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Social and economic factors concerning the effectiveness of
social services - p. 2
Based on the synthesis of crucial theoretical knowledge and
current empirical trends, the aim of the article is to draw
attention to the social and economic factors influencing
issues concerning the effectiveness of social services. The
importance and anticipated increase in the use of social
services is beyond all doubt in today's society, which is
characterised by demographic aging as well as a wide range
of increasingly common lifestyle diseases and changes in
the traditional way of life. The analysis will primarily focus
on social welfare services, which are affected most
significantly by these changes. The article will deal with
their attributes in terms of economics and social policy as
well as in terms of the linkages between healthcare and
social welfare. It will also denote the production of
prosperity with regard to social services. The
microeconomic characteristics of social welfare services
and their specific attributes are also important (information
asymmetry, values of trust and the position of those
demanding services). Furthermore, the typology of social
services is then analysed in accordance with their
institutional structures and sources of funding. The article is
based on available Czech and foreign literature. It is
selective with respect to the stated goals and subject matter
of the research and it offers a synthesis of knowledge,
which may extend contemporary Czech discourse with
regard to the effective existence of social services within the
framework of a market economy.
Keywords: social services, social welfare, healthcare,
demographic aging, social service providers, information
asymmetry, market failure
Impact of an environmental policy on the labour market - p. 9
Research on the impact of an environmental policy on the
labour market is an integral part of a discussion on the
application of a sustainable development strategy whose
aim is to ensure balance between its economic, social and
environmental mainstays. Whereas the analysis of an
environmental policy on employment in a microsphere is a
relatively common topic in specialist literature, determining
the macroeconomic impact of an environmental policy on
the labour market has been substantially limited until now
due to the arduous methodological demands of this task.
The submitted article deals with factors that make this
determination easier and which have an influence both in
terms of the economic policy of the given country and in
terms of environmental policy. Besides determining the
extent of environmental activities that could be related to
employment, the hitherto open methodological issue that
would ensure a harmonised approach by EU member states
to the interaction of these two policies is the further
development of approaches to the quantification of this
impact, regardless of whether it concerns an impact on the
side of demand and on the side of supply or a mixed
approach, etc. At the conclusion of the article, some data is
given on the impact on employment of the new, rapidly
expanding sector that is producing environmental goods,
services and technologies (the so-called eco-industry), both
within the framework of the European Community and in
the Czech Republic. It is documented in data from the Czech
Ministry of Labour and Social Affairs how active
employment policy instruments are applied in relation to
this sector (a tightly defined concept in the article) and an
answer is sought for the question as to whether this sector
generates unemployment or conversely contributes to
employment growth.

Keywords: sustainable development, environmental policy,
labour market, eco-industry, active employment policy
instruments, unemployment.
On problems concerning asylum seekers' access to the
labour market in the Czech Republic - p. 16
In comparison with other categories of migrants, asylum
seekers in the Czech Republic and other European Union
countries are in a specific situation on the labour market.
They have the right to stay here for the period in which their
asylum application is being settled, but their access to the
labour market is legally restricted. In the article, we reflect
on the consequences of this restriction for their social
integration within the context of the system for receiving
asylum seekers. We look at the regulation of access to the
labour market from the perspective of the social actors who
are most affected by the relevant restrictions, i.e. the
asylum seekers themselves. We cast light on the exclusion
of asylum seekers from the labour market within the wider
context of forming migration policies and contemporary
discourses on migration. On the basis of empirical research,
we refer to the strategy of participating in an unregulated
labour market, by way of which asylum seekers strive to
come to terms with this restriction. The results of the
analysis indicate that the existing regulation of conditions
for receiving asylum seekers imposes a considerable
number of obstacles to their integration, both in terms of
the labour market and other social spheres. They also
indicate that the consequences of these measures probably
also put pressure on asylum seekers. The biggest obstacles
cited by respondents in seeking employment indicate that
there are first and foremost external conditions in the
labour market and the system regulating the employment of
asylum seekers which force them into the grey economy
and hinder the possibility of their finding regular
employment. In particular, the ban on working for the first
twelve months of the asylum process is a problem. This
automatically leads them to seek alternatives on the black
market or to remain without employment for a period of one
year, which naturally reduces their contact with the reality
of the labour market and restricts their ability to find
suitable employment in the future.
Keywords: integration, migration policies, labour market,
asylum seekers
The need for social services for elderly citizens from a longterm perspective - p. 23
According to projections from the Czech Statistical Office,
significant changes in the structure of the population in the
Czech Republic will occur in the future. By 2025, the
proportion of people older than 65 years of age will increase
by more than 50% and it shall increase by a further 30% in
the years 2025-2050. This aging will give rise to a significant
increase in the need for social services, particularly for
people older than 80 years of age, who are the most
frequent clients of social welfare residential-home services.
Quantifying the growth of this need, which takes account of
the factors that influence it as well as the changes
demanded by the transformation of the residential-home
services that have been provided up to now into services
facilitating the social integration of users in society, is one
of the preconditions for ensuring adequate care for senior
citizens in the coming period. The estimate that has been
made is based on the proportion of social service provision
according to the situation in 2006.
Keywords: social services, social service provision, need,
prediction
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Vážení čtenáři,
v tomto čísle jsme dali více prostoru rubrice Stati a studie,
v níž jsou publikovány články, jež prošly recenzním řízením. Tři
zařazené příspěvky jsou zaměřeny na zcela odlišná témata.
Cílem autora článku „Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb“ je poukázat na sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb a vysledovat vazby mezi jednotlivými determinanty kvality a dostupnosti sociálních služeb. Na
sociální služby uplatňuje ekonomický přístup, sleduje tedy otázku nákladů na sociální služby a jejich produkční efektivnosti. Klíčovými komponenty tohoto přístupu jsou ekonomická kalkulace
a vlastnosti sociálních služeb při směně. V rámci národního hospodářství jsou však významné také sociální souvislosti dostupnosti sociálních služeb, přičemž nelze opomenout hledisko
humanity a důstojnosti života. Autor se vedle vlastností sociálních služeb z pohledu ekonomie a sociální politiky zabývá i vazbami zdravotní a sociální péče a ukazuje komplexnost produkce
blahobytu v oblasti sociálních služeb v rámci tržní ekonomiky.
V příspěvku „Dopady politiky životního prostředí na trh práce“
se autorky věnují dopadu politiky životního prostředí na zaměstnanost, rozebírají teoreticko-metodologické problémy spjaté
s vyjádřením toto dopadu, zkoumají podíl zaměstnanosti
v eko-průmyslu na celkové zaměstnanosti a možnosti využívání
jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v této oblasti. Na základě statistik úřadů práce sledují počty osob, které
z eko-průmyslu odešly nebo do něj naopak byly umístěny.
Docházejí k názoru, že aktivity spojené s ochranou životního prostředí v širším slova smyslu se budou stále významněji podílet
na zaměstnanosti a navíc budou vyžadovat stále kvalifikovanější
a komplexněji vzdělanou pracovní sílu.
Autoři třetího článku s názvem „K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice“ se zabývají specifickým postavením žadatelů o azyl v České republice i v dalších
zemích Evropské unie. Mají právo zde pobývat po dobu vyřízení
žádosti o azyl, ale jejich přístup na trh práce je právně omezen.
Zamýšlejí se nad důsledky tohoto omezení pro jejich sociální
začlenění. Na regulaci přístupu na trh práce nahlížejí z perspektivy samotných žadatelů o azyl. Exkluzi žadatelů o azyl z trhu práce
reflektují v širším kontextu migračních politik a soudobých diskursů o migraci. Na základě empirického výzkumu poukazují na
strategii participace na neregulérním trhu práce, kterou se žadatelé o azyl s tímto omezením snaží vyrovnat a jež se reprodukuje i po uplynutí jednoleté lhůty blokující přístup žadatelů o azyl
na trh práce.
V rubrice Projekty podporované EU seznamujeme s projektem
zaměřeným na profesní vzdělávání v oblasti odborného sociálního poradenství, do rubriky Statistiky a analýzy jsme zařadili dva
příspěvky, z nichž první se věnuje potřebě sociálních služeb pro
staré občany z dlouhodobého pohledu a druhý historii vývoje
sociálního a zdravotního pojištění na našem území. V rubrice
Poznatky z praxe jsme dali prostor reakci na příspěvek „Zemřely“ na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? z čísla 3/2007 a zkušenostem
realizátorů jednoho projektu zaměřeného na situace a omezení,
s nimiž se zdravotně postižení setkávají na trhu práce i v životě.
V Informačním servisu čtenářům dáváme prostor informacím
o nejrůznějších akcích, které se budou konat, i stručným informacím o těch, jež se již konaly. Jako vždy čerpáme z databáze
ČICSO.
Helena Lisá
šéfredaktorka
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Stati a studie

Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb
Jan Mertl
Sociální služby, jejich forma a četnost využití ve společnosti jsou fenoménem, jehož význam je v současné době nade vši
pochybnost. Poutá pozornost ekonomů, lékařů, sociologů, sociálních pracovníků, rodinných příslušníků a řady dalších
aktérů setkávajících se s objektivně vzniklou nutností postarat se o spoluobčany, kteří tak - z různých důvodů a v různé
1
míře - nemohou učinit sami. Článek vychází z výsledků výzkumné činnosti shrnuté ve studii publikované VÚPSV a jeho
cílem je poukázat na sociální a ekonomické aspekty ovlivňující otázky efektivnosti sociálních služeb. Dále pak vysledovat
vazby mezi jednotlivými, jen zdánlivě roztříštěnými koncepty tvořícími mozaiku determinantů kvality a dostupnosti sociálních služeb.
Autor neusiluje o vyčerpávající či
encyklopedický přehled současných teoretických poznatků. Teoretická heuristika
příslušných poznatků byla v průběhu
výzkumu cíleně filtrována především přínosem pro analýzu specifik sociální péče
jako podskupiny sociálních služeb.
Výsledky teoretické analýzy by mohly přispět také k pochopení příčin řady obecnějších problémů českého sektoru sociálních
služeb. To platí pro poznatky z oblasti ekonomie, kde článek staví na řadě publikovaných ekonomických analýz a modelů
(zejm. Bénard, 1990; Knapp, 1984; Mooney, 1992). Ale také pro sociálně-politický
pohled na otázku sociálních služeb, kde
článek vychází z vymezení sociální politiky
v širším pojetí jako aktivit směřujících
k žádoucímu fungování sociálních systémů (Krebs, 2005; Potůček, 2006; Průša,
2003).
V rámci článku bude předmět jeho
zájmu, tedy sociální služby, nahlížen
z národohospodářského pohledu. Ten
v sobě obsahuje přístup ekonomický, tedy
otázku nákladů na sociální služby a jejich
produkční efektivnosti. Ekonomická kalkulace a vlastnosti sociálních služeb při
směně jsou klíčovými komponenty tohoto
přístupu. V rámci národního hospodářství
jsou však významné také sociální souvislosti otázky dostupnosti sociálních služeb
v populaci a širší výsledky spotřeby sociálních služeb v podobě zvýšení blahobytu,
wellness a well-being. To je v souladu
s potřebou pozitivního vnímání starých
a zdravotně postižených občanů ve společnosti (Haškovcová, 2002).
Analýza vychází z toho, že dostupnost
a kvalita sociálních služeb je významná
rovněž z pohledu humanity a důstojnosti
života v moderní společnosti. Jejich spotřeba není pouze možným nadstandardem, ale je obecným imperativem etickým. V době, kdy existuje tlak na ekonomizaci řady oblastí života, je tento etický
a humánní aspekt poskytování a spotřeby
sociálních služeb potřebné významně
posílit. Selektivní kalkulace nákladů
a výnosů tak musí být doplněny o monitorování skutečné sociální situace těch, kteří
jsou na sociálních službách závislí. To lze
činit ve formě prokázané subjektivní spokojenosti se stavem a úrovní jejich poskytování, doplněné o objektivní posouzení
jejich zdravotní a sociální situace.

2
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Typologie sociálních služeb
Protože se ekonomické vlastnosti jednotlivých typů sociálních služeb liší, je nutné
nejprve roztřídit sociální služby a tím
podrobněji vymezit a zúžit předmět analýzy.
Teorie sociální politiky (Krebs, 2005) i platná legislativa2 člení sociální služby na:
l sociální poradenství,
l služby sociální péče,
l služby sociální prevence.
Předmětem zájmu článku je především
druhý uvedený typ sociálních služeb, souhrnně nazývaný „služby sociální péče“.
Budeme se jimi zabývat zejména pro jejich
l relativní nákladovost,
l četnost využití danou vývojem a současným stavem společnosti,
l vazbu na zdravotní stav klienta,
l nutnost spotřeby, kterou ve většině případů nemůže klient příliš ovlivnit.
Spotřeba služeb sociální péče je často
výsledkem změny zdravotního stavu člověka. Fyzicky a psychicky zdravý člověk je
soběstačný3 a tato soběstačnost tvoří
základní prvek jeho identity. Tento zdánlivě
samozřejmý fakt v současných diskusích
o sociálních službách příliš často nezaznívá
a spotřeba sociálních služeb se bere jako
nutný fakt a daný stav. Zdůrazněme v této
souvislosti, že tato závislost je jako jedna
z mála v oblasti sociální politiky primárně
jednosměrná, tj. zhoršení zdravotního
stavu implikuje spotřebu sociálních služeb.
Proto má zlepšení nebo zhoršení zdravotního stavu daného člověka přímý vliv na četnost a charakter sociálních služeb, které
bude využívat. Nedostatečné provádění
sociálních služeb může také zhoršit komfort
klienta a průběh onemocnění. V tomto
ohledu je třeba respektovat příčinné vazby
na dané základní onemocnění a v prvé řadě
využít všech možností léčby dostupných
pro danou diagnózu na lege artis principu,
aby nedocházelo k suplování nedostatečné
zdravotní péče péčí sociální. Do této skupiny zahrnujeme také sociální péči, jejíž
potřeba vyplývá ze stáří klienta, které samo
o sobě nemocí není, ale přirozeně vede
k úbytku psychických a fyzických sil
a schopností. Souhrnně se tedy jedná
zejména o služby sociální péče4 (např.
odlehčovací služby, osobní asistence,
domovy, pečovatelská služba, stacionáře).

Ty sociální služby, které nejsou spojené
se změnou zdravotního stavu či stářím,
jsou z hlediska celkové nákladovosti i četnosti využití v menšině. Jedná se o aktivity,
které jsou zapříčiněny selháním fungování
daného člověka ve společnosti, tedy jakési
„sociální havárie“, ideálně s cílem zabránit
jejich opakování nebo zhoršení (prevence).
Takový člověk nemůže z objektivních i subjektivních důvodů plnit svou roli v rodině,
zaměstnání a společnosti, případně selhává
i jako osobnost samotná. I když i v tomto
případě je nutno primárně diagnostikovat
a eliminovat změny zdravotního stavu, protože za řadou patologických sociálních chování se skrývají nerozpoznaná psychická
a fyzická onemocnění (Vargová, 2007),
často je spotřeba sociálních služeb nutná
i u jinak zdravých jedinců se sociálně patologickým chováním (zde máme na mysli
jevy jako prostituce, toxikomanie, kriminalita). Jedná se zejména o preventivní sociální služby5 (např. raná péče, azylové domy,
noclehárny, nízkoprahová centra apod.).
Zákon samotný řadí tyto sociální služby do
kategorie preventivních s cílem zabránit
sociálnímu vyloučení klientů těchto služeb.
Z ekonomického hlediska je významný
aspekt pozitivních i negativních externalit
u těchto osob vyplývajících z jejich existence a chování ve společnosti, které generuje
mnoho „postranních“ efektů, které je pak
nutno následně řešit v rámci sociální politiky. Příkladem mohou být vedlejší efekty
alkoholismu, které v rámci transakce výrobce – spotřebitel nejsou zahrnuty, ale ve společnosti generují významné náklady spojené s řešením tohoto fenoménu.

Ekonomické charakteristiky
sociálních služeb
Nástin ekonomických charakteristik
sociálních služeb je kontroverzním tématem, protože v ekonomické literatuře, jak
ukážeme dále, existuje řada pohledů a přístupů k této klasifikaci. Navíc jsou sociální
služby značně heterogenní a ani zúžení na
služby sociální péče v souladu s předmětem článku není zcela postačující pro
homogenitu analyzovaného statku. Přesto
je velmi užitečné alespoň se pokusit podle
nejobvyklejších znaků sociálních služeb
zařadit a analyzovat jejich ekonomické
charakteristiky.
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StrÆnka 3

Stati a studie
Členění sociálních služeb
podle ekonomického
a institucionálního kritéria
V rámci tržní ekonomiky jsou sociální
služby ekonomickým (vzácným) statkem
s nenulovou cenou produkce. Lze je klasifikovat podle ekonomického kritéria při spotřebě (Samuelson, 1954). Vzhledem k tomu,
že nesplňují charakteristiky čistých veřejných statků (nevylučitelnost ze spotřeby,
nezmenšitelnost), lze je zařadit podle ekonomického kritéria k tzv. smíšeným veřejným statkům, pokud jsou nabízeny v definované kvalitě. Typickým jevem u smíšených veřejných statků je tzv. efekt přetížení,
k němuž dochází tehdy, pokud s růstem
počtu uživatelů smíšeného kolektivního
statku dochází od určitého momentu ke
změně kvality daného statku. To se projevuje i u sociálních služeb (příkladem může být
péče v domovech pro seniory, kde nárůst
počtu klientů může znamenat pokles kvality
pro každého jednoho z nich). Některé formy
poskytování sociální služby lze zařadit také
ke statkům soukromým. Jedná se zejména
o individualizované transakce nabízené
soukromými ziskovými poskytovateli „na
míru“ jednotlivým klientům, kteří si je hradí
ze svých soukromých zdrojů.
Metodologicky užitečné je provádět klasifikaci statků také podle institucionálního kritéria, tak jak to učinil Bénard, který je člení
z hlediska jejich financování na netržní,
nečisté tržní a čisté tržní (Bénard, 1990).
Tabulka č. 1: Obecné rozdělení statků dle
institucionálního kritéria

Kategorie
statků

Čisté tržní statky
Nečisté tržní statky
Netržní statky

Institucionální kritéria
Existence Diskriminační
tržní
intervence
negociace
státu
a tržní ceny
ano
ne
ano
ano
ne
ano

Zdroj: (Bénard, 1990)

Toto rozdělení umožňuje rozlišit charakter statku z hlediska financování (alokace),
kdy v případě existence tržní ceny vzniklé
interakcí nabídky a poptávky na konkurenčním trhu a financováním ze soukromých
zdrojů je statek Bénardem chápán jako čistý
tržní, v opačném případě jako netržní.
Jednotlivé sociální služby je možno
v praxi podle institucionálního kritéria zařadit do všech tří kategorií, závisí to však na
konkrétních podmínkách dané země. Příkladem netržních statků mohou být např. služby domovů pro seniory ve veřejném vlastnictví a financovaných z veřejných zdrojů.
Zde neexistuje tržní negociace a stát určuje
cenu na bázi kalkulace nákladů. Příkladem
nečistých tržních statků může být např.
pečovatelská služba, jejíž financování je
v českých podmínkách svázáno s příspěvkem na péči. Zde klient poptává sociální
službu a nestátní subjekt ji nabízí, existuje

zde tedy jistá forma negociace, ale její
cenu, ale i dostupnost ovlivňuje (formou
institucionální regulace nebo specifické
subvence) stát. Konečně příkladem čistých
tržních statků mohou být sociální služby
poskytované mimo státem regulovaný
a podporovaný systém sociálních služeb, tj.
na čistě privátní bázi.
V této souvislosti je třeba zmínit základní
rozdělení výdajů na sociální služby – výdaje
soukromé (na základě rozhodnutí jednotlivce) a výdaje veřejné (na základě veřejné
volby). Je zřejmé, že tyto dva typy výdajů
vykazují radikálně odlišné charakteristiky.
Vzhledem k tomu, že i v odborných textech
se trvale vyskytuje nepřesné vymezení těchto pojmů (např. prostředky hrazené prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění se
považují za kapitál veřejných zdravotních
pojišoven a někteří občané je chápou jako
„své peníze“), považujeme za nutné tyto
pojmy alespoň v hrubých rysech vymezit.
Výdaje soukromé jsou závislé na odpovědnosti a přístupu jednotlivce ke své sociální situaci. Nesporně jsou však závislé i na
disponibilních zdrojích jednotlivce, tedy na
jeho rozpočtovém omezení. Soukromé
výdaje na sociální služby mají z pohledu
individuálního tu vlastnost, že v okamžiku
spotřeby sociální služby jedinec typicky
nevytváří zdroje k jejich financování. Pro
řešení této situace se proto využívá nepřímých mechanismů financování, jako jsou
zdroje jiných subjektů (například financování sociálních služeb v rámci vnitrorodinné
solidarity) nebo rozložení financování
v čase. V ČR je v současné době ve smyslu
rozložení financování v čase využíván jako
finanční zdroj starobní či invalidní důchod.
Časové rozložení tak není využíváno specificky ve vztahu k sociálním službám –
z mezinárodních zkušeností je možno uvést
koncept pojištění péče (Pflegeversicherung) v SRN.
Zároveň pak soukromé výdaje předpokládají konkrétního člověka, který je schopen se neustále a pravidelně racionálně
rozhodovat na základě své ekonomicky
racionální úvahy. Metodologické zakotvení
soukromých investic (výdajů) do rozhodování jednotlivce je tak silné, že je na něm
postavena celá ekonomická alokace a její
mechanismy efektivnosti na základě individuálních preferencí.
Soukromé výdaje umožňují autonomní
rozhodování jednotlivce, ale, a to je nutno
zdůraznit, v rámci jeho rozpočtového omezení. Racionálně konající jedinec tak musí toto
omezení respektovat i v případě odůvodněné potřeby sociálních služeb. I to je jeden
z důvodů pro realizaci výdajů veřejných.
Výdaje veřejné jsou v sociální politice
součástí konceptu státu blahobytu (Beveridge, 1942) a jsou realizovány na základě
principů a postupů veřejné ekonomie. Podstatné v souvislosti s veřejnými výdaji je
především to, zda stát sám poskytuje sociální služby, nebo zda prostřednictvím alokace veřejných prostředků podmíněné
legislativními pravidly pro nakládání s nimi
garantuje dostupnost sociálních služeb

v populaci. Sociální služby jsou v konceptu
veřejných výdajů modelově poskytovány
„bez poplatku v momentu spotřeby“ (free
at the point of service).
Veřejné výdaje především předpokládají
existenci politiky sociálních služeb, které
budou na základě demokratického procesu
a občanské společnosti odrážet společenské priority v této oblasti. Jedinec-občan by
tedy měl podle konceptů veřejného financování spíše než vlastní racionální rozhodování volit zapojení a vlastní participaci na
těchto politikách, aby pokud možno věrně
odrážely společenské preference, jejichž
aktuální charakter je určen a determinován
demokratickým konsenzem. Společenské
instituce a proces tvorby politik (Potůček,
2006) jsou tak pro realizaci veřejných investic stejně klíčové jako determinace priorit
jednotlivce pro výdaje soukromé – s tím, že
veřejné výdaje akcentují nediskriminační
přístup k tvorbě politik umožňující participaci každého občana.
Veřejné výdaje na sociální služby jsou
diferencovány dle konkrétního systému
financování těchto odvětví. Typicky jsou
však svázány objemem veřejných rozpočtů,
který je sledován v poměru k hrubému
domácímu produktu. V tomto rozpočtovém
omezení můžeme spatřovat limit, který je
nutno na celospolečenské úrovni respektovat, protože ani objem společných zdrojů
není neomezený. To může být rizikem, protože v rámci úsporných programů mohou
být tyto výdaje redukovány pod adekvátní
míru, teoreticky však mohou být i vynakládány dodatečné prostředky bez vazby na
jejich efektivní využití.
Obě formy výdajů a z nich vycházející
způsoby financování (soukromé, veřejné)
mají své výhody a nevýhody. Je zřejmé, že
příklon k jednomu nebo druhému typu
financování je rovněž otázkou politických
a ideologických preferencí, ale existují i přístupy ekonomické analýzy, které objektivizují jednotlivé mechanismy financování
v závislosti na způsobu a mechanismu
vynakládání prostředků. Výsledná varianta
je tak typicky otázkou stromu priorit, které
zastáváme při koncipování systému,
a našich preferencí, pokud jde o cílový stav.
Je samozřejmé, že zpochybnění jednoho
nebo druhého typu výdajů je snadnou úlohou, pokud se zaměříme na ty nevýhody,
které jsou založeny v nich samých.
V momentě, kdy soukromé financování
narazí na sociální vyloučení nízkopříjmových skupin populace, selhání trhu nebo
veřejné financování narazí na nerespektování priorit jednotlivců, demotivaci a rizika
korupce, lze vždy říci, že jeden nebo druhý
typ je špatný. A problémem je pochopitelně
to, že ač mohou mít oba přístupy do určité
míry opodstatnění, tak jejich realizace je
zásadně diferencovaná, pokud se týká konkrétních používaných nástrojů. Cíle sociálních služeb, a už uvažují soukromé nebo
veřejné financování, jsou obvykle proklamativně stejné. Neslučitelné nebo jen obtížně slučitelné jsou ovšem jednotlivé navrhované nástroje.
FÓRUM sociální politiky 3/2008
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StrÆnka 4

Stati a studie
Podstatným rozdílem mezi soukromými
a veřejnými výdaji je mechanismus stanovení kvality financované služby. Alokace
soukromých prostředků je podmíněna
ochotou obou zúčastněných stran k uskutečnění transakce. Proto je její charakter
a kvalita určena průnikem nabídky
a poptávky. Neexistuje obecný standard,
jehož kritéria by měla transakce splňovat.
To sice umožňuje vysoce kvalitní služby,
pokud je poptávající požaduje a nabízející
je ochoten a schopen takové služby nabídnout, ale také to umožňuje i nízkou kvalitu
služeb, pokud se na ní například za cenu
nízkých nákladů oba subjekty shodnou. To
se při spotřebě sociálních služeb může
dostat do konfliktu s profesními standardy.
Proto typicky existují legislativní podmínky,
které předepisují minimální atributy takových transakcí. Naopak veřejné výdaje jsou
schopné stanovit a profinancovat určitý
veřejný, nepodkročitelný standard. Jeho
kvalita je tak určena veřejným zájmem.
Rozdělení výdajů na veřejné a soukromé
neznamená, že v praxi by měly být odděleny. Účetně a věcně jistě ano. Mělo by být
jasné, co a v jaké kvalitě je hrazeno z veřejných zdrojů, na čem se občan podílí soukromými výdaji a jaký je standard pro ty,
kteří se pro soukromé výdaje nerozhodnou.
Ale je stále zřejmější, že k cíli vede jen kombinace obou způsobů financování. Jaké
implikace z toho plynou pro český systém
sociálních služeb, tomu se budeme věnovat
dále.

Mikroekonomické vlastnosti
sociálních služeb
Z mikroekonomického hlediska jsou sociální služby komplementem spotřeby zdravotní péče. Znamená to, že jejich spotřeba
je se spotřebou zdravotní péče svázaná,
i když míra této vazby je různá. Chybné je,
pokud se sociální služby stanou substitutem zdravotní péče. To je samozřejmě
v praxi také možné, ale svědčí to o non-lege
artis léčbě, případně o nedostatečném
objemu zdrojů na zdravotní péči alokovaných.
Na rozdíl od zdravotní péče není se sociální službou spojen tak významně pojem
externalit. I když samozřejmě lze vysledovat
širší pozitivní efekty sociálních služeb,
zejména co se týče sociální prevence, u nejčastějších a nejnákladnějších typů sociálních služeb ve formě sociální péče je benefit takové služby skutečně užitkem konkrétního klienta. Řada pozitivních externalit je
spojena se službami sociální prevence
(a negativních externalit s jejich absencí),
kterým se však tento článek primárně nevěnuje.
Sociální služba je také označována, jak
analyzují Arrow (1972) a Akerlof (1970),
jako experience good (statek zkušenosti,
statek důvěry). Skutečný charakter takového statku tedy poznáváme až v okamžiku
spotřeby. Sociální péče je postavena na
důvěryhodnosti – a už ve formě důvěry klienta ve svého sociálního pracovníka, nebo
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např. na důvěře v kvalitu a účinek daného
postupu a rozvrhu sociálních služeb.
V momentě, kdy je tato důvěra narušena,
narušuje se také racionalita sociální péče
a de facto i racionalita poptávky po ní –
pokud klient mění sociálního pracovníka
nebo poskytovatele sociálních služeb, je to
často z důvodu, že k němu „ztratil důvěru“.
Sociální pracovník či pečovatel tedy nenabízí jen stanovení odborného postupu, péči
samotnou, dobré slovo či odborné vyšetření. Nabízí také důvěru v to, že pro klienta
poptávajícího sociální služby zabezpečí vše
potřebné (ke vztahu poptávky a potřeby viz
dále), že např. při zhoršení jeho stavu neodmítne intenzivnější nebo méně atraktivní
služby apod.
Specifikum sociálních služeb spočívá
také v tom, že se integrálně dotýkají osobnosti poptávajícího. V případě jiných služeb, než je sociální péče, lze případné problémy řešit pomocí standardních nástrojů
lidské společnosti (reklamace, výměna
atd.). U sociální péče nic takového většinou
možné není, a navíc lze jen těžko kompenzovat fyzickou a psychickou újmu vzniklou
nekvalitní nebo neadekvátní aplikací sociálních služeb.
Sociální služby také nejsou statkem,
jehož spotřebu by si člověk volil, naopak,
na jejich spotřebu je často odkázán. Jsou
také významně odlišné od jiných statků, na
nichž je člověk také závislý, jako je např.
jídlo nebo bydlení. Je tomu tak zejména
proto, že jídlo či bydlení sice člověk také
spotřebovávat musí, ale každý a po celý
život, by v diferencované kvalitě. Zatímco
sociální služby spotřebovává vždy jen
poměrně úzká (heterogenní) sociální skupina, a navíc je tato spotřeba obvykle lokalizovaná jen do určité části života. Okruh
poptávajících je tak nepoměrně užší a míra
závislosti na konkrétní sociální službě vyšší,
jejich substituovatelnost je často nulová
a nebo nežádoucí. Nákladovost takových
služeb je navíc v poměru k disponibilním
zdrojům klienta poměrně vysoká.
Zdravotní problém a ztráta soběstačnosti
často omezuje koupěschopnost jednotlivce,
zprostředkovaně přes jeho aktivity na trhu
práce, pokud je pracovní příjem pro tuto
koupěschopnost rozhodující. I když budeme počítat s tím, že poptávající má nějaké
úspory, takže by to jeho přímou koupěschopnou poptávku nemuselo ovlivnit,
není možné přehlédnout ani efekt očekávané ztráty příjmu v souvislosti s potenciálním onemocněním a ztrátou soběstačnosti.
Dochází k paradoxní situaci, že realizace
poptávky po sociální službě, která je spojena s náklady, zároveň omezuje možnost získávání dodatečných zdrojů. Nejen tedy,
jako je tomu ve standardním případě, je
poptávající omezen svým rozpočtovým
omezením, ale zároveň se toto rozpočtové
omezení dynamicky mění v závislosti na
intenzitě spotřeby sociálních služeb, pokud
je zároveň omezena klientova výdělečná
schopnost.6
Sociální služby také trpí, i když méně než
např. zdravotní péče, problémem informač-

ní asymetrie. Sociální pracovník nebo
poskytovatel sociálních služeb má nesporně informační převahu nad klientem. Taktéž
se může, i když opět v menší míře než ve
zdravotnictví, projevovat cream-skimming,
tj. preference zdravějších či bonitnějších klientů.
Problémem je také to, že řadu neatraktivních nebo mediálně nevděčných typů sociálních služeb sám o sobě trh ignoruje nebo
nezajišuje alokaci zdrojů v dostatečné
míře. Je možné medializovat např. životní
podmínky paralympijských sportovců, ale
u seniorů v domově je již situace podstatně
horší.
Shrnuto, sociální služby z pohledu tržní
alokace vykazují řadu tržních selhání
[podrobněji k tržním selháním např. Arrow
(1963) a Musgraveovi (1989)]. V praxi proto
dochází ke snaze o kompenzaci těchto jevů,
a už prostřednictvím veřejného financování, etických kodexů poskytovatelů, sociálních transferů, principu neziskovosti a dalších nástrojů. Pomocí těchto nástrojů a pluralitní struktury poskytovatelů lze v praxi
problém tržního selhání v oblasti sociálních
služeb poměrně efektivně kompenzovat.

Potřeba sociálních služeb
a poptávka po sociálních službách
Mikroekonomická
analýza
pracuje
s pojmem poptávka – tedy i poptávka po
sociálních službách. Při analýze sociálních
služeb však, podobně jako v případě zdravotní péče, jen s pojmem poptávky nevystačíme. Vedle poptávky po sociálních službách projevující se formou skutečné efektivní poptávky v ekonomickém slova smyslu se zde objevuje otázka potřeby sociálních
služeb. Stále častěji se hovoří o tom, že by
sociální služby měly být „consumer need
driven“ – tedy řízeny a taženy potřebou
svých klientů.
Je zřejmé, že na první pohled je potřeba
sociálních služeb z pohledu ekonoma poněkud amorfním pojmem s teoreticky nekonečnou četností. Ba dokonce lze říci, že
právě v souvislosti s demografickými změnami a poklesem neformálních sociálních
služeb existuje stále více lidí, kteří by tuto
potřebu mohli potenciálně nárokovat. Stejně tak není reálné poskytnout sociální služby na principu aktivního vyhledávání veškerých potřeb – takové pojetí by mohlo brzy
narazit na reálnou společenskou kapacitu
pečovatelských a dalších aktivit.
Na druhé straně je ale zřejmé, že celá
řada lidí, přestože sociální služby nepoptává, je evidentně potřebuje a jejich spotřeba
by jim mohlo přinést zlepšení jejich životního standardu a možná i zdravotního stavu,
pokud je díky nedostatečné sociální péči
negativně ovlivněn. Nesporně je tedy užitečné s pojmem potřeby sociálních služeb
pracovat a tento pojem stavět vedle
poptávky po sociálních službách. Přidržme
se nyní tohoto pojetí, vycházejícího z modifikovaného zdravotního stavu jednotlivce
a s ním související sociální situace daného
klienta.
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Především je v tomto pojetí sociální služba objektivně potřebná a její potřeba verifikovatelná. Vznikne-li již určité onemocnění,
pak na základě aktuálního stavu vědeckého
poznání existují postupy, které jsou v určitém čase a místě ověřené jakožto postupy
vedoucí k účinné léčbě. Způsob léčby konkrétního onemocnění, tedy indikovaná
zdravotní a sociální péče, se může v čase
a s rozvojem lékařského poznání měnit.
V určitém čase lze však stanovit, jaká zdravotní a sociální péče má odpovídat určitému onemocnění včetně jeho konkrétní variace u určitého klienta. Všimněme si, že
nijak neomezujeme to, kdo bude danou
sociální službu provádět, čímž se zachovává možnost neformálního poskytování
takovýchto služeb. I ta totiž může být reakcí
na jejich potřebu.
Vztahy mezi potřebou a poptávkou po
sociálních službách ukazuje schéma na
obrázku č. 1, které zkonstruoval Mooney
(1992) původně pro zdravotní péči, nicméně po drobné úpravě je lze použít i pro péči
sociální. Ukazuje, že potřeba není homogenním pojmem.
Toto schéma vychází z interního zájmu
klienta na soběstačnosti, případně na spotřebě asistenčních služeb v nejširším slova
smyslu, které budou kompenzovat ty
oblasti, v nichž soběstačný není či vzhledem ke svému zdravotnímu stavu být
nemůže. Výsledkem tohoto zájmu může
být vyjádřený zájem v podobě poptávky,
momentálně abstrahované od rozpočtového omezení. Tak je naplněna potřeba jako
průnik vyjádřeného zájmu a jeho realizace
v praxi. Případně klient může takový zájem
pociovat, ale z nejrůznějších důvodů (stud,
deprese, institucionální a organizační překážky) ho nedá najevo – tedy poptávku
nedá najevo. Taková potřeba je tedy nevyjádřená, přestože ji klient pociuje. Poslední možností je (subjektivně) nevyjádřená
a nechtěná potřeba, která vzniká bez ohledu na zájem nebo projevenou poptávku,
především jako výsledek objektivního
posouzení sociální situace klienta lékařem
nebo odborným sociálním pracovníkem.
To neznamená, že bude klientovi konkrétní
sociální služba vnucována, jde spíše
o identifikaci potřeb klienta, pokud ještě
není se svou sociální situací dostatečně
obeznámen nebo pokud není schopen
vzhledem ke svému fyzickému nebo psychickému stavu svoji sociální situaci adekvátně vnímat a vyhodnotit.

Obrázek č. 1: Zájem, potřeba sociálních služeb a poptávka po sociálních službách

Zdroj: (Mooney, 1992), upraveno pro problematiku sociálních služeb

V případě sociálních služeb a zejména
služeb sociální péče je potřebné tento koncept rozklíčovat podrobněji, protože, jak
jsme již uvedli, primární příčinou nutnosti
jejich spotřeby je změna zdravotního stavu
člověka. Koncept cirkulárních vazeb tak
není nutné aplikovat do důsledku, což je
z hlediska analýzy efektivnosti jejich poskytování velmi významné a výhodné a umožňuje to lépe vymezit příčiny a následky
často komplikovaného stavu, kdy daný člověk spotřebovává řadu zdravotních a sociálních služeb, a nikdo, bohužel často ani on
sám, neví, kde vlastně tkví příčina neuspokojivého stavu a třeba i vysokých nákladů
s takovým stavem spojených. Významně to
také ovlivňuje charakter poptávky a nabídky po sociálních službách.
Prvotní změna zdravotního stavu člověka
nastává obvykle v situaci, kdy člověk žádnou sociální péči nepotřebuje a kdy je pro
něj také psychologicky její využívání vynucené až nežádoucí. Tento prvotní impuls
také člověka obvykle zasahuje v plném
zdraví, je důvodem zhoršení jeho zdravotního stavu a ovlivňuje jeho soběstačnost.
Následně nastupuje léčebný proces,
v jehož průběhu může již vznikat potřeba
sociální péče. Výsledkem tohoto procesu je

bu úplné uzdravení či alespoň navrácení
plné soběstačnosti, nebo částečná či úplná
nesoběstačnost, tj. invalidita a nutnost využívání sociální péče, protože medicína již
neumí v daném čase a prostoru změnit
nebo zlepšit zdravotní stav pacienta.
Podrobně to ukazuje schéma na obrázku
č. 2, které ukazuje změny jednotlivých stavů
během léčby v paralelní rovině zdravotní
a sociální oblasti.
Z tohoto schématu vyplývá jednosměrná
kauzalita v případě primárního onemocnění
(z plného zdraví), které má dva možné
výsledky – plné uzdravení, nebo chronicitu
daného onemocnění, příp. stabilizaci zdravotního stavu spojenou se zdravotním
postižením (např. po úraze).
V případě této jednosměrné kauzality cirkularita vazeb de facto neplatí – je tedy
nutno především věnovat pozornost lege
artis léčbě základního onemocnění. Případná nutnost spotřeby sociální péče je typicky
dočasná, navíc obvykle specifická vzhledem k charakteru základního onemocnění.
Vzato do důsledků bychom mohli do sociální péče počítat i neformální péči členů rodiny, kteří jsou typicky schopni po kratší dobu
převzít povinnosti nemocného, zvláště
pokud je perspektiva jeho úplného uzdrave-

Obrázek č. 2: Změny stavů ve zdravotní a sociální oblasti jako výsledek léčebného procesu

Vazby zdravotní a sociální
péče
V oblasti sociální politiky má řada vazeb
cirkulární charakter. Z toho vyplývá i komplikovanost ovlivnění celkového vývoje, ale
i sociální situace jednotlivců žádoucím způsobem, protože často není analyticky jasné,
co je příčina a co následek. Výsledkem
takovýchto úvah je často právě tvrzení o cirkulárním charakteru příslušných vazeb
a v této souvislosti je používán koncept
začarovaných kruhů (vicious circles).

Zdroj: vlastní zpracování
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ní a tedy i naděje, že toto převzetí povinností bude pouze dočasné. Významná je zde
také adaptační schopnost příslušného člověka, kdy je po kratší dobu onemocnění
schopen se přizpůsobit třeba i zhoršeným
životním podmínkám či omezením, které
mu jeho diagnóza přináší, s vyhlídkou na to,
že tento diskomfort povede časem k jeho
uzdravení. Samozřejmě že řada běžných
onemocnění je spojena s poměrně značnou
mírou oslabení nebo neschopnosti k práci
a nesoběstačnosti, část těchto stavů se však
řeší také např. v rámci hospitalizace, kdy je
pacientům zajištěna odpovídající péče ze
strany zdravotního personálu. V tomto ohledu lze tedy konstatovat, že léčba řady onemocnění v sobě prvek sociální péče obsahuje také, ale v rámci rodiny i zdravotnictví
jsou pro tento standardní průběh onemocnění ústící v úplné uzdravení vyvinuty
mechanismy, které umožňují tuto potřebu
kompenzovat. Rizikem do budoucna v této
oblasti může být tlak na „zefektivnění“ zdravotnictví, který se může projevit snahou
z ekonomických důvodů vytěsnit i tyto
v zásadě organické prvky léčby (některé
prvky péče zdravotních sester, hospitalizace
po určitých zákrocích) z financování zdravotní péče, aniž by tomu odpovídaly názory
a praktické postupy zdravotníků.
Cirkularita vazeb se však již projevuje
výrazněji, pokud k úplnému uzdravení
nedojde a z medicínského hlediska má člověk zhoršený zdravotní stav trvale. Pak,
v případě, že to vede k jeho nesoběstačnosti, nastupuje nutnost trvalé spotřeby sociální péče. Ochota a schopnost rodiny poskytovat sociální služby z objektivních i subjektivních důvodů klesá, objevuje se nutnost
využití tzv. odlehčovacích služeb. Riziko
spočívá také v tom, že příslušný člověk už
má typicky ukončenou léčbu v původním
(obvykle specializovaném) zdravotnickém
zařízení – je učiněn určitý závěr s tím, že
k úplnému uzdravení nedošlo, a pacient je
předán do tzv. následné péče, a už ústavní,
nebo domácí. Mohou se také projevovat
dlouhodobé účinky změny zdravotního
stavu, od psychických (deprese, demotivace) až k fyzickým (dekubity, atrofie, malnu-

trice). A takovýto stav už má potenciál zpětně ovlivnit i zdravotní stav nemocného –
zrodila se cirkularita vazeb, kdy prvotní
změna zdravotního stavu ústící v trvalý stav
způsobuje díky nedostatečné sociální péči
zhoršení zdravotního stavu a případně
i komplikace z tohoto zhoršení vyplývající.
Ty je pak nutno řešit medicínskou intervencí, jejímž výsledkem je opět bu vyřešení
problému, nebo jeho pouhá diagnostika
a stabilizace, což následně implikuje další
spotřebu sociální péče a kruh se uzavírá.
V tomto ohledu kvalita sociální péče velmi
významně determinuje zdravotní stav takto
nemocných pacientů.
Z nastíněného schématu plyne pro efektivnost sociálních služeb ve vazbě na zdravotní péči několik základních závěrů.
Za prvé je nutné věnovat velkou pozornost léčbě základního onemocnění v první
fázi schématu. Neocenitelné jak z hlediska
pacienta, tak lékaře je vnímání původní
zdravotní a sociální situace jako „bezvadné“
– tj. jako stavu, do něhož se pacient chce
vrátit a jehož návrat lékař svojí léčbou usiluje. Tento výchozí stav samozřejmě může být
diferencovaný např. dle věku pacienta, ale
i dle jeho aktuální životní situace. U aktivního sportovce bude v případě úrazu tento
výchozí stav jiný než u starobního důchodce, přesto oba mohou být např. po úraze
spokojeni – sportovec proto, že může opět
provozovat svůj sport, důchodce proto, že si
opět může jít sám nakoupit. Případná sociální péče spotřebovávaná během léčby
bývá vysoce efektivní, protože je podpořena
motivací pacienta i lékaře k uzdravení.
Za druhé, pokud je proces léčby neúspěšný, je nutno zavést minimálně takový
režim sociální péče, který prokazatelně
nepovede ke zhoršení zdravotního stavu.
To může vypadat jako velmi málo ambiciozní cíl, problém je v tom, že často bohužel
nenastává ani to. Je také otázkou, zda by při
diagnostice případné změny zdravotního
stavu neměla být tato diagnostika doplněna
o zjišování, zda zhoršení zdravotního stavu
nebylo zapříčiněno právě nedostatečnou
péčí sociálního charakteru. To je sice velmi
kontroverzní záležitost (může to narušit

Tabulka č. 2: Vztahy mezi financováním a poskytováním sociálních služeb
Způsob financování
/Poskytovatel
Daně
– veřejné zdroje

Veřejný

Dobrovolník

Hierarchické,
struktury
interní kvazitrh

Nákup služeb státem – externí kvazitrh

Dobrovolná solidarita
Zaměstnavatelé

Soukromé
Individuální
nepeněžní pomoc

Platby za
veřejné služby
Dobrovolná práce
ve veřejném
sektoru

Zdroj: (Wistow, 2005), přeloženo, upraveno
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Soukromý

Nadační podpora
Úhrada
dobrovolníkům
péče klientům
Podpora
organizacím
dobrovolníků
Platby za služby
Tržní směna
dobrovolníků
Dobrovolníci podílející se na péči

Neformální
Dotace
/podpora
pečovatelům

Podpora lidem
pečujícím
o blízké

Pomoc rodiny,
přátel, sousedů

vztahy mezi zaměstnanci odpovědnými za
oba druhy péče), nicméně to může přispět
ke zvýšení intenzity a kvality sociální péče
v medicínsky odůvodněných případech.
Za třetí i tam, kde podle současných možností medicíny zlepšení zdravotního stavu
není možné, je vhodné doplnit následnou
sociální péči pravidelným zvážením zdravotního stavu ve světle pokroku medicíny
a moderních léčebných metod. Nemáme
nyní na mysli „aktivistickou“ medicínu,
která by spočívala v aplikaci všech možných léčebných postupů. Často jsou takové
postupy pro pacienty i zbytečně zatěžující
a je nutno vážit také benefit, který z léčby
budou mít. Na druhé straně zejména
u chronicky nemocných starších pacientů
často k objektivnímu hodnocení a přehodnocení zdravotního stavu nedochází, jsou
po dlouhou dobu indikovány tytéž léky
v nezměněných dávkách, dochází k polypragmazii a dalším negativním jevům.
V tomto ohledu je třeba myslet na to, že
sociální péče má především roli kompenzační a jakkoli je v této své roli naprosto
nezastupitelná, sama o sobě má zejména
paliativní a aktivizační potenciál, nikoli
schopnost zlepšit zdravotní stav, která náleží péči zdravotní. Významné je také to, aby
u klienta bylo vedle zhodnocení jeho subjektivních pocitů a obtíží objektivně zhodnoceno, zda může být vzhledem k svému
zdravotnímu stavu soběstačný a aktivní.
Výsledek tohoto hodnocení pomůže poskytovateli sociální péče při stanovení toho, co
po daném klientovi chtít může a co ne.
Na závěr analýzy vazeb mezi zdravotní
a sociální péčí zdůrazněme, že v praxi jsou
samozřejmě oba dva typy péče provázány.
Proto se často hovoří o poskytování péče
zdravotně-sociální. Z hlediska analytického
se však ukazuje jako užitečné rozklíčovat
jejich vzájemné vazby, protože to umožňuje
zlepšit obě dvě složky a eliminovat potenciální vzájemně negativní působení vzniklé
selháním v jedné z nich.

Způsoby financování
a poskytování
sociálních služeb
Z ekonomického hlediska mohou být
poskytovatelé sociálních služeb členěni do
čtyř různých kategorií a mohou zároveň
čerpat z různých zdrojů financování. To ukazuje tabulka č. 2.
V uvedeném schématu nalézáme řadu
vazeb s analýzou ekonomického charakteru
sociálních služeb jako takových. Zaměřme
se nyní na ty, které mají z hlediska ekonomické analýzy nejnázornější vypovídací
schopnost.
Za prvé se jedná o interakci veřejného
poskytovatele a veřejných zdrojů, která
funguje na principu hierarchických struktur. To otevírá pole pro motivační a monitorovací strategie založené na organizačně-příkazovém mechanismu, které však
mají, zejména z pohledu rozhodování jednotlivce, podstatnou nevýhodu: nefungují
autonomně, a to především vzhledem
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k ekonomické racionalitě. Nelze tedy předpokládat, že je budou lidé sledovat sami
od sebe nebo že stačí vytvořit na ně existenční tlak a začnou se podle těchto strategií chovat. Tyto strategie předpokládají
dvě základní vazby – na znalost logiky
a mechanismů fungování systému a na
hodnotové a motivační žebříčky zúčastněných subjektů.
V případě organizačně-příkazového
mechanismu je tedy dosahováno efektivnosti stanovením cílů, pravidel a jejich
následnou kontrolou. Externí subjekt je
třeba k tomu, aby tato pravidla stanovil
a následně kontroloval, zda jim skutečně
praxe výkonu určité činnosti odpovídá.
Vhodné je též stanovení určitých ukazatelů,
pomocí nichž lze sledovat, třeba i nepřímo,
kvalitu a nákladovost vykonávaných činností. Vzhledem k tomu, že charakter služeb
není primárně determinován poptávkou
jednotlivce, musí být definovány standardy
dostupnosti a kvality.
Ekonomická teorie a zkušenosti z vývoje
centrálně plánovaných ekonomik však ukazují omezenost těchto přístupů na obecné
úrovni. Z těchto důvodů jsou v rámci současné veřejné ekonomie stále více rozvíjeny principy spolupráce, plurality, konkurence a kvazikonkurence ve veřejném sektoru,
které mohou v určitých případech lépe než
direktivní alokace a centrální plánování zajistit efektivnost. Je analyzována také distribuce zdrojů neziskovým subjektům. Optimalizační úloha se tak posouvá zejména
k efektivnímu využití definovaného objemu
veřejných zdrojů. V podtextu těchto alokačních schémat je zachování veřejného financování určitých statků a služeb a současné
zvýšení alokační efektivnosti v rámci veřejného sektoru s pomocí současných poznatků veřejné ekonomie. Výsledkem jsou
i posuny alokace veřejných zdrojů v prvním
řádku tabulky dalším poskytovatelům, kteří
je budou schopni využít efektivněji než stát
a jeho organizace.
Za druhé se jedná o tržní směnu, tedy
interakci soukromých zdrojů mezi nabízejícími a poptávajícími. V případě tržního
mechanismu je tím, kdo kontroluje, zda se
určitý subjekt chová ekonomicky racionálně, konkurence. Jinými slovy, jeden subjekt
svou vlastní činností kontroluje, zda jiný
subjekt svoji činnost nečiní neefektivně.
Mikroekonomická teorie skýtá v této souvislosti detailní aparát analýzy užitku, určování cen a racionálního využití výrobních
faktorů a v té souvislosti popisuje i různé
deformace konkurenčního prostředí, které
vedou k selhání tohoto mechanismu nepřímé kontroly racionality alokace (např.
monopol, varianty oligopolu apod.). Cenový systém funguje jako informační systém
pro zúčastněné subjekty (Hayek, 1945).
Tento typ motivace je navíc schopen překonat i např. rasové (Becker, 1957) nebo
sociální předsudky (Arrow, 1998), což je
v oblasti sociálních služeb velmi užitečná
vlastnost. Tak lze, vedle etické motivace
vycházející z humanismu a altruismu, zdůvodnit i motivaci k pravidelnému poskyto-

Obrázek č. 3: Schéma produkce blahobytu v oblasti sociálních služeb

Zdroj: (Knapp, 1984)

vání sociálních služeb na bázi smluvní volnosti a individuálního rozhodování.
Jak již bylo odvozeno při analýze statků
v oblasti sociálních služeb, každý z uvedených typů interakcí má své nevýhody. Proto
v praxi nacházíme širokou škálu kombinací
financování a poskytovatelů sociálních služeb, zvláště pokud je legislativně nastaveno
rovné prostředí pro jejich poskytovatele.
Typově je lze přiřadit do příslušných políček
již uvedené tabulky.
Již jsme ukázali, že z ekonomických
a sociálních specifik sociálních služeb
vyplývá, že jejich poskytování tržním způsobem, tj. jako výsledek střetu tržní nabídky
a poptávky, je jen jednou z alternativ. Typologie financování a poskytovatelů sociálních služeb tedy implikuje pluralitní charakter tohoto sektoru.
Je však zřejmé, že jak soukromí ziskoví,
tak veřejní „hierarchičtí“ poskytovatelé
sociálních služeb mohou trpět „typickými
nevýhodami“, tzn. že nepokrývají všechny
potřeby v oblasti sociálních služeb, a to
právě z důvodu ekonomických charakteristik svého fungování. To je jeden z důvodů
vzniku a existence tzv. třetího (občanského,
neziskového) sektoru (Zimmer & Priller,
2004), který svým charakterem naplňuje
cíle tzv. sociální ekonomiky. Jejím cílem je
řešení sociálních problémů a naplňování
sociálních cílů prostřednictvím aktivní role
širšího spektra aktérů včetně neziskových
organizací. Definice sociální ekonomiky se
v literatuře liší, zejména podle toho, které
organizace jsou do ní zahrnovány a které
nikoli. Poskytování sociálních služeb jako
.
předmětu činnosti ale do cílů sociální ekonomiky nesporně patří.

Schéma produkce blahobytu
v oblasti sociálních služeb
Na obecné úrovni je významné analyzovat mechanismy, jimiž dochází k produkci
blahobytu (welfare) jako určité formy uspokojení konkrétního jednotlivce v oblasti služeb. Taková analýza je významná zvláště
proto, že proces produkce určitých služeb –
a platí to i pro služby sociální – je poměrně
komplexním jevem. Z vnějšího pohledu
může určitá sociální služba vypadat jako
pouhá neproduktivní reakce na nesoběstačnost daného jednotlivce – při bližší analýze
však získáváme schémata produkčního
typu, kdy daná aktivita či sociální služba je
výstupem poměrně sofistikovaného procesu. Z ekonomického pohledu to ukazuje

schéma na obrázku č. 3, jež je aplikovatelné
obecně na služby poskytované v populaci,
tedy i na služby sociální.
Uvedené schéma (Knapp, 1984) ukazuje
funkci a charakter produkčního mechanismu. Vychází z rozdělení vstupů na tzv.
resources a non-resources. Resources jsou
vstupy s nenulovou cenou (např. platy
zaměstnanců, investice). Náklady na tyto
vstupy jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách, případně kumulativně v rozpočtu dané
organizace. Non-resources jsou vstupy,
které mají vliv na dosažení výsledků, ale
nemají v daném okamžiku tržní cenu nebo
nejsou na trhu obchodovány. Příkladem
může být např. úroveň komunity v místě
poskytování sociálních služeb, postoje
veřejnosti ke zdravotně postiženým nebo
kvalita lékařské dokumentace. Průběžnými
výstupy jsou služby samotné, v případě
sociálních služeb ve formě jejich kvantifikovatelného objemu v dané minimální kvalitě.
Jsou přímým produkčním výstupem použití
vstupů za daných nákladů. Pomocí těchto
průběžných výstupů se dosahují výstupy
finální, v oblasti sociálních služeb např. ve
formě zlepšení soběstačnosti nebo kompenzace nepříznivého zdravotního stavu klienta.
Implikacemi pro otázky efektivnosti sociálních služeb vyplývajícími z výše uvedeného schématu jsou zejména nemožnost analyzovat efektivnost sociálních služeb pouze
na principu přímých, vyčíslitelných nákladů a snadno měřitelných výsledků v podobě průběžných výstupů. Jakkoli toto pojetí
je pravděpodobně nejbližší úzkému principu sledování nákladové efektivnosti
v poměru cena/výkon – tzv. efficiency, jak ji
chápou Knapp a Kendal (2000), nepokrývá
ve schématu obsažené prvky non-resources a finálních výstupů. Efektivnost sociálních služeb se v tomto pojetí a na základě
tohoto teoretického schématu, již více než
25 let existujícího ve světové literatuře, jeví
jako širší koncept, který zahrnuje i finální
výstupy ve formě zlepšení sociální situace
potřebných a zahrnutí vstupů, které se
v daném čase na trhu koupit nedají, nebo
jsou výsledkem dlouhodobé kultivace
a nastavení sociálně-ekonomického prostředí.
Ve světle uvedených skutečností je třeba
zohlednit následující okolnosti provázející
hodnocení efektivnosti sociálních služeb,
které shrnuje Wistow (2005) takto:
l změna v kvalitě života nebo úrovni „blahobytu“ klienta může být výsledkem
dlouholetého vývoje,
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Stati a studie
efektivní sociální péče se může projevit
pouze jako zpomalení negativního trendu, což je obtížné porovnávat v rámci
srovnávacích studií,
l hodnocení efektivnosti v sociální péči je
částečně subjektivní, protože je závislé na
sebehodnocení klientů, jejichž schopnost
k takovému sebehodnocení může být snížená vzhledem k charakteru onemocnění.
Nelze tedy chápat sociální služby pouze
jako produkční entitu určitého objemu takovýchto služeb. Produkční proces je pouze
jednou ze složek sociálních služeb, dalšími
jsou: (Wistow, 2005)
l proces koordinačně-integrační, který
zapojuje do procesu sociálních služeb
řadu dalších aktérů mimo poskytovatele
a klienta,
l proces politický, který za podmínek
omezených zdrojů předpokládá veřejnou volbu, nastoluje veřejnou diskusi na
všech úrovních veřejné správy a obsahuje v sobě také nutnost kontroverzních
rozhodnutí za podmínek omezených
zdrojů (rozpočtů),
l učící se proces, který vyplývá jak z nutnosti zvládnout poměrně velký objem
znalostí, ale i schopnost poučit se
z vlastních chyb či realizace existujících
projektů v oblasti sociálních služeb.
Zohlednění těchto dodatečných procesů
při koncepci sociálních služeb a nastavení
mechanismů jejich financování je nutnou
podmínkou dosažení finálních výstupů,
nikoli „pouhou“ měřitelnou produkcí výstupů dílčích. V ideálním případě je tak „blahobyt“ v oblasti sociálních služeb reprezentován vedle adekvátní produkce potřebného
objemu služeb také integrací komunity a dalších lokálních aktérů, v rámci veřejné a sociální politiky jsou v rámci tzv. public agenda
setting (Kingdon, 2003) nastoleny a řešeny
otázky sociálních služeb v rovině demokratického rozhodování paralelně s ostatními
společenskými prioritami. A konečně, jednotliví aktéři jsou schopni se učit z předchozích
aktivit, aniž by toto učení bylo chápáno primárně negativně jako „učení se z chyb“
nebo dokonce sankcionováno.
l

Závěr
Analýza a syntéza konceptů a přístupů
dotýkajících se sociálních služeb potvrzuje
komplexnost tohoto fenoménu. To, co je
v sociální praxi vnímáno často poměrně
jednoduše jako nutná péče a postarání se
o někoho, je v současné společnosti jevem
velmi častým a v souvislosti s demografickým vývojem a situací v rodině se bude četnost spotřeby sociálních služeb nadále zvyšovat. Rizikem je také vytěsňování klientů
sociální péče ze společnosti a jejich původního prostředí bez ohledu na jejich skutečné
možnosti a schopnosti, zejména kvůli otázce
bydlení nebo jiným životním prioritám dalších členů rodiny. Tyto tendence si nesporně zasluhují další zkoumání a v kontextu
zjištění tohoto článku lze jen znovu zdůraznit
nutnost trvalého důrazu na co nejobjektivnější posouzení skutečné sociální a zdravotní situace konkrétního člověka bez ohledu
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na vnější pohnutky či předsudky, které často
jeho vnímání ve společnosti ovlivňují.
Zaměřili jsme se především na sociální
péči jako podskupinu sociálních služeb
dotýkajících se zejména starých a zdravotně
postižených občanů. Klasifikace sociálních
služeb podle ekonomického a institucionálního kritéria umožňuje lépe třídit jednotlivé
typy heterogenního portfolia sociálních služeb pro účely ekonomické analýzy. Z mikroekonomického hlediska vykazují sociální
služby celou řadu specifik, v některých případech shodných s péčí zdravotní. Z toho
vyplývá ekonomická pozice klientů sociálních služeb a rizika redukce koncipování
systému sociálních služeb na model racionálně poptávajících jednotlivců na trhu se
sociálními službami. Koncept poptávky po
sociálních službách je nutné doplnit o koncept potřeby sociálních služeb. Významným prvkem efektivnosti systému je přítomnost důvěry ve vztahu klienta a poskytovatele sociálních služeb.
Analýza vazeb zdravotní péče a sociální
péče ukázala, že změna zdravotního stavu
spojená se spotřebou zdravotní péče může
paralelně indukovat spotřebu péče sociální.
Tato jednosměrná vazba se stává cirkulární
vazbou až v případě, že onemocnění přejde
do chronického stadia nebo zanechá trvalé
následky. Pak nastupuje péče zdravotně-sociální, přičemž kvalita obou jejích složek
je důležitá samostatně a zdravotní a sociální péče jsou si navzájem komplementy,
nikoli substituty.
Z hlediska efektivnosti systému sociálních služeb je paradoxně podstatná institucionální pozice a přístup zdravotních pojišoven – tedy stručně řečeno, co všechno
budou zdravotní pojišovny ochotny hradit
v rámci plnění ze zdravotního pojištění a do
jaké míry se podaří propojit zdravotní
a sociální péči ve funkční kombinaci péče
zdravotně-sociální.
Z ekonomického hlediska mohou být
poskytovatelé sociálních služeb členěni do
čtyř různých kategorií a mohou zároveň čerpat z různých zdrojů financování. Na základě
specifických vlastností poskytovatelů a zdrojů financování tak vzniká spektrum možností
využitelných v praxi. Mezi těmito aktéry
a finančními toky existují různé typy vazeb,
které lze chápat jako projevy odlišných motivačních strategií. Pokud však použijeme
určitý způsob poskytování a financování
sociálních služeb v praxi, jeho principy
a ekonomické charakteristiky se stávají pro
daný segment sociálních služeb závazné
a z hlediska efektivnosti je nezbytné tyto charakteristiky respektovat.
Orientace na kvantitativní výstupy v rovině přístupu a především úhradových
mechanismů vede průběžně k poklesu kvality. I proto jsou výstupy produkčního procesu
sociálních služeb ve formě kvantifikovatelného objemu služeb v dané minimální kvalitě
pouze průběžnými výstupy, výstupem finálním je zlepšení sociální situace klientů
a zlepšení podmínek produkčního procesu
ústící v rozvoj komunity a celého odvětví
sociálních služeb. Produkce blahobytu

v oblasti sociálních služeb je tak výrazně širším fenoménem, než pouhá kalkulace počtu
a objemu sociálních služeb za dané období.
1 Mertl, J. Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních
služeb v národním hospodářství. Praha: VÚPSV, 2007.
2 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 32.
3 To neznamená, že by nepotřeboval nebo neocenil
zájem a pomoc druhých, ale je schopen se o sebe
v případě potřeby postarat.
4 Definované v § 39–52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5 Definované v § 54–70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
6 Je jasné, že existují i onemocnění, která ekonomickou aktivitu člověka neomezují. Je však podstatné si
uvědomit popisovanou dualitu rozhodování.
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Dopady politiky životního prostředí na trh práce1
Eva Tošovská, Iva Ritschelová
Diskuse o praktické aplikaci strategie udržitelného rozvoje, jejímž cílem je zajistit rovnováhu mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním pilířem rozvoje, znovu oživila debatu o dopadu politiky životního prostředí na zaměstnanost.
V minulosti byl zájem o tuto interakci intenzivnější především v období recese v polovině 70. let, kdy se ve většině vyspělých zemí značně zvýšila míra nezaměstnanosti a současně začaly narůstat i environmentální problémy. V té době ale chyběly fundovanější analytické studie, které by vyvrátily či potvrdily prvotní argumenty podnikatelských kruhů (částečně
podporované i některými odborovými centrálami), že programy na snížení znečištění životního prostředí působí jako
inflační faktor a nutí podniky přesouvat tradiční investice do investic na ochranu životního prostředí, a tím přispívají
k omezování výrobních programů s případnými dopady na snížení počtu zaměstnanců. V současné době je možno dokumentovat zvýšený zájem o analýzu vazeb mezi politikou životního prostředí a trhem práce téměř ve všech evropských
zemích. Tato problematika je stejně aktuální i v České republice. Proto se předložený příspěvek v první části zabývá teoreticko-metodologickými problémy spjatými s vyjádřením dopadu politiky životního prostředí na zaměstnanost, rozsahem environmentálních aktivit, které je žádoucí k zaměstnanosti vztáhnout, stejně jako přístupy, které umožní tyto dopady kvantifikovat. Příspěvek je doplněn některými dílčími údaji vztahujícími se k eko-průmyslu v České republice. Ambicí
statě je otevřít diskusi zinteresovaných odborníků k této otázce.
Dané problematice se systematicky
věnují nejen jednotlivé státy, ale i Evropská
komise. Již v roce 1997 upozornila na
význam průniku obou politik a na jeho
potenciál pro dosažení „win-win efektů“ ve
svém sdělení „Životní prostředí a zaměstnanost: budování udržitelné Evropy“2.
Vedle četných pracovních dokumentů na
toto téma3 iniciovala též vypracování řady
analytických studií renomovanými ústavy
či firmami. Širším politickým rámcem diskuse o vazbě mezi ochranou životního prostředí a zaměstnaností je nový start Lisabonské strategie4, která spojuje úsilí
o dynamičtější a konkurenceschopnější
ekonomiku EU, tj. úsilí o další růst a vytváření nových pracovních míst, s úsilím
o dosažení environmentálních a sociálních
cílů. V současné době věnuje Evropská
komise zvýšenou pozornost především problematice výroby energie z obnovitelných
zdrojů a rozpracování adaptačních opatření
ve vztahu ke klimatickým změnám, a to jak
z ekonomického hlediska, tak z hlediska
dopadu na zaměstnanost.5,6
Ještě delší tradici má teoreticko-metodologický i empirický výzkum vazby mezi politikou životního prostředí a zaměstnaností
v Organizaci pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj (OECD). První empirická data zde
byla analyzována již v roce 1978.7 V současné době pokrývá program OECD „Environment and Employment“8 jak obecné otázky
spojené s makroekonomickými dopady
politiky životního prostředí na zaměstnanost, tak vliv politiky zaměřené na snížení
dopadu klimatických změn na úroveň
a skladbu zaměstnanosti.
Vazba mezi politikou životního prostředí
a trhem práce nachází svůj odraz i v odborných mezinarodních časopisech. Nutnost
propojit obě politiky je nejčastěji deklarována v kontextu přechodu na udržitelný rozvoj9,10 či ve vazbě na ekonomický růst11. Na

příkladu největšího vládního ekologického
programu Švédska je na druhé straně argumentováno, že propojit cíle zlepšení životního prostředí a snížení nezaměstnanosti
nemusí být vždy ekonomicky efektivní.
Autoři dokládají12, že společenské náklady
na pracovní příležitosti vytvořené v rámci
tohoto programu, zaměřeného především
na sanaci znečištěných lokalit, byly vyšší
než společenské náklady na ekvivalentní
počet pracovních míst vytvořených tradičním trhem práce. Nástroje politiky životního prostředí jsou často vztahovány
i k potenciální ztrátě mezinárodní konkurenceschopnosti firem. V tomto kontextu např.
Repetto13 argumentuje, že americké firmy,
které berou nadstandardní ohled na životní
prostředí, nejsou méně profitabilní než jiné
firmy, a odmítá hypotézu, že požadavky na
ochranu životního prostředí vedou ke ztrátě
pracovních míst a mezinárodní konkurenceschopnosti. Nezbytným předpokladem
však je regulační politika založená na kvalitní analýze nákladů a přínosů a na správně
nasměrovaných tržních podnětech a odstranění protisměrně působících subvencí
a dotací. Stejný názor zastávají i Carraro
a Galeotti14 s tím, že tito autoři kladou prvořadý důraz na technický pokrok, resp.
správné podněty, které budou stimulovat
firmy k zavádění energeticky a ekologicky
úsporných technologií a k investování do
environmentálně šetrného výzkumu a vývoje.
Překvapivě malý počet studií se věnuje
metodologickým problémům spojeným
s vyjádřením dopadu politiky životního prostředí a přírodních zdrojů na zaměstnanost.
Do této skupiny patří bezpochyby sta
P. Bercka a S. Hoffmanna15, která prezentuje
pět základních přístupů, jak tento dopad
modelovat, analyzuje strukturu jednotlivých modelů, jejich aplikovatelnost a nezbytná data k jejich naplnění.

Protože problematika vazby mezi politikou životního prostředí a politikou trhu
práce je vysoce heterogenní, není překvapivé, že se velký počet studií zaměřuje především na dílčí témata. Sem patří zejména
statě, hodnotící vývoj zaměstnanosti v jednotlivých aktivitách ochrany životního prostředí. Za expandující odvětví s velkým
potenciálem pro absorpci kvalifikované
pracovní síly je pokládáno především environmentální poradenství16, odpadové hospodářství a recyklace17, mezinárodní
obchod s odpadem18, ekologicky šetrná
výstavba rezidenčních a veřejných budov19,
rozšiřování národních parků a chráněných
oblastí20 a udržitelná turistika a ekoturismus21,22.
V posledním období reflektují odborné
statě stále větší měrou problematiku globálního oteplování a její dopad na pracovní
místa.23 Do aktivit v daném kontextu se zapojila i Mezinárodní organizace práce, která
spolu s UNEP a Konfederací odborových
svazů nastartovala společnou „Green Jobs
Initiative“. Přitom zelenými pracovními
místy se míní jak místa již dnes reálně existující (při výrobě obnovitelné energie, recyklace aj.), tak místa, která budou reagovat na
adaptační a zmírňující opatření přijatá v souladu s dopady klimatických změn. S touto
problematikou souvisí i úvahy o tom, jaký
vliv na zaměstnanost a mzdy na lokálních
pracovních trzích přináší extrémní výkyvy
počasí.24 Tato relativně nová problematika by
si vyžádala samostatné pojednání.
Další skupina statí v mezinárodních periodikách se věnuje dopadu ochrany životního prostředí na národní ekonomiku jednotlivých zemí.25,26 Jde však většinou o statě
staršího data, kde prezentované údaje byly
již překonány v rámci harmonizačního úsilí
Evropské komise.
Značný zájem autorů odborných studií
publikovaných v mezinárodních časopisech
FÓRUM sociální politiky 3/2008
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Stati a studie
se soustře uje též na dopad regulačních
nástrojů politiky životního prostředí na
zaměstnanost a na vazbu mezi environmentálními inovacemi a počtem a kvalitou
pracovních míst. Některých závěrů těchto
studií se dotkneme v kontextu dalšího
výkladu.

Teoreticko-metodologické
problémy spjaté s vyjádřením
dopadu politiky životního
prostředí na zaměstnanost
Opatření přijímaná v rámci politiky životního prostředí (např. environmentální regulace) mohou mít na jedné straně přímé
pozitivní dopady na podnikání firem a na
tvorbu pracovních míst. Např. pokud stimulují poptávku po ekologicky šetrných výrobcích anebo vyžadují rozvoj nových druhů
environmentálních služeb, které vážou pracovní sílu. To potvrzuje řada analytických
národních studií členských států EU27 i studií analyzujících pouze jednotlivé sektory28.
Dopad jednotlivých regulačních nástrojů na
cenovou elasticitu poptávky znečišovatelů
po službách na snížení znečištění a jejich
odraz v tržním postavení eko-průmyslu
podrobně analyzuje např. David a SinclairDesgagné29. Na druhé straně mohou tato
opatření dopadat na mikroekonomické subjekty i negativně, především tehdy, zvýší-li
se v důsledku environmentální regulace
náklady firmy na vyráběný produkt a tím se
sníží poptávka po jejich výstupech. Z teoreticko-metodologického hlediska se přímý
dopad environmentální regulace odráží
především v růstu výdajů na životní prostředí daného ekonomického subjektu,
jejichž jádro tvoří investiční a provozní
výdaje. Ty jsou snižovány o provozní užitky
spojené s environmentální regulací (jde
např. o využití energie z vlastní spalovny
odpadů, prodej recyklovaných materiálů
třetí straně aj.). Toto pojetí však kritizují někteří autoři jako příliš úzké. Např. Jaffe
a kol.30 doporučuje zahrnout do nákladů
environmentální regulace i náklady spojené
se změnou zaměření managementu vyvolanou environmentální regulací, náklady spojené s přerušením výroby, náklady spojené
s eventuální substitucí produktů a právní
a transakční náklady. Nepřímý dopad odrážející se ve snížení poptávky po výstupech
daného subjektu v důsledku rostoucích
výdajů na ochranu životního prostředí je
odhadován na základě input-output tabulek
či ekonometrických modelů.31 Diskusi
o nepřímých dopadech environmentální
regulace obohatil Gurtoo a Antony32 o analýzu nezamýšlených negativních efektů,
mezi které zahrnuje např. vytváření nových
netarifních překážek mezinárodního obchodu, dopad na složky životního prostředí či
negativní dopad na hospodářské výsledky
malých firem. Negativním efektem politiky
životního prostředí může být v krajní poloze
i uzavření (likvidace) podniku. V odborné
literatuře se nám nepodařilo najít případ,
kdy by k tomu v reálné praxi docházelo.
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Skutečností však je, že tento vliv může
působit spolu s dalšími faktory (odbytové
potíže, špatný management, ztráta trhů aj.)
a je obtížně separovatelný.
Jakékoliv makroekonomické úvahy
o dopadu politiky životního prostředí na
zaměstnanost jsou však metodologicky
mnohem náročnější. Předpokládají vzít
v úvahu dopady environmentálních opatření na všechny navazující firmy či obory
v rámci dané ekonomiky. Měly by brát zřetel i na nepřímé dopady, jako jsou substituční a příjmové efekty, ovlivňující ceny
nebo mzdy, na vytěsnění některých investic
apod. Je zřejmé, že negativní dopad na
jednu firmu (např. rostoucí daň na energii
sníží podíl energeticky náročných produktů
ve finálním výstupu) může být alespoň
zčásti kompenzován pozitivními dopady na
jiné firmy kdekoliv v ekonomice (např. reakce na vyvolanou poptávku po energeticky
úsporném zařízení). Komplikujícím faktorem je, že nepřímé efekty se mohou projevovat v různých ekonomických sektorech
nebo na různých místech a navíc může trvat
nějaký čas, než se zmaterializují. Makroekonomické studie zohledňující celou výše
uvedenou škálu efektů nejsou dosud k dispozici.
Jedním z důvodů metodologické náročnosti stanovení souhrnného dopadu politiky životního prostředí na zaměstnanost je
fakt, že mnoho makroekonomických dopadů je nesnadné odseparovat od obecného
pozadí ekonomických změn a faktorů, působících jak na úrovni hospodářské politiky
dané země, tak na úrovni politiky životního
prostředí.
Bez ambice na jejich vyčerpávající výčet
uve me na straně hospodářské politiky
především:
l fázi hospodářského cyklu, v níž se nachází domácí ekonomika (v růstové fázi hospodářského cyklu dochází spíše k větším
přesunům pracovních sil než ke zvýšení
jejich absolutního počtu, je-li naopak ekonomika v recesi, bude docházet k přímým
a okamžitým změnám v počtu zaměstnaných osob)33;
l relativní náročnost jednotlivých sektorů
na pracovní sílu - ta je v tzv. eko-průmyslu relativně vysoká, z čehož lze odvodit, že
environmentální výdaje zde vytvoří více
pracovních míst než výdaje v jiných sektorech ekonomiky;
l počáteční úroveň zaměstnanosti - existuje-li v dané ekonomice nezaměstnanost
a kvalifikace těchto nezaměstnaných
vyhovuje požadavkům na nová místa, tak
bude zaměstnanost růst;
l dostupnost lidských zdrojů: dopad politiky životního prostředí na zaměstnanost je
spojen i s dostupností adekvátně připravených a odborně způsobilých lidských
zdrojů na všech úrovních (management,
provoz aj.) aj.
Ještě podstatně více faktorů, které ovlivňují tvorbu pracovních míst, je na straně
politiky životního prostředí. Je to např.:
l výše a udržitelnost výdajů na ochranu
životního prostředí: pracovní místa spoje-

ná s ochranou životního prostředí budou
udržitelná pouze za předpokladu, že
budou průběžně a bez větších výkyvů realizovány výdaje na ochranu životního prostředí v dlouhodobém časovém horizontu, a již z veřejných či soukromých zdrojů;
l skladba výdajů na ochranu životního prostředí: investiční výdaje vyvolané nutností splnit emisní limity a jiné regulativy
budou mít jiný dopad na zaměstnanost
než zvýšení provozních nákladů nebo
poplatků za znečištění životního prostředí;
l kombinace nástrojů politiky životního
prostředí: v obecnější rovině je zřejmé, že
administrativně-právní nástroje, které
direktivně stanovují povinnosti znečišovatelů a sankcionují jejich neplnění, jsou
ve vztahu k zachování pracovních míst
méně příznivé než nástroje ekonomické,
které ponechávají ekonomickým subjektům relativní volnost, jak na tyto nástroje
reagovat. Zaměstnanost ovlivňují ve větší
míře nástroje, které mají přímé cenové
efekty, jako jsou environmentální daně,
poplatky za emise znečišujících látek aj.
Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že
největší obavy průmyslové sféry ze ztráty
konkurenceschopnosti - a následně
zaměstnanosti - jsou spojovány se zavedením nových ekologických daní. Tento
argument byl např. hlavním důvodem,
proč se členské země ES tak dlouho bránily zavedení uhlíkové/energetické daně.
Odmítaly zavést tuto daň do doby, než
jejich největší konkurenti zavedou podobná opatření.34 Přitom ekologické daně
mají menší dopad na konkurenční schopnost a zprostředkovaně i na zaměstnanost těch firem daného odvětví, které si
konkurují na bázi diferenciace produktů
(např. produkty farmaceutického průmyslu). Větší dopad mají na firmy, které si
konkurují na cenové bázi (např. ceny fosilních paliv);
l typ investic na ochranu životního prostředí a typ technologie: zaměstnanost ovlivňuje i míra, v níž probíhá substituce pracovních sil kapitálem, resp. progresivními
technologiemi. V tomto kontextu je zřejmé, že investice do koncových technologií budou mít jiný dopad na zaměstnanost než investice do „čistších technologií“;
l váha dovozních „úniků“: jestliže podstatná část výdajů na ochranu životního prostředí bude použita na nákup techniky
z dovozu, bude generovat zaměstnanost
v zahraničí, nikoliv v domácí ekonomice;
l na zaměstnanost a konkurenceschopnost
podniku může mít diferencovaný dopad,
budou-li environmentální opatření zavedena na národní úrovni či na mezinárodní
úrovni.
V politice životního prostředí se v posledním období nejintenzivněji diskutují dvě
oblasti, kterým se připisuje výrazně pozitivní dopad na zaměstnanost. První je „ekologická daňová reforma“, která spočívá
v postupném zdanění základních ekologicky náročných vstupů do ekonomiky (paliva,
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energie aj.). Mezi členskými státy EU
vzrůstá v současné době shoda na vhodnosti využít výnosů ze zdanění těchto ekologicky náročných vstupů ke snížení plošných daní, které zatěžují pracovní sílu (např.
platby na sociální zabezpečení, na politiku
zaměstnanosti aj.). Takto koncipovaná výnosově neutrální - reforma by měla dvojí
efekt, přispívala by jak ke snížení znečištění
a omezení čerpání přírodních zdrojů, tak ke
snížení nezaměstnanosti. Empirické zkušenosti se zaváděním ekologické daňové
reformy shrnuje např. Bosquet35 anebo Carraro a kol.36, její dopad na nezaměstnanost
analyzuje např. Bovenberg a Van der
Ploeg37 a vazbu mezi environmentálními
daněmi a distorzí trhu práce rozebírá např.
Bovenberg a De Mooij.38
Druhou oblastí s pozitivním efektem na
zaměstnanost je rostoucí poptávka po ekologicky šetrných technologiích a inovacích,
a to jak v evropském, tak globálním měřítku. Ta stimuluje jejich vývoj, designování
a výrobu a začíná na sebe vázat stále více
kvalifikované pracovní síly. Navíc, např.
rakouská studie39 potvrzuje, že praktické
zavádění této generace environmentálních
technologií má - na rozdíl od převládajících
koncových technologií - mírně pozitivní
efekt na zaměstnanost. Podobně Getzner
a Ritt40, kteří analyzovali vzorek firem, které
zavedly čistší technologie a ekologické inovace, potvrzují, že z kvantitativního hlediska
je jejich dopad na zaměstnanost neutrální
nebo mírně pozitivní, zdůrazňují však jejich
nezanedbatelný pozitivní efekt na kvalitu
pracovních míst. Canón-de-Francia41 a kol.
dokládá na základě modelové simulace, že
technologické znalosti a inovace zmírňují
negativní dopad nové environmentální
regulace na výsledné ukazatele firem a naopak jim umožňují jít v ochraně životního
prostředí nad požadovaný regulační rámec.
Druhým metodologickým problémem je
určení rozsahu environmentálních aktivit,
které by bylo žádoucí vztáhnout k zaměstnanosti, a možností jejich statistického
zachycení. Velká většina dosavadních studií, které se pokoušely kvantifikovat dopad
politiky životního prostředí na zaměstnanost, vycházela z aktivit, které lze podřadit
pod definici eko-průmyslu, vypracovanou
experty OECD a Eurostatu42.
Ta seskupuje environmentální aktivity do
tří bloků: 43
l management znečištění, který zahrnuje
kontrolu znečištění ovzduší, nakládání
s odpadními vodami, nakládání s tuhým
odpadem, sanace a čištění půdy a vody,
snížení hluku a vibrací a environmentální
monitoring, analýzy a hodnocení,
l čistší technologie a produkty,
l management zdrojů, zahrnující např. aktivity spojené se zásobováním vodou, elektrárnami z obnovitelných zdrojů aj.
Reálná praxe však potvrzuje, že toto
vymezení je příliš úzké a nevystihuje stále
se rozvíjející druhy a typy environmentálních aktivit, které bezpochyby dopadají na
zaměstnanost. Z podstatně širšího rejstříku
ekonomických aktivit vychází poslední stu-

die z konce roku 2007 vypracovaná pro
Evropskou komisi44. Ta rozlišuje aktivity, kde
je životní prostředí primárním zdrojem nebo
vstupem do ekonomického procesu (např.
aktivity spojené s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji, aktivity spojené s ekologicky udržitelnou výrobou, jako je ekologické
zemědělství či certifikované lesnictví), aktivity spojené se snížením znečištění životního prostředí a managementem zdrojů
(v podstatě aktivity zahrnuté do eko-průmyslu) a konečně aktivity vázané na kvalitu
životního prostředí (např. turistika aj.).
Třetím problémem je zvolit přístup, který
nám umožní alespoň hrubě kvantifikovat
dopad zvoleného okruhu environmentálních aktivit na zaměstnanost. Zde se nabízí
několik alternativ. První z nich je přístup ze
strany nabídky, který je založen na informacích o nabídce zboží a služeb na ochranu
životního prostředí. Využívá zejména výběrová šetření o jejich producentech. Tato šetření jsou pak doplňována statistikou trhu
práce pro sektory, které environmentálně
zaměřené aktivity provádějí. Druhou alternativou je přístup ze strany poptávky. Ten je
charakterizován sběrem informací o poptávce po environmentálním zboží a službách a využívá především údaje o výdajích
na ochranu životního prostředí (např. údaje
o požadavcích na pracovní sílu na jednotku
environmentálních výdajů, a již podle
druhu environmentálního opatření nebo
podle typu environmentálních výdajů).
Sofistikovanější přístupy ze strany poptávky se snaží odhadnout přímé a nepřímé
dopady environmentálních aktivit na
zaměstnanost nejen na základě údajů
o environmentálních výdajích, ale též na
základě input-output kalkulací, zohledňujících změny ve finální poptávce. V rámci tzv.
jiných přístupů připouští metodologie
deklarovaná v zatím nejobsáhlejší studii
o vazbě mezi životním prostředím, ekonomikou a pracovními místy, vypracovaná na
konci roku 2007 pro Evropskou komisi45,
možnost definovat a kvantifikovat tzv.
„zelená“ pracovní místa, tj. pracovní místa
v environmentálním sektoru nebo místa,
která vyžadují specifické environmentální
znalosti a dovednosti. K nim jsou vztaženy
údaje statistiky pracovního trhu anebo
výběrová šetření (jde např. o licencované
subjekty, které mohou provádět hodnocení
dopadu investic a projektů na životní prostředí, pracovní místa zřízená v rámci opatření ke snížení globálního oteplování aj.).

Zaměstnanost v evropském
eko-průmyslu
Eko-průmysl se stal v devadesátých
letech jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorů evropské ekonomiky, jeho
roční růst převyšuje 5 %. Není proto překvapivé, že se většina dosavadních odhadů
zaměstnanosti v environmentální sféře
zaměřuje právě na tento sektor. Navíc
podrobnější analýzy eko-průmyslu byly
v posledních letech provedeny v téměř
všech členských zemích EU, což vytvořilo

základnu pro možnost agregace příslušných údajů na evropské úrovni. Souhrnné
údaje za EU46,47, dokládají, že celkové tržby
eko-průmyslu v EU-25 činily v roce 2004
227 mld. € (z toho 64 % připadalo na aktivity na snížení znečištění a 36 % na aktivity
spojené s managementem zdrojů), což
představuje 2,2 % evropského hrubého
domácího produktu. Největším národním
trhem s environmentálním zbožím, službami a technologiemi disponuje Francie
a Německo (se 49% podílem na celkových
tržbách EU-25), následovány Velkou Británií, Itálií a Nizozemskem. Podíl tržeb z ekoprůmyslu na hrubém domácím produktu je
však nejvyšší v Dánsku a Rakousku. Deset
nových členských zemí EU, kam patří
i Česká republika, se na celkových tržbách
eko-průmyslu podílelo v r. 2004 pouze
5,7 %, z čehož polovina připadá na Polsko.
Citovaná studie odhaduje, že v r. 2004
činila celková přímá i nepřímá zaměstnanost48 vyvolaná eko-průmyslem v 25 členských zemích EU 3,4 mil. pracovních míst49,
tj. 1,7 % z celkové placené zaměstnanosti.
Eko-průmysl vytvořil tudíž více pracovních
míst než automobilový průmysl (2,7 mil.)
anebo chemický průmysl (2,4 mil.).50 Za
velmi nadějnou oblast pro zvýšení zaměstnanosti je pokládán sektor výroby čisté
energie z obnovitelných zdrojů. Je predikováno, že tento sektor vytvoří do roku 2010
kolem 2 milionů dodatečných pracovních
míst, přičemž tento odhad již zohledňuje
ztrátu pracovních míst v konvenčním energetickém sektoru.
Poslední studie vypracovaná pro Evropskou komisi51 rozšířila odhad zaměstnanosti v evropském eko-průmyslu o Bulharsko
a Rumunsko (na EU-27) a pracovala navíc
s nepřímým i vyvolaným dopadem na
zaměstnanost, odvozeným z E3ME modelu.
Celkový odhad zaměstnanosti generované
eko-průmyslem se zvýšil na 4,6 mil. pracovních míst. Další varianta propočtu, která
rozšířila environmentální ekonomické aktivity o organické zemědělství, certifikované
lesnictví a turismus, odhadla zaměstnanost
na 8,6 mil. pracovních míst.

Zaměstnanost v eko-průmyslu
v České republice
První statistická deskripce vývoje ekoprůmyslu v období let 1999-2004 byla provedena i v České republice52. Omezila se
v souladu se zahraniční literaturou na tzv.
jádro eko-průmyslu („core industries“)53.
Počet ekonomických subjektů, které spadají svou hlavní činností do takto úžeji vymezeného eko-průmyslu, se zvýšil od r. 1990
do r. 2004 více než 5,6krát, přičemž nadprůměrnou míru růstu počtu subjektů zaznamenala oblast sběru a zpracování odpadů
(téměř 13krát) a recyklace nekovového
odpadu (téměř 12krát). V tom je Česká
republika v hrubých rysech v souladu
s trendy v původních členských zemích EU.
Vývoj zaměstnanosti bylo možno hodnotit pouze na úžeji definovaném souboru
podniků, který se však na celkovém počtu
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ekonomických subjektů v eko-průmyslu
podílel zhruba ze 4/5. V těchto podnicích
bylo v r. 2004 zaměstnáno více než 48 000
zaměstnanců s tím, že jejich největší procento (44 %) bylo aktivní v oblasti odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění
města a v sanačních a podobných činnostech. Na druhé straně činnosti spojené
s recyklací se na zaměstnanosti podílely
pouze cca 7 %. Srovnáme-li vývoj zaměstnanosti v jádrových aktivitách eko-průmyslu v r. 2004 s r. 1999, rýsují se zde dvě zřetelné tendence: první je pokles zaměstnanosti při výrobě a rozvodu vody, který souvisí s privatizací těchto podniků, se vstupem zahraničního kapitálu a managementu
a jejich úsilím o racionalizaci provozu,
druhá je nárůst zaměstnanosti v oblasti
odstraňování odpadních vod a pevného
odpadu a čištění města, který souvisí
v návaznosti na směrnice EU s výstavbou
a provozem nových městských i podnikových čistíren odpadních vod a se zvýšeným
úsilím o čistotu ve městech.
Jednou z oblastí státní politiky zaměstnanosti České republiky, na kterou je soustředěna značná pozornost, je uplatňování
aktivní politiky zaměstnanosti. Její ambicí
je sladit nabídku a poptávku na trhu práce.
Pro dosažení tohoto cíle využívá celou řadu
nástrojů. Je-li nízký stav nabídky volných
pracovních míst, a to jak z hlediska profesního, tak územního, přistupuje aktivní politika zaměstnanosti ČR k vytváření společensky účelných pracovních míst. Ta
mohou mít podobu míst zřízených nebo
vyhrazených zaměstnavatelem na základě
dohody s příslušným úřadem práce pro
uchazeče, kterému není možno pracovní
uplatnění zajistit jiným způsobem, anebo
zřízených pro uchazeče o zaměstnání za
účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Ve všech výše uvedených případech
mohou úřady práce poskytnout příspěvek
k úhradě nákladů na zřízení společensky
účelného pracovního místa.
Položme si otázku, jak je aktivní politika
zaměstnanosti uplatňována ve vztahu
k eko-průmyslu v námi definované užší
verzi. V letech 2003−2006 bylo v eko-průmyslu vytvořeno 775 společensky účelných
pracovních míst. Jejich podíl na celkovém
počtu těchto míst je velmi nízký a činí necelé 1 %. Přitom jde především o místa vyhrazená zaměstnavateli v aktivitách spojených
s odváděním a čištěním odpadních vod,
sběrem a zpracováním odpadů a čištěním
a sanací. Naopak naprosto minimálně se
podílejí pracovní místa zřízená uchazečem
za účelem výkonu samostatné výdělečné
činnosti. I když je v obecné rovině možné
zaznamenat v oblasti eko-průmyslu přesun
některých environmentálních aktivit z veřejného do privátního sektoru (zejména
v odpadovém hospodářství a při odvádění
odpadních vod), je nutno konstatovat, že
v České republice existuje jen velmi málo
prázdných „nik“, kam by se soukromý podnikatel mohl efektivně zapojit. Navíc mnohé
aktivity eko-průmyslu jsou v rukou silných
mezinárodních seskupení, kterým lze jen
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obtížně konkurovat (např. vstup na český
trh francouzské světově známé firmy Veolia
Water International, aktivní v oblasti výroby
a distribuce pitné vody a odvádění a čištění
odpadních vod, jako Veolia Voda Česká
republika v roce 1996 aj.).
Druhým nástrojem aktivní politiky
zaměstnanosti jsou veřejně prospěšné
práce, resp. nové pracovní příležitosti
vytvořené pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o práci
evidované na úřadech práce. Tato místa
vytváří obec nebo zaměstnavatel nejdéle
na jeden rok, a to i opakovaně. Stimulačně
působí, že úřad práce poskytuje zaměstnavateli, který takováto místa ve veřejném
sektoru pro dlouhodobě nezaměstnané
vytvoří, příspěvek až do výše skutečně
vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance umístěného na tyto práce. Veřejně
prospěšné práce v aktivitách, které spadají
pod definici eko-průmyslu, se v letech
2003−2006 podílely na celkovém počtu pracovních míst tohoto charakteru necelými
9 %. Celkem bylo v tomto období vytvořeno 5623 pracovních míst, přičemž se věcně
jednalo především o pracovní příležitosti
spočívající v čištění města, v sanačních
a podobných činnostech, jako je např. údržba veřejných prostranství včetně zeleně,
zametání a kropení ulic, náměstí, chodníků,
tržiš, veřejných sadů a parků, čištění dálnic
od sněhu včetně posypu solí nebo pískem,
odstraňování olejových skvrn, sběr a odvoz
odpadu sbíraného do odpadních nádob na
veřejných prostranstvích aj.
Je bezpochyby pozitivní, že vytvoření
těchto pracovních míst pomůže alespoň
dočasně zaměstnat především nejméně
kvalifikované pracovníky a udržet jejich pracovní návyky. Na druhé straně je nutno připustit, že tato konkrétně zaměřená intervence do pracovního trhu vytváří jakýsi
„dodatečný trh práce“, který má určitá specifika: nezaměstnaní zde nejsou vystaveni
soutěži, jako je tomu na otevřeném trhu,
pozbývají znalosti o požadavcích konkurenčních trhů apod.54 Vhodnějším způsobem je dozajista motivovat tyto pracovníky
k návratu na běžný trh práce, v daném případě do některé z environmentálních aktivit. Budeme-li abstrahovat od obecných
motivačních faktorů (jako je např. správně
nastavená relace mezi čistou minimální
mzdou a částkou životního minima, výše
a trvání podpory v nezaměstnanosti aj.),
nabízí se možnost poskytnout těmto pracovníkům alespoň zkrácený pracovní úvazek nebo sdílení pracovního místa více
zaměstnanci. To by mělo pro méně kvalifikované pracovníky psychologicky mnohem
větší efekt než účast na veřejně prospěšných pracích. Ještě vyšší motivační efekt by
mělo bezesporu např. založení malých úklidových a sanačních firem na privátní bázi,
kde by bylo možno homogennější skupinu
účastníků veřejně prospěšných prací
zaměstnat.
Cílem aktivní politiky zaměstnanosti je
zvýšit počet pracovních míst v celé ekonomice, event. zvýšit zaměstnanost určitých

cílových skupin nejvíce postižených nezaměstnaností. V tomto kontextu je však
metodologicky velmi složité odhadnout,
zda by nově vytvořená pracovní místa
nevznikla i v případě absence dotací spojených s aktivní politikou zaměstnanosti (tzv.
dead-weight efect - mrtvý náklad), zda zlepšení vyhlídek na zaměstnání určitých cílových skupin nejde na úkor zhoršení šancí
jiných skupin (tzv. substitution - substituční
efekt), eventuálně zda dotovaná pracovní
místa nevytěsnila nedotovaná pracovní
místa kdekoliv jinde v ekonomice (tzv. displacement efect - vytěsňovací efekt).55
Ve vyspělých evropských zemích se
přímé zásahy do pracovního trhu ve formě
programů vytváření pracovních míst uplatňovaly především v 80. letech a měly většinou charakter veřejných prací (revitalizace
vodních toků, rehabilitace městské zeleně,
budování národních a přírodních parků aj.).
Zkušenosti z tohoto období však ukázaly, že
ekologické projekty zaměřené na zaměstnanost zajistily jen velmi málo stálých pracovních míst, nabídly poměrně omezené možnosti pro rozšíření kvalifikace, a proto neovlivnily výrazněji opětovné zapojení nezaměstnaných osob do pracovního procesu.
Vedle výše uvedených nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti, které de facto stimulují poptávku po práci konkrétně zaměřenou intervencí do pracovního trhu, třetí
nástroj - rekvalifikace - se pokouší zkvalitnit
nabídkovou stranu trhu práce. Úřady práce
organizují rekvalifikace v případech, kdy
struktura poptávky na trhu práce neodpovídá struktuře nabídky. V praxi jsou realizovány dva druhy rekvalifikací: specifické, zaměřené na konkrétní profesi, spojené obvykle
s příslibem zaměstnání od konkrétního
zaměstnavatele a nespecifické, kdy uchazeč
získá dovednosti zvyšující jeho uplatnitelnost na trhu práce.
V ochraně životního prostředí je v současné době kladen důraz na principy udržitelného rozvoje, na rozvoj čistší produkce,
ekologicky šetrnějších výrobků a poskytování ekologických služeb. Tento směr nebude možné realizovat bez zásadních technologických a technických změn, které podstatně zvýší nároky na komplexnost vzdělání a na kvalitu manažerských přístupů.
Dané požadavky bezpochyby ovlivní profesní rozvoj mnoha zaměstnaneckých kategorií, a budou proto vyžadovat aktivní politiku pracovního trhu, která by měla zajistit,
že praktická realizace této koncepce nenarazí na bariéru kvalifikační nepřipravenosti
pracovní síly. Ve Švédsku byl například
nastartován projekt „Fostering Employment in the Environment Sector in Europe“
v jehož rámci jsou zaměstnanci vybraných
švédských firem školeni v nových environmentálních technologiích a v energeticky
a ekologicky šetrných přístupech.56 V tomto
kontextu existuje bezpochyby v oblasti
vzdělávání, event. rekvalifikace pracovní
síly v České republice značný nevyužitý
potenciál. Přitom je zřejmé, že dobře připravený rekvalifikační program tohoto
obsahu, na jehož pilotní podobě by se
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mohlo podílet Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako garant environmentálního vzdělávání, by mohl motivovat jak mladé, vysokoškolsky vzdělané a environmentálně uvědomělé pracovní síly, tak - při dobré propagaci - i nízkokvalifikované pracovníky, kterým by nabízel zajímavou a společensky
kladně hodnocenou práci.
Eko-průmysl - stejně jako jiné ekonomické aktivity - uvolňuje v průběhu roku na
jedné straně pracovní sílu, na druhé straně
pracovní sílu absorbuje. Komparace obou
stránek tohoto procesu umožní posoudit,
zda tento segment trhu generuje nezaměstnanost či naopak přispívá k jejímu snížení.
Eko-průmysl zvyšuje nezaměstnanost
v případě, kdy jsou pracovníci uvolnění
z těchto aktivit zaregistrováni na úřadu
práce jako uchazeči o zaměstnání. Stávající
evidence však neumožňuje rozlišit, zda jde
o pracovníky, kteří v tomto průmyslu pracovali delší dobu či pouze krátce57. Nicméně,
v období od května 2005 do června roku
2007 odešlo z eko-průmyslu 7267 pracovníků, z toho 26 % žen (viz. tabulka č. 1).
Na tomto odchodu se podíleli největší
měrou pracovníci, vykonávající činnosti
spadající pod OKEČ 90. Jejich podíl na celkovém počtu pracovníků eko-průmyslu,
kteří opustili eko-průmysl, měl však mírně
klesající trend (z necelých 80 % v r. 2005 na
75 % v prvním pololetí roku 2007). Podrobnější analýza struktury disponibilních údajů
ukazuje, že největší měrou se na „generování nezaměstnanosti“ v rámci OKEČ 90
podílely aktivity, nevyžadující žádnou speciální kvalifikaci, jako je sběr a odvoz odpadů,
provoz sběren a skládek odpadů a likvidace
odpadů, a již spalováním či skládkováním.
V těsném závěsu následovaly čisticí
a sanační aktivity jako např. dekontaminace
půdy a podzemních a povrchových vod,
čištění města, dálnic a letištních ploch
a sběr a odvoz odpadu sbíraného do
odpadních nádob na veřejných prostranstvích. Počet pracovníků, kteří opustili
oblast recyklace druhotných surovin, se
mírně zvýšil (ze 7 % v roce 2005 na 9,8 %
v roce 2007). Přitom převažující část těchto
pracovníků přišla z aktivit, které se zabývaly zpracováním kovového odpadu a šrotu
a kovových výrobků na sekundární suroviny. Mírně se také snížil podíl žen na celkovém počtu pracovníků, uvolněných v analyzovaném období z eko-průmyslu (z 29 %
v roce 2005 na 23,8 % v prvním pololetí
roku 2007.
Druhou stránkou téže mince je počet
nezaměstnaných, respektive počet uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadu
práce, kteří byli umístěni do některých aktivit, kterými definujeme eko-průmysl
v užším slova smyslu. Vstupní údaje přináší tabulka č. 2.
Z uvedených údajů vyplývá, že je to opět
OKEČ 90, která absorbuje více než 80 %
nezaměstnaných, umístěných do aktivit
eko-průmyslu. Souvisí to jak s expanzí
odpadového hospodářství, tak se zvýše-

Tabulka č. 1: Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce, kteří odešli
z eko-průmyslu
Období

Květen - prosinec
2005
Leden - prosinec
2006
Leden - červen
2007
Celkem

Ekoprůmysl
celkem
2 089

Z toho:
OKEČ
90
1 665

OKEČ
37

OKEČ
41
162

Ženy z ekoprůmyslu
celkem
610

147

3 484

2 694

1 694
7 267

Podíl

29,2 %

250

297

876

25,1 %

1 268

166

126

403

23,8 %

5 627

563

585

1 889

26,0 %

Údaje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

ným úsilím o čistotu ve městech. Je to
zejména odpadové hospodářství, které
může i v budoucnu přispět k zaměstnanosti, a to především vzhledem k vysoké náročnosti některých prací (sběr a ruční třídění
odpadu aj.) na pracovní sílu. I když jde většinou o práce, které nevyžadují vyšší kvalifikaci a jsou málo placené, mohou sehrát
významnou roli především při znovuzapojení sociálně slabších osob do pracovního
procesu a při obnovení jejich pracovních
návyků. Poměrně malým podílem (6,2 %)
se naopak na celkovém počtu uchazečů
o zaměstnání, umístěných do eko-průmyslu, podílejí aktivity spojené se shromaž ováním, úpravou a rozvodem vody. V této
sféře se projevuje tendence ke koncentraci
provozovatelské činnosti do menšího počtu
subjektů a především roste podíl zahraničních společností na provozních organizacích v oblasti vodovodů a kanalizací. Úsilí
zahraničního managementu o racionalizaci
provozu v této sféře se projevuje v mírném
poklesu zaměstnanosti, tudíž i nižší schopnosti absorbovat nezaměstnanou pracovní
sílu.
Určitý pozitivní dopad na zaměstnanost
a absorbci nezaměstnané pracovní síly
může v budoucnu sehrát i rostoucí zájem
průmyslových podniků o „outsourcing“ ve
vodním a odpadovém hospodářství. Spočívá v tom, že o komplexní řízení vodohospodářských služeb a služeb odpadového hospodářství se nestará již vlastní podnik, ale
deleguje je na specializované firmy. Tento
trend, výrazně se prosazující v současné
době zejména v tzv. „starých“ zemích EU

a zvolna se přenášející do nových členských zemí, je spjat s růstem počtu ekonomických subjektů aktivních ve sféře požadovaných služeb. V praxi jsou to však opět
obvykle velké zahraniční firmy, které jako
první na tento trend reagují a dané služby
komplexně nabízejí.
Bezesporu nevyužitý potenciál pro další
absorbci pracovní síly je v oblasti recyklace
druhotných surovin. Váhu oboru recyklace
v České republice zvyšuje skutečnost, že
některé domácí výroby, např. oceli a litiny,
neželezných kovů, skla, papíru a některých
dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, jsou na produktech recyklace druhotných surovin trvale závislé. Druhotné zdroje jsou v ČR též jediným domácím zdrojem
neželezných kovů v průmyslovém měřítku.58
Porovnáme-li počet pracovníků, kteří
odešli z eko-průmyslu a byli jako nezaměstnaní zaregistrováni na úřadu práce,
s počtem uchazečů o zaměstnání, kteří naopak byli do některé z aktivit eko-průmyslu
úřadem práce umístěni, dojdeme k závěru,
že v analyzovaném období nepředstavoval
eko-průmysl ve vymezeném užším pojetí
zdroj nezaměstnanosti. Naopak počet uchazečů o zaměstnání, registrovaných na úřadech práce, umístěných do eko-průmyslu
byl o 27 % vyšší než počet uchazečů, kteří
z tohoto odvětví odešli a byli v evidenci
nezaměstnaných, u žen dokonce o 30 %
vyšší. Zkoumáme-li příliv a odliv zaměstnanců z eko-průmyslu s cílem vystopovat
možný vliv sezonnosti, ukazuje se jistá pravidelnost v tom, že od října do ledna

Tabulka č. 2: Počet uchazečů o zaměstnání, registrovaných na úřadu práce, umístěných
do eko-průmyslu
Období

Květen - prosinec
2005
Leden - prosinec
2006
Leden - červen
2007
Celkem

Do
eko-průmyslu
celkem
1 994

Z toho:
OKEČ
90
1 532

OKEČ
37
165

OKEČ
41
146

Ženy do
eko-průmyslu
celkem
488

Podíl na celk.
počtu
umístěných
24,5 %

4 521

3 625

305

304

1 233

27,3 %

2 729

2 298

174

123

754

27,6 %

9 244

7 455

644

573

2 475

26,8 %

Údaje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
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(v obou časových obdobích) převyšovaly
krátkodobě počty těch, kteří z eko-průmyslu
odešli, počet uchazečů o zaměstnání, umístěných do tohoto odvětví. Tento fakt však
nezpochybňuje výše uvedený závěr pro
delší časový úsek. I když pro serióznější
analýzu dopadu sezonnosti nemáme dostatek informací, z podrobnějších údajů vyplývá, že se tento výkyv týkal téměř výhradně
OKEČ 90.00, v rámci těchto aktivit pak
zejména čisticích a sanačních prací, odehrávajících se ve venkovním prostoru
a v menší míře i sběru a zpracování odpadu. Tato problematika bude vyžadovat
hlubší analýzy v delším časovém období.
Výhledově lze předpokládat, že aktivity
spojené s ochranou životního prostředí
v širším slova smyslu (tj. např. aktivity spojené s ochranou přírody a krajiny, managementem přírodních zdrojů, environmentálním monitoringem a hodnocením, ekologickým poradenstvím, čistšími technologiemi a produkty, eko-designem, ekologickým
vzděláváním aj.) se budou stále významněji podílet na zaměstnanosti a navíc budou
vyžadovat stále kvalifikovanější a komplexněji vzdělanou pracovní sílu.
Vazbě mezi politikou životního prostředí
a trhem práce je však v České republice
věnována relativně malá pozornost. Další
výzkum v této oblasti by se měl zaměřit jak
na kvantitativní, tak kvalitativní stránku
tohoto vzájemného působení s maximálním využitím metodologických přístupů
harmonizovaných v evropském měřítku.
V mikroekonomické rovině by měla vysokou vypovídací hodnotu především širší
analýza dopadu environmentální regulace
na zaměstnanost na sektorové úrovni,
zvláště u firem s energeticky a ekologicky
náročnou výrobou a u firem lokalizovaných
v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Jen z většího počtu studií by bylo
možno vyvozovat relevantnější závěry.
Obdobně pouze na základě vyhodnocení
konkrétních lokálních či regionálních projektů, zaměřených jak na ochranu životního
prostředí, tak na snížení míry nezaměstnanosti, by bylo možno určit, za jakých podmínek je možno dosahovat pomocí jednoho nástroje obou cílů s náležitou efektivností.
Na makroekonomické úrovni představuje
- vedle některých nedořešených teoretickometodologických problémů - slabý článek
hlubšího výzkumu vazby mezi politikou
životního prostředí a trhem práce dostupnost, spolehlivost a srovnatelnost údajů,
tuto sféru charakterizujících. Nicméně,
Český statistický úřad - napojený na Eurostat a další evropské instituce - je již s některými požadavky v tomto směru prakticky
konfrontován. Hlouběji by měl být analyzován též makroekonomický dopad na
zaměstnanost některých variantních scénářů, využívajících diferencované nástroje
politiky životního prostředí s ohledem na
využití jejich výnosů (např. ekologické
daně, kdy jejich výnosy budou využity ke
snížení nákladů práce, obchodování s emisními povolenkami, poplatky aj.). Nároč-
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nost posouzení makroekonomického dopadu politiky životního prostředí na trh práce
zvyšuje i fakt, že do této interakce vstupuje
stále výrazněji nejen fiskální politika, ale
i inovační politika a výhledově i výchovně
vzdělávací politika. V současné době je
možno zaznamenat rostoucí zájem mnoha
zemí o zboží sloužící k ochraně životního
prostředí a k efektivnímu využívání přírodních zdrojů (tzv. environmentální zboží).
Pokud by byla Česká republika čistým
exportérem tohoto zboží, stává se i tato
sféra nezanedbatelným zdrojem pracovních příležitostí. Úsilí o další liberalizaci
mezinárodního obchodu s environmentálním zbožím a službami, prosazované především Světovou obchodní organizací,
tomuto trendu výrazně napomáhá.
1 Sta byla zpracována v rámci grantu „Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
v průběhu transformace české ekonomiky“,
IAA700850701, přiděleném Grantovou agenturou
Akademie věd ČR.
2 Environment and Employment: Building a sustainable Europe, COM (97)592 final.
3 Viz např. Commission Staff Working Document on
the links between employment policies and environment policies, SEC(2005)1530, Commission of
the European Communities, Brusel 2005 anebo The
effects of environmental policy on European business and its competitiveness: a framework for analysis, SEC(2004)769, Brusel 2004 aj.
4 Communication to the Spring European Council:
Working together for growth and jobs: A new start
for the Lisbon Strategy, COM(2005), Brusel 2005.
5 Viz např. Towards a Post-Carbon Society –European
Research on Economic Incentives and Social Behaviour. Luxembourg: European Commission, 2008.
6 Climate change and employment: Impact on
employment of climate change and CO2 emission
reduction measures in the EU-25 to 2030. Brussels:
ETUC, 2007.
7 Employment and Environment, OECD, Paris.
8 Podle www.oecd.org/document.
9 Viz např. McNeill, J. The employment effects of sustainable development policies. Ecological Economics, 2007, vol. 64, č. 1, s. 216-223.
10 Perrings, Ch. - Ansuategi, A. Sustainability, growth
and development. Journal of Economic Studies,
2000,vol. 27, č. 1/2, s. 19-54.
11 Viz např. Constantini, V.: Environment, human
development and economic growth, 2008, Ecological Economics, vol. 64, č. 4, s. 867-880.
12 Forslund, J. - Samakovlis, E. - Johansson, M. V. It is
wise to combine environmental and labour market
policies? An analysis of a Swedish subsidy programme. Ecological Economics, 2007, vol. 65, č. 3,
s. 547-558.
13 Repetto, R. Jobs, competitiveness, and environmental regulation: What are the real issues? Washington: World Resource Institute, DC, 1995.
14 Carraro, C. - Galeotti, M. Economic growth, international competitiveness and environmental protection: R & D and innovation strategies with the WARM
model. Energy Economics, 1997, vol. 19, č. 1, s. 2-28.
15 Berck, P. - Hoffmann, S. Assessing the Employment
Impacts of Environmental and Natural Resource
Policy. Environmental and Resource Economics,
2002, vol. 22, č. 1-2, s. 133.
16 Caldwell, N. Environmental consultancy in the UK:
structure and implications. Management Decision,
1996, vol. 34, č. 3, s. 15-22.
17 Opinion: Waste Management – question of mind
over matter. Chennai: Businessline, 2007, s. 1.
Autor dokládá, že pokud by se míra recyklace odpadu, dosahovaná v Německu, aplikovala v 20 největších městech Indie, vytvořila by pracovní místa pro
téměř milión lidí.

18 McKee, D. L. Some reflections on the international
waste trade and emerging nations. International
Journal of Social Economics, 1996, vol. 23, č. 4/5/6,
235-244.
19 San-José, J. - Garrucho, I. - Losada, R. - Cuadrado,
J. A proposal for environmental indicators towards
industrial building sustainable assessment. International Journal of Sustainable Development and
World Ecology, 2007, London, vol. 14, č. 2, 160-174.
20 Paul, L. - Rob, S. Environmental Protection, Population Change, and Economic Development in the
Rural Western United States. Population & Environment, 2003, vol. 24, č. 3, 255-272.
21 Neto, F. A new approach to sustainable tourism
development: Moving beyond environmental protection, Natural Resources Forum, 2003, vol. 27,
č. 3, s. 212-222.
22 Herbig, P. - O’Hara, B. „Ecotourism“ a guide for
marketers. European Business Review, 1997,
vol. 97, č. 5, s. 231-236.
23 Viz např. Green jobs: Facing up to „an inconvenient
truth“, World of Work, 2007, č. 60, s. 4-11.
24 Viz např. Belasen, A. R. - Polachek, S. How Hurricanes Affect Employment and Wages in Local Labor
Markets, IZA Discussion paper. Forthcoming in:
American Economic Review, Papers and Proceedings, 2008, May.
25 Lekasis, J. N. Employment effects of environmental policies in Greece. Environment and Planning,
1991, vol. 23, č. 11, s. 1627.
26 Blazejcak, J. - Edler, D. The employment effects of
environmental protection in Germany. Economic
Bulletin, 1997, vol. 34, č. 4.
27 Viz např. The Environmental Industry in Sweden,
Statistics Sweden, October 2000, EnvironmentRelated Employment in the Netherlands, Eurostat
working papers, March 2000, Rapport a La Commission des Comptes et de l’Economie de l’Environnement, Paris, January 2001.
28 V oblasti odpadového hospodářství např. Employment Effects of Waste Management Policies, Final
report prepared for European Commission, DG
Environment, January 2001, v oblasti hospodaření
s odpadními vodami např. Sectoral Economic Analysis and Forecasts up to the year 2005, Cambridge
Econometrics, May 2001 aj.
29 David, M., Sinclair-Desgagné, B. Environmental
Regulation and the Eco-Industry. Journal of regulatory Economics, 2005, vol. 28, č. 2, s. 141-155.
30 Jaffe, A. B. - Peterson, S. R - Portney, P. R. - Stavins,
R. N. Environmental Regualtion and the Competitiveness of US Manufacturing: What Does the Evidence Tell Us? Journal of Economic Literature,
March 1995.
31 Viz např. input-output tabulky a model využitý ve
studii Links between the environment, economy
and jobs, GHK in association with Cambridge Econometrics and Institute for European Environmental Policy, November 2007. (popis modelu viz
www.e3me.com)
32 Gurtoo, A. - Antony, S. J. Environmental regulations: Indirect and Unintended Consequences on
Economy and Business. Management of Environmental Quality: An International Journal, 2007,
vol. 18, č. 6, s. 626-642.
33 Podle Czesaný, S.: Hospodářský cyklus, teorie, monitorování, analýza, prognóza. Praha: Linde, 2006.
34 Teprve v říjnu 2003 vešla v platnost směrnice EU o
„restrukturalizaci daňové soustavy v oblasti energie a elektřiny“, která zdaňuje uhlí, plyn a elektřinu.
EU přitom vyzývá členské státy k tomu, že toto zvýšení daňové zátěže mohou kompenzovat snížením
zdanění práce, což přinese pozitivní efekt ve směru
zvýšení zaměstnanosti.
35 Viz např. Bosquet, B. Environmental tax reform:
Does it work? A survey of empirical evidence. Ecological Economics, 2000, vol. 34, č. 1, s. 19-32.
36 Carraro, C. - Galeotti, M. - Gallo, M. Environmental
Taxation and Unemployment: Some Evidence on the
„double dividend hypothesis“ in Europe. Journal of
Public Economics, 1996, vol. 62, č.1/2, s. 141-181.
37 Bovenberg, A. L. - Van der Ploeg, F. Consuquences
of Environmental Tax Reform for Unemployment
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and Welfare. Environmental and resource Economics, 1998, č. 12, s. 137-150.
38 Bovenberg, A. L. - De Mooij, R. A. Environmental
taxes and labour-market distortions. European
journal of political economy, 1994, vol. 10, č. 4,
s. 655-683.
39 Viz např. Environment and employment sustainability strategies and their impact on employment.
Wien: Institut für Wirtschaft und Umwelt & AK
Wien, 2000.
40 Getzner, M. - Ritt, T. Quantitative and qualitative
employment impacts of environmental innovations, International Journal of Environmental Technology and Management, 2004, vol. 4, č. 4, s. 1.
41 Canón-de-Francia, J. - Garcés-Ayerbe, C. - RamírezAlesón, M. Are More Innovative Firms Less Vulnerable to New Environmental Regulation? Environmental and resource Economics, 2007, vol. 36, č. 3,
s. 295-312.
42 The Environmental Goods and Services Industry –
Manual for Data Collection and Analysis. OECD,
Eurostat, 1999.
43 Z této struktury environmentálních aktivit vycházely i dvě klíčové studie, vypracované pro Evropskou
komisi: Analysis of the EU Eco-industries, their
employment and export potential, Ecotec, 2002 a
Study on Eco-industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged EU,
final report, August 2006, Ernst&Young.
44 Links between the environment, economy and
jobs. GHK in association with Cambridge Econometrics and Institute European Environmental Policy, 6th November 2007.
45 Links between the environment, economy and
jobs. GHK in association with CE and IEEP, November 2007.
46 Podle Facts and Figures – the links between EU’s
economy and environment. European Commission, Environment, 2007.
47 Study on Eco-industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged EU.
Final report, August 2006.
48 Analýza přímé zaměstnanosti v evropském eko-průmyslu byla odvozena z investičních a provozních
výdajů na ochranu životního prostředí, nepřímá
zaměstnanost odrážela počet pracovních míst v těch
sektorech ekonomiky, které poskytují meziprodukty
pro výrobu environmentálního zařízení a služeb.
49 Vyjádřeno v tzv. „full-time jobs equivalent“.
50 Podle EU Labor Force Survey.
51 Links between the environment, economy and
jobs. DG Environment, submitted by GHK Consulting in association with Cambridge Econometrics
and Institute for European Environmental Policy,
November 2007.
52 Viz Ritschelová, I. - Tošovská, E. - Farský, M. - Vrtišková, L. Eko-průmysl v České republice. Acta Universitatis Purkynianae 109, Ústí nad Labem 2005.
53 Jádro eko-průmyslu zahrnuje odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti (OKEČ 90.00), velkoobchod s odpadem
a šrotem (51.57), shromaž ování, úpravu a rozvod
vody (41.00), recyklaci druhotných surovin (37.00) a
protektorování pneumatik (25.12).
OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností.
54 Podrobněji viz Dvořáková, Z. at al.: Management
lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007.
55 Podrobněji viz Environment and Employment: An
Assessment. OECD, ENV/EPOC/WPNEP(2003)11/
final, May 2004.
56 Viz Filho, W. L. - Larsen, K. - Snickars, F.: A survey
of requirements and needs in the field of environmental technology, with special emphasis on environmental employment, in Sweden. Environmental Management and Health, 2000, vol. 11, č. 4,
s. 369-381.
57 Stávající evidence zkoumá posledního zaměstnavatele nezaměstnaného pouze do hloubky jednoho
měsíce před začátkem měsíce, pro který se příslušné údaje vypočítávají.
58 Podrobněji viz Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2006. Praha: MPO, 2007.
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nutných k výkonu jednotlivých profesí, vymezí rozdíly mezi těmito požadavky a současnou kvalifikací daného klienta a nabídne vzdělávací programy, jimiž potřebné znalosti
a dovednosti získá. Součástí systému bude i sí odborných poradců. Konference má
účastníky seznámit s projektem, přiblížit model podpory dalšího profesního vzdělávání
na trhu práce, fungování a přínosy Informačně-poradenského systému a zdůraznit
význam spolupráce jednotlivých aktérů pro naplnění jeho funkce a dalšího rozvoje.
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K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice1
Ondřej Hofírek, Radka Klvaňová
Žadatelé o azyl v České republice i v dalších zemích Evropské unie jsou ve srovnání s jinými kategoriemi migrantů na trhu
práce ve specifickém postavení. Mají právo zde pobývat po dobu vyřízení žádosti o azyl, ale jejich přístup na trh práce je
právně omezen. V článku se zamýšlíme nad důsledky tohoto omezení pro jejich sociální začlenění v kontextu systému
přijímání žadatelů o azyl. Na regulaci přístupu na trh práce nahlížíme z perspektivy sociálních aktérů, kterých se příslušná omezení dotýkají nejvíce, tedy samotných žadatelů o azyl. Exkluzi žadatelů o azyl z trhu práce reflektujeme v širším
kontextu formování migračních politik a soudobých diskursů o migraci. Na základě empirického výzkumu poukazujeme
na strategii participace na neregulérním2 trhu práce, kterou se žadatelé o azyl s tímto omezením snaží vyrovnat a jež se
reprodukuje i po uplynutí jednoleté lhůty blokující přístup žadatelů o azyl na trh práce.
„Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti
nezaměstnanosti.“
Odstavec 1 článku 23 Všeobecné deklarace lidských práv
V osmdesátých a devadesátých letech
minulého století došlo v Evropě jednak
k omezování imigrace, ale i k silnému zpřísnění regulací azylové migrace a k její značné politizaci, mimo jiné v reakci na ekonomickou krizi sedmdesátých let a obrovský
nárůst migrace žadatelů o azyl3 a uprchlíků
(Koser, 2001; Düvell, 2006). Již od konce
sedmdesátých let začala být tato migrace
vnímána čím dál více jako problém udržení
územní suverenity národních států a institucionalizovaného oddělení občanů a ostatních kategorií obyvatelstva či potenciálních
příchozích (Bommes, 2004: 217). Omezování přístupu žadatelů o azyl na trh práce souvisí také s obecnějším trendem omezování
přístupu žadatelů o azyl do zemí Evropské
unie a kvůli tomu i k právu požádat o azyl
stanovenému od roku 1951 Úmluvou OSN
o právním postavení uprchlíků (tzv. „Ženevskou konvencí“).
Podle socioložky Lydie Morris (2003) jsou
tyto trendy výrazem napětí mezi univerzalistickými idejemi transnacionálních lidských práv a partikularistickými snahami
o obranu národních zájmů, jež vymezují
podobu imigračních a azylových politik
současnosti. Jejich důsledkem je podle
autorky systém občanské stratifikace neboli diferenciace práv migrantů, jež je zdrojem
nerovností různých kategorií migrantů
pocházejících zejména z tzv. třetích zemí.
Žadatelé o azyl se nacházejí spíše na nižších
příčkách tohoto žebříčku. Jejich postavení
je důsledkem politického vyjednávání mezi
možnostmi a zdroji sociálního státu a trhu
práce, jež vede spíše k omezení přijímání
žadatelů o azyl, a mezinárodními závazky
týkajícími se lidských práv (Morris, 2003).
Žadatelé o azyl mají právo na pobyt v zemi
a na určité minimální sociální zabezpečení
po dobu vyřizování jejich žádosti o azyl, ale
jejich ostatní práva včetně přístupu na trh
práce jsou silně omezena. Směrnice Rady
2003/9/ES o stanovení minimálních norem
pro přijímání žadatelů o azyl v členských
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státech (Směrnice, 2003) stanovuje, že členské státy EU určí dobu, po kterou je žadatelům o azyl znemožněn přístup na trh práce.
Maximální délka tohoto omezení je stanovena na jeden rok, členské státy však
mohou uplatňovat i lhůtu kratší. Jedním
z hlavním argumentů pro omezení přístupu
žadatelů o azyl na trh práce je ze strany
státu nejistota ohledně jejich budoucího
setrvání v zemi a s tím spojený problém
„bezdůvodné“ integrace v případě, že bude
jejich žádost o azyl odmítnuta.
Vývoj azylové migrace i azylové politiky
v České republice byl v devadesátých
letech poněkud odlišný než ve státech
západní Evropy. Na přelomu tisíciletí však
bylo původní poměrně liberální pojetí
české azylové politiky omezováno (Uhl,
2006) v souladu s diskurzy o ohrožení
národních zájmů, které se na evropské
úrovni znovu oživily od sedmdesátých let
minulého století (Smith, 1995). Od roku
2002 nastoupila česká politika v oblasti
zaměstnávání žadatelů o azyl podobně
restriktivní trend. Ten byl legitimizovaný jak
harmonizací evropské azylové legislativy,
tak obrovským nárůstem žádostí o azyl
a obavami ze zneužívání azylového systému tzv. ekonomickými migranty. BurdováHradečná a Dlabáčková (2006) popisují
vývoj legislativních opatření týkajících se
přístupu žadatelů o azyl v ČR. Žadatelé
o azyl mohli v letech 1999–2002 v České
republice pracovat bez administrativních
překážek (zákon č. 167/1999 Sb.), ale od
roku 2002 do roku 2004 museli získat povolení k zaměstnání vydané úřadem práce
a mohli začít pracovat až po 1 roce trvání
azylového řízení (zákon č. 2/2002 Sb.). Od
roku 2004 nabyla účinnosti nová právní
úprava, která zaměstnávání žadatelů o azyl
a strpitelů do určité míry zjednodušila
(zákon č. 435/2004 Sb.). Nyní mohou žadatelé o azyl pracovat po uplynutí jednoho
roku od podání žádosti na základě povolení
k zaměstnání, ale zaměstnavatel již nepo-

třebuje povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků [§ 86 odst. 1 písm. a) a § 97
písm. g) zákona o zaměstnanosti] a pozice,
na kterou je žadatel o azyl přijímán, nemusí
být přednostně nabízena zájemcům
o zaměstnání evidovaným u úřadu práce
(což je vyžadováno od ostatních cizinců ze
třetích zemí). Tím se sice proces vydávání
povolení k zaměstnání zjednodušil, přesto
je situace žadatelů o azyl v oblasti přístupu
na trh práce stále problematická (BurdováHradečná, Dlabáčková, 2006).
Žadatelé o azyl žijí mnohdy v životním
provizoriu a pod tlakem obav z budoucnosti. Často se nemají kam vrátit, nevědí, co je
čeká a jejich šance na kladné vyřízení
žádosti o azyl je mizivá, nebo Česká republika je dlouhodobě v udělování azylů poměrně restriktivní.4 Vedle délky azylového řízení,
které se i přes nedávné úsilí Ministerstva
vnitra stále protahuje i na několik let, je
omezená možnost pracovat jedním z největších problémů žadatelů o azyl v České
republice (Günterová, 2005). Omezení přístupu žadatelů o azyl na trh práce vytváří
spolu s dalšími právními úpravami specifickou kategorii migrantů. Jejich možnosti
sociální participace a kontroly nad vlastním
životem jsou silně omezené, a to pouze na
míru postačující k absolvování azylové procedury (Bank in Bommes, 2004: 218). Domníváme se, že tato opatření, která přispívají
k životnímu provizoriu žadatelů o azyl, jsou
též součástí několikastupňových bariér,
jejichž cílem je zabránit nekontrolovatelnému příchodu kategorie lidí vnímaných jako
ohrožení sociální integrity národního státu bariérami okolo „pevnosti Evropa“ počínaje a každodenními interakcemi s českými
úřady konče. Výše zmíněná opatření také
odráží koncept občanské solidarity českého
národa (Alexander, 2006). Poukazují totiž na
hranice mezi těmi, které je česká společnost
ochotná přijmout a část této solidarity
s nimi sdílet (například imigranty „českého
původu“ či vysoce kvalifikované migranty),
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a těmi, kteří vítáni nejsou a jež by česká
společnost raději nepřijala a ponechala je
vně svých hranic. Zcela zabránit příchodu
málo žádoucích žadatelů o azyl se však
v současnosti nedaří a zřejmě ani nikdy
nepodaří. Ti „úspěšní“ jedinci si v tomto
omezeném manévrovacím prostoru vytvářejí vlastní strategie, kterými se snaží učinit
svůj život v exilu důstojnějším a snesitelnějším. Cesty k sociální participaci na trhu
práce vedou obvykle přes neregulérní trh
práce a jsou lemovány mnoha úskalími.
Státem vymezená pravidla regulace života
žadatelů o azyl tak do značné míry přispívají k vytváření kategorie neregulérních
migrantů.
V následujícím textu poukazujeme na
některé problematické aspekty omezení přístupu žadatelů o azyl na trh práce. Konfrontujeme teoretické úvahy o významu práce
pro jedince a jeho sociální začlenění
s empirickými poznatky z výzkumu mapujícího zkušenosti žadatelů o azyl se zaměstnáváním v České republice.

Úvahy o zapojení
na trhu práce
Sociologové vnímají participaci na trhu
práce jako faktor napomáhající integraci
jedince do společnosti. Integrace na trhu
práce je obvykle považována za klíčovou
z hlediska dlouhodobého začlenění nově
příchozích. Otázka integrace žadatelů o azyl
neboli distribuce členství ve společenském
celku - národním státě - je však nikoli otázkou sociologickou, nýbrž otázkou veskrze
politickou (Walzer, 1983: 40). Odpovědi na
otázku, do jaké míry integrovat žadatele
o azyl, jsou značně ovlivněny jednak současnými imigračními diskurzy, jež pokládají
imigranty za ohrožení bezpečnosti a kulturní integrity, a azylovými diskurzy, jež předpokládají, že většina žadatelů o azyl jsou
„falešní uprchlíci“ a „ekonomičtí migranti“.
Ačkoli i z pohledu státu lze nalézt protichůdná stanoviska k otázce, zda a po jaké
době od podání žádosti o azyl povolit či
nepovolit přístup žadatelů o azyl na trh
práce (např. Burdová-Hradečná, Dlabáčková, 2006; Horáková, 2007), zůstaneme
v tomto textu na rovině sociologické
a budeme se zabývat významem pracovní
aktivity z hlediska žadatelů o azyl a důsledky, které pro ně právě omezení přístupu na
trh práce může mít. Na regulaci přístupu na
trh práce tak nahlížíme z perspektivy sociálních aktérů, kterých se příslušná omezení
dotýkají nejvíce, tedy samotných žadatelů
o azyl.
Jedním z významných atributů zaměstnání je získávání peněžních prostředků
potřebných k uspokojování potřeb. Člověk,
který vydělává vlastní prací peníze, se může
rozhodnout, za které statky (hmotné či
nehmotné) tyto peníze utratí. Oproti tomu
člověk bez zaměstnání je ve své spotřebě
omezen strukturou poskytovaných sociál-

ních dávek (Giddens, 1999). Žadatelé o azyl
v České republice mají ze zákona nárok na
ubytování a stravu a v případě, že v zařízení, ve kterém pobývají, není možnost samostatně si vařit, dostávají peněžní dávkykapesné ve výši 16 Kč na den. V opačném
případě dostávají „příspěvek na vaření“
a tím pádem už žádné kapesné. Možnosti
kontroly žadatelů o azyl nad vlastním životem jsou značně omezeny, což je podle
Szczepanikové (2004) důsledkem pojetí
uprchlíků jako pasivních příjemců péče.
Uprchlíci jsou pojímáni jako lidé, kteří
nejsou schopni zodpovědně rozhodovat
o svých životech a pozornost sociální politiky se redukuje na uspokojování jejich materiálních potřeb.
Kromě možnosti získávat prostředky, jež
umožňují samostatné rozhodování o vlastním životě, je práce v mnoha kulturních
kontextech také důležitým zdrojem identity,
sebeúcty a sebevědomí. Zaměstnání poskytuje člověku relativně stabilní sociální identitu, která je jeho okolím ceněna (Jahoda,
Lazarsfeld, Zeisel, 2002; Giddens, 1999;
Mareš, 1994). V případě žadatelů o azyl je
možnost získat uznávané postavení prostřednictvím zaměstnání omezena, což
u mnohých z nich vyvolává krizi identity
spojenou s pocity méněcennosti a neužitečnosti a může vést i ke konfliktům s okolím.
Identitotvorný význam zaměstnání není kulturně ani sociálně univerzální. Pro lidi, kteří
pocházejí z různých částí světa i různých
společenských vrstev, může zaměstnání
nabývat různých významů, a i v případě
velmi heterogenní kategorie žadatelů o azyl
se důležitost přikládaná placené práci může
lišit, například podle země původu, genderu, věku či vzdělání. V českém kontextu je
však placenému zaměstnání v hodnocení
sociální prestiže přikládána důležitost.
Zaměstnání je také významné pro strukturování denních aktivit a vnímání času, protože dává každodennosti určitý řád. U nezaměstnaných často dochází k rozbití denní
struktury, mění se jejich vnímání času a jedinec může být deprivován nedostatkem pravidelných činností (ibid). Tento problém je
žadateli o azyl často palčivě pociován, protože čekají na rozhodnutí, jehož načasování
i výsledek je velmi nejistý. Zaměstnání však
kromě pravidelného rytmu přináší do lidského života také změnu, jelikož umožňuje
poznat různá prostředí. Zejména izolace
v azylovém zařízení, které nabízí jen omezené možnosti realizace obvyklých denních
aktivit, posiluje deprivaci způsobovanou
nedostatkem možností jak smysluplně trávit
čas a ztěžuje schopnost uprchlíků orientovat
se mimo toto prostředí.
Práce je také důležitým zdrojem kultivace
lidského a sociálního kapitálu. Umožňuje
jedinci získávat různé schopnosti a dovednosti a zdokonalovat se v nich. V pracovním
prostředí člověk navíc navazuje nové kontakty a známosti a získává tím potřebný
sociální kapitál. Sociální kontakty žadatelů

o azyl jsou často omezeny jen na prostředí
azylového zařízení či okruh jiných migrantů,
kteří se nacházejí v podobném postavení.
Potenciál těchto sociálních sítí je omezený
a z hlediska integrace na trhu práce často
vede pouze k zprostředkování zaměstnání
na tzv. sekundárním trhu práce, který je
charakterizován nabídkou nestabilních míst
s nižší prestiží a nižším mzdovým ohodnocením, tedy i nízkým potenciálem pro sociální mobilitu (Mareš, 1994: 51).
Poté, co jsme poukázali na některá úskalí
života bez placeného zaměstnání, se nyní
budeme věnovat výsledkům našeho výzkumu, který se zaměřil na zkušenosti žadatelů
o azyl se zaměstnáváním v České republice.
Ukážeme, že nezaměstnanost se týká značné části z nich i po uplynutí jednoleté lhůty,
kdy je jejich participace na regulérním trhu
práce znemožněna. Na druhou stranu se
však mnozí žadatelé o azyl této situaci snaží
vyhnout, když hledají práci na neregulérním pracovním trhu.

Výzkum zkušeností žadatelů
o azyl se zaměstnáváním
v České republice5
Výzkum zkušeností žadatelů o azyl se
zaměstnáváním v České republice byl realizován v rámci projektu „Proč mají zůstat
stranou? – Komplexní posouzení pracovního potenciálu žadatelů o azyl“. Projekt byl
podpořen z Programu Iniciativy Společenství Equal jako součást aktivit Analytického
expertního centra ve spolupráci s organizacemi OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům), PPU (Poradna pro uprchlíky) a SOZE
(Sdružení občanů zabývajících se emigranty). Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké zkušenosti mají žadatelé o azyl s hledáním práce
a zaměstnáváním v České republice a které
faktory považují za největší bariéry při vstupu na trh práce.
Výzkum byl realizován v období od listopadu 2005 do srpna 2006. Empirická data
byla sebrána v kvantitativním dotazníkovém šetření na celkovém vzorku 161 respondentů. Dotazováni byli klienti poradenství tří nevládních organizací (brněnské
organizace SOZE a pražských organizací
OPU a PPU), kteří měli v době realizace
výzkumu v České republice právní status
žadatelů o azyl nebo strpitelů. Vzhledem
k tomu, že cílem výzkumu bylo zjistit zkušenosti žadatelů o azyl s regulérním i neregulérním zaměstnáváním, byli do výzkumu
zahrnuti pouze ti žadatelé o azyl, kteří byli
nejméně jeden rok v azylové proceduře. To
je doba, po které mohou žadatelé o azyl
v České republice začít regulérně pracovat.
Cizinci s vízem strpění podle azylového
zákona (§ 78b zákona 325/1999 Sb., dále jen
strpitelé), byli do výzkumu zahrnuti jako
kategorie cizinců, jichž se dotýkají podobné
problémy jako žadatelů o azyl. Je to především nejistota ohledně budoucího rozhod-
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nutí o jejich žádosti o azyl, pobývání v azylových zařízeních a zejména minulá zkušenost s omezeným přístupem na trh práce
v době, kdy se na ně vztahoval právní status žadatelů o azyl. Na tyto migranty se
vztahuje pobytový režim pro cizince
s vízem za účelem strpění pobytu podle
zákona č. 326/1999 Sb. v situaci, kdy je na
rozhodnutí o žádosti o azyl podána kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Strpitelé mohou v České republice pracovat
na základě povolení k zaměstnání vydaného úřadem práce. Vzhledem k podobnostem statusu žadatelů o azyl a strpitelů
budeme v dalším textu používat s jistým
zjednodušením souhrnný termín žadatelé
o azyl.
Vzhledem ke způsobu výběru respondentů a poměrně malému počtu sebraných
dotazníků je třeba upozornit, že není možné
výsledky výzkumu považovat za reprezentativní. Prezentovaná zjištění však naznačují
určité trendy v oblasti zaměstnávání žadatelů o azyl a strpitelů v České republice a jsou
ojedinělými poznatky o zkušenostech žadatelů o azyl na trhu práce v České republice.

Pracovní aktivity
žadatelů o azyl
Soubor respondentů byl velmi různorodý. Mezi žadateli o azyl, kteří se zúčastnili
výzkumu, bylo 55 % mužů a 45 % žen. Průměrný věk respondentů v souboru činil
37 let, přičemž nejmladšímu respondentovi
bylo 18 let a nejstaršímu 67 let. Podle státní
příslušnosti žadatelů o azyl bylo ve zkoumaném vzorku nejvíce občanů bývalého
Sovětského svazu, zejména z Ukrajiny
(27 %), Arménie (11 %) a Ruské federace
(10 %), dále pak z Mongolska (6 %), Afgánistánu (5 %) a Iráku (4 %).
Z hlediska nejvyššího ukončeného vzdělání převažovali respondenti s maturitou
(39 %), následováni těmi, kteří ukončili středoškolské vzdělání bez maturity (27 %).
Vysokoškolské vzdělání mělo 21 % respondentů, základní či neukončené základní
vzdělání 13 % respondentů. Z celkového
počtu 161 respondentů mělo 57 % právní
postavení žadatele o azyl a 43 % postavení
strpitele. Většina respondentů žila v době
výzkumu v České republice s rodinou
(63 %) a polovina z nich bydlela v soukromí
(53 %). Dalších 30 % účastníků výzkumu žilo
v pobytovém středisku pro žadatele o azyl
nebo v ubytovacím zařízení pro cizince
s vízem strpění podle azylového zákona
(14 %). Z výzkumu vyplynulo, že v posledním roce před příchodem do České republiky pracovala polovina respondentů – 42 %
z nich mělo placené zaměstnání a 8 % podnikalo. Necelých 14 % respondentů studovalo a stejný byl podíl respondentů, kteří
byli v domácnosti z důvodu péče o děti či
jiné rodinné příslušníky, 12 % respondentů
bylo nezaměstnaných a 6 % nepracovalo
z jiného důvodu (např. vojenská služba,
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důchod, invalidita atd.). Celkem 4 % respondentů uvedla, že tuto dobu strávili v jiné
zemi za účelem žádosti o azyl.
Výsledky výzkumu ukazují jednak situaci
žadatelů na trhu práce v době šetření, jednak jejich minulé pracovní zkušenosti od
doby, kdy požádali v České republice o azyl.
Z analýzy dat získaných v dotazníkovém
šetření vyplynulo, že většina respondentů
byla v produktivním věku, chtěla pracovat
a podle právního řádu také pracovat mohla.
V době šetření ovšem mělo práci pouze
36 % z nich. Vedle respondentů, kteří měli
v době šetření práci, dalších 31 % někdy
v České republice pracovalo. To znamená,
že z celého vzorku v České republice někdy
pracovalo celkem 67 % respondentů.6
Z poměrně velkého počtu uváděných
„zaměstnání“, které během svého života
v Česku mnozí respondenti vystřídali, je
patrné, že se obvykle jednalo o práce nahodilého a krátkodobého charakteru na tzv.
sekundárním trhu práce. Přestože měla většina respondentů středoškolské či vysokoškolské vzdělání, koncentrovali se nejvíce
ve sféře manuálních prací. Nejčastějším
oborem, ve kterém žadatelé o azyl v době
šetření pracovali, bylo stavebnictví a úklidové práce. Pouze 5 % respondentů vykonávalo nemanuální „kancelářské“ práce
jako například programování nebo účetnictví. Převážná část z nich tak pracovala
mimo obor, ve kterém získali kvalifikaci,
a na kvalifikačně nižší úrovni. I přesto většinou vyjadřovali se svou prací i se svým platovým ohodnocením spokojenost. Je
možné, že tímto především oceňovali, že
vůbec nějakou práci a plat mají.
Muži pracovali ve větší míře než ženy
(práci mělo 45 % mužů a 25 % žen). Nejčastěji pracovali lidé se středoškolským vzděláním (42 % z nich mělo práci), o něco méně
pak vysokoškoláci (32 %) a lidé se základním či neukončeným vzděláním (14 %).
Žadatelé o azyl žijící v soukromí pracovali
mnohem častěji (51 %) než ti, kteří žijí v azylových zařízeních7 (práci mělo jen 18 %
z nich). Otázkou zůstává, zda je příčinou nižšího pracovního zapojení obyvatel azylových zařízení místo jejich pobytu či zda se
ti, kteří nemají práci a tedy často ani prostředky k obživě, spoléhají na azylová zařízení více než ti, kteří práci mají. Vzhledem
k tomu, že azylová zařízení se často nacházejí v odlehlých místech, která nenabízí
mnoho příležitostí k pracovnímu uplatnění,
je dostupnost potenciálního zaměstnání
pro žadatele o azyl, kteří žijí v azylových
zařízeních, obtížnější.

Hledání práce a (ne)regulérní práce
Výzkum ukázal, že většina žadatelů o azyl
začíná hledat práci co nejdříve po příchodu
do Česka, respektive po podání žádosti
o azyl, a to i přesto, že do jednoho roku od
podání žádosti o azyl nemohou podle platného právního řádu regulérně pracovat.

Před uplynutím zákonné lhůty 1 roku od
podání žádosti o azyl začalo hledat práci
89 % respondentů a 76 % z těch, kteří někdy
v Česku pracovali, ji v této době našlo, což
s největší pravděpodobností znamená, že
v té době pracovali neregulérně. Regulérní
práce je však pro většinu žadatelů o azyl
obtížně dostupná i po uplynutí jednoroční
„ochranné“ lhůty, a proto mnozí dále pracují neregulérně. I přes zákonem danou
možnost regulérně pracovat se většina respondentů nakonec koncentruje do sféry
černého trhu. Více než dvě třetiny respondentů, kteří měli v době šetření práci, pracovaly bez písemné pracovní smlouvy, což
znamená, že mnozí z nich pravděpodobně
pracovali neregulérně. Navíc s deklarovanou neregulérní prací má zkušenost 83 %
respondentů, kteří v Česku někdy pracovali.8
Toto zjištění pravděpodobně souvisí
i s často uváděným faktem, že zaměstnavatelé neznají podmínky zaměstnávání žadatelů o azyl/strpitelů.
Nepřístupnost regulérního pracovního
trhu pro žadatele o azyl ilustruje též zjištění,
že i přesto, že mnozí respondenti vnímají
svoji participaci na neregulérním pracovním trhu jako problematickou (když uvádějí, že častou překážkou při hledání práce je
fakt, že nechtějí pracovat neregulérně), většina z nich je nakonec připravena neregulérní práci přijmout (62 % respondentů
uvedlo, že pokud by se naskytla příležitost,
nabídku neregulérní práce by přijali). Míru
rozšíření tohoto jevu dokládá také skutečnost, že více než dvě třetiny respondentů
znají ve svém okolí někoho, kdo již neregulérně pracuje. Respondenti, kteří uvedli, že
mají nějakou zkušenost s neregulérní prací,
zároveň častěji tvrdí, že pokud by měli příležitost, pracovali by opět tímto způsobem.
Naopak ti, kteří nikdy neregulérně nepracovali, častěji uvádějí, že by takto ani
v budoucnu pracovat nechtěli. Sféra neregulérního zaměstnávání se tímto způsobem
reprodukuje a pro jedince, kteří v ní participují, je těžké se z ní z mnoha důvodů vymanit (Nekorjak, 2006). Navíc téměř polovina
žadatelů o azyl (46 %), kteří se zúčastnili
výzkumu, uvedla, že se necítí být dostatečně informována o podmínkách, za jakých
může v Česku regulérně pracovat. To může
posilovat jejich tendenci spoléhat více na
sféru neregulérního zaměstnávání.

Diskriminace a bariéry
Z výzkumu vyplynulo, že s diskriminací
na pracovišti (především s nedodržením
platových podmínek a pracovní doby) se
žadatelé o azyl setkávali zejména ve sféře
neregulérní práce. Tento problém se týká
zhruba třetiny respondentů. Jako další příklady diskriminace na pracovišti byly uváděny slovní urážky a napadání, diskriminující chování zaměstnavatele a odlišné pracovní podmínky v porovnání s českými pracovníky.
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Jako největší bariéry nalezení zaměstnání
(viz graf č. 1) uváděli respondenti své právní postavení žadatelů o azyl/strpitelů
a neznalost podmínek zaměstnávání žadatelů o azyl/strpitelů na straně českých zaměstnavatelů. Jako velmi závažný se respondentům jevil také nedostatek kontaktů, které
mají při hledání práce k dispozici, a nedostatek informací, jakým způsobem práci hledat. Další důležitou bariérou nalezení práce
v Česku může být podle respondentů také
jejich nedostatečná znalost češtiny. Významnou překážku, která může komplikovat
žadatelům o azyl nalezení práce, představuje podle mínění respondentů i neochota
Čechů zaměstnávat cizince. Naopak nezájem pracovat, nedostatečnou kvalifikaci či
problémy s dojížděním do zaměstnání na
straně žadatelů o azyl nepovažovali respondenti za významné překážky.

Graf č. 1: Obecné překážky nalezení práce (%, N=155)

Závěr
V textu jsme poukázali na strategie, jakými se žadatelé o azyl v České republice
vyrovnávají s omezeným přístupem na trh
práce. I přesto, že se v našem výzkumu
jednalo o poměrně specifickou kategorii
klientů nevládních organizací, poukazují
jeho výsledky na širší souvislosti systému
přijímání žadatelů o azyl a jeho důsledky.
Výsledky výzkumu nás vedou k závěru, že
žadatelé o azyl nacházejí stejně jako členové ostatních marginalizovaných skupin
práci spíše na sekundárním pracovním
trhu nebo pracují „načerno“ (Mareš, 1994).
Největší překážky při hledání zaměstnání,
jež respondenti udávali, naznačují, že jsou
to především vnější podmínky na trhu
práce a systém regulující zaměstnávání
žadatelů o azyl, které je vytlačují do sféry
šedé ekonomiky a ztěžují jim možnost nalezení regulérního zaměstnání. Problémem
je zejména zákaz pracovat po dobu prvních
dvanácti měsíců v průběhu azylové procedury. Jsou tak automaticky vedeni k hledání alternativ na černém trhu práce nebo
k setrvání bez zaměstnání po dobu jednoho roku. To ovšem do budoucna snižuje
jejich kontakt s realitou trhu práce a omezuje jejich schopnost nalézt vhodné
zaměstnání. K tomu přispívá i nedostatečná informovanost o podmínkách, za jakých
mohou v Česku regulérně pracovat, zejména na straně zaměstnavatelů, ale zčásti i na
straně žadatelů o azyl. Kvůli těmto bariérám jsou tak žadatelé o azyl většinou
ochotni přijmout i málo ohodnocenou
práci na nižší úrovni, než je jejich kvalifikace, a to i ve sféře neregulérní práce. Hledání práce žadatelům o azyl komplikuje též
nedostatek sociálních kontaktů a znalosti
českého jazyka.
Výsledky analýzy naznačují, že dosavadní
nastavení podmínek přijímání žadatelů
o azyl klade značné množství překážek
jejich integraci jak na pracovním trhu, tak
i v dalších společenských sférách. Vyloučení z participace na trhu práce provázené

Zdroj: autoři

nedostatkem kontroly nad vlastním životem, nízkým sociálním statusem a nedostatkem společenského uznání, jako i nedostatek pravidelného každodenního režimu
a schopnost adaptace na různá prostředí
a v neposlední řadě též omezená možnost
kultivace dovedností a rozmanitých sociálních kontaktů, zásadně snižují schopnost
těchto migrantů začlenit se v českém prostředí. Tyto důsledky pak doléhají i na uznané žadatele o azyl (azylanty), jejichž integraci se stát snaží napomáhat prostřednictvím
Státního integračního programu. Podle zjištění Analýzy přístupu žen imigrantek
a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh
práce je míra nezaměstnanosti azylantů
v porovnání s ostatními kategoriemi
migrantů vysoká (38 %), přičemž jedním
z důvodů je podle autorů jejich nízká motivovanost k začlenění na trhu práce způsobená též ztrátou pracovních návyků v průběhu několikaleté azylové procedury (Analýza, 2007: 32). Zdaleka nejvíce azylantů bez
práce se nachází v integračních azylových
střediscích (62 %) a v mimopražských lokalitách (cca 40 %) (Analýza, 2007: 23-24), kam
se zpravidla stěhují azylanti, kteří jako žada-

telé o azyl či strpitelé strávili delší čas
v pobytových střediscích.
S ohledem na výsledky analýzy by do
budoucna bylo možné uvažovat o změnách
a posílení významu některých opatření,
která by usnadnila sociální participaci žadatelů o azyl a potažmo i azylantů. Vedle přehodnocení délky lhůty omezující přístup
žadatelů o azyl na trh práce v průběhu
správního řízení je klíčové zajištění poskytování informací o přístupu na trh práce jak
žadatelům o azyl, tak potenciálním zaměstnavatelům. Podpora žadatelů o azyl ze strany nevládních organizací a úřadů práce
a jejich spolupráce se zprostředkovatelskými agenturami a firmami může také zvýšit
šanci žadatelů o azyl k nalezení vhodného
zaměstnání. Spolu s důrazem na výuku češtiny mohou tato opatření posílit samostatnost žadatelů o azyl a snížit jejich závislost
na zprostředkovatelích neregulérní práce.
V neposlední řadě je důležité, aby měli
žadatelé o azyl možnost navazovat rozmanité sociální kontakty. Vytváření prostoru pro
setkávání a zapojení do formálních i neformálních sociálních sítí může zvýšit jejich
schopnost začlenit se (nejen) na trhu práce.
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1. Vznik tohoto článku byl podpořen grantem MŠMT
Reprodukce a integrace společnosti MSM 002
1622408. Na realizaci výzkumu se kromě autorů
článku podíleli také PhDr. Michal Vašečka, PhD.,
Mgr. Soňa Basovníková, Bc. Daniel Mega a Mgr. Jana Reichová.
2. V textu nahrazujeme běžně užívané spojení nelegální práce pojmem neregulérní práce, jelikož termín nelegální podle našeho názoru odkazuje k normativnímu hodnocení statusu jedince na základě
legislativních regulací národního státu. Pojem neregulérní podle nás lépe vystihuje popis komplexních
podmínek zapojení jedince na trhu práce a jednání
zkoumané populace nekriminalizuje. Více k problematice neregulérní práce viz např. Hofírek, Nekorjak
(2007).
3. Podle oficiální terminologie platné od 1. 9. 2006
jsou v současnosti žadatelé o azyl nazýváni žadateli o mezinárodní ochranu. V článku používáme dřívější označení „žadatelé o azyl“, což je zavedený
termín jak v běžném jazyce, tak v migračním a sociálněvědním diskurzu. Navíc v době realizace výzkumu, na jehož výsledky v článku odkazujeme, byl termín „žadatelé o azyl“ platný pro právní status, kterým se podle nové terminologie označuje žadatel
o mezinárodní ochranu (novela zákona o azylu
č. 165/2006 Sb.).
4. Absolutní počty žadatelů o azyl v České republice
od roku 2001 postupně klesají - v roce 2001 požádalo o azyl v ČR 18 094 osob, v roce 2006 pak již
pouze 3016 osob (Cizinci, 2007). I přesto postupuje
Česká republika v posuzování žádostí poměrně
tvrdě (ročně uspějí pouze asi 1−2 % ze všech podaných žádostí) a je za to řadou domácích i zahraničních odborníků kritizována. Úspěšnost podaných
žádostí v západoevropských zemích se pohybuje
mezi 10-20 % (Günterová, 2005).
5. Zkrácená verze této podkapitoly byla uveřejněna v
časopise Sociální práce 2/2000. (Hofírek, O. - Klvaňová, R. Zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů se
zaměstnáváním v České republice. Sociální
práce/Sociálna práca, 2007, č. 2, s. 136-138)
6. Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že v ČR
vystřídali 1−3 „zaměstnání“, asi pětina respondentů uvedla, že vystřídala více než 10 „zaměstnání“.
Zaměstnání bylo přitom vymezeno jako jakákoli
i krátkodobá pracovní aktivita nezávisle na charakteru kontraktu se zaměstnavatelem.
7. Kategorie „Azylová zařízení“ zahrnuje varianty
„azylové zařízení - tábor“ a „ubytovací zařízení pro
strpitele“. Do kategorie „V soukromí“ byly zahrnuty varianty „bydlení v soukromí“ i „bydlení střídavě v soukromí a v azylovém zařízení“, přičemž jsme
vycházeli z toho, že respondenti mají možnost bydlet v soukromí (navíc tuto možnost uvedlo jen 5 respondentů).
8. V odpovědi na otázku: „Pracoval(a) jste od té doby,
co jste požádal(a) v ČR o azyl?“ [Varianty odpovědí:
a) pracoval(a) jsem pouze legálně, b) pracoval(a)
jsem legálně i nelegálně, c) pracoval(a) jsem pouze
nelegálně)] uvedlo jen 17 % respondentů, že pracovali pouze legálně.
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http://www.podnikame.cz/zakony02/index.php3?co=Z2002002
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Ondřej Hofírek je výzkumným pracovníkem Institutu pro výzkum reprodukce
a integrace společnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a doktorandským studentem oboru sociologie na
téže fakultě. Zabývá se problematikou sociální exkluze a mezinárodní migrací. Kontakt: hofirek@fss.muni.cz.
Radka Klvaňová je odbornou pracovnicí
Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti na Fakultě sociálních studií
Masarykovy Univerzity a doktorandskou
studentkou oboru sociologie na téže fakultě. Zabývá se inkluzí a exkluzí migrantů
v transnacionální perspektivě. Kontakt:
klvanova@fss.muni.cz.

Přijetím zákona o sociálních službách
začala dlouho očekávaná transformace sociálních služeb. Na jedné straně
zde existoval segment převážně
pobytových služeb, který se jen
pomalu probouzel ze strnulé šablony
poskytování základních, převážně
instrumentálních služeb, poznamenaných postupy převzatými ze zdravotnictví. Na druhé straně po roce 1989
postupně vznikala celá škála terénních a ambulantních, obvykle nestátních sociálních služeb, někdy založených přímo uživateli služeb či jejich
rodinnými příslušníky. Zatímco ty
první měly až příliš pevnou strukturu
bránící se změnám, ty druhé v řadě
případů teprve hledaly své poslání a
místo v síti sociálních služeb, proto
nelze tuto oblast chápat jako homogenní, ale jako velmi různorodé prostředí. Ve škále sociálních služeb má
své pevné místo sociální poradenství,
reagující na široké spektrum potřeb
svých klientů.
Odborné sociální poradenství
a sociální služby
Projekt „Společný a specializovaný
systém profesního vzdělávání pracovníků
a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro nestátní neziskové organizace na území hl. m. Prahy“ (dále jen „projekt“), spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České
republiky a rozpočtem hl. m. Prahy, je
zaměřen na zvýšení kvality poradenství
poskytovaného rodinnými a občanskými
poradnami, poradnami pro zdravotně postižené a dále VIDA centry, podporujícími rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.
Projekt realizuje Národní vzdělávací fond
- Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (NVF - CEKAS) ve spolupráci
se čtyřmi partnery, a to Asociací občanských poraden, sdružením VIDA, Asociací
manželských a rodinných poradců a Asociací poraden pro zdravotně postižené
v rámci 3. výzvy grantového schématu ESF
JPD3 opatření 2.1. Jedná se o dvouletý projekt, jehož realizace začala 1. srpna 2006
a končí 31. července 2008. Realizace projektu probíhá na území hlavního města Prahy
a je určena pražským pracovníkům
a odborníkům sociálního poradenství.
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Profesní vzdělávání v oblasti odborného sociálního poradenství
Jiří Tošner
I přes rozdílný vývoj, obsahové zaměření
a klientelu s odlišnými potřebami je všem
uvedeným poradenským subjektům společný druh poskytované služby - sociální
poradenství s důrazem na odborné sociální
poradenství. Osoby poskytující odborné
sociální poradenství potřebují více než
poskytovatelé jiných druhů sociálních služeb prohloubit své znalosti o ostatních službách včetně jejich možné návaznosti a spolupráce. Všechny uvedené poradny jsou
místy, kde by občané měli získat pomoc
a potřebné informace o sociálních službách
nejen v případech přímého ohrožení sociálním vyloučením. Zároveň by měly poskytovat odborné služby v oblasti sociálně terapeutické, např. pomáhat klientům orientovat se v sociálních systémech, právu, psychologii i v oblasti vzdělávání.
Výše zmíněné poradenské sítě vytvořily
Asociaci sociálního poradenství (ASP),
jejímž cílem je působit jako akreditovaný
vzdělavatel v oblasti základního i odborného sociálního poradenství, a to jak kvalifikačního vzdělávání odborné způsobilosti,
tak prohlubujícího celoživotního vzdělávání.
Hlavním cílem projektu bylo vypracování
a pilotní ověření dosud neexistujícího
systému profesního vzdělávání pracovníků
a odborníků sociálního poradenství včetně
vzdělávacích kurzů pro školitele a jeho
zavedení do praxe jednotlivých asociací.
Systém navazuje na vzdělávací aktivity
jednotlivých asociací a zohledňuje skutečnost, že všechny zmíněné typy sociálního
poradenství mají společné znaky a vyžadují
obdobné vědomosti a dovednosti. Pracovník začínající svou profesní kariéru v oblasti sociálního poradenství bude mít možnost
poznat i jiné druhy sociálního poradenství.
Tím se od počátku své profesní kariéry
začlení do sítě návazných a spolupracujících organizací, které odborné sociální
poradenství poskytují. Každá z uvedených
asociací reprezentuje svébytnou oblast,
která na znalosti a dovednosti poskytované
v oboru základního sociálního poradenství
navazuje.
Rozlišení základní a nástavbové úrovně
vzdělávání umožňuje pracovníkům sociálního poradenství získat základní a pro
všechny druhy poradenství společné kompetence a znalosti potřebné pro vykonávání
poradenské činnosti. V nástavbové části
vzdělávacího systému se pracovníci zaměřují na získání specializovaných dovedností
a znalostí z oblasti poradenství, které jsou
potřebné pro práci s danou cílovou skupinou. Dvouúrovňový vzdělávací systém
zároveň poradenským pracovníkům umožňuje volně kombinovat jednotlivé specializace, čímž se snižuje riziko odchodu vyškolených pracovníků mimo oblast sociálního
poradenství.

V rámci projektu bylo vyškoleno 150 pracovníků a odborníků sociálního poradenství, z toho 123 žen a 27 mužů. Vzdělávací
kursy pro pracovníky byly podány k akreditaci u Ministerstva práce a sociálních věcí
v rámci systému celoživotního vzdělávání
sociálních pracovníků. Čtyřem z pěti kursů
se již v průběhu ledna až dubna 2008 podařilo akreditaci získat. Vzdělávací kursy byly
akreditovány Asociací sociálního poradenství, která po skončení projektu bude organizaci kursů dále zajišovat.
Kursy realizované v rámci projektu byly
určeny pracovníkům, kteří poskytují odborné sociální poradenství podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, v poradenských zařízeních
na území hl. města Prahy (blíže viz
www.cekas.cz).
S cílem přiblížit jednotlivé oblasti poradenství z věcného hlediska i činnost aktérů
účastnících se projektu připojujeme jejich
stručnou charakteristiku.

Asociace občanských poraden
Asociace občanských poraden (AOP)
byla založena v roce 1997 a je servisní
a zastřešující organizací pro členské občanské poradny. Svým členům poskytuje služby, školení pro práci s klientem a metodiku
práce s klientem. Ke konci května 2008 v ní
bylo sdruženo 38 poraden z celé České
republiky. Občanské poradenství je dle
zákona o sociálních službách jednou ze služeb odborného sociálního poradenství.
Občanské poradny pomáhají lidem v obtížných životních situacích, při své práci uplatňují komplexní přístup ke klientovi a jeho
situaci a poskytují mu takové informace
a poradenství, aby byl schopen sám svoji
situaci posoudit a řešit. Poradenství je
poskytováno v 18 oblastech, a to ve 4 úrovních: informace, rada (orientovaná na
dojednané řešení problému), aktivní pomoc
(přístup k řešení problému) a asistence
(doprovázení, vyjednávání a zastupování).
Poskytování služeb je postaveno na principu bezplatnosti, nezávislosti, diskrétnosti
a nestrannosti.
Občanské poradny jsou zřizovány nestátními neziskovými organizacemi a kladou
důraz na zpřístupnění svých služeb občanům, jejichž zdravotní, sociální a kulturní
situace limituje možnost jejich uplatnění ve
společnosti. Poradenství poskytují v následujících oblastech: sociální dávky, sociální
pomoc, pojištění, pracovněprávní vztahy
a zaměstnanost, bydlení, rodina a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada
škody, finanční a rozpočtová problematika,
zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie a právo životního prostředí, ochrana
spotřebitele, základy práva ČR, právní

systém EU (úvod do práva EU, volný pohyb
osob v rámci EU, sociální dávky v rámci EU,
ochrana spotřebitele v EU, přibližování českého práva právu EU), občanské soudní
řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.
Mají také svůj vnitřní systém řízení kvality poskytovaných služeb. Standardy kvality
občanských poraden AOP jsou mimo jiné
nástrojem k přípravě poraden na inspekce
sociálních služeb, jejichž provádění se
povinně uskutečňuje dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších novelizací.
Kontaktní údaje:
Asociace občanských poraden,
Tachovské náměstí 3, 130 00 Praha 3,
tel: 222 780 599, fax: 222 212 723,
e-mail: aop@obcanskeporadny.cz
www.obcanskeporadny.cz.

Sdružení VIDA
Občanské sdružení VIDA je celonárodní
organizace lidí s duševním onemocněním,
která využívá osobní příběh k pomoci stejně nemocným lidem, rodičům a příbuzným
i široké veřejnosti. Posláním sdružení je
aktivizovat a udržovat aktivní zapojení lidí
s duševním onemocněním do systému
péče o duševně nemocné. Pracuje od roku
2003 podle motta „Komu je rady, tomu je
pomoci“.
Cílem sdružení je:
l využít potenciál uživatelů péče o duševní
zdraví, jejich důvěrné znalosti nemoci,
léčby a životních situací duševně nemocného člověka,
l podat uživatelům péče potřebné informace o léčbě a životě, o řešení zátěžových situací, které s sebou nemoc nese,
z pohledu toho, kdo sám vším prošel a ví
tedy přesněji než profesionál, co se může
stát a jaká řešení a postoje jsou nejschůdnější a současně životu a rehabilitaci nejpřínosnější,
l dát uživatelům péče strukturovanou činnost, při níž by aktivně pomáhali a současně se prostřednictvím poskytování
pomoci rehabilitovali,
l napomáhat aktivizovat uživatelské hnutí.
Základem činnosti sdružení jsou VIDA
centra, která fungují jako informačně-poradenská centra pro problematiku duševního
zdraví a nemoci, v nichž lidé s duševním
onemocněním poskytují bezprostřední
podporu a cílené informace o duševní
nemoci a péči o duševní zdraví. V tomto
projektu v současné době pracuje 61 lidí 51 uživatelů a 10 profesionálů. Služby center, která působí v Brně, Jeseníku, Jihlavě,
Kolíně, Pardubicích, Plzni, Praze, Rakovníku
a Ústí nad Labem, jsou poskytovány během
návštěvních hodin, ale také v psychiatricFÓRUM sociální politiky 3/2008
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kých léčebnách, po telefonu, formou elektronické pošty apod. Dále jsou nabízeny
besedy, informování z pohledu uživatelů,
poskytování zpětné vazby poskytovatelům
psychiatrické péče.
Každý rok VIDA pořádá tři celorepubliková setkání, různé vzdělávací akce apod.
V roce 2006 měla VIDA a VIDA centra 492
klientů s 670 dotazy. Od roku 2005 funguje
Program prevence (besedy a přednášky na
školách, informační akce např. na veletrzích,
akce pro širokou veřejnost) a Mediální skupina (spolupráce na osvětových kampaních,
s médii, animovaný spot apod.). Činnost
VIDA center a všechny programy vedou
s pomocí profesionálů sami uživatelé.
Kontaktní údaje:
VIDA, V Horkách 12, 140 00 Praha 4,
tel.: 233 372 668, mobil: 775 585 352,
e-mail: vida@vidacentrum.cz,
www.vidacentrum.cz.

Asociace manželských
a rodinných poradců ČR
Asociace manželských a rodinných
poradců (AMRP) vznikla v květnu 1990 jako
profesní sdružení psychologů, sociálních
pracovníků a dalších odborníků působících
v tehdejších manželských a předmanželských poradnách (nyní poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy) a v současné době sdružuje téměř 250 kvalifikovaných manželských a rodinných poradců
a sociálních pracovníků, jejími členy jsou
také další kolegové poskytující analogické
služby bu na komerční bázi, nebo ve zdravotnických zařízeních.
Cílem AMRP je především udržovat
a zvyšovat profesní kompetence psychologů a sociálních pracovníků pracujících
v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. V krátké době po jejím vzniku
byly vytvořeny a přijaty Kvalifikační požadavky manželských a rodinných poradců
ČR, které jsou srovnatelné s požadavky
ostatních evropských zemí, v souladu
s evropskými standardy v sociální práci
byly zpracovány také Minimální standardy
poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Etický kodex. Manželské
a rodinné poradenství je specializačním
oborem psychologie, který představuje
aplikaci psychologických postupů na práci
s problémy v mezilidských vztazích, zejmé-

na pak s problémy rodinnými a manželskými.
Klientelu manželského a rodinného
poradce představují rodiny, manželské
a partnerské dvojice i jednotlivci, kteří prezentují své potíže jako životní problémy či
krize a nežádají léčbu duševního onemocnění. Manželské a rodinné poradenství se
opírá především o teorie a techniky psychoterapie nebo o systémový přístup
k mezilidským vztahům. Manželští a rodinní
poradci poskytují klientům odborné poradenské a terapeutické služby.
V současné době působí v ČR více než
70 pracoviš pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
Kontaktní údaje:
Asociace manželských a rodinných poradců,
V. Huga 4, 150 00 Praha 5,
tel.: 739 374 402,
e-mail: prezidium.amrp@seznam.cz,
www.amrp.cz.

Asociace poraden
pro zdravotně postižené
Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP) sdružuje poradny působící
v oblasti odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením
ve všech 14 krajích ČR a poskytující
pomoc a podporu lidem, kteří nejsou
schopni uspokojivě řešit svou obtížnou
sociální situaci a problémy pouze na
základě svých poznatků a zkušeností.
I když mohou využívat poradenství určené
široké veřejnosti, je třeba stále usilovat
o zachování specifik a zkvalitňování samostatného systému. S tímto posláním APZP
v roce 2002 vznikla. Za dobu své existence
získala řadu zkušeností, rozvinula úzkou
spolupráci s vysokými školami, Národní
radou osob se zdravotním postižením ČR,
Výzkumným centrem integrace zdravotně
postižených a dalšími organizacemi
a institucemi.
APZP zejména:
l sdružuje poradny a organizace provozující poradny pro osoby se zdravotním
postižením,
l napomáhá rozšiřování a zvyšování kvality poradenství pro osoby se zdravotním
postižením - rozvoj oboru,
l účastní se procesu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb,

Program „Make a Connection - Připoj se“ nabízí mladým lidem ve věku 16−26 let možnost získat finanční podporu ve výši až 50 000 Kč na dobročinné komunitní projekty
zaměřené na zlepšení jejich okolí či komunity, v níž žijí. Pro rok 2008 jsou připraveny
3 mil. Kč. Realizuje ho Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci a za
podpory společnosti Nokia a nadace International Youth Foundation (IYF). Za dobu delší
než 6 let z něj bylo podpořeno více než 400 dobrovolnických projektů, na nichž se přímo
podílelo na 3300 dobrovolníků a jež ovlivnily život bezmála 180 tisíc lidí. Mladí lidé,
jejichž projekty získají finanční podporu, absolvují také několikadenní školení, kde se
naučí své projekty řídit, komunikovat v rámci projektového týmu a mnoho dalšího.
Zájemci o účast v programu musí svůj projekt přihlásit nejpozději do 30. června 2008.
Poté bude následovat vyhodnocení projektových návrhů. Realizace projektů, kterým
bude udělena finanční podpora, bude probíhat od září 2008 do března 2009. Veškeré
informace o účasti v programu včetně formuláře přihlášky projektu (žádosti o grant) jsou
k dispozici na www.pripojse.cz.
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zabezpečuje výměnu a sdílení odborných
informací a zkušeností,
l realizuje projekty, které napomáhají zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných poradenských služeb,
l spolupracuje s ostatními sítěmi poraden,
jako jsou AOP, AMRP, VIDA atd., podílí se
na ovlivňování vztahu veřejnosti k osobám se zdravotním postižením,
l vydává odborné publikace a metodické
materiály,
l pořádá odborné semináře a konference,
l poskytuje poradcům pro osoby se zdravotním postižením podpůrné profesní
služby,
l zajišuje a zprostředkovává odbornou
lektorskou činnost,
l realizuje odborné vzdělávací programy,
kurzy a výcviky.
Kontaktní údaje:
Asociace poraden pro zdravotně postižené,
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7,
JUDr. Jan Hutař, tel. 266 753 425,
e-mail: j.hutar@nrzp.cz,
Jiří Vencl, tel. 266 753424,
mobil: 604 235 885,
e-mail: vencl@nrzp.cz.
l

Asociace sociálního poradenství
Asociace sociálního poradenství (ASP) je
občanské sdružení, jehož členy jsou výše
uvedené organizace zastřešující poskytovatele sociálního poradenství. Bylo zaregistrováno v červnu 2006.
Jeho hlavním cílem je:
l působit ve prospěch svých členských
organizací, podporovat jejich vzájemnou
spolupráci, rozvoj organizací sociálního
poradenství,
l spolupracovat s veřejnou správou při
tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb
sociálního poradenství,
l realizovat vzdělávací a školicí akce pro
své členy i další jednotlivce, pracovníky
neziskových organizací, zaměstnance
veřejné správy.
Cílovou skupinou ASP jsou členské sítě služeb odborného sociálního poradenství, kterým ASP poskytuje metodickou, propagační,
fundraisingovou a vzdělávací podporu.
Členy ASP jsou organizace, které zastřešují poskytovatele v oblasti sociálního
poradenství, i jeho přímí poskytovatelé.
Snaha rozvinout a podporovat vzájemnou
spolupráci svých členských organizací
v oblasti vzdělávání je v současné době
naplňována právě v rámci zde představeného projektu. ASP se v partnerství se zakládajícími členy ASP stane hlavním nositelem
jeho výstupů.
Věříme, že tento projekt bude i základem
projektu navazujícího, který chceme realizovat pro poradenská pracoviště na území
celé republiky.
Kontaktní údaje:
Asociace sociálního poradenství,
Tachovské náměstí 3, 130 00 Praha 3,
tel.: 222 780 599, mobil: 777 257 568,
e-mail: kancelar@socialniporadenství.cz,
www.socialniporadenstvi.cz.
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Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu
Ladislav Průša
Podle projekce ČSÚ dojde v budoucnu k významným změnám ve struktuře populace České republiky. Podíl osob starších
65 let vzroste do roku 2025 o více než 50 %, v období 2025−2050 pak o dalších 30 %. Toto stárnutí se bude projevovat
výrazným zvýšením potřeby sociálních služeb, zejména pro osoby starší 80 let, které jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče. Kvantifikace nárůstu této potřeby je jedním z předpokladů zajištění dostatečné péče o seniory
v příštím období.
1. Výchozí stav
K 31. 12. 2006 žilo v ČR celkem 10 287 tis.
osob, z toho bylo 14,4 % starších 65 let
a 3,3 % starších 80 let (viz. tabulka č. 1).
Ke stejnému datu bylo v ČR:
l 38 672 míst v domovech důchodců (jejich
kapacita činí 2,61 % z celkového počtu
osob starších 65 let a 11,53 % z celkového počtu osob starších 80 let),
l 7462 míst v léčebnách pro dlouhodobě
nemocné (jejich kapacita činí 0,51 %
z celkového počtu osob starších 65 let
a 2,28 % z celkového počtu osob starších
80 let),
l 335 míst v hospicích (jejich kapacita činí
0,02 % z celkového počtu osob starších
65 let a 0,10 % z celkového počtu osob
starších 80 let),
l 11 428 míst v domovech-penzionech pro
důchodce (jejich kapacita činí 0,78 %
z celkového počtu osob starších 65 let).
Pečovatelská služba byla v r. 2006
poskytnuta celkem 105 088 osobám (7,09 %
osob starších 65 let), z toho 20 510 osob
bylo v domech s pečovatelskou službou
a 38 455 osob využívalo pouze dovážku
obědů.
Ke stejnému dni bylo evidováno celkem
50 929 čekatelů na umístění do domova
důchodců, z toho 7135 jich bylo evidováno
v kategorii „přednostní a naléhaví čekatelé“ 1.
Sociální služby využívalo 11,01 % osob
starších 65 let, struktura poskytovaných
služeb je zřejmá z grafu č. 1.

2. Demografický vývoj
Projekce vývoje obyvatelstva, která byla
zpracována ČSÚ na počátku tohoto tisíciletí, ukazuje, že v následujících letech dojde
ve struktuře naší populace k významným
změnám. Do r. 2025 se podle tzv. střední
varianty předpokládá, že celkový počet
obyvatelstva mírně poklesne, ale počet
osob, které jsou nejčastějšími příjemci sociálních služeb - tedy osob starších 65 let vzroste o více než 50 %, přičemž počet osob
starších 80 let, které jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče,
vzroste dokonce o více než 60 %. Tyto trendy budou pokračovat i v následujícím
období - v letech 2025−2050 se předpokládá, že počet obyvatel klesne o cca 8 %, ale
počet obyvatel starších 65 let vzroste o dalších více než 30 %, přičemž počet osob star-

Tabulka č. 1: Věkové složení obyvatelstva k 31. 12. 2006
celkem
z toho:
- 65+
- 80 +

absolutně

celkem
10 287 189

muži
5 026 184

ženy
5 261 005

absolutně
v%
absolutně
v%

1 482 437
14,41
335 554
3,26

582 904
11,60
102 716
2,04

899 533
17,10
232 838
4,43

Pramen: Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2006 [online], cit.[2007-10-01], dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/F400409B4E/$File/400307001.xls

Graf č. 1: Struktura péče o seniory v r. 2006

Pramen: vlastní propočty

ších 80 let vzroste o dalších více než 75 %.
Podrobně jsou tyto trendy zřejmé z tabulky
č. 2 a z grafu č. 2.
Je zřejmé, že důsledky tohoto vývoje se
budou týkat nejenom systému důchodového pojištění2, ale i oblasti zdravotní péče3
a sociálních služeb.

3. Determinanty potřeby
sociálních služeb
Při hodnocení rozsahu poskytovaných
sociálních služeb je nutno mít na zřeteli
řadu objektivních charakteristik, vyplývajících např.:
l z míry urbanizace,
l z věkové, kvalifikační, profesní a sociální
struktury obyvatelstva na daném území,
l ze struktury osídlení jednotlivých územních celků, z velikosti obcí,

z míry realizace tradičních funkcí rodiny
v péči o staré občany,
l z nejrůznějších sociologických změn probíhajících ve společnosti, zejména rozpadu vícegeneračního soužití rodin4.
Pozornost je rovněž nutno soustředit na
hodnocení základních společenskoekonomických a sociálně politických faktorů, které
v současné době přímo či zprostředkovaně
ovlivňují vývoj sociálních služeb v evropských zemích. Do této skupiny patří zejména:
l prodlužování lidského věku, přičemž se
prodlužuje období života, v němž člověk
potřebuje pomoc jiné osoby,
l přenášení standardu života v produktivním věku i do období, kdy je člověk
postupně stále více závislý na pomoci
jiné osoby,
l rostoucí nákladnost kompenzace narůstající závislosti na vnější pomoci.
l
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Tabulka č. 2: Vybrané charakteristiky z projekce obyvatelstva ČR do r. 2050

rok

počet obyvatel
celkem

z toho starších
65 let
80 let

podíl osob starších
65 let
80 let
na celkovém počtu obyvatel v %

2005

10 235 973

1 446 681

315 988

14,13

3,09

2010

10 283 042

1 596 812

368 068

15,53

3,58

2015

10 301 994

1 864 146

390 459

18,10

3,79

2020

10 283 929

2 088 333

413 674

20,31

4,02

2025

10 217 200

2 201 310

509 607

21,55

4,99

2030

10 102 433

2 308 073

664 338

22,85

6,58

2035

9 957 079

2 399 918

771 810

24,10

7,75

2040

9 795 118

2 633 554

800 123

26,89

8,17

2045

9 622 248

2 862 020

844 525

29,74

8,78

2050

9 438 334

2 956 079

904 745

31,32

9,59

Pramen: Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online], cit. [2007-10-01], dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/FF004F4709/$File/4020rr05.xlshttp://www.czso.cz/csu/2003ed
icniplan.nsf/t/FF004F5158/$File/4020rr06.xls, a vlastní propočty

Gaf č. 2: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2005−2050 a vývoj podílu osob závislých na
poskytování služeb sociální péče

Pramen: vlastní propočty

Tyto trendy, které jsou podmíněny nutností zabezpečit přiměřený komfort života
ve stáří, jsou doprovázeny hledáním možností transformace celé oblasti sociálních
služeb, které jsou pro staré a zdravotně
postižené občany zabezpečovány. Důvodem tohoto hledání ovšem nejsou jen ekonomické aspekty, ale jde o přiblížení života
ve stáří, popř. života se zdravotním postižením, podporovaného sociálními službami,
normálnímu životu. V tomto směru roste
zájem o občanská práva a s nimi i o práva
klientů a o potřebu jejich větší autonomie.
Na tomto základě lze charakterizovat následující trendy, které se ve vyspělých evropských zemích v současném období prosazují5:
l dochází ke konfrontaci zákonitostí trhu
s potřebami rozvoje činností v sociální
oblasti při využití dynamizujících schopností trhu (tam, kde působí trh, není
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l

l

l

třeba organizovat, plánovat ani řídit, ale
pouze účelně korigovat),
financování sociálních služeb je založeno na participaci více subjektů (přispívají občan, rodina, stát, obec, provozovatel, zdravotní pojišovna, vlastní pojištění apod.), nebo k tomu, aby zákonitosti
trhu mohly fungovat, je nutno vytvořit
koupěschopnou poptávku, tzn. že je
potřebné určit, kdo rostoucí náklady na
služby zaplatí,
dochází ke zvýšení integrace ekonomické
a sociální racionálnosti, tedy ke hledání
optimální varianty zabezpečení sociálních potřeb jak z humánního, tak technického, technologického a tedy i ekonomického pohledu,
v návaznosti na to probíhá proces deinstitucionalizace v oblasti sociálních
a zdravotních služeb především pro staré
občany, který je doprovázen stíráním

resortních rozdílů mezi službami sociálního a zdravotního charakteru; služby
obojího typu jsou přitom poskytovány
zpravidla jednou agenturou,
l roste význam sociálního poradenství
a aktivit směřujících ke koordinaci péče
o osoby v sociální nouzi.
Opomenout však nelze poznatky vyplývající z transformace systému financování
sociálních služeb v Německu6 a v Rakousku7, kde krátce po zavedení příspěvku na
péči jako základního nástroje financování
sociálních služeb došlo k výraznému rozšíření ambulantních sociálních služeb. Např.
v Německu došlo během krátké doby po
změně systému financování sociálních služeb ke zrušení pořadníků na umístění
v pobytových zařízeních, bylo vytvořeno
cca 75 tis. nových pracovních míst, a to především v oblasti terénních a ambulantních
sociálních služeb.
3.1. Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti
V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách se velmi často diskutuje
o transformaci pobytových zařízení. V uplynulém období proto předložilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí vládě materiál „Koncepce podpory transformace pobytových
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě
uživatele a podporujících sociální začlenění
uživatele do společnosti“, ve které je definováno celkem 5 hlavních cílů a opatření:
l cíl 1:
Zvýšit informovanost o procesu transformace institucionální péče pro osoby se
zdravotním postižením a seniory.
l cíl 2:
Vytvořit systém vertikální a horizontální
spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty
(relevantními aktéry) procesu transformace
institucionální péče (jedná se zejména
o následující subjekty: státní správa
a samospráva, poskytovatelé sociálních
služeb, uživatelé sociálních služeb, sociální
partneři).
l cíl 3:
Podporovat poskytovatele sociálních služeb a další subjekty při transformaci institucionální péče zejména směrem k poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů služeb prostřednictvím dotačních programů.
m Zaměřit investiční dotační programy tak,
aby podporovaly výstavbu pouze pobytových zařízení s humanizujícími prvky,
tj. zejména zařízení s kapacitou do 40 uživatelů, umístěním v přirozené komunitě
a dodržujících soukromí a hájících zájmy
jednotlivých uživatelů.
m Zaměřit dotační programy tak, aby podporovaly rozvoj terénních a ambulantních služeb, které umožňují uživatelům
setrvání v přirozeném prostředí.
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cíl 4:
Podporovat proces zkvalitňování životních podmínek uživatelů stávajících ústavních zařízení sociální péče.
l cíl 5:
Podporovat naplňování lidských práv uživatelů pobytových sociálních služeb a jejich
práva na plnohodnotný život srovnatelný
s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí.
Přestože v obecné rovině lze s těmito cíli
souhlasit, některá tvrzení, která jsou
v materiálu uvedena, jsou velmi problematická8, a to zejména v souvislosti s dlouhodobým nedostatkem míst v těchto zařízeních a při výše uvedených změnách
v demografické struktuře obyvatelstva.
l

4. Mezinárodní komparace

Tabulka č. 3: Podíl osob starších 65 let, kterým je poskytována péče v pobytových
zařízeních a v domácnosti
A

v%

1998

B

DK

FIN

FR

DE

NL

S

UK

CZ

1998 2001 1997 2000 2003 2001 2001 1996 2006

podíl osob starších 65 let,
kterým je poskytována péče

4,9

6,4

9,1

5,3

6,5

3,5

8,8

8,2

5,1

5,3

24,0

4,5

25,0

14,0

6,1

7,0 12,75

7,9

5,5 13,2

v pobytových zařízeních
podíl osob starších 65 let,
kterým je poskytována péče
v domácnosti
Pozn: A = Rakousko, B = Belgie, DK = Dánsko, FIN = Finsko, FR = Francie, DE = SRN, NL = Nizozemsko,
S = Švédsko, UK = Velká Británie, CZ = Česká republika
Pramen: Bednárik, R. - Bodnárová, B. Starnutie populacie - výzva na zmeny v službách pre starších udí. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2005 [online], cit. [2007-10-30], dostupné z:
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/bulletin/bulletin_4.pdf
Údaje za ČR - vlastní propočty na základě interních dat MPSV, ÚZIS a VÚPSV

Významné poznatky o předpokládaných
trendech v poskytování sociálních služeb
lze získat i na základě údajů o rozsahu péče,
která je poskytována v pobytových zařízeních a v domácnosti jednotlivých občanů
(viz tabulka č. 3).
Uvedené údaje ukazují, že podíl osob
starších 65 let, kterým je poskytována péče
v pobytových zařízeních, je na srovnatelné
úrovni s většinou srovnávaných zemí. Podíl
osob starších 65 let, kterým je poskytována
péče v domácnosti, je ve srovnávaných
zemích značně rozdílný, ČR je v tomto
porovnání na průměrné úrovni. Z tohoto
pohledu je zřejmé, že v následujících letech
lze očekávat především další rozvoj terénních sociálních (ale i zdravotních) služeb.

Tabulka č. 4: Odhad potřeby sociálních služeb pro staré občany v následujícím období při
zachování vybavenosti na úrovni r. 2006

5. Odhad potřeby sociálních
služeb pro staré občany
v následujícím období

Pramen: vlastní propočty

1 Viz Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních
věcí, Praha: MPSV, 2007 a Zdravotnictví České republiky 2006 ve statistických údajích, Praha: UZIS, 2007.
2 Podle dříve provedených modelových propočtů by
při zachování věkových hranic pro vznik nároku na
starobní důchod a při zachování relace mezi výší
důchodu a mzdy na úrovni r. 1998 bylo nutno zvýšit
příspěvkové sazby z tehdejších 26 % při zachování
vyrovnané finanční bilance systému důchodového
pojištění na 32 % v r. 2010 a až na 55 % v r. 2050 - viz
Možnosti změn v systému povinného důchodového
pojištění, Praha: MPSV, 1998.
3 Např. náklady zdravotní péče na pojištěnce staršího
85 let jsou podle tabulky tzv. věkových koeficientů,

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

nárůst proti
r. 2006 v %
9,74
16,41
23,34
51,94
98,07
130,11
138,56
151,79
169,75

PS/65+
nárůst proti
r. 2006 abs.
8 126
27 080
42 975
50 985
58 554
65 066
81 631
97 829
104 498

počet osob
celkem
113 214
132 168
148 063
156 073
163 642
170 154
186 719
202 917
209 586

nárůst proti
r. 2006 v %
7,73
25,77
40,89
48,52
55,72
61,92
77,68
93,09
99,44

Graf č. 3: Odhadovaný nárůst počtu míst v domovech pro seniory v relaci na 1000 osob
starších 80 let a počtu osob, kterým bude poskytována pečovatelská služba,
v relaci na 1000 osob starších 65 let při zachování vybavenosti na úrovni r. 2006
180

160

DD/1000 80 +
140

nárùst v porovnání s r. 2006 (v %)

Na základě výše uvedených skutečností
lze při zachování relací vybavenosti sociálními službami jako v r. 2006 (kapacita
domovů pro seniory umožňuje umístit
11,53 % osob starších 65 let, pečovatelská
služba je poskytována 7,09 % osob starších
65 let) kvantifikovat nárůst potřeby sociálních služeb pro seniory v následujícím
období (viz tabulka č. 4 a graf č. 3).
Je zřejmé, že tyto údaje bude nutno
v následujícím období dále zpřesňovat, a to
především na základě analýzy potřeby péče
v závislosti na věku osoby a typu poskytované péče podle údajů z informačního
systému o příspěvku na péči. Tyto údaje
umožní rovněž aktualizovat údaje, vymezující potřebu sociálních služeb ve vazbě na
míře závislosti a věku osob vyššího věku.

DD/80+
počet míst nárůst proti
celkem
r. 2006 abs.
42 438
3 766
45 020
6 348
47 697
9 025
58 758
20 086
76 598
37 926
88 990
50 318
92 254
53 582
97 374
58 702
104 317
65 645

120

100

P S/1000 65
+

80

60

40

20

0
2010

2015

2020

2025

Pramen: vlastní propočty
které se používají při přepočtu na tzv. standardizované pojištěnce 3,4x vyšší než náklady zdravotní
péče pro osoby ve věku 30−34 let - viz Časopis
České lékařské komory, 1997, č. 9.
4 Blíže viz Průša, L. Optimalizace struktury forem
sociální péče s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých oblastí. In Metody regionální demoekonomické analýzy a prognózy. České Budějovice: Dům
techniky ČSVTS, 1987.
5 Blíže viz Průša, L. a kol. - Obce, města, regiony a
sociální služby. Praha: SOCIOKLUB, 1997.
6 Viz Hauschild, R. Die Erfahrungen mit dem deutschen Pflegeversicherungssystem. In Soziale Sicherheit in Europe. Bad Boll, 1998.
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7 Viz Rudda, J. - Marschitz. W. Reform der Pflegevorsorge in Österreich. Soziale Sicherheit, 2006, č. 11.
8 Viz např. „Tato zařízení jsou často modernizovaná,
nově vybudovaná, přestavěná či nově vznikající.
Jako možná řešení se nabízejí následující varianty:
je možné je prodat, změnit účel užití (hotely, kancelářské prostory, agentura sociálních služeb a jiné),
pronajímat nebo zbourat“.
9 Viz. Průša, L. a kol. Obce, města, regiony a sociální
služby. Praha: SOCIOKLU, 1997.

Autor je ředitelem Výzkumného ústavu
práce a sociálních věcí.
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Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území
Martin Holub
Pojištění jako společenský institut je založeno na principu solidarity a vzájemnosti. Rozeznáváme dvě jeho základní
formy, a to pojištění soukromé a pojištění sociální (skupinové). Počátky prvního jmenovaného sahají již do 14. století, ze
kdy jsou první zmínky o pojištění praktikovaném v námořní dopravě, později se soukromé pojištění rozšířilo o pojištění
proti riziku požáru atd. Sociální pojištění se vyvinulo až s nástupem hospodářského liberalismu v 19. století, hlavně za
účelem ochrany tehdy hojně rozšířené dělnické profese.
Formy a vývoj pojištění obecně
Soukromé pojištění se dále dá členit na:
pojištění osobní - týkající se událostí spjatých se životem člověka (úraz, smrt …),
l pojištění věcné - pro riziko poškození věci
(majetku).
Sociální pojištění dělíme na pojištění
skupinové a zaměstnanecké, kryjící rizika
vyvolávající sociální tíseň (nemoc, invalidita, stáří….), a na pojištění podnikatelské,
související s profesními obory činností jednotlivých podniků. Nás bude v dalším textu
zajímat pojištění sociální.
Sociální pojištění vzniklo zejména
z důvodu pociované potřeby eliminace rizika nemoci a chudoby. Tyto sociální situace
bylo třeba řešit. Pojistné plnění bylo pojištěncům poskytováno jak formou peněžité
pomoci, tak formou léčení. Základním
kamenem prvního sociálního pojištění tedy
bylo pojištění nemocenské, které se dále
rozvíjelo o pojištění úrazové, starobní
a invalidní. V historickém vývoji pojištění
lze vypozorovat trend přechodu od dobrovolné formy pojištění k formě obligatorní
a vývoj od pojištění dílčích rizik k pojištění
všeobecnému. Před první světovou válkou
bylo evropské pojetí sociálního pojištění
následující:
l všeobecná péče pro případ nemoci
(lékařská péče, léky, peněžitá podpora nemocenské),
l pomoc v případě pracovního úrazu (invalidní důchod, vdovský či sirotčí důchod),
l pojištění mateřství,
l starobní zabezpečení.
l

Období rakouské monarchie
a první republiky
První formy sociálního pojištění lze
vysledovat v období průmyslové revoluce,
kdy vyvstala potřeba postarat se o početné
vrstvy obyvatelstva v případě nepříznivých
sociálních událostí (nemoc, chudoba, stáří)
ohrožujících jejich zdraví či snižujících možnost obživy. Na konci 18. století bylo uzákoněno penzijní zaopatření státních zaměstnanců (tehdy ještě rakouské monarchie) tzv.
penzijními normály z roku 1771 a 1781,
avšak toto zabezpečení se týkalo pouze
úzkého okruhu osob - státních úředníků
(později též hodnostářů armády, soudců,
zástupců místních správ). Zároveň bylo do
tzv. horních řádů, upravujících poměry
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v těžebním odvětví, začleněno ustanovení
o zaopatření horníků, kteří utrpěli úraz, onemocněli či zchudli. Za skutečný vznik evropského sociálního pojištění, tak jak ho chápeme
dnes, můžeme považovat zavedení nemocenského pojištění v Německu 15. 6. 1883, následované úrazovým pojištěním z roku 1884.
Mezníkem pro sociální pojištění v českých
zemích bylo zavedení nemocenského pojištění v Rakousku - dle německého vzoru - ke
dni 30. 3. 1888 zákonem č. 33/1888 říšského
zákoníku a úrazového pojištění z konce roku
1887 (tzv. Taafeho reforma). Nemocenské
pojištění bylo povinné, zpočátku pouze pro
zaměstnance v živnostenských podnicích,
v továrnách, dolech a pro zaměstnance
železnic. Zaměstnanci v zemědělství však
byli z tohoto pojištění vyjmuti. Ovšem
okruh povinně pojištěných osob se neustále rozšiřoval a v roce 1919 byl zákonem
č. 268/1919 Sb. stanoven v Československu
následovně: pojištěny byly všechny osoby
vykonávající činnost na základě pracovního, služebního či učňovského poměru.
Z nemocenského pojištění byla v této době
hrazena tato péče: lékařská pomoc včetně
porodníka (u smluvních lékařů nemocenských pokladen), léčení v nemocnici a úhrada pobytu v ní, doprava do nemocnice,
v případě smrti pojištěného výplata peněžních prostředků ve výši 30násobku průměrné denní mzdy a peněžní podpora v případě nemoci po dobu, po kterou byl nemocný
neschopen výdělku (tato podpora činila od
60 haléřů do 5 korun denně). Již v té době
měl pojištěný právo na volbu lékaře. Organizační zajištění nemocenského pojištění
bylo prováděno především nemocenskými
pokladnami (pojišovnami), kterých však
bylo velmi mnoho, z čehož pramenila jejich
slabá hospodářská síla a nestabilita. Každý
soudní okres měl mít jednu zdravotní
pokladnu, základním stavebním kamenem
ve správě pojištění se staly okresní nemocenské pokladny. Dále existovaly pokladny
hornické bratrské, závodní, živnostenské,
stavební aj. V roce 1919 byl jejich počet
omezen zákonem č. 268/1919 Sb., který také
stanovil povinnost, aby se každá nemocniční pokladna stala členem některého svazu
pokladen. Tento svaz plnil zejména následující funkce: uzavíral společné smlouvy
s lékaři, lékárnami a nemocnicemi, prováděl kontrolu nemocných, realizoval opatření k omezení nemocí, zřizoval léčebné ústavy apod. Již od roku 1920 se na politické

úrovni jednalo na základě návrhu poslance
Johanise o sociálním pojištění. Každá parlamentní strana vznesla svůj návrh a po složitých politických diskusích byla v roce 1921
ustavena Ministerstvem práce a sociální
péče odborná komise (složená z tehdejších
odborníků na sociální politiku), která v roce
1923 přišla s konečným návrhem nové
podoby sociálního pojištění, který byl předložen opět k politické diskusi. V roce 1924
byl schválen zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Zákon byl vybudován především na následujících ideách:
l Invalidní a starobní pojištění tvořilo jednotný celek a byly z něj poskytovány
peněžní dávky - starobní a invalidní
důchod.
l Starobní důchod náležel pojištěnci po
dosažení věku 65 let a zároveň poklesl-li
jeho příjem alespoň na polovinu mzdy
zdravého zaměstnance.
l Invalidní důchod náležel pojištěnci, jehož
výdělečná schopnost poklesla alespoň
o dvě třetiny.
l Podmínkou výplaty důchodu bylo splnění minimální doby pojištění - čekací doby,
která činila 150 příspěvkových týdnů.
Tímto zákonem byly dále omezeny některé dávky nemocenského pojištění a doposud zavedená třídenní relativní karence
byla změněna na karenci absolutní. Systém
sociálního pojištění byl založen na rovnováze mezi příjmy a výdaji. Pojistné bylo vesměs hrazeno půl na půl zaměstnanci
a zaměstnavateli (kromě úrazového pojištění, které bylo hrazeno plně zaměstnavateli).
V období první republiky byly pak provedeny dílčí změny v oblasti nemocenského
pojištění, k nejvýznamnějším z nich patřilo
snížení počtu pokladen na 300 a k prodloužení doby poskytování podpory v případě
nemoci na dobu jednoho roku (zároveň
s tím byla zvýšena maximální denní částka
na 24 Kč). Další významnou změnou (zákon
č. 184/1928 Sb.) bylo omezení výše pojistného na maximálně 4,3 % ze mzdy a ustanovení o úhradě pojistného rovným dílem
zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dále
byla tímto zákonem zavedena povinnost
nemocničních pokladen vytvářet rezervní
fond. Zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění
zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity
a stáří, lze považovat za jednu z klíčových
sociálních reforem ve vývoji sociálního
pojištění na našem území vůbec. V období
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mezi lety 1930 až 1948 se nemocenské
pokladny dostaly do potíží a začaly se uplatňovat restriktivní prvky v systému nemocenského pojištění (snižovaní nemocenských dávek pro první období pracovní
neschopnosti). 1. 12. 1945 byly zavedeny
přídavky na děti, které se od této doby staly
uznávaným společenským institutem a zajišovaly důležitou společenskou pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi.

Období po druhé světové válce
Pro vývoj sociálního pojištění v tomto
období měl určující úlohu zákon o národním pojištění č. 99/1948 Sb., který sjednotil
všechny druhy nemocenského a důchodového pojištění. Tento zákon nově upravoval
tzv. národní pojištění ve dvou částech nemocenské pojištění pro případ nemoci
a mateřství a důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity, ztráty živitele smrtí
a pro případ úrazu. Byla zřízena Ústřední
národní pojišovna jako centrální orgán
spravující obě části národního pojištění,
které bylo dále prováděno Okresními
národními pojišovnami. Dozorujícím orgánem bylo Ministerstvo práce a sociální
péče a Ministerstvo financí. Byl také
významně rozšířen okruh pojištěných osob,
a to na zaměstnance, osoby samostatně
výdělečně činné, spolupracující členy rodiny osob samostatně výdělečně činných,
důchodce, nezaměstnané (kterým byla přiznána podpora v nezaměstnanosti). Pro
všechny zde uvedené skupiny obyvatel
bylo národní pojištění povinné. Celkově přineslo nové národní pojištění zlepšení ve
zdravotní péči i ve vyplácených dávkách.
Mezi hlavní příjmy národního pojištění
patřilo pojistné (stanovené procentní sazbou z vyměřovacího základu), úhrnková
částka za pojištění důchodců, úhrnková
částka za pojištění nezaměstnaných, státní
příspěvek a výnos majetku pojišovny. Jako
vyměřovací základ byl u zaměstnanců sta-

noven veškerý jejich příjem (pojistné bylo
6,8 %, u veřejných zaměstnanců 5 % vyměřovacího základu), u OSVČ příjem pracovníka, který může zastupovat podnikatele ve
vedení podniku, zvýšený o jednu čtvrtinu
(minimálně však takto zvýšený plat nejlépe
placeného zaměstnance), přičemž jinak to
platilo v zemědělství (pojistné u OSVČ bylo
6,7 % vyměřovacího základu), u spolupracujících členů rodiny byl vyměřovací základ
stanoven jako příjem, který by náležel
zaměstnanci, kterého rodinný člen zastupuje (pojistné činilo 6,7 % vyměřovacího základu). Za zaměstnance odváděl pojistné
zaměstnavatel, OSVČ platily pojistné samy
včetně pojistného za spolupracující osoby.
Stát se podílel na financování národního
pojištění několika způsoby, jednak tzv. úhrnkovými částkami za pojištění důchodců
a nezaměstnaných (ve výši stanovené
Ministerstvem sociální péče a Ministerstvem financí na základě návrhu Ústřední
národní pojišovny) a dále se podílel na
úhradě poloviny nákladů na ošetřování ve
veřejných léčebných a ošetřovacích ústavech a přispíval rovněž na důchodové pojištění (s cílem navýšení úhradové rezervy).
Dávky ze systému národního pojištění
byly poskytovány ve třech oblastech: dávky
nemocenského pojištění, dávky důchodového pojištění a všeobecná péče o pojištěnce
a rodinné příslušníky. V podsystému nemocenského pojištění zůstala zachována možnost svobodné volby lékaře (který měl uzavřenou smlouvu s pojišovnou). Dávky
nemocenského pojištění byly rozděleny do
dvou skupin, a to na dávky věcné (v dnešním
pojetí jde o dávky poskytované ze zdravotního pojištění) a dávky peněžní (v dnešním
pojetí jde o dávky poskytované z nemocenského pojištění). Mezi dávky věcné patřilo:
l ošetřování v nemoci a zvláštní léčebná
péče (mimoústavní ošetřování, ústavní
ošetřování, zvláštní léčebná péče - sanatoria, ozdravovny a jiné léčebné ústavy,
výpomoc v rodině),

Obec přátelská rodině
Celostátní soutěž „Obec přátelská rodině“,
která se má každoročně opakovat, vyhlásily Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Stálá komise pro rodinu Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci
s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center symbolicky k 15. květnu, ke
dni rodiny. Cílem je podpořit prostředí
přátelské rodině v české společnosti a ocenit obce, které realizují na rodinu zaměřené aktivity. Budou hodnoceny v 5 kategoriích podle počtu obyvatel a předem určených kritérií nastavených tak, aby zohledňovaly velikost obce. Vítězové jednotlivých kategorií pro letošní rok získají titul
Obec přátelská rodině roku 2008 a finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace
na projekt na podporu rodiny odstupňovanou podle počtu obyvatel (do 500 obyvatel
ve výši do 500 000 Kč, 501−3000 obyvatel
do 900 000 Kč, 3001−10 000 obyvatel do

1 100 000 Kč, 10 001−50 000 obyvatel do
1 500 000 Kč, nad 50 001 obyvatel do
2 000 000 Kč). Obce, které se chtějí do soutěže zapojit, musí do konce července odevzdat vyplněné formuláře. Hodnocení
bude probíhat na celostátní úrovni ve
dvou kolech, hodnoticí tým posoudí vyplněné formuláře a odborná komise pak
z nich vybere 3 nejlepší v každé kategorii.
Do konce září je hodnoticí tým navštíví,
seznámí se s příslušnými projekty a své
hodnocení předá odborné komisi, která
určí vítěze jednotlivých kategorií. K jejich
vyhlášení dojde na přelomu října a listopadu. Obce, které se umístí na druhém
a třetím místě, získají diplom a informace
o nich budou zařazeny do informační publikace o soutěži. S nejlepšími soutěžícími
bude natočen krátký dokumentární film.
Bližší informace naleznete na:
www.obecpratelskarodine.cz.

pomoc v mateřství (mimoústavní ošetřování, ústavní ošetřování, dětská výbava),
l péče o chrup,
l pomoc při zmrzačení, zohyzdění a tělesných vadách,
l pomoc při neplodnosti.
Dle zákona o národním pojištění byla
Ústřední národní pojišovna oprávněna
vydávat léčebný řád, kterým upravovala
poskytování výše uvedených dávek.
Mezi dávky peněžní patřilo:
l nemocenské,
l peněžité dávky v mateřství,
l podpora při ústavním ošetřování,
l zvláštní výpomoc při sociálních chorobách,
l náhrada za výpomoc v rodině,
l pohřebné.
Důchodové dávky byly poskytovány
v následujících formách: starobní důchod,
invalidní důchod, důchod manželky, vdovský důchod, důchod družky, sirotčí důchod,
výbavné, odškodnění za pracovní úrazy
a sociální důchod.
V rámci všeobecné péče o pojištěnce
a rodinné příslušníky byla pojištěncům
poskytována preventivní péče, úrazová
zábrana a péče o povolání pojištěnců se
sníženou pracovní schopností. Pod preventivní péči spadaly zejména pravidelné zdravotní prohlídky pojištěnců, dále umísování pojištěnců ohrožených na zdraví v zotavovnách pod lékařským dohledem a zdravotní výchova pojištěnců. Pod pojmem
úrazová zábrana si můžeme představit
postup pojišovny směřující k prevenci
úrazů a nemocí z povolání, a to zejména
zkoumáním příčin pracovních úrazů
a nemocí z povolání a vytvářením bezpečnostních a ochranných předpisů směřujících k ochraně zdraví.
Tento systém, vybudovaný po druhé světové válce, byl mnohými považován za (na
svou dobu) komplexní a dokonalý.
l

(Pokračování příště)
Na efektivní způsoby financování celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace byla
zaměřena konference „Investing in people:
Strategies for financing VET“, která se konala 19.−20. května 2008 v CEDEFOP („European Centre for the Deveoplment of Vocational
Training“ - Evropské středisko pro rozvoj
odborného vzdělávání) v Thessaloniki. Jak
ukazují dosavadní evropské zkušenosti, nejúspěšnější je kombinace soukromých
a veřejných zdrojů doplněná o prostředky
EU, zejména z ESF, která umožňuje potřebám odpovídající přístup a vyšší flexibilitu
a kvalitu vzdělávání. K posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky je třeba
dále rozvíjet politiky a nástroje kofinancování a zaměřit se více i na malé a středně velké
podniky a starší a málo kvalifikované pracovníky. CEDEFOP proto svou pozornost
zaměří na financování sektorového vzdělávání, daňové pobídky a mechanismy kofinancování v Evropě a na analýzu nejúspěšnějších modelů. Více o tomto tématu na:
http://agora.cedefop.europa.eu/vetfinancing2008/.
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Co se nenarodilo, to nemohlo zemřít
Proč se individuální akční plány (IAP) na mnoha úřadech práce pořádně nenarodily a jsou chápány jako další a zbytečná
byrokracie v již tak náročné práci poradců pro zprostředkování? Nabízím pohled na zavádění IAP očima dlouholetého
zaměstnance úřadu práce, který se od roku 1990 většinově poradenstvím pro zprostředkování zabývá. (Reakce na příspěvek Pavla Horáka, Markéty Horákové a Tomáše Sirovátky „Zemřely“ na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? z čísla 3/2007.)
Hodnocení úspěšnosti nebo profesionality poradců podle počtu uzavřených IAP je
zavádějící a troufám si říci, že přímo mylné.
Ti, kteří uzavírají mnoho IAP, jsou označováni za pravé profesionály (autoři je zařazují do skupiny těch, kteří IAP nabízejí profesionálním způsobem), ale málo nebo vůbec
nic není známo o praktických výsledcích
této profesionální práce. Existují úřady
práce, kde se IAP povinně uzavíraly nebo
uzavírají s každým uchazečem o zaměstnání, který má být zařazen do rekvalifikačního
kursu. Jinde se uzavíraly nebo uzavírají IAP
s těmi, kteří jsou zařazováni do projektů
ESF. To s profesionálně prováděnou nabídkou IAP ani s profesionalitou poradce pro
zprostředkování nemá nic společného, jde
jen o několik dalších papírů ve spise a nic
neřešících povinností poradce pro zprostředkování navíc. Plány neřeší nic, co by se
bez nich nestalo. Lze je označit za čistou
byrokracii.
Znám úřad práce, kde byly IAP od samého počátku využívány v hojném počtu. Měl
jsem možnost se s konkrétními podmínkami (v roce 2003, 2004) seznámit. V drtivé
většině šlo o skutečně zbytečnou administrativní zátěž, přestože sami zaměstnanci
úřadu práce tehdy hodnotili IAP jako bezvadný nástroj. IAP byly, pouze s mírným
zlehčením, uzavírány následovně: uchazeč
se zavazuje, že se bude seznamovat s volnými místy, úřad práce se zavazuje, že mu
to umožní. Po skončení určené doby se IAP
vyhodnotil s tím, že se na počátečním stavu
nic nezměnilo. To není profesionálně prováděná práce poradce pro zprostředkování,
to je byrokracie.
Pár takových příkladů, pro využívání IAP
silně demotivačních, je uvedeno v Příručce
pro poradce ke zprostředkování, vydané
MPSV v roce 2003. Stručně o jednom, který
je v příručce doveden až k závěrečnému
hodnocení. IAP sepsán 21. 8. 2002. Představa klienta je pracovat v oboru truhlář
(nábytkář, stavební), případně rekvalifikace
na výpočetní techniku. Aktivitou klienta
k naplnění této představy je hledat si místo
mimo okres. Ve stanovisku a návrhu dalšího postupu ÚP konstatuje, že uchazeč
uvádí přechodné bydliště v Brně, adresu
doloží. Uchazeč seznámen s možností konzultačních návštěv v Brně. O aktivity z ÚP
nemá z tohoto důvodu zájem. Rekvalifikaci
na PC v současné době nedoporučuji. Poznámka s datem 4. 12. 2002 - dosud nedoložen přechodný pobyt. Závěrečné hodnocení IAP bylo provedeno 8. 4. 2003 z důvodu
uplynutí doby. Klient se vyjadřuje, že vzhle-
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dem k nedostatečné nabídce pracovních
míst v oboru truhlář by si chtěl udělat
rekvalifikační kurs na výpočetní techniku možnost uplatnění ve skladu řeziva. Vyjádření úřadu práce: „Zaslán na rekvalifikační
oddělení na PC kurz. Budou nabízena místa
i mimo obor v dělnických profesích. Předány kontakty firem zaměst. truhláře.“ Tento
vzorový IAP ponechávám raději bez komentáře.
Další důvod k nevyužívání IAP může
poskytnout odpově na otázku, zda tam,
kde IAP využívají hojně, došlo ke zvýšení
počtu zaměstnaných uchazečů o zaměstnání. Pokud odpovědí tak jako do této doby
bude, že se vliv IAP na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání nedá prokázat, tak se nelze nezájmu o IAP divit.
Autoři popisují dva způsoby využívání
IAP, a to spíše byrokratickou a profesionální
implementaci. Oba tyto přístupy, stejně
jako všechny ostatní, při nichž uchazeč
o zaměstnání tu více, tu méně dobrovolně
sepíše s úřadem práce dohodu, smlouvu
nebo cokoliv podobného, v sobě nesou
jedno nebezpečí. A to tendenci uchazeče
o zaměstnání zbavit se sepsáním IAP zodpovědnosti za svoji nezaměstnanost. Nositelem problému uchazečovy nezaměstnanosti se stává úřad práce - poradce pro
zprostředkování zaměstnání. Vždy uchazeč
plní a splnil všechno, co mu úřad práce
nařídil nebo co s ním sepsal, a k zaměstnání stejně nedošlo. Již nyní se setkáváme
s vyjádřeními především dlouhodobě evidovaných uchazečů: „Celou dobu poctivě
plním všechno, co jste po mně chtěli,
a zaměstnání jste mi nesehnali.“ To je přesně ten moment, kdy se nositelem problému
vlastní nezaměstnanosti nestal uchazeč
o zaměstnání, ale poradce pro zprostředkování.
Za profesionální práci poradce pro zprostředkování považuji postup, který vede
k tomu, že uchazeč o zaměstnání začne
svoji nezaměstnanost považovat za svůj
problém. V tom případě je aktivní, orientuje se na trhu práce, z informací o možnostech úřadu práce, kterých se mu od poradce pro zprostředkování dostane, si vybere
rekvalifikaci nebo jinou z nabídek (může
budoucího zaměstnavatele informovat
o možnosti dotace ze strany úřadu práce,
o absolventské praxi…), která vede k jeho
opětovnému zaměstnání. Při této činnosti
platí snad beze zbytku nepřímá úměra. Čím
více je práce poradce pro zprostředkování
formalizovaná do nejrůznějších dohod, tím
hůře zaměstnatelný je uchazeč o zaměstná-

ní. Poradce pro zprostředkování neposkytuje uchazeči o zaměstnání pomoc, ale jeho
činnost se omezí na kontrolu zadaných
úkolů. Uchazeč o zaměstnání zadané úkoly
plní ani ne proto, aby vyřešil problém své
nezaměstnanosti, ale protože ví, že neplnění úkolů má za následek sankční vyřazení
z evidence se všemi dalšími negativními
důsledky. Oběma nezbývá energie na skutečně aktivní práci s cílem opětovného
nástupu do zaměstnání.
To ovšem neznamená, že poradce pro
zprostředkování bude pasivně čekat na to,
o co si uchazeč o zaměstnání řekne. Profesionální práce poradce pro zprostředkování
zahrnuje intenzivní nabízení vhodného
zaměstnání nebo rekvalifikace, která vzhledem ke znalostem a dovednostem uchazeče o zaměstnání a k nabídce volných pracovních míst povede k zaměstnání, nezbytnou kontrolu dodržování povinností ze strany uchazeče o zaměstnání s uplatněním
všeho negativního, co s sebou jejich nedodržení pro uchazeče o zaměstnání přináší.
Pod vlivem posledních zpráv o chystané
novele zákona o zaměstnanosti týkající se
IAP přidávám ještě jednu metaforu, kterou
chci uvést výrokem „Co se nenarodilo, to
se může uměle vytvořit“.
V jednom starém filmu je vytvářen
homunkulus. Vlastně homunkula. Mnoho
svědků tohoto vytvoření umělého člověka
ví nebo přinejmenším tuší, že se jedná
o nesmysl zaměřený na vnější efekt, ale
tváří se vážně, uznale pokyvují hlavami
a tleskají. Císař a jeho nejoddanější hýkají
nadšením.
Když se IAP na úřadech práce nenarodily,
tak se vytvoří uměle. Navrhuje se povinnost sepsat IAP s každým uchazečem
o zaměstnání, který je v evidenci dobu delší
než 5 měsíců. Úřad práce bude mít povinnost sepsat, uchazeč o zaměstnání bude
mít povinnost poskytnout při sepisování
IAP součinnost. Jinak bude z evidence vyřazen. Tento návrh se týká nejméně 60 % ze
všech evidovaných uchazečů o zaměstnání.
To bude individuální práce s uchazečem
o zaměstnání! To budou uchazeči o zaměstnání opravdu aktivní! To teprve budou
opravdové plány! Ve skutečnosti se vytvoří
homunkulus i homunkula. A najednou.
Tedy nastane opravdu pokrok. Alespoň
oproti tomu filmu.
Jiří Kohout
ÚP v Uherském Hradišti
jiri.kohout@uh.mpsv.cz
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Zdravotně postižení na trhu práce a v životě
Marie Gazdagová
Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením patří ke skupinám ohroženým sociální exkluzí. Velice obtížně nacházejí pracovní uplatnění nejen kvůli svým zdravotním problémům, ale i proto, že se u nich kumulují další faktory, které je
na trhu práce znevýhodňují, a to nízká kvalifikace a vyšší věk. Proto je řada z nich odkázána na sociální dávky. Problematikou zdravotně postižených osob a jejich integrací na trh práce se dlouhodobě zabývá AUDIRA, s. r. o., která v současné době v Královéhradeckém kraji realizuje projekt FLOP, jehož cílem je zvýšit pracovní kompetence a zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků EU, a ze státního rozpočtu.
Dle zkušeností při realizaci projektu je
nízká kvalifikace závažnější bariérou než
samotné zdravotní postižení. Současnou
pozornost veřejnosti zaměřenou zejména
na tzv. vozíčkáře či osoby se zrakovým
postižením považujeme za pozitivní jev,
mrzí nás však, že poněkud stranou pozornosti a zájmu zůstává velká skupina osob,
které mají často kombinované vážné zdravotní problémy, na první pohled i neviditelné. Pokud mají současně nižší úroveň vzdělání, a jsou proto nuceni hledat zaměstnání
převážně manuálního charakteru, je jejich
zaměstnatelnost velice obtížná.
Účastníky zapojené do projektu FLOP lze
podle toho, jak se ke své situaci staví, rozdělit do 3 skupin.
První skupinou jsou osoby převážně
mladšího věku do 30−35 let, které mají
v důsledku vrozených onemocnění nebo
získaných chronických nemocí změněnou
pracovní schopnost. Většinou věří ve zlepšení svého zdravotního stavu a mají mnoho
plánů do budoucna. U této skupiny přináší
účast v projektu, získání nových znalostí
a dovedností, rozvoj počítačové gramotnosti a skupinové či individuální poradenství největší efekt.
Druhou skupinou, tvořenou z větší části
převážně částečně invalidními osobami ve
věku 40−50 let a staršími, jsou osoby, které
ztratily práci po dlouhodobé nemoci,
mnohdy pro velmi závažné diagnózy. Část
z nich rezignovala a novou pracovní realizaci po opakovaných neúspěšných pokusech již ani nehledá; adaptovaly se v roli
nezaměstnaných a mnohdy tak řeší i osobní problémy, například potřebu péče o blízkou osobu, většinou o nemohoucího rodiče. Část této skupiny ale nerezignovala
a trvale hledá práci. Je však zaměstnavateli opakovaně odmítána jednak pro své pracovní omezení, jednak pro svůj věk či nízkou kvalifikaci. Tato skupina se v rámci
řešení výše uvedeného projektu jeví jako
nejsnáze ovlivnitelná. Tito lidé si projeveného zájmu velmi cení, v rámci účasti
v projektu se přesvědčují, že se svým problémem nejsou sami. Podle našich zkušeností je jejich vyhlídka na pracovní zařazení velmi dobrá, zvláště pokud se setkají
s osvíceným zaměstnavatelem, který jim
dá příležitost.

Třetí skupinou jsou pak lidé, kteří pro své
zdravotní obtíže jen s obtížemi zvládají běžnou denní rutinu, cítí se velmi nemocní
a jejich zdravotní stav opravdu trvalé
zaměstnání, by i na zkrácený úvazek, vylučuje. Jsou bu po operaci či opakovaných
operacích, nebo na operaci čekají. Pokud by
se mohli pracovně zařadit, tak jedině
v chráněné dílně, kde by měli příležitost
dodržovat pracovní režim, který bývá
u těchto osob náročný. Potřebují častější
přestávky, změnu pracovních poloh a činností, což není možné v běžných pracovních podmínkách zajistit.
Zjistili jsme, že mnozí zaměstnavatelé
přistupují k osobám se zdravotním postižením stereotypně, mají vůči nim předsudky
a nemají o jejich zaměstnávání dostatečný
zájem. Značná část z nich si neuvědomuje,
že uchazeč o zaměstnání se zdravotním
postižením má vždy konkrétní zdravotní
problém, který lze individuálními opatřeními zmenšit tak, že se na pracovních výsledcích ani neprojeví. Zaměstnavatelé také
nejsou dostatečně motivováni k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, protože firmy s 25 a více zaměstnanci mohou
zákonnou povinnost zaměstnávat alespoň
4 % pracovníků se zdravotním postižením
nahradit bu odebíráním výrobků či služeb
od dodavatelů zaměstnávajících minimálně
50 % pracovníků se zdravotním postižením,
nebo odvodem do státního rozpočtu. Pro
mnohé z nich je náhradní plnění jednodušší než přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Na druhé straně se setkáváme i se
zaměstnavateli, kteří cílevědomě zaměstnávají alespoň 50 % osob se zdravotním postižením a využívají to jako konkurenční výhodu při získávání zákazníků: pokud se zákazník rozhodne pro jejich služby či výrobky,
plní současně i zákonné podmínky pro
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je to pozitivní trend, protože takoví
zaměstnavatelé se většinou snaží přizpůsobit pracovní režim a vytvořit pro zdravotně
postižené odpovídající pracovní podmínky.
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů
práce získávají od zprostředkovatelek
nabídku pracovního místa, kam jsou povinni se dostavit a o zaměstnání se ucházet.
Mnozí zaměstnavatelé se však k uchazečům

chovají nejen neprofesionálně, ale často
i ponižujícím způsobem, zvláš v regionech
s vyšší nezaměstnaností. Nebývá jim ani
umožněno osobní jednání s pracovníkem
personálního útvaru. Informace, že je místo
obsazeno, jsou často poskytovány ve vrátnici či recepci, což je nedůstojné. Na druhé
straně chápeme i to, že se zaměstnavatelé
snaží filtrovat návštěvy uchazečů o zaměstnání, protože jsou požadavky na potvrzování návštěvy a zájmu o nabízenou práci obtěžováni a podle toho se k uchazečům chovají. Pro zdravotně postižené osoby to bývá
dalším zdrojem jejich traumatizace.
Hmotné a sociální zabezpečení lidí se
zdravotním postižením se spíše zhoršuje.
Podle našeho názoru jsou stávající podmínky pro poskytování plného či částečného
invalidního důchodu pro osoby se zdravotním postižením velice tvrdé.
Posudkové komise okresní správy sociálního zabezpečení v souladu se stávající
právní úpravou neposuzují celkový zdravotní stav, ale pouze jednu tzv. invalidizující
diagnózu, přičemž k ostatním zdravotním
problémům se fakticky nepřihlíží.
Kromě toho je pro výplatu přiznaného
invalidního důchodu podmínkou, aby byla
osoba, jíž je důchod přiznán, v posledních
10 letech alespoň 5 let sociálně pojištěná, tj.
zaměstnaná. V praxi se setkáváme s případy, kdy je sice přiznán částečný invalidní
důchod, ale není fakticky vyplácen, protože
není splněna podmínka 5 odpracovaných
let. Důvodem může být skutečnost, že
dotyčný je nejprve evidován jako uchazeč
o zaměstnání, dlouhodobě nemůže nalézt
zaměstnání a až poté je mu přiznán částečný invalidní důchod.
Posudková komise také při posuzování
vlivu zdravotního postižení na zaměstnatelnost nepřihlíží ke kvalifikaci žadatele. Například diagnóza epilepsie má jiný dopad na
pracovní způsobilost osoby s vysokoškolským vzděláním a vyučeného elektrikáře.
Průběžně zjišujeme, že náklady související s hledáním zaměstnání a samotným
zaměstnáním představují pro osoby se
zdravotním postižením další neúměrnou
finanční zátěž. Pokud žijí mimo okresní
a větší sídla, mají problémy i s dopravní
dostupností. Náklady na dopravu, které
dosahují měsíčně v průměru 800−1000 Kč,
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jsou pro ně ve vazbě na tržní cenu jejich
práce příliš vysoké.
Zaměstnavatelé často využívají nařízení
vlády č. 567/2006 Sb., které umožňuje
vyplácet zaměstnanci, který je poživatelem
částečného invalidního důchodu, pouze
75 % minimální mzdy, což činí v současné
době 6000 Kč hrubé mzdy při plném pracovním úvazku. U zaměstnance, který je
poživatelem plného invalidního důchodu,
je to dokonce pouze 50 % minimální mzdy,
což jsou 4000 Kč hrubé mzdy. To je pro
uspokojení běžných životních potřeb částka
zcela nedostačující.
Snížení minimální mzdy má opodstatnění v situaci, kdy se předpokládá, že pracovník se zdravotním postižením podává nižší
výkon než zdravý pracovník, např. kvůli nutným přestávkám v práci. Setkáváme se

však s tím, že na osoby se zdravotním postižením jsou kladeny srovnatelné požadavky
jako na zdravého pracovníka, jen je využívána možnost vyplácet sníženou minimální
mzdu. K tomu přistupuje skutečnost, že
v běžném životě jsou lidé se zdravotním
postižením nuceni žít pod trvalou lékařskou
péčí, užívat léky, absolvovat různá lékařská
vyšetření (často bolestivá) a hradit s tím
spojené další výdaje.
Obtížný přístup na trh práce se u osob se
zdravotním postižením odráží nejen v nízkých finančních příjmech a nižší životní úrovni, ale zejména v prožívané i reálné sociální
exkluzi, přičemž sekundárně je touto sociální
exkluzí ohrožena celá jejich rodina.
Ke zlepšení podmínek pro zaměstnání
osob se zdravotním postižením by bylo
vhodné zvážit:

možnost vyplácet těmto jedincům příspěvek na dopravu do zaměstnání a více
podpořit zvyšování jejich kvalifikace,
nikoliv pouze rekvalifikaci,
l změnu posuzování a přiznávání invalidních důchodů, přičemž by bylo vhodné
posuzovat celkový zdravotní stav (tak
jako tomu bylo do roku 1996),
l při posuzování a přiznávání invalidních
důchodů přihlížet k omezením zaměstnatelnosti ve vztahu k reálné kvalifikaci
těchto osob.
Samostatným tématem k řešení je efektivnější podpora jejich zaměstnávání, aby
se předcházelo jejich sociální exkluzi
s negativními důsledky pro ně samotné
i pro další členy jejich rodin.
l

Autorka působí ve společnosti AUDIRA.

Informační servis čtenářům

Terapie a asistenční aktivity za pomoci zvířat
Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat byly tématem odborné konference
s mezinárodní účastí, kterou uspořádala
Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci se sdružením SRAZ ve dnech
16.−17. 4. 2008. Konference pořádaná katedrou genetiky a šlechtění ČZU v Praze byla
podpořena Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem ČR a hl. m. Prahou.
Hlavním tématem bylo terapeutické
působení na klienty za pomoci zvířat a setkání organizací a osob věnujících se této činnosti. V příspěvcích se představily jak subjekty věnující se vzdělávání v oblasti zoorehabilitace, tak organizace, které terapeutické
týmy sdružují a dohlíží na praktické provádění terapie. Přítomni byli i jednotlivci, kteří
terapeutické působení zvířat provádějí nebo
se zabývají chovem psů s tímto posláním.
MUDr. Doležal v přednášce „Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti z pohledu zdravotnického, etického a
legislativního“ zdůraznil nutnost stanovit
přesnou definici oboru zoorehabilitace
neboli zooterapie, tj. pozitivního až léčebného působení zvířete na jedince. V ČR jsou
nejčastěji využívány hiporehabilitace (s využitím koně), canisterapie (s využitím psa),
felinoterapie (pomocí kočky), ke stjenému
účelu však lze využívat i drobná domácí či
hospodářská, ale i exotická zvířata.

Zooterapie je považována za nový obor
činnosti se zvířaty, která jsou využívána při
práci s klienty z řad zdravotně znevýhodněných osob, s handicapem fyzickým i duševním. Vzhledem k prokázaným pozitivním
účinkům této metody vzniká ze strany
poskytovatelů této péče tlak na zakotvení
těchto aktivit v zákoně. Před jejich legalizací je však důležité stanovit jasná pravidla
využívání zoorehabilitace, aby se tato metoda mohla stát v součinnosti s řadou specialistů, např. fyzioterapeutem, psychologem,
speciálním pedagogem, gerontologem
atd., součástí komplexní péče o zdravotně
znevýhodněné osoby.
Velmi přínosný byl rovněž příspěvek
MVDr. Douška „Ochrana zvířat při terapii a
asistenčních aktivitách“, který objasnil vliv
zooterapie na zvířata samotná. Především
je nutné odborně zhodnotit, jak je zabezpečena ochrana zvířat proti týrání a jak je
pečováno o pohodu (welfare) zvířete. Poskytování pomoci klientům, kteří mají určité životní obtíže, za pomoci zvířat je třeba
věnovat pozornost, protože i dobře míněná
pomoc, která není podložena odbornými
poznatky, může u klientů i u zvířat vyvolat
stav stresu až utrpení. Proto autor příspěvku navrhuje v souladu s doporučením
organizace International Association of
Human-Animal Interaction Organizations

Zaměstnávání bez bariér = zaměstnávání pro všechny
Seminář zaměřený na problémy spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením se ukutečnil 17. dubna v Praze v prostorách PS Parlamentu ČR. Jeho cílem bylo
přispět k diskusi na toto téma z nejrůznějších úhlů pohledu, zejména ze strany organizací poskytujících osobám se zdravotním postižením nejrůznější služby s cílem umožnit jim
pracovní uplatnění, ze strany zaměstnavatelů, úřadů práce i z pohledu jejich klientů. Příspěvky se věnovaly rovněž situaci v Evropské unii a platné legislativě upravující tuto
oblast, přičemž autoři upozorňovali na problémy, které změny v právní úpravě v praxi
vyvolávají. Vystupující také kladli důraz na vzájemnou propojenost činnosti jednotlivých
aktérů a zdůrazňovali význam jejich spolupráce, sdílení informací a komunikace, jejichž
vyústěním by mělo být uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce takovým
způsobem, který by v maximální míře využíval jejich potenciál a odpovídal jejich možnostem a schopnostem.
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(IAHAIO) z roku 1998 dodržovat následující
zásady:
l Používat jen zdravá zvířata, která byla cvičena metodami pozitivního zpevnění a
která měla a budou mít náležitou ochranu a péči o jejich pohodu.
l Kontrolovat, zda jsou používaná zvířata
chráněna před nepříznivými vlivy včetně
vlivů komerčních a sociálních.
l Zaručit, že zvířata nebudou při přípravě a
výkonu pomocné činnosti, rehabilitaci
nebo terapii zneužívána.
Definicí pojmů, stanovením rolí jednotlivých aktérů, zásad a kritérií přiměřené pracovní zátěže a podmínek výcviku je vymezen jen základní soubor pravidel, umožňujících porozumět tomu, jak pohodu vnímají
zvířata, a vytvářet jim pro to podmínky. Přiměřené a citlivé využití zvířete v zooterapii
vyžaduje respektovat při výcviku i vlastní
terapii jeho potřeby a dbát na to, aby nedocházelo k jeho zneužívání či dokonce týrání.
I když se může zdát, že téma příspěvku
„Problematika asistenčních psů“ předneseného Mgr. Galetovou s projednávanou problematikou nesouvisí, je třeba se zoorehabilitací alespoň okrajově zabývat i v rámci
výzkumného projektu realizovaného na
toto téma VÚPSV, už proto, že v ČR neexistuje přesná definice pojmu asistenční pes
a není ani specifikováno, co takový pes
dokáže a jaké skupině handicapovaných má
být k dispozici. Dalším důvodem je v současné době probíhající diskuse na téma terminologického upřesnění pojmu pes s terapeutickým posláním v kombinaci se speciálním výcvikem asistenčního psa na pomoc
osobám s tělesným handicapem.
V závěrečné diskusi se probíraly praktické
zkušenosti z provádění canisterapie, hiporehabilitace či felinoterapie u klientů v různých
zařízeních a došlo také k navázání tolik potřebné spolupráce všech zúčastněných stran.
Zdeňka Galetová
VÚPSV
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Informační servis čtenářům
Novinky
v knižním fondu ČICSO
Otcové, matky a porozvodová péče o děti.
/ Dudová, Radka - Hastrmanová, Šárka
Praha, Sociologický ústav AV ČR 2007. - 129 s.
- ISBN 978-80-7330-124-8.
Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. /Dudová, Radka [EDI]
Praha, Sociologický ústav AV ČR 2007. - 166 s.
- ISBN 978-80-7330-119-4.
Educational Aspirations in a Comparative
Perspective. The role of individual, contextual and structural factors in the formation
of educational aspirations in OECD countries. /Matějů, Petr - Soukup, Petr - Basl, Josef
Praha, Sociologický ústav AV ČR 2007. - 53 s.
- ISBN 978-80-7330-113-2.
Příjmy a životní podmínky domácností ČR
v roce 2006.
Praha, ČSÚ 2007. - 261 s. - ISBN 978-80250-1553-7.
Rok 2008 - rok reformy, rok chudoby.
/ Fassmann, Martin a kol.
Praha, Sondy 2008. - 111 s. - ISBN 978-8086846-23-1.
Efektivnost sociálních služeb: vybrané
prvky a aspekty. / Průša, Ladislav
Praha, VÚPSV 2007. - 37 s. - ISBN 978-8087007-73-0.
Kraje České republiky v roce 2006.
Praha, ČSÚ 2007. - 146 s. - ISBN 978-80250-1648-0.
Výdělky žen a mužů v podnikatelské sféře
a nepodnikatelské sféře (podle speciálního
šetření ISPV v roce 2004). / Kozelský, Tomáš
- Prušvic, David
Praha, VÚPSV 2007. - 37 s., příl. - ISBN 97880-87007-79-2.
Prognózování vzdělanostních potřeb na
období 2007 až 2011. Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních
potřeb ROA - CERGE v roce 2006. / Stupnytskyy, Oleksandr - Kotíková, Jaromíra Michalička, Ludvík
Praha, VÚPSV 2007. - 45 s. - ISBN 978-8087007-74-7.
Počty a struktury českých migrantů
v zahraničí a ekonomická motivace
k zahraniční pracovní migraci (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii). / Vavrečková, Jana - Musil, Jakub Baštýř, Ivo
Praha, VÚPSV 2007. - 51 s. - ISBN 978-8087007-81-5.
Porovnání úrovně, vývoje a postavení
minimálních mezd a minimálních nákladů
práce ve státech Evropské unie. Analýza
statistických údajů. / Baštýř, Ivo
Praha, VÚPSV 2007. - 64 s. - ISBN 978-8087007-80-8.
Vliv sociální politiky na konkurenceschopnost polské a maarské ekonomiky. / Hrdličková, Zuzana
Brno, Centrum výzkumu konkurenční
schopnosti české ekonomiky 2007. - 31 s.
Sickness, Disability and Work: Breaking
the Barriers. Vol. 2: Australia, Luxembourg,
Spain and United Kingdom.

Senioři-naše šance
Pod názvem „Senioři-naše šance!?“ se 19. května konala veřejná debata pořádaná Úřadem vlády ČR ve spolupráci s občanským sdružením Život 90. Záštitu nad ní převzali
komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti EU Vladimír Špidla, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, kteří také přednesli svá úvodní vystoupení (Vladimír Špidla
v zastoupení MUDr. Janem Jařabem), v nichž kladli důraz na chápání stáří jako příležitosti, nikoliv jako hrozby, a to jak z pohledu jednotlivce, tak celé společnosti. Předmětem
debaty bylo postavení starších lidí v ČR z nejrůznějších úhlů pohledu, zejména vtah společnosti ke stáří a starším lidem, role starších lidí ve společnosti, vztah k vlastnímu stáří
a představa o tom, jak budeme ve stáří žít. Jednání bylo rozděleno do tří sekcí, z nichž
v první byly příspěvky zaměřeny na diskriminaci v zaměstnání a zaměstnávání a na
některé možné cesty řešení, druhá sekce se zaměřila na věkovou diskriminaci mimo trh
práce, na přístup seniorů ke službám a na specifické potřeby starších lidí a ve třetí sekci
byla diskutována role médií při vytváření obrazu starší populace. V průběhu jednotlivých
sekcí a při závěrečné debatě byla pozornost zaměřena jak na příčiny, rizika a důsledky
věkové diskriminace v ČR, tak i na šance a příležitosti se stárnutím populace spojené.
V těchto dvou souvislostech byly diskutovány možnosti a překážky uplatnění starších lidí
na trhu práce, zkušenosti s diskriminací v zaměstnání, potřeby starších pracovníků, mezigenerační konflikt a možnosti, jak mu bránit. Dále byla zdůrazněna i významná role legislativy (zejména, ale nejen v ekonomické oblasti a v oblasti sociálních a zdravotních politik) a také přínosy celoživotního vzdělávání a učení, informačních technologií, aktivizace
seniorů, posílení organizací, jež se danou oblastí zabývají, a byla zdůrazněna také důležitost vytváření a podpory rodinných a komunitních sítí atd.
Paris, OECD 2007. - 176 s.. - ISBN 978-92-6403815-8.
Labour Force Statistics 1986−2006.
Paris, OECD 2008. - 471 s. - ISBN 978-92-6403553-9.
Benefits and Wages 2007. OECD Indicators.
Paris, OECD 2007. - 205 s. - ISBN 978-92-6402378-9.
Modernising Social Policy for the New Life
Course.
Paris, OECD 2007. - 221 s. - ISBN 978-92-6404126-4.
A Profile of Immigrant Populations in the
21st Century. Data from OECD Countries.
Paris, OECD 2008. - 198 s. - ISBN 978-92-6404090-8.
Právo sociálního zabezpečení. / Černá, Jana
- Trinnerová, Dagmar - Vacík, Antonín
Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk 2007. - 230 s. - ISBN 978-80-7380-019-2.
Anglicko-český odborný slovník z oblasti
ekonomické, obchodní a finanční.
Praha, Linde Praha 2008. - 1102 s. - ISBN
978-80-7201-693-8.
Zákoník práce. Komentář. / Vysokajová,
Margerita - Kahle, Bohuslav - Doležílek, Jiří
Praha, ASPI 2008. - 503 s. - ISBN 978-807357-327-0.
Taxing Wages 2006−2007. Special Feature:
Tax reforms and tax burdens.
Paris, OECD 2008. - 482 s. - ISBN 978-6404210-0.

Z domácího tisku
Jak ovlivní datum odchodu do důchodu výši
důchodu. / PŘIB, Jan
In: Národní pojištění. - Roč. 39, č. 3 (2008),
s. 15-17.:tab., -lit.
Kritéria pro volbu data odchodu do starobního důchodu. Délka rozhodného období.
Přesná délka pojištěné doby. Výše redukčních hranic. Výše koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Pravidla
pro zvyšování důchodů v kalendářním
roce.
Příklady.
Důchody v číslech.
In: Národní pojištění. - Roč. 39, č. 3 (2008),
s. 30.:tab.
Informace o výplatách důchodů v r. 2007.
Statistické údaje zahrnující počet vyplácených důchodů, počet příjemců důchodů,
počet výplat v hotovosti prostřednictvím
České pošty a na účty u bank v ČR, počet
výplat do ústavů sociální péče, počet výplat
příplatků k důchodům podle vl. nař.
č. 622/2004 Sb., počet výplat příplatků
a zvláštních příspěvků k důchodům podle
zák. č. 357/2005 Sb.
Uchazeči o zaměstnání a důchodové pojištění. / BISKUP, Jiří
In: Práce a mzda. - Roč. 56, č. 1 (2008), s. 38.
Právní výklad zaměřený na výše uvedené
téma.

Bezpečný podnik
Bezpečnost práce je v zájmu všech aktérů trhu práce. S cílem podpořit odpovědný přístup ze strany zaměstnavatelů jsou v rámci programu „Bezpečný podnik“ každoročně
vyhlašovány podniky, které splnily podmínky programu a, stručně řečeno, zavedly takové řízení firmy, které motivuje ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek. Letos převzaly certifikát, který je opravňuje následující 3 roky používat označení
„Bezpečný podnik“, tyto společnosti: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a. s., ArcelorMittal Ostrava, a. s., Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o., BLOCK, a. s., BorsodChem
MCHZ, s. r. o., Hexion Specialty Chemicals, a. s., Dřevozpracující družstvo,
MANN+HUMMEL (CZ), s. r. o., KOPOS KOLÍN, a. s., VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.,
BOSCH DIESEL, s. r. o., Metrostav, a. s., Lovochemie, a. s.
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Informační servis čtenářům
V. Hradecké dny sociální práce
konference s mezinárodní účastí
Posuzování životní situace: přístupy, dilemata, dobrá praxe
Pořadatel: katedra sociální práce Pedagogické fakulty UHK
Termín konání: 24.-25. října 2008
Místo konání: Hradec Králové, UHK, Objekt společné výuky, Hradecká 1227
Tematické okruhy:
l Vývoj přístupu k posuzování životní situace v sociální práci
l Dilemata při posuzování životní situace klientky či klienta
l Příklady dobré praxe v posuzování životní situace klientky či klienta
l Posuzování v kontextu společenské zakázky
Konečný termín pro podání přihlášky: 12. září 2008 na: hradeckedny.sp@seznam.cz
Další informace: www.kspsp.info
Vyšší náhrady za poškozené zdraví.
/ JOUZA, Ladislav
In: Národní pojištění. - Roč. 39, č. 3 (2008),
s. 5-7.: -lit.
Zvýšení průměrného výdělku rozhodného
pro výpočet náhrady za ztrátu výdělku od
1. 1. 2008 (nařízení vlády č. 366/2007 Sb.)
v důsledku pracovních úrazů a úrazů mimo
zaměstnání.
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008.
/ BIČÁKOVÁ, Olga
In: Práce a mzda. - Roč. 56, č. 2 (2008), s. 42-44.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci. Uchazeči
o zaměstnání - možnost přivýdělku jako v roce
2007. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při
přechodu na nový podnikatelský program.
Překlenovací příspěvek. Příspěvek na zřízení
jednoho společensky účelného pracovního
místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvek na
vytvoření chráněného pracovního místa pro
osobu se zdravotním postižením a pro osobu
s těžším zdravotním postižením. Příspěvek na
částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením. Příspěvek na částečnou
úhradu provozních nákladů chráněné pracovní
dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Výše odvodu
do státního rozpočtu za každou zaměstnanou
osobu se zdravotním postižením, kterou by
zaměstnavatel měl zaměstnat v roce 2007.
Informace, názory, hodnocení i konkrétní
data o tom, jak vypadají a jak by měly
vypadat sociální služby, zejména z pohledu neziskových organizací a uživatelů jejich služeb, získáte na www.aneposs.cz.

Ze zahraničního tisku
The Social Dimension of the European
Union. Innovative Methods for Advancing
Integration. [Sociální rozměr Evropské
unie. Inovační metody pro pokrok integrace.] / THRELFALL, Monica
In: Global Social Policy. - Roč. 7, č. 3 (2007),
s. 271-293.: -lit.
Článek uvádí komplexní retrospektivu
vývoje sociální dimenze EU, přičemž
zvláštní pozornost věnuje politickým a technickým postupům přijatým pro realizaci
úspěšné sociální politiky. - Vývoj a jednotlivé etapy sociálního rozměru evropské integrace. Cesty inovace „minovým polem“
evropské integrace. Závěry. Upozornění na
nejdůležitější problémy pro ostatní organizace pro regionální integraci.
A look back at the European Year of Equal
Opportunities. [Ohlédnutí za Evropským
rokem rovných příležitostí.]
In: Social agenda. - č. 16 (2008), s. 11-12.: obr.
Informace o akcích pořádaných napříč EU,
jejichž cílem bylo zvýšit informovanost
veřejnosti o právech občanů na ochranu
proti diskriminaci. Jednou z těchto akcí byl
i Evropský rok rovných příležitostí pro
všechny (EYYEO) 2007, jehož cílem bylo
informovat o právech všech na rovné
zacházení a podporovat rovné příležitosti.
Další akce konané na národních úrovních,
navázání dialogu s občanskou společností.
Nová iniciativa EK zaměřená na oblast
legislativy.
OECD - Datenbank über Sozialleistungsbezug.
[OECD - přehled dat o sociálních dávkách.]
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč. 155,
č. 2 (2008), s. 77.:obr.
Na diagramu zobrazen přehled sociálních
dávek v západo- a severoevropských

Pomozte dětem
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila 16. 5. 2008 veřejné výběrové
řízení pro nestátní neziskové organizace k podávání žádostí na poskytnutí příspěvků ze
sbírkového konta Pomozte dětem!, které pomáhá zvyšovat kvalitu života ohrožených
a znevýhodněných dětí do 18 let. Za dosavadních devět ročníků bylo částkou přesahující
101 miliónů Kč podpořeno 820 projektů, které pomohly přibližně 133 tisícům dětí. Projekty mohou předkládat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní
právnické osoby do pondělí 30. 6. 2008 do 16 hodin. V termínech od 26. 5. do 30. 6. 2008
se uskuteční semináře a konzultace pro žadatele o příspěvky k pravidlům a podmínkám
výběrového řízení. Podrobné informace o výběrovém řízení a o seminářích jsou zveřejněny na www.pomoztedetem.cz.
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zemích EU (zabezpečení v případě mateřství, nezaměstnanosti, invalidity, nemoci,
stáří, osiření atd.). Stav v roce 2004. Porovnání jedenácti zemí.
Assessing gender inequality in the Turkish
pension system. [Hodnocení nerovnosti
pohlaví v tureckém důchodovém systému.]
/ ELVEREN, Adem Y.
In: International Social Security Review. Roč. 61, č. 2 (2008), s. 39-58.:obr.,tab.,-lit.
Nerovnost pohlaví a sociální zabezpečení
v Turecku. Modelování rozdílu v IPS (Individual Pension System). Simulace důchodových dávek. Výsledky simulace. Závěry.
Soziale Arbeit in Russland. [Sociální práce
v Rusku.] / REMMEL-FASSBENDER, Ruth FEUERHELM, Wolfgang
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč. 155,
č. 2 (2008), s. 75-76.
Vývoj sociální práce (v teorii i v praxi)
v Rusku. Spolupráce ruských a západoevropských vysokých škol a organizací.
Konkrétní příklad: spolupráce katolické
vysoké školy Mainz a státní pedagogické
univerzity Tula. Formy spolupráce (výměna pedagogů, výměna studentů, vzájemná setkání, exkurze atd.). Financování
spolupráce (nadace Deutsch-Russischer
Jugendaustausch). Vývoj sociálního školství v Rusku.
Making work pay, making tax credits work:
An assessment with specific reference to loneparent employment. [Aby se práce vyplácela,
aby daňové kredity fungovaly: Zhodnocení se
specifickým zaměřením na zaměstnávání osamělých rodičů.] / MILLAR, Jane
In: International Social Security Review. Roč. 61, č. 2 (2008), s. 21-38.:tab., -lit.
Článek se zabývá původem, cíli a konstrukcí daňových kreditů ve Spojeném království
a zkoumá, do jaké míry daňové kredity
představují nový přístup v politice sociálního zabezpečení. Soustře uje se na úlohu
těchto transferů při podpoře osamělých
matek v zaměstnání a za tím účelem zkoumá zkušenosti neúplných rodin s touto formou daní.
A renewed commitment to social justice.
[Obnovený závazek k sociální spravedlnosti.]
In: Social agenda. - č. 16 (2008), s. 24-25.:obr.
V druhé polovině r. 2007 navrhla EK nový
holistický přístup k boji proti chudobě
a podpoře sociální integrace. Nová stratgie
kombinuje podporu příjmů lidí žijících
v chudobě na úroveň umožňující důstojný
život a zapojení na trhu práce pomocí zajištění pracovních příležitostí a odborného
výcviku a umožněním lepšího přístupu
k sociálním službám.
Fixed-term Employment Contracts: The
Exception to the Rule? [Pracovní smlouvy na dobu určitou: Výjimka z pravidla?]
/ BLANPAIN, Roger
In: The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Roč. 24, č. 1 (2008), s. 123-131.: tab.
Praxe a systém pravidel pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou v členských zemích EU na příkladu Belgie a Nizozemska.
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Social and economic factors concerning the effectiveness of
social services - p. 2
Based on the synthesis of crucial theoretical knowledge and
current empirical trends, the aim of the article is to draw
attention to the social and economic factors influencing
issues concerning the effectiveness of social services. The
importance and anticipated increase in the use of social
services is beyond all doubt in today's society, which is
characterised by demographic aging as well as a wide range
of increasingly common lifestyle diseases and changes in
the traditional way of life. The analysis will primarily focus
on social welfare services, which are affected most
significantly by these changes. The article will deal with
their attributes in terms of economics and social policy as
well as in terms of the linkages between healthcare and
social welfare. It will also denote the production of
prosperity with regard to social services. The
microeconomic characteristics of social welfare services
and their specific attributes are also important (information
asymmetry, values of trust and the position of those
demanding services). Furthermore, the typology of social
services is then analysed in accordance with their
institutional structures and sources of funding. The article is
based on available Czech and foreign literature. It is
selective with respect to the stated goals and subject matter
of the research and it offers a synthesis of knowledge,
which may extend contemporary Czech discourse with
regard to the effective existence of social services within the
framework of a market economy.
Keywords: social services, social welfare, healthcare,
demographic aging, social service providers, information
asymmetry, market failure
Impact of an environmental policy on the labour market - p. 9
Research on the impact of an environmental policy on the
labour market is an integral part of a discussion on the
application of a sustainable development strategy whose
aim is to ensure balance between its economic, social and
environmental mainstays. Whereas the analysis of an
environmental policy on employment in a microsphere is a
relatively common topic in specialist literature, determining
the macroeconomic impact of an environmental policy on
the labour market has been substantially limited until now
due to the arduous methodological demands of this task.
The submitted article deals with factors that make this
determination easier and which have an influence both in
terms of the economic policy of the given country and in
terms of environmental policy. Besides determining the
extent of environmental activities that could be related to
employment, the hitherto open methodological issue that
would ensure a harmonised approach by EU member states
to the interaction of these two policies is the further
development of approaches to the quantification of this
impact, regardless of whether it concerns an impact on the
side of demand and on the side of supply or a mixed
approach, etc. At the conclusion of the article, some data is
given on the impact on employment of the new, rapidly
expanding sector that is producing environmental goods,
services and technologies (the so-called eco-industry), both
within the framework of the European Community and in
the Czech Republic. It is documented in data from the Czech
Ministry of Labour and Social Affairs how active
employment policy instruments are applied in relation to
this sector (a tightly defined concept in the article) and an
answer is sought for the question as to whether this sector
generates unemployment or conversely contributes to
employment growth.

Keywords: sustainable development, environmental policy,
labour market, eco-industry, active employment policy
instruments, unemployment.
On problems concerning asylum seekers' access to the
labour market in the Czech Republic - p. 16
In comparison with other categories of migrants, asylum
seekers in the Czech Republic and other European Union
countries are in a specific situation on the labour market.
They have the right to stay here for the period in which their
asylum application is being settled, but their access to the
labour market is legally restricted. In the article, we reflect
on the consequences of this restriction for their social
integration within the context of the system for receiving
asylum seekers. We look at the regulation of access to the
labour market from the perspective of the social actors who
are most affected by the relevant restrictions, i.e. the
asylum seekers themselves. We cast light on the exclusion
of asylum seekers from the labour market within the wider
context of forming migration policies and contemporary
discourses on migration. On the basis of empirical research,
we refer to the strategy of participating in an unregulated
labour market, by way of which asylum seekers strive to
come to terms with this restriction. The results of the
analysis indicate that the existing regulation of conditions
for receiving asylum seekers imposes a considerable
number of obstacles to their integration, both in terms of
the labour market and other social spheres. They also
indicate that the consequences of these measures probably
also put pressure on asylum seekers. The biggest obstacles
cited by respondents in seeking employment indicate that
there are first and foremost external conditions in the
labour market and the system regulating the employment of
asylum seekers which force them into the grey economy
and hinder the possibility of their finding regular
employment. In particular, the ban on working for the first
twelve months of the asylum process is a problem. This
automatically leads them to seek alternatives on the black
market or to remain without employment for a period of one
year, which naturally reduces their contact with the reality
of the labour market and restricts their ability to find
suitable employment in the future.
Keywords: integration, migration policies, labour market,
asylum seekers
The need for social services for elderly citizens from a longterm perspective - p. 23
According to projections from the Czech Statistical Office,
significant changes in the structure of the population in the
Czech Republic will occur in the future. By 2025, the
proportion of people older than 65 years of age will increase
by more than 50% and it shall increase by a further 30% in
the years 2025-2050. This aging will give rise to a significant
increase in the need for social services, particularly for
people older than 80 years of age, who are the most
frequent clients of social welfare residential-home services.
Quantifying the growth of this need, which takes account of
the factors that influence it as well as the changes
demanded by the transformation of the residential-home
services that have been provided up to now into services
facilitating the social integration of users in society, is one
of the preconditions for ensuring adequate care for senior
citizens in the coming period. The estimate that has been
made is based on the proportion of social service provision
according to the situation in 2006.
Keywords: social services, social service provision, need,
prediction
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