jiří - Súkupová, Karolína
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 16-17.:obr.
Ekonomický vývoj v roce 2016 byl příznivý. Rostl hrubý domácí produkt a výsledky zahraničního obchodu dosáhly nového maxima, zlepšovala se i situace na trhu práce. Nejvýznamnější bylo oživení cenového růstu v posledním čtvrtletí.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/zaver-roku-2016-prinesl-zlom-v-cenovem-vyvoji/
Deskriptory: situace ekonomická; HDP; ceny; trh práce; zaměstnanost; statistika; ČR
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EU
Co se dělo v evropských regionech v uplynulých pěti letech. / Junášek, Ondřej
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 5 (2017), s. 11-13.:obr.
Regionální rozdíly nalezneme ve většině zemí Evropské unie. Silné oblasti metropolí zpravidla dominují v socio-ekonomických i demografických statistikách nad ostatními evropskými regiony. Například v Praze je šestý nejvyšší HDP na obyvatele v EU.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/05/co-se-delo-v-evropskych-regionech-vuplynulych-peti-letech/
Deskriptory: regiony; migrace; stárnutí; situace ekonomická; HDP; struktura populace;
nezaměstnanost; statistika; EU
EU
Deficity se snižují. / Súkupová, Karolína
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 5
V roce 2016 činil celkový rozpočtový deficit v Evropské unii 1,7 % hrubého domácího
produktu. Od roku 2007 to byl nejnižší schodek.
Dostupný z: http://www.statistikaamy.cz/2017/05/deficity-se-snizuji/
Deskriptory: situace ekonomická; HDP; rozpočet státní; statistika; EU

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
ČR; EU
Spotřebitelské ceny v ČR se významně zvýšily. / Súkupová, Karolína
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 1 (2017), s. 16.:obr.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/01/spotrebitelske-ceny-v-cr-se-vyznamne-zvysily/
Deskriptory: ceny; statistika; EU
ČR
Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil. / Vrabcová, Jana
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 1 (2017), s. 32-33.:obr.
Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své
závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském. Proč se senioři zadlužují.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/01/pocet-exekuci-na-starobni-duchodyse-od-roku-2004-ztrojnasobil/
Deskriptory: důchodci; půjčky; regiony; gender; statistika; VÚPSV; ČR
ČR
Indexy spotřebitelských cen v roce 2016. / Trexler, Jiří
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 2 (2017), s.14-15.:obr., tab.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/02/indexy-spotrebitelskych-cen-v-roce2016/
Deskriptory: ceny; inflace; statistika; ČR
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ČR
Dobré praxe sociálního začleňování.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 5 (2017), s. 3-5.
Deskriptory: vyloučení sociální; integrace; organizace neziskové; obce; konference; ČR

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
EU
Aktuální aspekty vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb. / SEIDL, Petr
- CHROMEČKOVÁ, Monika
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 9-13.
Rozbor aktuální právní úpravy směrnice Evropského parlamentu o vysílání pracovníků v
rámci poskytování služeb a návrh na její revizi
Deskriptory: vysílání pracovníků; EU; služby; inspekce práce; podmínky pracovní
ČR
Pracovní pohotovost. / BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 14-17.
Deskriptory: ČR; právo pracovní; doba pracovní
ČR
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek. / CHLÁDKOVÁ, Alena
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 18-19.
Deskriptory: doba pracovní; odměňování; právo pracovní; ČR
ČR
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy. / KALVODA, Aleš
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 20-21.
Deskriptory: mzda zaručená; inspekce práce; odměňování; kontrola; ČR; zaměstnavatelé
ČR
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2017. /DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 26-30.
Deskriptory: pojištění zdravotní; zákonodárství; právo pracovní; zab. nemocenské; daně
z příjmu; podpora sociální; zaměstnanost; základ vyměřovací; ČR; pojistné
ČR
Založení odborové organizace a ochrana před rozvázáním pracovního poměru.
/BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 42-44.
Deskriptory: odbory; ukončení zaměstnání; ČR; právo pracovní; dialog sociální
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ČR
Vrácení podpory v nezaměstnanosti. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 45-49.
Deskriptory: zab. v nezaměstnanosti-dávky; nezaměstnanost; dávky; zneužívání dávek;
ČR; uchazeči o práci
EU; Japonsko
Vybrané trendy v nezaměstnanosti mladých v Evropské unii a Japonsku. /Stuchlíková, Zuzana - Bič, Josef
In: Scientia et Societas. - Roč.13, č. 1 (2017), s. 73-90.
Cílem článku je identifikovat, jak ekonomická krize z konce minulé dekády a následný
růst nezaměstnanosti postihly mladou generaci ve věku 15-24 let v EU a Japonsku. Uvádí
podobné, příp. odlišné projevy participace mladých na trhu práce v posledních letech s
důrazem na období do roku 2014. Jsou stručně nastíněna opatření, která jsou pro podporu zaměstnanosti této věkové skupiny v EU i Japonsku přijímána.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://files.sets.cz/200000223bf86fc0824/2017_01_sets.pdf
Deskriptory: nezaměstnanost mládeže; EU; Japonsko; politika zaměstnanosti; vývoj; trh
práce
ČR; EU
Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské. / Holý, Dalibor - Erhartová, Jitka
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 1 (2017), s. 30-31.:obr.
Výsledky strukturální mzdové statistiky ukazují, že v Evropě - i v rámci EU - jsou neobyčejně vysoké rozdíly mezi mzdovými úrovněmi jednotlivých států. ČR patří mezi státy,
kde jsou mzdy velmi nízké ľ vůči průměru EU je na 37 %. Srovnání mezd podle parity
kupní síly. Pracující chudoba. V České republice jsou celoevropsky jedny z nejvyšších rozdílů ve mzdách mužů a žen, ty pobíraly jen tři čtvrtiny celoroční mzdy mužů. Nadstandardní jsou tu také rozdíly ve výdělcích podle stupně dosaženého vzdělání. Podíl zaměstnanců, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánové mzdy, je v ČR vyšší, než tvoří
celoevropský průměr.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/01/padl-mytus-ze-mzdy-v-cr-jsou-rovnostarske/
Deskriptory: mzdy; diferenciace; mzda průměrná; síla kupní; zaměstnanci; chudoba; příjmy nízké; statistika; ČR; EU
ČR
Nejvíce cizinců podniká v Praze. / Marešová, Jarmila
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 2 (2017), s. 36-37.:obr.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/02/nejvice-cizincu-podnika-v-praze/
Deskriptory: podnikání soukromé; cizinci; zaměstnanci; statistika; ČR
EU
Nízká minimální mzda. / Súkupová, Karolína
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 3 (2017), s. 18.:obr.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/03/nizka-minimalni-mzda/
Deskriptory: mzda minimální; EU
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ČR; EU
Podíl volných míst je v Česku nejvyšší v Unii. / Súkupová, Karolína
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 20.:obr.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/podil-volnych-mist-je-v-cesku-nejvyssi-v-unii/
Deskriptory: příležitosti pracovní; statistika; ČR; EU
ČR
Dlouhodobá nezaměstnanost je nejnižší od roku 1997. / Mendlová, Ilona - Holý,
Dalibor
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 30.31.:obr.
Počet lidí hledajících zaměstnání déle než jeden rok sestoupil na konci roku na rekordně
nízkou úroveň. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými převládají ženy a lidé ve vyšším věku.
Naopak většina mladých lidí si je schopná nalézt zaměstnání do jednoho roku. Počty nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaných a jejich podíl, 1993ľ2016. Podíl dlouhodobě
nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti v EU28 v roce 2016.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/dlouhodoba-nezamestnanost-je-nejnizsi-od-roku-1997/
Deskriptory: nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; EU; statistika; ČR
ČR
Nezaměstnanost, 1 jev - 2 ukazatele. / Košťáková, Tereza
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 38.
Pokud chceme v ČR zkoumat nezaměstnanost, nabízí se dva základní ukazatele: míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných osob. Oba ukazatele sledují tentýž jev, nezaměstnanost, a přesto je každý z nich jiný a poskytuje jiné výsledky. Jaké jsou mezi nimi
rozdíly.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/nezamestnanost-1-jev-2-ukazatele/
Deskriptory: nezaměstnanost; ukazatele; definice; statistika; ČR
ČR
Na trhu práce dochází k diskriminaci hlavně kvůli věku a pohlaví.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 2.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: diskriminace pracovní; nerovnost; ČR; staří; ženy
ČR
Příležitost dělá zaměstnance v Moravskoslezském kraji.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 2.
Projekt Příležitost dělá zaměstnance realizovaný Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v
Ostravě, díky kterému dostane přes sedm set sociálně vyloučených šanci na návrat do
běžné společnosti.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: poradenství pracovní; vyloučení sociální; politika zaměstnanosti; trh práce;
ČR
ČR
Jak se zmněnily pracovní vyhlídky absolventů?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 5.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: trh práce; absolventi; odměňování; příležitosti pracovní; ČR
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ČR
V Česku dál ubývá nezaměstnaných.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), S. 3.
Sitace na trhu práce ke konci dubna 2017 v krajích a vybraných okresech. Uveden počte
nezaměstnaných, krátkodobé pracovní poměry, volná pracovní místa, průměrný věk nezaměstnaných, profese uchazečů o práci.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: nezaměstnanost; trh práce; kraje; statistika; ČR; vzdělání dosažené; uchazeči o práci
ČR
Lidem, kteří dlouho hledají práci, pomáhají nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 3.
Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. V tomto ohledu sklízejí úspěch především zprostředkovatelská práce Úřadu,
úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace aktivní politiky zaměstnanosti.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: nezaměstnanost dlouhodobá; politika zaměstnanosti; rekvalifikace; ČR;
služba veřejná
ČR
Pakty zaměstnanosti chtějí pomoci firmám i lidem bez práce.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 4.
Pakty zaměstnanosti vytvářejí podmínky pro zlepšení situace na trhu práce v jednotlivých
regionech. Je to strategické partnerství, které uzavírají kraj, firmy, školy, zástupci zaměstnavatelů, Úřadů práce, odborů a dalších institucí na úrovni krajů. Zaměřují se především na ohrožené skupiny na trhu práce.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: trh práce; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; dialog sociální; ČR; regiony; kraje
ČR
Nelegální zaměstnávání - stále poměrně častá praxe některých zaměstnavatelů.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 5 (2017), s. 7.
Kontroly nelegálního zaměstnávání prováděné Státním úřadem inspekce práce.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30587/Prace_socpol_05_17.pdf
Deskriptory: trh práce; ekonomika skrytá; inspekce práce; kontrola; zaměstnanost
skrytá; ČR
ČR
Nekolidující zaměstnání - změna právní úpravy. / Bičáková, Olga
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 5 (2017), s. 23-25.
Cílem novely zákona o zaměstnanosti je vytvářet podmínky pro to, aby uchazeči o zaměstnání byli více motivováni k hledání zaměstnání, které bude zakládat účast na nemocenském pojištění a bude zdrojem příjmu pro zabezpečení jejich životních potřeb. Proto
nová právní úprava zamezuje vykonávat v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání činnost na základě dohody o provedení práce.
Dostupné z: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/952C7FD8-6323-4557-9C6AB20B44F6EAA8/16115/NP_5_2017_str_2325.pdf
Deskriptory: právo pracovní; zákonodárství; zaměstnanost; uchazeči o práci; poměr pracovní; ČR
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ČR
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR. / Benešová, Eva
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 5 (2017 ), s. 2-4.
Je rozebrán konkrétní případ změny pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou
s poukázáním na přístup Ústavního soudu k problému.
Deskriptory: právo pracovní; zaměstnání dočasné; poměr pracovní; ČR; řízení soudní
ČR
Zvýšené odstupné a zákaz diskriminace. / Bukovjan, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 5 (2017), s. 28-30.
Je popsán případ diskriminace zaměstnance z důvodu věku, kdy mu vzhledem ke vzniku
nároku na důchod nebylo přiznáno zvýšené odstupné, které ostatním zaměstnancům garantuje kolektivní smlouva. Nejvyšší soud, který se případem zabýval, dospěl k závěru,
že důvody, které zaměstnavatele vedly k znevýhodnění určité skupiny zaměstnanců z důvodu věku, nelze považovat za ospravedlnitelné.
Deskriptory: právo pracovní; smlouvy kolektivní; ukončení zaměstnání; diskriminace;
kompenzace; náhrada mzdy; ČR
ČR
Stárnutí populace - jev, před kterým nelze zavírat oči. / Provazníková, Renata
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 6 (2017), s. 6-7.
V dubnu se konala konference na téma "Stárnutí populace - dopad na pracovní trh". Na
konferenci vystoupili odborníci, kteří k otázce stárnutí populace a jejím dopadům na pracovní trh měli co říci z pophledu různých oblastí. Všichni se shodli, že o problematice se
musí nejen mluvit, ale je nutné i jednat a činit konkrétní opatření.
Deskriptory: stárnutí; trh práce; práce-staří; konference; ČR
ČR
Třetina mladých nevyužívá svoji kvalifikaci. / Strašilová, Gabriela
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 5 (2017), s. 26-27.:obr., tab.
V roce 2016 byly do VŠPS zařazeny i otázky o situaci mladých na trhu práce v jednotlivých zemích EU. Z odpovědí na otázku o uplatnění vzdělání v zaměstnání vyplynulo, že s
růstem úrovně formálního vzdělání roste i spokojenost s jeho uplatněním v praxi.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/05/tretina-mladych-nevyuziva-svoji-kvalifikaci/
Deskriptory: trh práce; kvalifikace odborná; vzdělání dosažené; mobilita pracovní; statistika; ČR
SIG: uložené 2061
mezinárodní; ČR
Genderové aspekty digitalizace práce - přehledové studie. / Zajíčková, Drahomíra
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 26 s.
Jako řada dalších společenských procesů dopadá proces digitalizace práce rozdílně na
ženy i muže, a to v mnoha různých ohledech. Které z nich identifikoval zahraniční výzkum práce? Jaké se rýsují trendy a z nich vyplývající úkoly pro politiku?
Deskriptory: Mezinárodní; ČR; trh práce; společnost informační; flexibilita pracovní; gender; rovnost; sladění pracovního a rodinného života; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; VÚPSV
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mezinárodní
Z historie International Labour Organization (ILO) - Mezinárodní organizace
práce (MOP). / Tomeš, Igor
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 3 (2017), s. 17-24.
Deskriptory: MOP; Mezinárodní; historie; práce obecně; organizace práce; dialog sociální; dohody; podmínky pracovní; právo pracovní
Evropa střední a východní
Práce v zahraničí láká především odborníky.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 3 (2017), s. 4.:obr.
Téměř polovina zaměstnaných lidí v zemích střední a východní Evropy deklaruje, že by
byla ochotná vycestovat za prací do zahraničí. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu
Work Migration Abroad, který se uskutečnil v 11 zemích na vzorku 35 476 respondentů.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30006/Prace_socpol_03_17.pdf
Deskriptory: Evropa střední a východní; pracovníci migrující; pracovníci; migrace; šetření; výzkum
EU
Rozdíl mezi příjmy žen a mužů v Česku patří k největším v Evropě.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 3 (2017), s. 4.
Genderové rozdíly v oblasti odměňování, vzdělanosti, délky života, životního stylu a kriminality.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30006/Prace_socpol_03_17.pdf
Deskriptory: EU; ČR; mzdy; diferenciace; muži; ženy; gender; odměňování
ČR
Pracovní schopnost české pracovní síly ve věku 50+ a její vztah s vybranými demografickými a antropometrickými proměnnými. / Hlaďo, Petr - Pokorný, Bohumil Petrovová, Markéta
In: Kontakt. - Roč.19, č. 2 (2017), s. 156-166,.:tab.
Příspěvek předkládá data a jejich hodnocení získaná z měření pracovní schopnosti pomocí
indexu WAI (index pracovní schopnosti) u 361 pracovníků starších 50 let šesti podniků a
organizací z oboru bankovnictví, státní správy, zdravotnictví a průmyslové sféry a současně uvádí akuální poznatky o možnostech objektivizace pracovní schopnosti v reálných
podmínkách u českých zaměstnavatelů metodou stanovení indexu WAI.
Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/2~2017/1253-pracovni-schopnost-ceske-pracovni-sily-ve-veku-50-a-jeji-vztah-s-vybranymi-demografickymi-a-antropometrickymi-promennymi
Deskriptory: stárnutí; zdroje lidské; pracovníci starší; ČR; trh práce; stav zdravotní; šetření
ČR
Zákaz diskriminace starobních důchodců při vyplácení nadstadardního odstupného.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 6 (2017), s. 10-12.
Je popsán případ, kdy zaměstnankyni, která byla propuštěná pro nadbytečnost, bylo odmítnuto odstupné, které ji zaručuje zákoník práce. V kolektivní smlouvě bylo ujednáno,
že odstupné nenáleží pracovníkům, kteří v době propuštění pobírají starobní důchod.
Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR je takovéto ujednání diskriminační a důvody, které
zaměstnavatele vedly k znevýhodnění určité skupiny zaměstnanců z důvodu věku nelze
považovat za ospravedlnitelné a použité prostředky za přiměřené.
Deskriptory: důchodci pracující; ukončení zaměstnání; právo pracovní; smlouvy kolektivní; ČR; diskriminace pracovní
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ČR
Zkušební doba. / Vrajík, Michal
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 6 (2017), s. 2-7.
Sjednání zkušební doby, její délka, zrušení pracovního poměru ve zkušební době a jeho
neplatnost
Deskriptory: poměr pracovní; právo pracovní; ČR; vztahy pracovní

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
ČR
Firmy mohou opět žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 4 (2017), s. 3.:obr.
Příspěvek ve výši až 6 milionů korun ročně mohou získat zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do odborného rozvoje svých pracovníků.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30315/Prace_socpol_04_17.pdf
Deskriptory: ČR; vzdělávání-výcvik; zaměstnanci; pracovníci; financování; zaměstnavatelé; projekty

OBYVATELSTVO, MIGRACE
ČR
V české společnosti přibývá vzdělanějších žen. / Petráňová, Marta - Mejstřík, Bohuslav
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 2 (2017), s. 34-35.:obr.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/02/v-ceske-spolecnosti-pribyva-vzdelanejsich-zen/
Deskriptory: vzdělanost; vzdělání dosažené; vzdělávání celoživotní; statistika; ČR; ženy
ČR
Narozených i sňatků opět přibývá. / Němečková, Michaela
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 4 (2017), s. 32-33.:obr.
Pohyb obyvatelstva, 2011ľ2016. Bilance přirozené měny je v posledních letech jako na
houpačce. Více dětí i při nižším počtu žen v reprodukčním věku. Průměrný věk žen při
narození dítěte zůstal pod hranicí 30 let.
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/narozenych-i-snatku-opet-pribyva/
Deskriptory: demografie; porodnost; úmrtnost; migrace vnitřní; sňatečnost; děti nemanželské; statistika; ČR
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RŮZNÉ
ČR
Jaká je podpora vědy a výzkumu? / Štampach, Marek
In: Statistika a my. - Roč.7, č. 2 (2017), s. 32-33.:obr.
Podpora výzkumu a vývoje (VaV) je důležitou součástí úspěšné a prosperující ekonomiky.
Jaká je realita řeči statistických čísel. Podíl výdajů na VaV na HDP v zemích EU v r. 2015
(v %).
Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/02/jaka-je-podpora-vedy-a-vyzkumu/
Deskriptory: výzkum; financování; výdaje; statistika; EU; ČR
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
SIG: uložené 2057
EU
Boosting social enterprise development: Good practice compendium.[Posílený
rozvoj sociálních podniků: Kompendium osvědčených postupů.]
Paris: OECD/EU, 2017. - 244 s. - ISBN 978-92-64-26849-4.
Sociální podniky jsou dlouhodobými činiteli inkluzivního růstu a demokratizace ekonomické a sociální sféry a dokázaly odolat ekonomickým nepříznivým událostem, přičemž
se stále zabývaly socioekonomickými výzvami inovativními způsoby, reintegrovaly lidi
zpět na pracovní trh a přispívaly k celkové sociální soudržnosti. Toto kompendium odvozuje ponaučení pro posilování sociálních podniků z analýzy 20 iniciativ v několika členských státech EU, které pokrývají celou řadu oblastí politiky od právních rámců, financí,
přístupu na trh a podpůrných struktur, ke vzdělávání a odborným kvalifikacím.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7996&furtherPubs=yes (published: 18/05/2017)
Deskriptory: EU; ekonomika sociální; integrace; soudržnost sociální; financování; vzdělávání-výcvik; poradenství; solidarita; trh práce

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
mezinárodní
The social security number: A small device underpinning big systems.[Číslo sociálního zabezpečení: Malé zařízení, které podporuje velké systémy.] / PAUL-ANTHELME,
Adele
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 1 (2017), s. 3-17.: -lit.
Deskriptory: Mezinárodní; zab. sociální; správa
Asie
Worldview: An introduction to social security in Georgia.[Světový pohled: Úvod do
sociálního zabezpečení v Gruzii.] / McKINNON, Roddy
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 1 (2017), s. 49-50.
Úvodní článek k sekci o sociálním zabezpečení v Gruzii.
Deskriptory: Asie; zab. sociální
Asie
The evolution of the Georgian social protection system since independence: An
unclear future despite recent expansion.[Vývoj gruzínského systému sociální
ochrany od nezávislosti: nejasná budoucnost navzdory nedávné expanzi.] / GUGUSHVILI,
Dimitri
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 1 (2017), s. 51-77.:obr.,tab.,-lit.
Deskriptory: Asie; zab. sociální; správa; stát sociální; ochrana sociální; systém
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SIG: uložené 2055
mezinárodní
Access to social protection for people working on non-standard contracts and as
self-employed in Europe: A study of national policies.[Přístup k sociální ochraně pro
lidi pracující na nestandardních smlouvách a jako osoby samostatně výdělečně činné v
Evropě: Studie národních politik.] / SPASOVA, Slavina - BOUGET, Denis - GHAILANI, Dalia - VANHERCKE, Bart
Brussels: European Commission, 2017. - 97 s.: příl. - ISBN 978-92-79-67040-4.
Ekonomické změny a transformace na trhu práce v Evropě vedly k nárůstu nestandardní
práce a nových forem samostatné výdělečné činnosti, stejně jako k nárůstu přechodů z
jednoho postavení na trhu práce do druhého - s velkými rozdíly mezi zeměmi, odvětvími,
věkovými skupinami a pohlavím. V této souvislosti se evropské systémy sociální ochrany
potýkají s narůstajícími nároky na krytí sociálních rizik pro tyto pracovníky. Tato souhrnná zpráva popisuje sociální situaci a situaci na trhu práce osob samostatně výdělečně
činných a nestandardních pracovníků v 35 evropských zemích. Rovněž analyzuje jejich
zákonný a účinný přístup k hlavním programům sociální ochrany a identifikuje nedávné
národní reformy zaměřené na rozšíření jejich sociální ochrany.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7993&furtherPubs=yes (published: 05/05/2017)
Deskriptory: Mezinárodní; EU; trh práce; práce netypická; pracovníci; samostatní;
ochrana sociální; reforma; péče zdravotní; zab. nemocenské; zab. důchodové; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; péče dlouhodobá
V. Británie
Worlds of welfare collide: Implementing a European unemployment benefit
scheme in the UK.[Světy blahobytu kolidují: Implementování evropského systému
dávky v nezaměstnanosti ve Spojeném království.] / McKEEVER, Gráinne - SIMPSON,
Mark
In: European Journal of Social Security. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 21-44.: -lit.
Finanční krize po roce 2007 přinesla obnovený zájem o evropský systém dávek v nezaměstnanosti (EUBS) jako projev solidarity mezi občany různých členských států a ekonomického stabilizátoru v případě budoucích asymetrických šoků. Celoevropská dávka by
fungovala v tandemu s existujícími národními dávkami v nezaměstnanosti. To vytváří výzvy kompatibility vzhledem k různorodosti přístupů k sociálnímu zabezpečení v rámci
Unie založených na nejméně čtyřech filozofických základech: liberálního, konzervativního,
sociálně demokratického a jihoevropského. Tento článek se zabývá možnými právními,
provozními a politickými obtížemi spojenými s implementací EUBS ve Spojeném království.
Deskriptory: V. Británie; EU; zab. sociální; stát sociální; zab. v nezaměstnanosti
EU
Recent case before the Court of Justice of the European Union.[Nedávné řízení
před Soudním dvorem Evropské unie.] / VERSCHUEREN, Herwig
In: European Journal of Social Security. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 71-82.: -lit.
Rozsudek komentovaný v tomto článku se opět zabývá otázkou, do jaké míry mají ekonomicky neaktivní mobilní občané EU nárok na sociální dávky v hostitelském státě.
Deskriptory: EU; osoby migrující; populace ekonomicky neaktivní; dávky; řízení soudní;
právo
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Rakousko
Die österreichische Sozialversicherung im Jahr 2016. Gebarungsergebnisse
2016.[Rakouské sociální zabezpečení v roce 2016. Výsledky finančního hospodaření.]
/ETLINGER, Thomas - FIRZINGER, Thomas
In: Soziale Sicherheit. - Roč.70, č. 5 (2017), s. 195-217.:obr., tab.
Předběžné výsledky finančního hospodaření nositelů sociálního pojištění za r. 2016 vykazují celkové příjmy ve výši 60 189 mil. eur a celkové výdaje ve výši 60 153 mil. eur. Ve
srovnání s rokem 2015 jde o zvýšení o 3,3 %.
Deskriptory: zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; pojištění;
statistika

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Brazílie
Survivors' pensions and their impact on the Brazilian labour market.[Pozůstalostní důchody a jejich dopad na brazilský trh práce.] / NAGAMINE COSTANZI, Rogério ANSILIERO, Graziela - DA SILVA BICHARA, Julimar
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 1 (2017), s. 19-48.:obr.,tab.,-lit.
Analýza situace v Brazílii ukazuje, že je třeba reformovat pozůstalostní důchody vzhledem ke změnám na trhu práce (rostoucí zaměstnanost žen).
Deskriptory: Brazílie; důchod vdovský; zab. důchodové; reforma; trh práce; pracovníci;
ženy
Asie
The challenge of pension reform in Georgia: Non-contributory pensions and elderly poverty.[Výzva důchodové reformy v Gruzii: nepříspěvkové důchody a chudoba
starých lidí.] / NUTSUBIDZE, Tamila - NUTSUBIDZE, Khatuna
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 1 (2017), s. 79-108.:obr.,tab.,-lit.
Gruzínský národní systém sociálního zabezpečení poskytuje téměř univerzální pokrytí nepříspěvkovým základním důchodem. Fiskální tlaky a stárnutí populace vyžadují zlepšení
důchodového systému za účelem zajištění jeho udržitelnosti. Článek prezentuje možné
důchodové reformy (zvýšení zákonného důchodového věku, snížení štědrosti dávek prostřednictvím testování na prostředky).
Deskriptory: Asie; zab. sociální; zab. důchodové; reforma; systém; chudoba; staří
Maďarsko; EU
European handling of implicit and explicit government debt as an obstacle to
the funding-type pension reforms.[Evropské zacházení s implicitním a explicitním
vládním dluhem jako překážka důchodových reforem fondového typu.] / BANYÁR, József
In: European Journal of Social Security. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 45-62.:obr.,tab.,-lit.
Ve světle analýzy maďarských zkušenosti a z toho plynoucích ponaučení ukazuje autor v
tomto článku, že podmínky Paktu stability a růstu (SGP, tzv. Maastrichtská kritéria) jsou
překážkami žádoucí reformy důchodových systémů typu pay-as-you-go (PAYG). V návaznosti na to je prezentován návrh na modifikaci těchto kritérií, aby byl tento problém eliminován. Hlavním problémem paktu SGP je, že se zabývá pouze explicitním vládním dluhem a ignoruje implicitní dluh. Autor rovněž přezkoumává důvody a možné typy financování důchodových systémů a navrhuje jednoduchý model pro určení pravděpodobného
časového rozpětí přechodu od PAYG systému na plně fondový.
Deskriptory: Maďarsko; EU; zab. důchodové; reforma; financování
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SIG: uložené 2058
mezinárodní
Weĺll Live to 100 ľ How Can We Afford It?[Budeme žít do stovky - Jak si to můžeme
dovolit?]
Geneva: World Economic Forum, 2017. - 23 s.: příl.
Očekávaná délka života po celém světě stoupá. Tento pozitivní trend přináší také obrovský nápor zejména na důchodové systémy. Tento příspěvek se zabývá problémy, kterým
čelí důchodové systémy, včetně dopadu stárnoucí společnosti, a kvantifikuje velikost nedostatku úspor. Poskytuje doporučení návrhu systému a opatření pro tvůrce politik, aby
se zajistilo, že důchodové systémy budou ve stárnoucí společnosti finančně dostupné pro
všechny. Příspěvek je doplněn případovými studiemi o reformách důchodového systému viz uložené 2059.
Dostupné 5.6.2017 z:https://www.weforum.org/whitepapers/we-ll-live-to-100-how-canwe-afford-it (published: 26 May 2017)
Deskriptory: Mezinárodní; zab. důchodové; systém; financování; stárnutí
SIG: uložené 2059
mezinárodní
Retirement System Reform.[Reforma důchodového systému.]
Geneva: World Economic Forum, 2017. - 59 s.
Tato příručka prezentuje 12 případových studií o přístupech vlád, penzijních fondů a podniků k řešení problémů, kterým čelí jejich vlastní důchodové systémy. Zdůrazňuje iniciativy, které byly podniknuty, a získaná ponaučení pro ty, kteří hledají budoucí důchodové
reformy.
Dostupné 5.6.2017 z:https://www.weforum.org/whitepapers/case-studies-in-retirementsystem-reform (published: 26 May 2017)
Deskriptory: Mezinárodní; zab. důchodové; systém; reforma; financování; zaměstnavatelé; fondy; 1. pilíř; 2. pilíř; 3. pilíř

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
mezinárodní
The state of dying. Mortality in a comparative perspective - the interplay
between cash and care.[Stav umírání. Úmrtnost v komparativním pohledu - vzájemná
souvislost mezi penězi a péčí.] / FORSLUND, Maria
In: European Journal of Social Security. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 4-20.:obr.,tab.,-lit.
Účelem tohoto příspěvku je prozkoumat vzájemnou souvislost mezi penězi a péčí v sociálním státě analyzováním konkrétní příčiny úmrtí (cerebrovaskulárních onemocnění) ve
vztahu ke zdravotní péči a nemocenským dávkám. Údaje OECD Health Statistics and the
Comparative Welfare Entitlements Dataset2 jsou shromážděny pro období 1980-2011,
analyzováno je 14 zemí. Výsledky ukazují, že zdravotní péče a nemocenské dávky mají
kombinovaný dopad na snížení úmrtnosti. Výsledky naznačují, že úroveň nemocenských
dávek do určité míry modifikuje úmrtnost. Při poskytování zdravotní péče na fixní úrovni,
měřené jako medikace a technologie, se úmrtnost snižuje při zvyšování úrovně nemocenských dávek. Výsledky jsou pro muže i ženy celkem podobné.
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zdravotnictví; péče zdravotní; nemocenské; stát sociální
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ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
V. Británie
Worlds of welfare collide: Implementing a European unemployment benefit
scheme in the UK.[Světy blahobytu kolidují: Implementování evropského systému
dávky v nezaměstnanosti ve Spojeném království.] / McKEEVER, Gráinne - SIMPSON,
Mark
In: European Journal of Social Security. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 21-44.: -lit.
Finanční krize po roce 2007 přinesla obnovený zájem o evropský systém dávek v nezaměstnanosti (EUBS) jako projev solidarity mezi občany různých členských států a ekonomického stabilizátoru v případě budoucích asymetrických šoků. Celoevropská dávka by
fungovala v tandemu s existujícími národními dávkami v nezaměstnanosti. To vytváří výzvy kompatibility vzhledem k různorodosti přístupů k sociálnímu zabezpečení v rámci
Unie založených na nejméně čtyřech filozofických základech: liberálního, konzervativního,
sociálně demokratického a jihoevropského. Tento článek se zabývá možnými právními,
provozními a politickými obtížemi spojenými s implementací EUBS ve Spojeném království.
Deskriptory: V. Británie; EU; zab. sociální; stát sociální; zab. v nezaměstnanosti

POSTIŽENÍ OBČANÉ
SIG: uložené 2051
EU
Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy
(2010 - 2020).COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT.[Zpráva o pokroku při
provádění evropské strategie v oblasti zdravotního postižení (2010-2020)
Brussels: European Commission, 2017. - 199 s.: příl.
Eliminace bariér, které brání zdravotně postiženým lidem v plném zapojení do společnosti, a využívání jejich práv je prioritou pro Evropskou komisi. Činnosti na úrovni EU
byly zarámovány v evropské strategii zdravotního postižení 2010-2020. Strategie identifikuje 10 hlavních oblastí činnosti: dostupnost, participace, rovnost, zaměstnanost, vzdělávání a výcvik, sociální ochrana, zdraví, externí činnost. Tato zpráva je příležitostí prezentovat pokrok, kterého bylo dosaženo v prvních 5 letech Strategie, a posoudit její koherentní a efektivní implementaci.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=22 (published: 16/02/2017)
Deskriptory: EU; postižení; integrace; rovnost; práce-postižení; vyloučení sociální; zaměstnanost; práce chráněná; vzdělávání-výcvik; ochrana sociální; péče zdravotní; práva
lidská; diskriminace; financování; bariéry

31

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
SIG: uložené 2050
EU
Social mobility in the EU.[Sociální mobilita v EU.] / LUDWINEK, Anna - ANDERSON,
Robert - AHRENDT, Daphne - JUNGBLUT, Jean-Marie - LEONCIKAS, Tadas
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 82 s. - ISBN 978-92897-1577-5.
Tato zpráva mapuje modely mezigenerační sociální mobility v zemích EU. Nejprve se zabývá absolutní sociální mobilitou - jak se změnily společnosti z hlediska strukturálních a
pracovních (profesních) změn a společenského pokroku. Poté se zaměřuje na relativní
sociální mobilitu ("sociální fluiditu") - příležitosti jednotlivců k pohybu mezi pracovními
(profesními) třídami. Nedávná sociální mobilita je zkoumána využitím údajů z evropského
sociálního průzkumu (ESS) a zjištění ze sítě evropských korespondentů Eurofoundu.
Zpráva také analyzuje současný politický diskurs a zkoumá, do jaké míry je sociální mobilita viditelná v politické agendě různých členských států a jak byla diskutována. Dále se
zabývá překážkami rovných příležitostí a politikami k jejich prosazování. Nakonec se zaměřuje na vývoj v posledním desetiletí, který by mohl podpořit sociální mobilitu v dětství
a v raném vzdělávání, školním a terciárním vzdělávání a na trhu práce.
Dostupné 28.5.2017 z:https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/social-mobility-in-the-eu (published: 19 April 2017)
Deskriptory: EU; vzdělávání-výcvik; rovnost; gender; kvalita života; služby; zaměstnanost; mobilita; trh práce; přechod do zaměstnání

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
EU
The growth of precarious employment in Europe: Concepts, indicators and the
effects of the global economic crisis.[Růst nejisté zaměstnanosti v Evropě: Pojmy,
ukazatele a dopady světové ekonomické krize.] / Gutiérrez-Barbarrusa, Tomás
In: International Labour Review. - Roč.155, č. 4 (2016), s. 477-508.
Od 70. let způsobila reorganizace výroby a neoliberální "flexibilizace", že zaměstnanost
ve vyspělých ekonomikách je stále nejistější. Při zkoumání pojmu nejistého zaměstnání
se autor soustřeďuje na dvě z jeho dimenzí - nejistotu a chudobu - které používá ke konstrukci "indexu nejistoty". Na základě údajů Eurostatu za období 1995-2015 sleduje růst
nejisté zaměstnanosti v celé EU-15 a v tomto ohledu hodnotí dopad globální ekonomické
krize v roce 2008. Obecně nejistá zaměstnanost po krizi vzrostla, tento trend byl více
ovlivněn chudobou na nejvíce deregulovaných trzích práce a více nejistotou v zemích jižní
Evropy.
Deskriptory: zaměstnanost; krize ekonomická; flexibilita pracovní; chudoba; EU
EU
The potential effects of labour market duality for countries in a monetary
union.[Potenciální účinky duality trhu práce pro země v měnové unii.] / Kosior, Anna Rubaszek, Michal - Wierus, Kamil
In: International Labour Review. - Roč.155, č. 4 (2016), s. 509-534.
Tento článek zkoumá, zda různá prevalence dočasných pracovních smluv v zemích hospodářské a měnové unie (EMU) může vysvětlit jejich odlišnou dynamiku nezaměstnanosti.
Deskriptory: zaměstnání dočasné; poměr pracovní; nezaměstnanost; EU
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SRN
Productivity in German manufacturing firms: Does fixed-term employment matter? [Produktivita v německých výrobních firmách: Má vliv zaměstnání na dobu určitou?]
/Nielen, Sebastian - Schiersch, Alexander
In: International Labour Review. - Roč.155, č. 4 (2016), s. 535-562.
S využitím rozsáhlého souboru dat německých výrobních podniků a různých panelových
datových modelů autoři zkoumají vztah mezi produktivitou práce a využíváním zaměstnání na dobu určitou.
Deskriptory: zaměstnání dočasné; produktivita práce; průmysl; SRN
Asie
An analysis of employment dynamics in the Republic of Korea: The role of temporary work and self-employment.[Analýza dynamiky zaměstnanosti v Korejské republice: Role dočasné práce a samostatné výdělečné činnosti.] / Anh, Taehyun
In: International Labour Review. - Roč.155, č. 4 (2016), s. 563-586.
Deskriptory: zaměstnání dočasné; zaměstnanost; samostatní; podnikání soukromé; Asie
EU
Temporary employment protection and productivity growth in EU economies.[Ochrana dočasné zaměstnanosti a růst produktivity v ekonomikách EU.] / Damiani, Mirella - Pompei, Fabrizio - Ricci, Andrea
In: International Labour Review. - Roč.155, č. 4 (2016), s. 587-622.
Tento článek zkoumá rozdíly na národní a odvětvové úrovni v celkovém faktoru produktivity (total factor productivity - TFP) nebo efektivnosti pro 14 evropských zemí a deset odvětví za období 1995-2007. Hlavním cílem je zjistit, do jaké míry legislativa na ochranu
zaměstnanosti pro pracovníky s dočasnými smlouvami ovlivňuje TFP. Výsledky ukazují,
že deregulace dočasného zaměstnání negativně ovlivňuje růst TFP v evropských ekonomikách a že na odvětvové úrovni tato liberalizace ovlivňuje odvětví s větší tendencí využívat dočasné pracovníky. Dále autoři zjistili, že deregulace dočasného zaměstnání sráží
odborný výcvik a získávání specificky firemních odborností.
Deskriptory: zaměstnání dočasné; flexicurity; produktivita práce; EU
EU
Labour protection and informal work: A cross-national analysis of European
countries, 2004-2012.[Ochrana práce a neformální práce: Mezinárodní analýza evropských zemí, 2004-2012.] / Flórez, Luz Adriana - Perales, Francisco
In: International Labour Review. - Roč.155, č. 4 (2016), s. 623-650.
Neformální práce, definovaná jako práce vykonávaná bez formální smlouvy, snižuje produktivitu, snižuje daňové příjmy a zhoršuje hospodářský růst. Snižování neformální práce
je politickým cílem ve vyspělých i v rozvojových zemích. Zejména od počátku globální finanční krize v roce 2008 snížila většina sociálně ekonomických reforem v celé Evropě
štědrost programů dávek v nezaměstnanosti a deregulovala ochranu zaměstnanosti. Autoři tvrdí, že zatímco tyto reformy mohly přispět ke snížení nezaměstnanosti, mohly také
zvýšit výskyt neformální práce. S využitím údajů z Evropského sociálního průzkumu za
roky 2004-12 zjistili, že ochrana práce je efektivní při snižování neformální zaměstnanosti.
Deskriptory: zaměstnanost; zaměstnanost skrytá; nezaměstnanost; EU
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EU
Youth employment security and labour market institutions: A dynamic perspective.[Zabepečení zaměstnanosti mládeže a instituce trhu práce: Dynamická perspektiva.] / Berloffa, Gabriella - Matteazzi, Eleonora - Sandor, Alina - Villa, Paola
In: International Labour Review. - Roč.155, č. 4 (2016), s. 651-678.
Posun zaměření politiky od zabezpečení pracovního místa k zabezpečení zaměstnanosti
vyžaduje dynamičtější měření výkonnosti mladých lidí na trhu práce. Tento článek
zkoumá zabezpečení zaměstnanosti mladých Evropanů přibližně pět let po ukončení
vzdělání.
Deskriptory: nezaměstnanost mládeže; politika zaměstnanosti; mládež; zaměstnanost;
EU; trh práce
EU
Regulating for decent work experience: Meeting the challenge of the rise of the
intern.[Regulování pro slušné pracovní praxe: Řešení problému vzestupu stáží.] /Owens,
Rosemary - Stewart, Andrew
In: International Labour Review. - Roč.155, č. 4 (2016), s. 679-710.
Důležitým rysem moderních trhů práce je růst neplacených "stáží" a jiných forem "pracovních praxí". Tato ujednání mohou odrážet pochopitelnou touhu uchazečů o zaměstnání
získat oporu na vysoce konkurenčních trzích práce. Mohou však otevřít možnost vykořisťování, neboť podniky a neziskové organizace tím nahrazují dříve placená vstupní pracovní místa, a mohou snížit sociální mobilitu. Přezkoumáním právních a politických reakcí
vybraných vyspělých zemí se autoři snaží položit základy pro účinnější reakci na to, co se
stalo jasnou výzvou pro dosažení cíle zajištění důstojné práce.
Deskriptory: práce neplacená; zaměstnanost; činnost dobrovolná; učni; politika zaměstnanosti; EU
SIG: uložené 2048
EU
Occupational safety and health in 2040: Four scenarios.[Zdraví a bezpečnost v
práci v r. 2040: Čtyři scénáře.] / PONCE DEL CASTILLO, Aída [EDI] - MEINERT, Sascha
[EDI]
Brussels: ETUI, 2017. - 82 s. - ISBN 978-2-87452-445-5.
Zdraví a bezpečnost v práci a prostředí na pracovišti se postupně vyvíjejí. Technologické
změny a nové formy práce v posledních letech zintenzivňují pracovní podmínky, proto
ETUI vyvinul soubor scénářů, jak se příští evropská generace vyrovná s těmito problémy
v r. 2040.
Dostupné 25.5.2017 z: http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/03/Guide_OSH_web.pdf
Deskriptory: EU; bezpečnost práce; podmínky pracovní; koncepce budoucí; dialog sociální
SIG: uložené 2050
EU
Social mobility in the EU.[Sociální mobilita v EU.] / LUDWINEK, Anna - ANDERSON,
Robert - AHRENDT, Daphne - JUNGBLUT, Jean-Marie - LEONCIKAS, Tadas
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 82 s. - ISBN 978-92897-1577-5.
Tato zpráva mapuje modely mezigenerační sociální mobility v zemích EU. Nejprve se zabývá absolutní sociální mobilitou - jak se změnily společnosti z hlediska strukturálních a
pracovních (profesních) změn a společenského pokroku. Poté se zaměřuje na relativní
sociální mobilitu ("sociální fluiditu") - příležitosti jednotlivců k pohybu mezi pracovními
(profesními) třídami. Nedávná sociální mobilita je zkoumána využitím údajů z evropského
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sociálního průzkumu (ESS) a zjištění ze sítě evropských korespondentů Eurofoundu.
Zpráva také analyzuje současný politický diskurs a zkoumá, do jaké míry je sociální mobilita viditelná v politické agendě různých členských států a jak byla diskutována. Dále se
zabývá překážkami rovných příležitostí a politikami k jejich prosazování. Nakonec se zaměřuje na vývoj v posledním desetiletí, který by mohl podpořit sociální mobilitu v dětství
a v raném vzdělávání, školním a terciárním vzdělávání a na trhu práce.
Dostupné 28.5.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/social-mobility-in-the-eu (published: 19 April 2017)
Deskriptory: EU; vzdělávání-výcvik; rovnost; gender; kvalita života; služby; zaměstnanost; mobilita; trh práce; přechod do zaměstnání
SIG: uložené 2049
EU
Benchmarking Working Europe 2017.[Ohodnocení pracující Evropy 2017.]
Brussels: ETUI, 2017. - 95 s.: příl. - ISBN 978-2-87452-448-6.
Toto nové vydání má za cíl vyhodnotit a analyzovat stav pracující Evropy pomocí víceúrovňového a vícerozměrného souboru ukazatelů. Slouží k posouzení toho, čeho stávající
politiky EU dosáhly, nebo především toho, čeho nedosáhly, zvláštní pozornost je věnována divergencím, které nyní v celé EU pozorujeme. Nastiňuje tedy některé politiky,
které je třeba v celé EU zavést, aby generovaly vyšší životní úroveň pro všechny, založenou na spravedlivé integraci a konvergenci směrem nahoru.
Dostupné 25.5.2017 z: http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/03/Benchmarking2017Webversion.pdf
Deskriptory: EU; situace ekonomická; daně; trh práce; rozvoj sociální; příležitosti pracovní; pracovníci migrující; mobilita pracovní; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost;
zaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; chudoba; pracovníci; ochrana sociální; nerovnost; mzdy; mzda minimální; vyjednávání kolektivní; vztahy industriální; dialog sociální;
politika sociální; práce netypická
SIG: uložené 2051
EU
Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy
(2010 - 2020).COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT.[Zpráva o pokroku při
provádění evropské strategie v oblasti zdravotního postižení (2010-2020)
Brussels: European Commission, 2017. - 199 s.: příl.
Eliminace bariér, které brání zdravotně postiženým lidem v plném zapojení do společnosti, a využívání jejich práv je prioritou pro Evropskou komisi. Činnosti na úrovni EU
byly zarámovány v evropské strategii zdravotního postižení 2010-2020. Strategie identifikuje 10 hlavních oblastí činnosti: dostupnost, participace, rovnost, zaměstnanost, vzdělávání a výcvik, sociální ochrana, zdraví, externí činnost. Tato zpráva je příležitostí prezentovat pokrok, kterého bylo dosaženo v prvních 5 letech Strategie, a posoudit její koherentní a efektivní implementaci.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=22 (published: 16/02/2017)
Deskriptory: EU; postižení; integrace; rovnost; práce-postižení; vyloučení sociální; zaměstnanost; práce chráněná; vzdělávání-výcvik; ochrana sociální; péče zdravotní; práva
lidská; diskriminace; financování; bariéry
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SIG: uložené 2052
EU
2016 annual report on intra-EU labour mobility.[Výroční zpráva o pracovní mobilitě
uvnitř EU 2016.] / FRIES-TERSCH, Elena - TUGRAN, Tugce - BRADLEY, Harriet
Brussels: European Commission, 2017. - 199 s.: příl.. - ISSN 2529-3281. - ISBN 978-9279-68953-6.
V roce 2015 bydlelo téměř 11,3 milionů občanů EU v produktivním věku v jiném členském státě, než ve kterém mají státní občanství. Tato zpráva prezentuje přehled mobility
v rámci EU i ekonomickou integraci mobilních pracovníků. Kromě toho se zpráva v tomto
roce zaměřuje na pracovníky, kteří se vrací do země svého původu, a na mobilitu ve
vyšším věku (důchodci pohybující se v rámci EU). Tato zpráva byla původně zveřejněna v
roce 2016, ale v květnu 2017 byl proveden omezený počet změn.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7981&furtherPubs=yes (published: 21/02/2017)
Deskriptory: EU; mobilita pracovní; migrace vnitřní; pracovníci; důchodci pracující
SIG: uložené 2054
EU
Labour market performance of refugees in the EU.[Výkonnost uprchlíků na trhu
práce v EU.] / PESCHNER, Jörg
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 24 s.: příl. - ISBN 97892-79-68446-3.
Tento příspěvek analyzuje individuální a sociodemografické faktory, které stojí za nízkou
mírou zaměstnanosti uprchlíků ve srovnání s jednotlivci narozenými v EU, ale také ve
srovnání s jinými migranty.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7992&furtherPubs=yes (published: 05/05/2017)
Deskriptory: EU; trh práce; cizinci; pracovníci migrující; zaměstnanost
SIG: uložené 2055
mezinárodní
Access to social protection for people working on non-standard contracts and as
self-employed in Europe: A study of national policies.[Přístup k sociální ochraně pro
lidi pracující na nestandardních smlouvách a jako osoby samostatně výdělečně činné v
Evropě: Studie národních politik.] / SPASOVA, Slavina - BOUGET, Denis - GHAILANI, Dalia - VANHERCKE, Bart
Brussels: European Commission, 2017. - 97 s.: příl. - ISBN 978-92-79-67040-4.
Ekonomické změny a transformace na trhu práce v Evropě vedly k nárůstu nestandardní
práce a nových forem samostatné výdělečné činnosti, stejně jako k nárůstu přechodů z
jednoho postavení na trhu práce do druhého - s velkými rozdíly mezi zeměmi, odvětvími,
věkovými skupinami a pohlavím. V této souvislosti se evropské systémy sociální ochrany
potýkají s narůstajícími nároky na krytí sociálních rizik pro tyto pracovníky. Tato souhrnná zpráva popisuje sociální situaci a situaci na trhu práce osob samostatně výdělečně
činných a nestandardních pracovníků v 35 evropských zemích. Rovněž analyzuje jejich
zákonný a účinný přístup k hlavním programům sociální ochrany a identifikuje nedávné
národní reformy zaměřené na rozšíření jejich sociální ochrany.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7993&furtherPubs=yes (published: 05/05/2017)
Deskriptory: Mezinárodní; EU; trh práce; práce netypická; pracovníci; samostatní;
ochrana sociální; reforma; péče zdravotní; zab. nemocenské; zab. důchodové; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; péče dlouhodobá
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SIG: uložené 2056
EU
Reactivate - Targeted mobility scheme.[Znovu aktivovat - Program cílené mobility.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. - 14 s. - ISBN 978-92-7967010-7.
Tato příručka poskytuje přehled o programu EU Znovu aktivovat, což je program pracovní mobility pro uchazeče o zaměstnání starší 35 let. Tento program pomáhá uchazečům o zaměstnání znovu aktivovat svou kariéru hledáním placeného zaměstnání, stáže
nebo učňovského vzdělávání v jiném členském státě, než kde mají pobyt. Podporuje také
zaměstnavatele, aby přijímali na volná pracovní místa, která je obtížné zaplnit.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7994&furtherPubs=yes (published: 12/05/2017)
Deskriptory: EU; politika zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; uchazeči o práci; návrat
do práce
SIG: uložené 2062
EU
Retention and Re-integration of older workers into the labour market: What
works?[Udržení a opětovné začlenění starších pracovníků na trhu práce: Co funguje?] /
KONLE-SEIDL, Regina
Nuremberg: Institute for Employment Research, 2017. - 25 s.. - ISSN 2195-2663.
I když se situace starších pracovníků na trhu práce časem výrazně zlepšila, příležitosti
pracovat ve vyšším věku se v jednotlivých zemích EU značně liší. Za účelem sledovat odlišný vývoj a posoudit, co funguje nejlépe při udržení zaměstnanosti a přivádění starších
nezaměstnaných zpět do pracovního procesu, je analyzováno 5 zemí: Německo, Francie,
Nizozemsko, Norsko a Rakousko. Při hodnocení dostupných důkazů se zjistí, že posílení
finančních pobídek (nebo přesnějších "finančních sankcí") zavedených důchodovými reformami a postupné vyřazování možností pro předčasný odchod do důchodu mělo větší
dopad na prodloužení pracovního života než cokoliv jiného. Reintegrace po ztrátě zaměstnání a riziko přetrvávající nezaměstnanosti však zůstávají specifickými problémy
starších osob. Vládou sponzorované programy na podporu reintegrace nezaměstnaných
starších pracovníků vykazují spíše smíšené výsledky.
Dostupné 13.6.2017 z: http://doku.iab.de/discussionpapers/2017/dp1717.pdf
Deskriptory: EU; SRN; Francie; Nizozemí; Norsko; Rakousko; trh práce; pracovníci
starší; integrace; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; návrat do práce
SIG: uložené 2063
Itálie
Does Delayed Retirement Affect Youth Employment? Evidence from Italian Local
Labour Markets.[Ovlivňuje opožděný odchod do důchodu zaměstnanost mladých lidí?
Důkazy od italských místních trhů práce.] / BERTONI, Marco - BRUNELLO, Giorgio
Bonn: IZA ľ Institute of Labor Economics, 2017. - 38 s.
Důchodové reformy, které zvyšují minimální věk odchodu do důchodu, zvyšují počet starších jedinců nad 50 let, kteří nemají nárok na odchod do důchodu. S využitím údajů z
italských provincií a regionů a strategie instrumentální proměnné studie odhaduje dopady
místních změn v nabídce pracovníků ve věku od 50 let do minimálního důchodového věku
na zaměstnanost různých věkových skupin.
Dostupné 13.6.2017 z: http://ftp.iza.org/dp10733.pdf
Deskriptory: Itálie; trh práce; zab. důchodové; reforma; regiony; mládež; zaměstnanost;
nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; pracovníci starší
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SIG: uložené 2064
EU
Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location: Foresight on new and emerging risks in OSH.[Klíčové
trendy a řídící faktory změn v informačních a komunikačních technologiích a lokace
práce: Předvídání nových a vznikajících rizik v BOZP.] / STACEY, Nicola - ELLWOOD, Peter - BRADBROOK, Sam - REYNOLDS, John - WILLIAMS, Huw
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 154 s.: příl. - ISBN 97892-9496-382-6.
Tato zpráva představuje projekt předvídavosti týkající se ICT a povahy práce, včetně lokace pracoviště. Zaznamenává, diskutuje a vyvozuje závěry z výsledků prvního pracovního balíčku a vysvětluje metodiku použitou k získání těchto výsledků. V sekci 3.5 poskytuje seznam konsolidovaných trendů a řídicích faktorů změn se stručným popisem každého z nich. V sekci 4.5 jsou uvedeny ty trendy a faktory, které jsou považovány za klíčové, se stručným popisem. Tyto klíčové trendy a faktory budou použity k definování os
scénářů v pracovním balíčku 2.
Metodika použitá pro jednotlivé úkoly provedené během tohoto prvního pracovního balíčku je popsána postupně v sekcích 2, 3 a 4 spolu s výsledky specifickými pro tento úkol.
Sekce 5 diskutuje hlavní poznatky 1. pracovního balíčku. Sekce 6 uvádí závěry, které lze
vyvodit z tohoto pracovního balíčku, které mohou podléhat změnám, jak bude projekt
postupovat. Výzkumné materiály a další podrobnější informace lze nalézt v různých přílohách.
Dostupné 13.6.2017 z: http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/05/Key_trends_drivers_-information_communication_technologies_0.pdf
Deskriptory: EU; bezpečnost práce; koncepce budoucí; společnost informační; podmínky
pracovní; výzkum; projekty

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
SIG: uložené 2053
EU
Health and safety at work is everybodyĺs business - Practical guidance for employers.[Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podnikáním každého - Praktické pokyny pro zaměstnavatele.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 25 s. - ISBN 978-92-7964587-7.
Tento praktický průvodce poskytuje přehled hlavních povinností a existujících nástrojů a
zdrojů, které mají pomoci zaměstnavatelům uplatňovat pravidla bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Zabývá se takovými problémy, jako je maximálně využít povinných vyhodnocení rizik, preventivních a ochranných opatření a školení s konkrétními příklady,
ilustracemi a užitečnými odkazy.
Dostupné 28.5.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7960&furtherPubs=yes (published: 12/04/2017)
Deskriptory: bezpečnost práce; zaměstnavatelé
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RŮZNÉ

EU
Recent cases before the European Court of Human Rights.[Nedávné případy před
Evropským soudem pro lidská práva.] / COUNSINS, Mel - WUJCZYK, Marcin
In: European Journal of Social Security. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 63-70.
Deskriptory: EU; práva lidská; řízení soudní; diskriminace; právo
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

 SIG: 6410
ČR
Digitální ekonomika nemá budoucnost bez odborů a sociálního rozměru. Analýza mezd v nákladech českých firem.
Praha: Sondy, 2017. - 78 stran - ISBN 978-8086846-64-4.
POHLEDY - Studie - analýzy - prognózy; 1/2017
Deskriptory: ČR; analýza práce; mzdy; ekonomika; odbory; trh práce; práva sociální
 SIG: 6415
mezinárodní
The Sandwich Generation.Caring for Oneself and Others at Home and at Work.
/Burke, Ronald J. [EDI] - Calvano, Lisa M. [EDI]
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. - XII + 281 stran - ISBN 978-1-78536-4952.
Deskriptory: péče zdravotní domácí; péče o osobu blízkou; rodina; rodičovství; děti
 SIG: 6416
ČR
Příjmy a životní podmínky domácností za rok 2016.
Praha: Český statistický úřad, 2017. - 271 stran - ISBN 978-80-250-27766-0.
Lidé a společnost/ People and Society; 160021-17
Deskriptory: ČR; výdaje-domácnosti; příjmy-domácnosti; domácnosti; bydlení; statistika; úroveň životní; situace ekonomická
 SIG: 6414
mezinárodní; USA; V. Británie
Sociology of Families. Second edition. / Newman, David M. - Grauerholz, Liz
Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2017. - xxiv. + 600 stran - ISBN 978-0-7619-8749-9.
Deskriptory: rodina; sociologie rodiny; gender; USA
 SIG: 6417
ČR
Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR. / Musil, Libor [EDI]
- Bareš, Pavel [EDI] - Havlíková, Jana [EDI]
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 532 + 3 stran - ISBN 978-80-7416-240-4.
Monografie seznamuje s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat vybrané podmínky
a charakteristiky týkající se výkonu sociální práce v různých systémech sociálních ochrany
ČR, které byly platné v době jeho realizace (tj. v letech 2010-2011). V první části jsou
popsána stěžejní východiska, přiblíženy přístupy k sociální práci ve čtyřech evropských
zemích a v USA a zmapováno legislativní ukotvení sociální práce v ČR. Druhá část přibližuje
metodiku empirického výzkumu a provedených rozborů. Třetí část seznamuje s výsledky
empirických šetření. Je rozdělena do sedmi kapitol podle stěžejních oblastí sociálních
ochrany pro výkon sociální práce. Zaměřuje se na výkon sociální práce při poskytování
sociálních služeb a v činnosti úřadů práce (v resortu práce a sociálních věcí), v organizacích
působících v resortech spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a školství a v činnosti obcí II. a
III. typu při výkonu přenesené působnosti státní správy. Čtvrtá část shrnuje hlavní trendy
a obsahuje seznam navrhovaných doporučení.
Před oficiálním vydáním této monografie došlo ve sledovaných oblastech k mnoha významným změnám (zejména v případě Úřadu práce, kde tyto změny doprovázely celkovou
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změnu jeho organizačního uspořádání, a v činnosti obecních úřadů). Přesto ale lze monografii i v současnosti vnímat jako důležité východisko pro další studium výkonu sociální
práce v různých oblastech jejího výkonu v ČR a jako obsažný zdroj mnoha - i v současné
době platných - poznatků o sledovaných oblastech výkonu sociální práce, a to vzhledem k
jejímu nebývale širokému záběru a obecnější platnosti většiny zjišťovaných skutečností a
shromážděných informací.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_421.pdf
Deskriptory: práce sociální; ochrana sociální; ČR; služby sociální; Mezinárodní; pomoc
sociální; podpora sociální; úřady práce; služba probační; ochrana sociálně-právní; obce;
děti; mládež; VÚPSV
 SIG: 6412
mezinárodní; EU; V. Británie
Long-term Care for the Elderly in Europe.Development and Prospects. / Greve,
Bent [EDI]
London: Routledge, 2017. - xiii. 6 + 196 s. - ISBN 978-1-472-48392-8.
Deskriptory: péče dlouhodobá; důchodci; Maďarsko; Itálie; Polsko; V. Británie; Finsko;
Dánsko; Portugalsko; Řecko; péče sociálně zdravotní; staří
 SIG: 6413
mezinárodní; V. Británie
Family Continuity and Change.Contemporary European Perspectives. / Česnuité,
Vida [EDI] - Lück, Detlev [EDI] - Widmer, Eric D. [EDI]
London: Palgrave Macmillan, 2017. - xvi. + 346 stran - ISBN 978-1-137-59027-5.
Deskriptory: rodina; Mezinárodní; politika populační; politika sociální
 SIG: 6411
mezinárodní
The Routledge Handbook of Global Child Welfare. / Dolan, Pat [EDI] - Frost, Nick
[EDI]
Abingdon: Routledge, 2017. - xix. + 387 stran - ISBN 978-1-138-94275-2.
Deskriptory: děti; péče sociálně zdravotní; rodina; péče raná; služby sociální; násilí v rodině; péče; Mezinárodní
 SIG: 6419
V. Británie; USA; ČR
Gender Equality in Law.Uncovering the Legacies of Czech State Socialism. /Havelková, Barbora
Oxford: Hart Publishing, 2017. - xxviii + 337 stran - ISBN 978-1-5099-0586-7.
Deskriptory: rovnost; ženy; muži; právo; ČR
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