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Předmluva
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vědecko-výzkumné aktivity Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jsou zaměřeny především
na dva rámcové tematické okruhy:

tato publikace představuje Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí, v. v. i., a vybírá to nejpodstatnější z jeho činnosti z období 2018–
2021, respektive k 31. srpnu 2021.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (dále též VÚPSV)
pokračuje v tradici resortního sociálně politického výzkumu, který
v českých zemích sahá až k roku
1919, kdy byl založen Sociální ústav
Republiky československé. Není to
tradice nepřerušovaná a měla i velmi náročné etapy, nicméně v současné době – po téměř 30 letech
samostatné existence – VÚPSV plní
významné funkce na rozmanitém
poli sociálně politických expertiz.

„Věřím, že VÚPSV i v dalších letech prokáže
svůj přínos pro český aplikovaný výzkum
v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.“

Hlavním cílem činnosti VÚPSV je přispívat k poznání a k prognózování
sociálně-ekonomického rozvoje české společnosti a připravovat podklady a doporučení pro orgány státní správy, zejména pro Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, a to na základě využití jak aplikovaného, tak
základního výzkumu.
VÚPSV plní své závazky a vykonává odborné činnosti vyplývající z jeho
zřizovací listiny. Klíčovým vodítkem v tomto směru je strategický dokument Dlouhodobá koncepce rozvoje Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., na léta 2018–2022, který určuje směřování VÚPSV
ve vazbě na Metodiku hodnocení výzkumných organizací a programů
účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, jež byla schválena usnesením vlády ČR č. 107 ze dne 8. února 2017. Dále se činnost VÚPSV opírá
o Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních
věcí na léta 2017–2023, s výhledem do roku 2025.
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1) oblast práce, zahrnující především výzkum otázek politiky zaměstnanosti, trhu práce, rozvoje
lidských zdrojů, otázek příjmové
a mzdové politiky, pracovních podmínek, sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání;
2) oblast sociální, zahrnující především výzkum problematiky důchodového a nemocenského pojištění,
státní sociální podpory a sociální
pomoci, otázek rodinné politiky
a rovných příležitostí, demografického vývoje, vývoje sociální struktury, životních podmínek a životní
úrovně.

Jak ukazují aktuální velmi závažné výzvy – například stárnutí populace
nebo dopady koronavirové pandemie a digitalizace ekonomiky (tzv.
4. průmyslové revoluce) – s jistotou lze čekat nárůst poptávky po kvalitním sociálně politickém výzkumu. A to zejména ze strany orgánů státní
správy, což se týká těžiště působnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Věřím, že VÚPSV i v dalších letech prokáže svůj přínos pro
český aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální,
celostátní i mezinárodní úrovni.

PhDr. David Michalík, PhD., DBA
ředitel pověřený řízením
31. 8. 2021
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Historie VÚPSV
Vědecko-výzkumnou činností v oblasti práce a sociálních věcí se v první
polovině 20. století zabývala i řada dalších institucí jako Masarykova akademie práce či Psychotechnický ústav, který byl zřízen
při Masarykově akademii práce a z něhož se později stal samostatný
Ústřední psychotechnický ústav.

HISTORIE ČESKÉHO RESORTNÍHO SOCIÁLNĚ
POLITICKÉHO VÝZKUMU V DATECH

▲ JUDr. Lev Winter (1876 –1935), zakladatel Sociálního ústavu
Republiky československé
Zdroj fotografie: Sociologická encyklopedie,
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Winter_Lev

1919–1941 Sociální ústav Republiky československé
(fakticky zanikl v roce 1938)
1947–1952 Československý ústav práce (součást Ministerstva
ochrany práce / Ministerstva pracovních sil)
1957 Studijní ústav Státního úřadu sociálního zabezpečení
(od r. 1961 samostatným resortním Výzkumným ústavem
sociálního zabezpečení)
1964 Československý výzkumný ústav práce ČSAV v Bratislavě
(od roku bez 1965 afiliace k ČSAV)
1969 výzkumný ústav součástí Ministerstva práce
a sociálních věcí
1974 Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí
(Bratislava, pobočka v Praze)
1984 Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce
(Bratislava, pobočka v Praze)
1991 pracoviště přejmenováno na Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí (VÚPSV)
1992 zrušení VÚPSV coby federálního ústavu;
k 15. 9. 1992 založení českého VÚPSV

VÚPSV a jeho komunikace
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí se snaží výsledky své činnosti zveřejňovat všemi způsoby adekvátními pro výzkumné instituce
ve 21. století. K tradičním typům svých publikací, jako jsou
monografie, výzkumné zprávy, bulletiny a metodiky, přidává
od roku 2020 policy briefs – stručná shrnutí odborných poznatků
a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.
VÚPSV započal rovněž s materiály typu policy papers a infografiky.
Klíčovým komunikačním kanálem VÚPSV jsou jeho internetové
stránky. Kromě nabídky kontaktních a dalších běžných informací dává
na svém webu volně k dispozici všechny výše zmíněné typy publikací.

▲ Zdroj: webová stránka VÚPSV
Po redesignu svého webu v lednu 2021 zde VÚPSV poskytuje
viditelnějším způsobem i aktuality, jimiž upozorňuje na nejrůznější aktivity svých pracovníků/-ic: jsou zde publikovány pozvánky, dílčí výsledků výzkumu a informace o účasti na seminářích a výstupech
v masmédiích.

▲ Zdroj: twitterový účet VÚPSV
ná na Facebooku 12. listopadu 2020, oslovila 3 329 lidí. Pracovní
inzerát na pracovní pozici asistenta/-ky projektu VÚPSV „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace
Romů v české společnosti“, publikovaný na Facebooku 10. srpna 2021,
oslovil 1 522 lidí (oba údaje o dosahu příspěvků jsou k 31. 8. 2021
a pocházejí ze statistických přehledů spol. Facebook).
A obdobně pro posty na twitterovém účtu VÚPSV: informaci o výběrovém řízení na místo ředitele/-ky Výzkumného ústavu práce
a sociálních věcí, zveřejněnou 23. dubna 2021, zhlédlo 6 410 lidí.
Post o zveřejnění monografie VÚPSV „Zkracování pracovní doby“
ze 17. dubna 2021 vidělo 741 lidí (oba údaje o dosahu příspěvků
jsou k 31. 8. 2021 a pocházejí ze statistických přehledů spol. Twitter).

Zdroj: zejména prezentace prof. PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D., Resortní

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., vychází z bohatých tradic
vědecké činnosti a resortního výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí.
Jeho kořeny sahají až do počátku minulého století, kdy bylo v Praze založeno první československé resortní výzkumné pracoviště – Sociální
ústav Republiky československé (1919).

Z HISTORIE SOCIÁLNÍHO ÚSTAVU REPUBLIKY
ČESKOSLOVENSKÉ
„Již z období před první světovou válkou máme doloženy diskuse
o potřebě založení expertní instituce, která by se soustavně zabývala
studiem sociálních otázek. Prvotní myšlenkou byl vznik muzea sociálního hnutí a každodennosti obyčejných lidí, jakkoli od počátku k němu
měla být přidružena i činnost výzkumná a vědecká. Teprve po vzniku
republiky se však přistoupilo k uskutečnění. Přípravné práce na založení takového ústavu začaly probíhat na podzim 1919. Na poradě konané
dne 30. října 1919 byl přijat program zřízení ústavu. Jeho stanovy byly
schváleny ministerstvem 6. dubna 1920.“
Zdroj: Rákosník, Jakub, Sociální ústav Republiky československé (1919–1941).
Fórum sociální politiky, roč. 13, 2019, č. 5, s. 2.
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sociálně politický výzkum v českých zemích 1919–1989. Konference ke 100. výročí
resortního sociálně politického výzkumu v českých zemích. Praha, Senát ČR,

▲ Zdroj: účet VÚPSV na LinkedIN

5. 12. 2019.

Od roku 1990 činnost federálního Výzkumného ústavu sociálního rozvoje a práce, bezprostředního předchůdce dnešního VÚPSV,
odpovídala transformaci centrálně plánovaného hospodářství na tržní
ekonomiku. Na přelomu let 1990/1991 byl ústav přejmenován na Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a zaměřoval se především
na sociální dopady reformních kroků a na aktuální otázky sociální politiky.
K 15. 9. 1992 byl VÚPSV během rozvolňování česko-slovenské federace
znovuzaložen, a sice jako výzkumná instituce České republiky – rozpočtová a posléze příspěvková organizace řízená Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Na základě zákona č. 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích, je VÚPSV od 1. 1. 2007 veřejnou výzkumnou institucí.
Na základě rozhodnutí zřizovatele ústavu bylo v úzké spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity ustaveno k 1. 1. 2000
výzkumné centrum VÚPSV v Brně. Jeho současný název je výzkumná pracovní skupina Obecné otázky sociální politiky – Brno.

▲ Zdroj: facebookový účet VÚPSV
Standardní analytické nástroje měřící návštěvnost internetových stránek ukazují postupný nárůst zájmu o web VÚPSV.
Od roku 2019 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zintenzivnil svou aktivitu na sociální síti Facebook a zřídil si účty na sociálních sítích Twitter a LinkedIN. Ke zveřejnění svých výstupů využívá rovněž videokanál YouTube. VÚPSV nakládá se svými internetovými
sociálními sítěmi v synergii s dalšími komunikačními cestami. Výhodou
je i reciproční sdílení informací s řadou partnerských institucí rovněž
aktivních na sociálních sítích.
Konkrétní příklady, jak sociální sítě pomáhají činnosti VÚPSV: výzva
hledající respondenty/-ky pro jeho výzkum „Pracovní strategie
mladých lidí v kontextu nových forem zaměstnávání“, zveřejně-

I prostřednictvím svého časopisu Fórum sociální politiky uzavírá VÚPSV mediální partnerství: například s Asociací poskytovatelů
sociálních služeb České republiky (mj. pořadatel každoročního Týdne
sociálních služeb), Českou demografickou společností nebo vysokými
školami. Časopis Fórum sociální politiky přináší také rubriky informující
o vybraných aktivitách VÚPSV.
V neposlední řadě zviditelňují VÚPSV i jím pořádané či spolupořádané akce, jako jsou semináře, workshopy atp.

▲ Zdroj: účet VÚPSV na YouTube
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Organizační schéma
V Ý Z K U M N Ý Ú S TA V P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í

Ředitel

Sekretariát

Zástupce ředitele

Oddělení
ekonomicko-správní

Výzkumná pracovní skupina
Trh práce a zaměstnanost

Výzkumná pracovní skupina
Sociální dialog a pracovní
vztahy

Výzkumná pracovní skupina
Sociálně pojistné systémy

Výzkumná pracovní skupina
Sociální služby

Výzkumná pracovní skupina
Rodinná politika

Výzkumná pracovní skupina
Příjmová a mzdová politika

Výzkumná pracovní skupina
Obecné otázky sociální politiky
– Brno

Knihovnicko-informační služby
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Rady a instituce
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Rada VÚPSV, v. v. i.

Vědecká rada VÚPSV, v. v. i.

Předsedkyně rady:
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy
ekonomické v Praze

Členové rady:
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Katedra sociologie, Masarykova univerzita
v Brně

Místopředsedkyně rady:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
VÚPSV, v. v. i.
Členové rady:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
VÚPSV, v. v. i.
Mgr. Aleš Kroupa
VÚPSV, v. v. i.
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
VÚPSV, v. v. i.
Mgr. Ivana Šimíková
VÚPSV, v. v. i.
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
v Praze

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze
Mgr. Daniel Gerbery, Ph.D.
Inštitút pre výzkum práce a rodiny v Bratislavě
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
Vysoká škola PRIGO v Havířově
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Katedra manažerské ekonomie, Vysoká
škola ekonomická v Praze

Ediční vědecká rada VÚPSV, v. v. i.

Předseda rady:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Slezská univerzita v Opavě
Členové rady:
doc. Adina Barbulescu, Ph.D.
West University of Timisoara
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
VÚPSV, v. v. i.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.
Metropolitní univerzita Praha; Vysoká škola
ekonomická v Praze
prof. Jason Heyes
Sheffield University, Velká Británie
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Dozorčí rada VÚPSV, v. v. i.

Členové rady:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
VÚPSV, v. v. i., Praha

Předseda rady:
Ing. Karel Tauchman
Ministerstvo práce a sociálních věcí

doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno

Wim Van Lancker, Ph.D.
KU Leuven

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Jan Mertl, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní, Praha

Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
VÚPSV, v. v. i.

Místopředsedkyně rady:
PhDr. Jitka Slavíková
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Členové rady:
Ing. Zdeněk Fidler
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Štefan Duháň
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. David Pospíšil
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Jan Škorpík
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Iva Veselá
VÚPSV, v. v. i.
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prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Vysoká škola ekonomie a managementu
v Praze

Redakční rada
časopisu Fórum sociální politiky

Ing. Jan Molek, CSc.
Jihočeská univerzita, České Budějovice
doc. Ing. Olga Poláková, CSc.
Metropolitní univerzita, Praha
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Slezská univerzita v Opavě
Ing. David Prušvic, Ph.D.
Ministerstvo financí ČR, Praha

Mgr. Aleš Kroupa, VÚPSV, v. v. i.
PhDr. Věra Kuchařová, CSc., VÚPSV, v. v. i.

prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oksana Mikhaylovna Shubat, Ph.D.
Ural Federal University
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Masarykova univerzita
Dr. hab. Marek Szczepański
Poznan University of Technology
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Vysoká škola finanční a správní
Konstantinos N. Zafeiris, Ph.D.
Democritus University of Thrace
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■

Trh práce a zaměstnanost

■

ZAMĚŘENÍ VÝZKUMNÉ PRACOVNÍ SKUPINY
■

Výzkum v oblasti trhu práce je zaměřen na řešení problematiky trhu práce, zejména oblasti politiky zaměstnanosti, jejího
nastavování a realizace včetně vyhodnocování účinnosti jejích
nástrojů. Dále se věnujeme otázkám spojeným s nezaměst-

naností, zaměstnaností a postavením vybraných sociálních
skupin na trhu práce. Zabýváme se také otázkami týkajícími
se vývoje nabídky a poptávky po pracovní síle, včetně pracovní migrace a integrace cizinců na český pracovní trh.

Z NAŠICH ZJIŠTĚNÍ
VYBRANÉ HLAVNÍ PROJEKTY
■

Monografie vzniklé v projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ (aktivní politiky zaměstnanosti), financovaného z Evropského sociálního fondu (dále též ESF) a ze státního rozpočtu ČR, byly využity při přípravě analytické části Strategického rámce politiky zaměstnanosti do roku 2030, akčních plánů implementujících konkrétní opatření cílů politiky zaměstnanosti
či v oblasti metodického řízení Úřadu práce ČR.
V rámci projektu Predikce trhu práce, financovaného z ESF a ze státního rozpočtu ČR, byl vytvořen udržitelný systém predikcí
a monitoringu trhu práce propojující národní a regionální úroveň, zohledňující trendy na trhu práce a specifika regionálního
vývoje. Nadále bude spravován odborným pracovištěm pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV.

■

Doporučení pro MPSV akcentující zkušenosti a přístupy evropských lídrů v oblasti uplatňování moderních technologií a naznačující různé scénáře vývoje jsou vytvářena v aktivitě Komplexní řešení dopadů digitalizace a automatizace na trhu práce
a konsekventně do oblasti vzdělávání a sociálních systémů.
Pro potřeby aktualizace národní koncepce integrace cizinců je řešena problematika cizinců, podmínky jejich pobytu a integrace
do společnosti ČR.
Na poli mezinárodní spolupráce jsou realizovány projekty např. z programu EU IPA Technical Assistance for Improving Job
and Vocational Counseling Services. Projekt GIVE – Guidance for Individual Vocations in Europe, financovaný z programu Erasmus+, je zaměřen na inovativní a inkluzivní nabídky vzdělávacího a profesního poradenství.

■

APZ je relativně dobře nastavena, podporuje zaměstnanost
a uplatnitelnost osob na trhu práce, naráží však na specifika
související s jeho fungováním v období plné zaměstnanosti
a na systémová omezení související s nezaměstnaností v ČR,
zejména exekuce, nízké mzdy a nelegální zaměstnanost (Rákoczyová a kol., 2019).*
Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je
jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce.
Predikční systém je založen na promítání minulých a současných trendů do budoucna. Základním mechanismem je porovnávání vývoje nabídky práce s vývojem poptávky na trhu
práce v odhadovaném období. Předpokladem kvalitních výstupů je zajištění odpovídajících datových zdrojů pro oblast zaměstnanosti a znalost podmínek, za jakých budou očekávané trendy
probíhat (Lichard a kol., 2020).
Využívání sdíleného pracovního místa v ČR souvisí s ochotou
přijímat práci na kratší pracovní úvazek, a tedy pobírat nižší příjem. Na straně zaměstnanců zatím převažuje ve většině zemí spíše
neochota institut více využívat, dále může být problémem častější
delegování pracovních úkolů na schopnějšího zaměstnance a jeho
přetěžování (Kotíková a kol., 2019).

■

Nejvýraznější překážkou vyšší ochoty zaměstnavatelů umožnit zaměstnancům výkon práce mimo pracoviště je povinnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Kotíková
a kol., 2020).
V oblasti 4. průmyslové revoluce jsou doporučení směřována
do oblastí přijetí funkčních strategií, zejména strategie digitalizace na národní úrovni a podpory flexibilního, kvalitního a funkčního systému vzdělávání s důrazem na další vzdělávání (Kotíková
a kol., 2019).
Kvalita, finanční a územní dostupnost a rovnost v poskytování
zdravotní péče představuje dlouhodobě silný kohezní prvek naší
společnosti, který je nutné dále rozvíjet s cílem zajištění komplexní
podpory lidského zdraví a potenciálu. Tato hodnota zdravotnictví ČR jako celku našla odezvu i mezi respondenty dotazníkového šetření projevenou vysokou důvěrou dotazovaných
cizinců v kvalitu poskytované zdravotní péče, a to jak ambulantní, tak lůžkové, a také vysokou důvěrou v odborný
zdravotnický personál. Stěžejním pro další vývoj v této oblasti
proto není jenom vývoj v oblasti migrace a integrace, ale zejména
v oblasti zdravotnictví a parametrů poskytování zdravotní péče v ČR
(Schebelle a kol., 2020).
Současná podoba rekvalifikací nedokáže pružně reagovat
na aktuální potřeby trhu práce a požadavky zaměstnavatelů. Vhodným řešením je vyšší úroveň zapojení zaměstnavatelů do realizace praktické části rekvalifikačních kurzů a změna v organizaci těchto kurzů směrem k modularizaci (Šťastnová a kol., 2020).

S KÝM SPOLUPRACUJEME
Kooperujeme s odborníky z akademických institucí (např. UK, MUNI,
ČVÚT) a ze státní a veřejné správy (např. MPSV, MV ČR, SUIP, ÚP ČR,
CPIC). Spolupracujeme rovněž s odbornými institucemi (např. ČSÚ,
ÚZIS), se zástupci samospráv, hlavních aktérů trhu práce (např. SP ČR,
KZPS ČR, ČMKOS), sociálních služeb např. APSS ČR i NNO. Spolupracujeme také se zahraničními experty z akademické sféry, partnerských
výzkumných organizací a se zahraničními partnery v rámci mezinárodních projektů.
* Plné bibliogr. údaje uvedených publikací jsou k nalezení na str. 33–35.

Vývoj úrovně zaměstnanosti dle věkových skupin, 1.–4. čtvrtletí 2020 (v tis.)
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Počty osob v tis.
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Celkem

Věkové skupiny
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lepší psychická pohoda pracujících a více možností sladit rodinný a pracovní život.
Významným nástrojem, jak implementovat zkrácenou pracovní
dobu, jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně a podnikové kolektivní smlouvy. V některých odvětvích v ČR je zkrácená pracovní doba
zavedená právě kolektivními smlouvami již mnoho let standardem.

Sociální dialog
a pracovní vztahy

Vyčíslení národohospodářského dopadu po plošném zavedení zkrácené pracovní doby v rozsahu 37,5 hodiny bylo provedeno na základě modelových předpokladů kompenzace výpadku pracovní síly.
Analýza vyčíslila potenciální vliv zavedeného opatření na průměrný roční pokles HDP (modelovaný v horizontu 20 let)
na hodnotu 0,41 % oproti ekonomickému vývoji bez zkrácení
pracovní doby. Největšího průměrného ročního poklesu HDP o cca
0,83 % v důsledku zkrácení pracovní doby dosáhl zpracovatelský průmysl. Uvedené hodnoty ukazují, že případné plošné zkrácení pracovní doby způsobí nevýznamný pokles HDP (Kroupa a kol., 2020).

ZAMĚŘENÍ VÝZKUMNÉ PRACOVNÍ SKUPINY
Cílem našeho výzkumu je obecně posouzení stávajících kapacit jak sociálních partnerů, tak sociálního dialogu jako celku.
Konkrétně je výzkum zaměřen na rozsah a problémy spojené
s úbytkem členské základny, na institucionální uspořádání
a kapacitu organizací sociálních partnerů a na jejich jejich
schopnost kolektivně vyjednávat a spolupodílet se na tvorbě

pracovních podmínek v nejširším slova smyslu. V oblasti pracovních podmínek se soustředíme na mapování jednotlivých
aspektů pracovních podmínek, jako jsou pracovní doba, organizace práce včetně flexibilních a tzv. prekérních forem zaměstnávání. Zabýváme se rovněž problematikou zdravotních
dopadů nepříznivých pracovních podmínek.

Z NAŠICH ZJIŠTĚNÍ
■

VYBRANÉ HLAVNÍ PROJEKTY
Od roku 2003 je výzkumný tým zapojen do projektu observatoří EurWORK (European Observatory of Working Life) a EMCC
(European Monitoring Centre on Change), které jsou součástí celoevropské sítě vytvořené agenturou Evropské komise
EUROFOUND.
V roce 2018 a 2019 ústav zpracovával v rámci konsorcia zahraničních organizací pro potřeby Evropské komise projekt Industriální
vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání zaměřený zejména na využívání nových forem zaměstnávání a komparaci
výsledků za ČR s ostatními zúčastněnými státy (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Polsko a Makedonie).
Pro potřeby decizní sféry byl v letech 2019 až 2020 realizován projekt Zkracování pracovní doby, který se věnoval jak
shromáždění poznatků o zkušenostech s institutem zkracování pracovní doby v zemích EU, tak odhadu dopadů na českou
ekonomiku týkajících se HDP, produktivity práce, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, jakož i organizace práce v případě plošného
zkrácení pracovní doby.

■

Respondenti na nových formách zaměstnávání oceňují zejména časovou flexibilitu, větší prostor pro seberalizaci, získání pracovní zkušeností a též optimalizaci příjmů a výdajů
(zejména pokud jsou zaměstnaní formou dohod konaných mimo
pracovní poměr nebo jsou sebezaměstnaní). Více než jedna třetina
zaměstnanců, kteří by byli ochotni přijmout podobnou práci, se domnívá, že v současném zaměstnání nemohou využít svůj potenciál.
Jedná se většinou o mladé středoškoláky do 30 let. Drobní podnikatelé tvoří názorově spíše jednotnou skupinu a hledí na nové formy
zaměstnávání pozitivně jako na zdroj nových pracovních příležitostí.
Dotázaní zaměstnanci a podnikatelé nepovažují pracovní aktivitu
prostřednictvím nových forem zaměstnávání (až na výjimky) za vynucenou (Kyzlinková a kol., 2019).
Zkušenosti ze zemí, které zkrácení pracovní doby zavedly,
ukazují, že může znamenat nárůst pracovní migrace, a to i té
nelegální, a současně může také vést k tomu, že někteří zaměstnavatelé přistoupí k navýšení přesčasové práce.
Naopak mezi pozitivní dopady, které se na mezinárodní úrovni uvádějí v souvislosti se zkracováním pracovní doby, patří
zejména zlepšení zdravotního stavu, méně stresové zátěže,

S KÝM SPOLUPRACUJEME
Při řešení úkolů výzkumný tým spolupracuje s řadou mezinárodních
institucí, pravidelně od roku 2003 na základě čtyřletých kontraktů
s agenturou Evropské komise EUROFOUND, dále s Mezinárodní organizací práce, s Výskumným ústavem práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislavě, s Institute for Employment Studies v Brightonu nebo
s belgickou konzultační firmou ICF aj. Na domácí scéně spolupracujeme s organizacemi sociálních partnerů, Vysokou školou ekonomickou,
Sociologickým ústavem AV ČR nebo s konkrétními výrobními podniky.

Podíl osob ochotných akceptovat práci na černo bez smlouvy, podle pohlaví a věku (%)
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datelného prostředí. Formování důchodové politiky navíc musí
vycházet z dlouhodobých predikcí, jejichž spolehlivost je limitovaná. S ohledem na interakce s širším okolím důchodového systému
se doporučuje spíše přístup s cílem zajistit systém proti identifikovaným rizikům vývoje exogenních faktorů (Holub – Šlapák, 2017).

Sociálně pojistné systémy

■

ZAMĚŘENÍ VÝZKUMNÉ PRACOVNÍ SKUPINY
monitorujeme změny v zahraničních důchodových systémech s cílem získat informace o směřování změn využitelných při přípravě a provádění důchodové reformy. Stranou
zájmu nezůstává ani systém nemocenského pojištění a jeho
provázanost s důchodovým systémem zejména v oblasti invalidních důchodů.

■

■

VYBRANÉ HLAVNÍ PROJEKTY
V roce 2021 začal VÚPSV řešit projekt Měření informovanosti občanů o budoucích důchodových nárocích, který se snaží
MPSV pomoci zlepšovat možnosti jak plošného, tak i individualizovaného informování veřejnosti o budoucích důchodových
nárocích. Informování občanů o jejich důchodových nárocích je prioritou MPSV a ČSSZ a díky možnosti měření této informovanosti
může docházet k zlepšení informačního servisu pro občany.
Pokračuje řešení projektu Financování důchodového systému a navazujících sociálních dávek (2020–2021), jehož cílem je
identifikovat, popsat a kvantifikovat potenciální zdroje financování důchodového systému a navazujících sociálních dávek stejně
jako i přímé a nepřímé vztahy mezi důchodovým systémem a vybranými dávkami systémů státní sociální podpory a pomoci
v hmotné nouzi v ČR.

■

Na proces přípravy důchodové reformy reaguje dlouhodobý projekt Parametrické změny a systémové reformy
v zahraničních důchodových systémech (2018–2022), který přináší relevantní informace o směřování změn v zahraničních
důchodových systémech využitelných při přípravě důchodové reformy ČR. V roce 2020 byly sledovány i změny v důchodových
systémech související s pandemií covidu-19.

■

Demografický tlak na první pilíř důchodového zabezpečení vedl
ve většině sledovaných zemí v uplynulých letech k legislativnímu
zakotvení dalšího zvyšování statutárního důchodového věku
(Šlapák – Holub, 2020).
Spolu se zvyšováním základní výměry penzí v posledních letech
lze konstatovat, že více než dvě třetiny současných nově přiznávaných důchodů tvoří solidární složka důchodové dávky, a tudíž
má smysl uvažovat o technickém rozdělení starobních důchodů
na nepojistnou složku financovanou z daní (rovný důchod jako
násobně zvýšená současná základní výměra) a na pojistnou složku financovanou ze sociálního pojistného bez redukčních hranic,
neboť potřebnou míru solidarity zajistíme pomocí nepojistné složky, tj. rovného starobního důchodu (Holub a kol., 2019).
Základním faktorem určujícím rozhodnutí o načasování odchodu
do důchodu je nastavení statutární věkové hranice pro odchod
do důchodu, regulace institutu předčasných důchodů a úprava
souběhu výdělečné činnosti a starobního důchodu. V České republice dlouhodobě odchází do důchodu více než polovina pojištěnců právě k okamžiku dosažení statutární věkové hranice pro
odchod do důchodu bez ohledu na postupný nárůst této věkové
hranice (ŠLAPÁK, Milan – HOLUB, Martin – PRŮŠA, Ladislav. Faktory
ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu. Praha:
VÚPSV, v. v. i., 2017, ISBN 978-80-7416-320-3).

S KÝM SPOLUPRACUJEME
Na projektech spolupracujeme jak s odborníky z akademických institucí a univerzit (např. VŠE, Přírodovědecká fakulta UK, Vysoká škola
finanční a správní, Masarykova univerzita, Slezská univerzita v Opavě),
tak s experty státní správy (ČSSZ, odbory). Zúčastňujeme se pravidelně zahraničních konferencí, působíme v různých veřejných komisích
(např. Komise pro spravedlivé důchody) a jako národní korespondenti
pro potřeby Evropské komise (např. v rámci sítě korespondentů o sociálním zabezpečení ASISP).

Důchodový systém je organickou součástí ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu velmi proměnlivého a obtížně předví22

Přizpůsobení důchodového věku naději dožití je jednou z cest,
jak přispět k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému. Pro Českou republiku se jeví jako vhodnější zachování konstantní střední délky života při dosažení důchodového věku, které
při rostoucí střední délce života přispívá i k udržení adekvátní výše
důchodu. K vývoji naděje dožití viz graf (HOLUB, Martin – ŠLAPÁK,
Milan. Analýza české veřejné správy v „okolí“ českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení,
nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým
systémem. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017, ISBN 978-80-7416-248-0).

Vývoj střední délky života ve věku 65 let ve vybraných zemích
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Zdroj: European commission. European Core Health Indicators (ECHI). 2020.
Dostupné z: https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en; vlastní zpracování.

Tato výzkumná skupina se zaměřuje na dopady demografického stárnutí populace na sociální systémy. Předmětem
našeho zájmu jsou zejména pojistné systémy s důrazem
na důchodový systém a jeho reformu. Věnujeme se jednotlivým parametrům důchodového systému, provádíme mezinárodní komparace důchodových systémů a dlouhodobě

■

Z NAŠICH ZJIŠTĚNÍ

V některých zemích poznamenaly hospodářské důsledky pandemie covidu-19 připravované strukturální reformy důchodového
systému (Irsko, Nizozemsko, Španělsko), případně nová situace zapříčinila ústup od přijaté reformy – například ve Francii (Šlapák
– Holub, 2020).

15

– definovat z pozice státu minimální standardy poskytovaných sociálních služeb a v návaznosti na to diferencovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v závislosti na příjmových
a majetkových poměrech klienta sociálních služeb,
– v návaznosti na prioritní cíle z hlediska poskytování sociálních
služeb podle Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 je zapotřebí klást při tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb zvýšenou pozornost
rozvoji odlehčovacích služeb,
– v návaznosti na aktuální trendy v oblasti elektronizace a digitalizace se jeví jako vhodné usilovat o širší zapojení asistenčních technologií do jednotlivých typů především tísňové
péče a dalších terénních sociálních služeb.

Sociální služby
ZAMĚŘENÍ VÝZKUMNÉ PRACOVNÍ SKUPINY
Sociální služby jsou v moderním pojetí sociální politiky klíčovou oblastí nejen z hlediska důsledků vplývajících ze stárnutí
populace, ale i z hlediska potřeb harmonizace rodiny a zaměstnání, sociálního začleňování atd. V rámci výzkumné činnosti byla v minulých letech věnována pozornost především
otázkám připravenosti naší společnosti na řešení důsledků
stárnutí populace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé

péče. Pozornost byla soustředěna především na výzkum otázek efektivnosti sociální služeb, a to jak efektivnosti ekonomické (vhodné formy, rozsah a adresnost financování), tak
efektivnosti sociální (dostatečné pokrytí, rozsah a spektrum
služeb, standardy kvality atd.) s cílem rozpracovat uvedené
aspekty v zájmu zvýšení efektivnosti financování a poskytování sociálních služeb.

■

Z NAŠICH ZJIŠTĚNÍ
■

VYBRANÉ HLAVNÍ PROJEKTY
V letech 2017–2019 se VÚPSV ve spolupráci s Českou asociací pečovatelských služeb a městy Havířov a Uherský Brod podílel
na řešení projektu Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu, v jehož
rámci po celou dobu prováděl kontrafaktuální evaluci dopadů zavádění center pro rodinné pečující v Havířově a Uherském Brodu
do praxe.

■

V letech 2019–2020 byl VÚPSV hlavním řešitelem projektu Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče –
možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe, v jehož řešení ve spolupráci se společností INESAN
a Asociací poskytovatelů sociálních služeb identifikoval na základě poznatků z vybraných evropských zemí řadu klíčových problémů
v oblasti organizace a financování sociálních služeb a dlouhodobé péče v ČR.
V roce 2020 jsme zpracovali studii Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek
pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. V jejím rámci jsme identifikovali řadu problémů
charakterizujících neefektivní systém financování sociálních služeb prostřednictvím této sociální dávky v České republice.

Provedené analýzy systému organizace, financování a řízení sociálních služeb a služeb dlouhodobé sociálně zdravotní
péče identifikují v zásadě dva hlavní okruhy problémů, které
je potřebné řešit tak, aby s ohledem na očekávané demografické
trendy a jejich důsledky pro potřebu zajištění těchto služeb byly
tyto služby i nadále poskytovány kvalitně. V tomto smyslu se jedná:
– o změny v oblasti systému organizace řízení sociálních
služeb,
– o změny v systému financování sociálních služeb a zdravotní péče (Průša a kol., 2021).
Z hlediska systémových změn v oblasti řízení sociálních služeb lze
na základě provedených analýz a komparací služeb dlouhodobé
sociálně zdravotní péče identifikovat potřebu řešit především tyto
problémové okruhy:
– přenesení odpovědnosti za rozdělování státních dotací z kompetencí zastupitelstev jednotlivých krajů zpět
do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí, zprůhlednění celého dotačního procesu a posílení jistot poskytovatelů sociálních služeb v jeho realizaci,
– zrušení povinnosti krajů vytvářet síť sociálních služeb,
čímž by se zrovnoprávnil přístup všech registrovaných poskytovatelů k finančním prostředkům z veřejných zdrojů,

Další významné systémové změny je nutno realizovat v oblasti financování sociálních služeb, resp. služeb dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Pozornost je nutno zaměřit především na tyto otázky:
– oddělení financování poskytovatelů sociálních služeb
prostřednictvím příspěvku na péči od finančního zabezpečení pečujících osob,
– rozšíření počtu stupňů závislosti při hodnocení potřeb žadatelů
o přiznání příspěvku na péči, zvýšení počtu hodnoticích kritérií
pro určení míry závislosti vč. diferenciace hodnocení schopnosti
žadatelů naplnit daná kritéria,
– změnit principy stanovení výše úhrad klienta za poskytování sociálních služeb,
– narovnat systém financování ošetřovatelské a rehabilitační péče
v pobytových zařízeních sociálních služeb,
– posoudit možnosti zavedení systému pojištění služeb dlouhodobé péče.

S KÝM SPOLUPRACUJEME
Při řešení jednotlivých projektů spolupracujeme především s poskytovateli sociálních služeb na lokální a regionální úrovni, s jejich zastřešujícími organizace (Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Česká
asociace pečovatelské služby) a s řadou krajských nebo městských úřadů (Litomyšl, Lovosice, Roudnice nad Labem, Havířov, Uherský Brod
a řada dalších).

Projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči do r. 2050
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Tábor: APSS ČR, 2019. ISBN 978-80-907053-4-0.

Počet příjemců příspěvku na péči

600 000

17

■

Rodinná politika

■

ZAMĚŘENÍ VÝZKUMNÉ PRACOVNÍ SKUPINY
Výzkum rodiny se dlouhodobě opírá o analýzu demografických a sociologických dat. Předmětem našeho zájmu je například formování rodiny a její stabilita; pozornost věnujeme
otázce bezdětnosti, neúplným, rekonstituovaným a vícedětným rodinám a jejich sociálně ekonomickým podmínkám.
Rodiny sledujeme také jako objekt rodinné a sociální politiky

■

zejména z hlediska dávkového a daňového systému, zákoníku práce a služeb pro rodiny. Zabýváme se i tématy sociálně-právní ochrany dětí, například dopady rodičovského konfliktu a rozchodu na dítě, a oblastí náhradní rodinné péče.
S problematikou rodiny nepřímo souvisejí i naše výzkumy
různých aspektů bezdomovectví.

Z NAŠICH ZJIŠTĚNÍ
■

VYBRANÉ HLAVNÍ PROJEKTY

■

V roce 2020, stejně jako v roce 2017, zpracoval VÚPSV Zprávu o rodině, která je koncepčním materiálem pro činnost MPSV
a další ministerstva (především školství, zdravotnictví, pro místní rozvoj) a současně je podkladem pro vypracování Koncepce
rodinné politiky na další období.

■

Zpráva o rodině 2020 se opírá mimo jiné o výsledky našeho projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
(2018 –2022), který reaguje na současnou rozmanitost rodinných forem a s roční periodicitou se zaměřuje na specifické
typy rodin – rodiny s více dětmi (2018), rekonstituované rodiny (2018), sólo rodiče (2019), homoparentální rodiny (2020)
a bezdětnost (2020).

■

Rostoucí nestabilita rodin vyvolala společenskou poptávku po projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role,
jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (2019–2022), který je zaměřen na vývoj vztahu
a konfliktu mezi rodiči před a po rozchodu, na způsob uspořádání péče o děti po rozchodu a na každodenní život a zkušenosti
rodičů a dětí ve sledovaných formách péče (střídavá a výlučná).
■

Sedm z deseti bezdětných ve věku 25 až 44 let si přeje mít
v budoucnu dítě, přibližně každý desátý děti nechce, ostatní o dětech zatím nepřemýšlejí nebo je mít nemohou (Paloncyová
a kol., 2021).
V české společnosti přetrvává ideál dvoudětné rodiny (viz graf na této
straně). Nejvíce preferovanou formou soužití je manželská rodina (74 % dotázaných v roce 2019). V reálném životě je její nejčastější alternativou sólo rodičovství (Kuchařová a kol., 2020).
Rodiny sólo rodičů vznikají v téměř shodné míře následkem rozvodu manželství jako rozchodem nesezdaného páru. Za rozpadem
vztahu stojí nejčastěji nevěra, odlišné názory a nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění (Paloncyová a kol., 2019).
Rozvod rodičů zažívá v průměru 23 tisíc nezletilých dětí
ročně. Děti z nesezdaných rozpadlých partnerství však statistiky
zpravidla nezachytí. V rámci opatrovnických soudních řízení jsou
děti svěřovány stále většinou do péče matky (v roce 2018 přibližně tři čtvrtiny), každé desáté do střídavé péče, podobný podíl pak
do péče otce. Společná péče je zatím využívána minimálně
(Barvíková, 2019; Höhne – Paloncyová, 2021).
Rekonstituované rodiny, tj. rodiny s nevlastním rodičem, se musí
vypořádávat zejména se vztahovými problémy v důsledku rozpadu původní rodiny a sžívání se s novým rodinným uspořádáním.

Ocenily by proto větší dostupnost kvalitních psychoterapeutických služeb (Paloncyová a kol., 2019).
V homoparentálních rodinách má právní vztah k dítěti vždy jen jeden z rodičů. Pociťují proto obavy, co by s jejich dítětem bylo
v případě, že by se jeho zákonnému zástupci něco stalo. Přináší jim to však i problémy v každodenním životě, např. u lékaře či
na úřadech (Nešporová, 2021).
Mezi největší překážky v procesu zprostředkování náhradní rodinné
péče romským dětem patří nedostatek žadatelů ochotných je
přijmout. Významnou roli v tom hrají obavy z genetických dispozic
dítěte, kulturních odlišností a z nepřijetí dítěte širší rodinou, nejbližším okolím a většinovou společností (Barvíková – Paloncyová,
2020).
Největší podíl dospělých osob bez domova přespává venku (54 %),
v azylových domech žije 24 %, v noclehárnách přespává 14 % a v nekomerčních obecních ubytovnách pro osoby bez přístřeší žije 7 %.
Přibližně každá druhá osoba bez domova má jedno či více
dětí, avšak kontakt s nimi udržuje jen polovina z nich (Nešporová –
Holpuch, 2020).

S KÝM SPOLUPRACUJEME
Na projektech spolupracujeme jak s odborníky z akademických institucí (např. Sociologický ústav AV ČR) a univerzit (např. Přírodovědecká fakulta UK, Masarykova univerzita, Goethe-University Frankfurt am Main,
Stockholm University), tak se zástupci neziskových organizací (např.
Národní centrum pro rodinu, Síť pro rodinu, Charita ČR, Naděje). Při
realizaci projektů se také vždy opíráme o poznatky vzešlé z diskusí
s experty z praxe (kupř. se zástupci soudců, OSPOD, sociálních služeb,
samospráv a ministerstev).

Ideální počet dětí podle výzkumu Rodina 2019 (v %)
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■

Příjmová a mzdová politika

■

ZAMĚŘENÍ VÝZKUMNÉ PRACOVNÍ SKUPINY
Výzkum příjmové struktury obyvatelstva se zaměřuje na vývoj
sociálních příjmů z hlediska jejich ochranné funkce (výše dávek z hlediska sociální potřebnosti či náhrady pracovních příjmů). V oblasti mezd se výzkumná činnost pohybuje v široké
oblasti sociálních a ekonomických souvislostí tržního utváření
ceny práce. Při zkoumání interakce ceny práce a sociálního

■

systému se výzkum zabývá problematikou nákladů práce,
mzdového pohybu, ingerencí státu do ocenění práce (utváření mezd v podnikatelské sféře a platů v nepodnikatelské sféře,
minimální a zaručené mzdy atd.) a dopady na sociální strukturu společnosti (chudoba, sociální vyloučení, základní parametry záchranné sociální sítě – životní a existenční minimum).

Konkurenční výhody z nižší úrovně nákladů práce v České
republice, zejména v průmyslu, se budou realizovat ještě po
delší časové období. Proces přibližování cenové a výdělkové hladiny ke standardním proporcím vnitřního jednotného evropského
trhu bude dlouhodobý.
V roce 2017 se Česká republika ocitla na čtvrtém místě za Lucemburskem, Irskem a Maltou s nejnižším podílem práce na nákladech
v celé Evropské unii.
Pokud zamýšlí Česká republika dosáhnout ekonomické rozvinutosti
vyspělých zemí, měla by si uvědomit, že cesta k tomuto cíli nevede prostřednictvím takových změn na trhu práce, které ve
svém důsledku drží jednotkové náklady práce ve standardu
kupní síly na tak nízkých hodnotách.

Z NAŠICH ZJIŠTĚNÍ
Vzhledem k dočasně neveřejným výstupům zde vybíráme zjištění pouze z projektu Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA, respektive z jeho výstupu Beran (2020).

VYBRANÉ HLAVNÍ PROJEKTY
V oddělení Příjmové a mzdové politiky se dlouhodobě řeší čtyři projekty. U prvních třech uvedených jsou výstupy dočasně neveřejné.

■

V rámci výzkumné aktivity Vliv úrovně minimální mzdy v ČR na trh práce je cílem zhodnotit vliv úrovně minimální mzdy a jejího
zvyšování v ČR na trh práce v letech 2006 až 2018 a podrobit výzkumu vzájemné působení minimální mzdy a sociálních dávek.
V rámci výzkumné aktivity Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce jsou realizovány práce vedoucí
k vytvoření nástroje rovného odměňování a dodržení principu spravedlivé odměny za práci, které musí probíhat skrze relevantní
ohodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.

■

V rámci výzkumné aktivity Náplň a konstrukce životního a existenčního minima se prověřuje, zda nedošlo k porušení věcné
náplně těchto limitů a zda se konstrukce, která se využívá pro jejich stanovení, v čase nezměnila.
V rámci výzkumné aktivity Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA jsou shrnuta
roztříštěná data v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu
práce na nákladech a jednotkových nákladů práce.

V České republice bylo v průběhu let 2012–2017 tempo přírůstků produktivity práce o trochu vyšší než tempo přírůstků
nákladů práce (v průměru o 0,2 p. b.). U produktivity ve standardu kupní síly byl nárůst vyšší. Tento rozdíl je však zanedbatelný,
protože se jedná v průměru o hodnotu 0,5 p. b.
Do budoucna se v české ekonomice objeví problém v podobě
nedostatku vlastních finančních prostředků. Firmy své provozní potřeby po roce 2008 začaly ve větší míře financovat prostřednictvím vlastních zdrojů. V té době se jednalo o logickou reakci firem
na chování bank po finanční krizi. V následných etapách hospodářského cyklu (recese, krize) se negativně projeví nedostatečná
akumulace kapitálu v rezervách firem. Ohrožení firem bude zesíleno jevem, který je typický v době krize: poklesem ochoty bank
poskytovat úvěry jakéhokoliv typu.

S KÝM SPOLUPRACUJEME
Na projektech spolupracujeme jak s odborníky z akademických institucí (např. Sociologický ústav AV ČR) a univerzit (např. Vysoká škola
ekonomická v Praze, Masarykova univerzita, Vysoká škola báňská –
technická univerzita Ostrava), tak se zástupci dalších organizací (např.
Friedrich-Ebert-Stiftung, EANP ČR). Při realizaci projektů jsou pro nás
nezbytnými partnery veřejné instituce jako např. Český statistický úřad
a Úřad práce České republiky.

Vývoj jednotkových nákladů práce v národní a evropské cenové hladině v České republice,
Evropské unii a USA v letech 2012–2017
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■

■

Obecné otázky sociální politiky
ZAMĚŘENÍ VÝZKUMNÉ PRACOVNÍ SKUPINY
Výzkumný tým propojuje základní a aplikovaný výzkum.
Zabývá se analýzami celkového směřování sociální politiky,
hodnocením politik zaměstnanosti, sociálních služeb a sociální práce. Věnuje se rovněž analýzám intervencí zaměřených na sociální začleňování, redistribuci příjmů a aktivní
stárnutí. Posuzuje přiměřenost opatření vůči zjišťovaným

potřebám, naplňování standardů a kvality, hledá a hodnotí
vhodné postupy implementace intervencí, jejich zacílenost
a efektivnost. Výsledky publikuje v předních odborných časopisech a uplatňuje je jako přímou podporu tvorby sociální
politiky na všech úrovních, mj. přípravou metodik pro realizaci opatření.

VYBRANÉ HLAVNÍ PROJEKTY
Projekt Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti (2016–2021), OPZ/Operační
program zaměstnanost. Cílem projektu je vypracovat a nastavit provázaný analytický a monitorovací systém vyhodnocování
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Projekt Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů (2018–2020),
TA ČR. Projekt byl zaměřen na vytvoření komplexního řešení podpory výkonu depistáže v sociální práci na obecních úřadech.
Projekt Vyhodnocení vhodných přístupů ke sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR (2018–2020), MPSV ČR
(Institucionální podpora). Cílem projektu bylo prověřit možnosti sběru etnicky senzitivních dat s ohledem na metodologické
předpoklady statistických šetření v kontextu mezinárodní odborné diskuse.

Z NAŠICH ZJIŠTĚNÍ
Projekt Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace
aktivní politiky zaměstnanosti
■ Čisté efekty měřené jako rychlost odchodu z registru účastníků programů či formy odchodu v komparaci s kontrolní skupinou jsou pozitivní. Nejvýraznější pozitivní dopady jsou obecně sledovány u více
znevýhodněných nezaměstnaných (Hora a kol., 2018; Hora – Sirovátka, 2020; Hora a kol., 2020).
■ U některých programů, zejména v případě rekvalifikací a společensky účelných míst, jsou v cílenosti k některým znevýhodněným
skupinám stále nedostatky. Souvisí to s potřebným zlepšením individuální práce s uchazeči (Hora a kol. 2018; Hora a kol., 2020;
Rákoczyová a kol., 2019).
Projekt Provádění depistáže a následné stanovení cílů
pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
■ Depistáž je často formálně nepřiznanou činností sociálních pracovníků obecních úřadů. Důvodem může být skutečnost, že sociálnímu
pracovníkovi vykonávajícímu depistáž náleží o stupeň vyšší platová
třída (Hubíková – Havlíková, 2020).

Dosavadní způsob výkonu depistáže na obcích selhával při vyhledávání zejm. lidí, kteří se dostávají do potíží s udržením bydlení (56 %
sociálních pracovníků se o nich dozví, až když je situace kritická
nebo vůbec), osob neschopných splácet dluhy (64 %) a obětí domácího násilí (56 %) (Hubíková a kol., 2019).
Empiricky podložená metodická a IT podpora výkonu depistáže reaguje na neuspokojivý stav uplatňování této metody sociální práce
na obcích.

Projekt Vyhodnocení vhodných přístupů ke sběru etnicky
senzitivních dat v prostředí ČR
■ Ve studii (Šimíková – Jelínek – Obrovská, 2019) identifikujeme tři
přístupy k určování etnické příslušnosti a popisujeme jejich vztah
k epistemologickým aspektům sběru etnicky senzitivních dat.
■ Jako jedna z mála cest ke sběru etnicky senzitivních dat o romské
menšině se jeví národně specifické výběrové šetření založené na
náhodném výběru a vycházející ze základních informací o územní
distribuci statistické populace.
■ Ve fázi sběru dat v terénu přichází do úvahy kombinace externí
identifikace a sebeidentifikace spolu s opatřeními na snížení míry
odmítnutí.
Ve studii Šimíková – Jelínek – Obrovská (2019) identifikujeme tři
přístupy k určování etnické příslušnosti a popisujeme jejich vztah k epistemologickým aspektům sběru etnicky senzitivních dat:
a) přístup esencialistický, kdy k odvozování etnicity dochází na základě
objektivních znaků ve smyslu země narození, případně jazyka či náboženství;
b) přístup konstruktivistický, kdy je etnicita zjišťována na základě subjektivního pocitu sounáležitosti s kolektivní identitou a
c) externí identifikace, kdy je etnicita připsána osobami z vnějšku.

S KÝM SPOLUPRACUJEME
Spolupracujeme zejména s MPSV ČR, Úřadem práce ČR, Odborem lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR, dále s European Union
Agency for Fundamental Rights, Kanceláří veřejného ochránce práv
a s řadou měst (zejména Ivančice, Strážnice, Veselí nad Moravou).

Přítomnost v evidenci pro účastníky programu SÚPM a kontrolní skupinu podle délky před-programové evidence.
SUPM T-KR – skupina intervence:
evidence před programem 0–90 dnů

100

SUPM T-ST – skupina intervence:
evidence před programem
91–365 dnů

80

SUPM T-DL – skupina intervence:
evidence před programem 366
a více dnů

60

40

SUPM C-KR – kontrolní skupina:
evidence před programem 0–90 dnů
SUPM C-ST – kontrolní skupina:
evidence před programem
91–365 dnů
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Zdroj: Data OK práce za roky 2014–2017
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SUPM C-DL – kontrolní skupina:
evidence před programem
366 a více dnů
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Časopis FÓRUM sociální politiky
OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ ČASOPISU FÓRUM SOCIÁLNÍ
POLITIKY

Knihovnicko-informační služby

sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné
nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní
ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění,
nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové
a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace,
integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky,
organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména
pracovněprávní, a další příbuzná tematika.

INFORMACE Z OBLASTI PRÁCE, ZAMĚSTNANOSTI, SOCIÁLNÍ POLITIKY,
SOCIÁLNÍ OCHRANY A PROBLEMATIKY RODINY
Součástí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., je útvar
zajišťující knihovnicko-informační služby, který shromažďuje,
zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti práce, zaměstnanosti,
sociální politiky, sociální ochrany a problematiky rodiny.

Útvar knihovnicko-informačních služeb zpracovává agendu vykazování
publikační činnosti VÚPSV, zejména pro Rejstřík informací o výsledcích (RIV).

Základem tohoto útvaru je knihovna, poskytující komplexní knihovnické služby jak pracovníkům VÚPSV, tak široké odborné veřejnosti.
V rámci dokumentační činnosti jsou zpracovávány časopisecké články,
právní předpisy a speciální dokumenty.

ZLATÝ FOND

Knihovna VÚPSV je specializovanou odbornou knihovnou se
zaměřením na oblasti sociální politiky, sociální ochrany, trhu práce,
statistiky, ekonomie, sociologie a dalších souvisejících oborů. Její fond
v současné době zahrnuje 21 500 svazků českých a zahraničních knih. K dispozici jsou též odborná periodika a speciální dokumenty. Fond je průběžně doplňován. Knihovna poskytuje prezenční
i absenční výpůjčky knih a periodik. Uživatelům je k dispozici on-line
katalog, v němž si mohou požadované materiály nejen vyhledat, ale
také rezervovat. Knihovna také nabízí meziknihovní výpůjční službu a zpracování odborných rešerší.
V rámci činností útvaru je vydáván odborný recenzovaný časopis
FÓRUM sociální politiky (viz str. 25) a informační dvouměsíčník
Dokumentační zpravodaj, který nabízí výběr z přírůstků knihovny
a zpracovaných dokumentačních záznamů.

V roce 2010 bylo zahájeno budování databáze Zlatého fondu sociální politiky, která zpřístupňuje historicky a odborně významné publikace odrážející vznik a vývoj české, respektive československé sociální
politiky širokému okruhu uživatelů pro vědecké a studijní účely.
Do databáze Zlatého fondu jsou vybírána především významná díla
z fondu knihovny VÚPSV vydaná od konce 19. století do 70. let
20. století. Její jádro tvoří publikace Sociálního ústavu Republiky československé. Další svazky pak pocházejí z fondů knihoven
Všeobecného pensijního ústavu, Ústřední sociální pojišťovny, Ústřední národní pojišťovny a Studijního ústavu Státního
úřadu sociálního zabezpečení, které byly v minulosti převedeny
do knihovny VÚPSV. Výběr se zaměřuje zejména na díla významných
osobností sociální politiky a na práce, které dokumentují její historii a vývoj.
Databáze Zlatého fondu je volně přístupná z webových stránek VÚPSV
(https://www.vupsv.cz).

Kromě recenzovaných příspěvků přináší každé číslo FSP i další články:
komentáře, eseje, diskuse, polemiky, zprávy z konferencí atp.
Nedílnou součástí každého vydání jsou také recenze zajímavých
publikací a informační servis o aktivitách VÚPSV a o vybraných přírůstcích v jeho knihovně.

FÓRUM sociální politiky je odborným recenzovaným časopisem vydávaným Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. Vychází
od roku 2007.
Časopis je zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace – odborným
a poradním orgánem vlády České republiky – do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Je
rovněž indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index
for the Humanities and Social Sciences). V době vyjití této publikace
(září 2021) je finalizována přihláška FÓRA sociální politiky do prestižní
scientometrické databáze Scopus.
FÓRUM sociální politiky (dále též FSP) vychází ve fyzické podobě šestkrát ročně v rozsahu 32–40 stran (formát A4). V rámci konceptu Open
Access jsou všechna čísla FSP volně dostupná v archivu na internetových stránkách VÚPSV.
FSP je dostupné také v elektronické knihovně CEEOL (Central and
Eastern European Online Library) – platformě globálně zpřístupňující
společenskovědní a humanitněvědní publikace ze střední, východní
a jihovýchodní Evropy.
Recenzované články FSP procházejí – po úvodním schválení redakční radou – oboustranně anonymizovaným recenzním řízením, kdy zaslané rukopisy posuzují nezávisle na sobě dva odborníci/-ice na dané
téma.
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Řízení a správa organizace
ŘEDITEL, SEKRETARIÁT, EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚTVAR

Činnosti organizace a její správy řídí útvar ředitele v součinnosti s dalšími specializovanými útvary zabezpečujícími oblasti zdrojů ústavu (finančních, lidských, materiálně-technických, informačních) a jejich rozvoj včetně administrativní podpory.
Od roku 2019 byly na specializovaných pracovištích významně podpořeny a rozvinuty aktivity ve všech oblastech zdrojů VÚPSV.
V oblasti lidských zdrojů a péče o ně jsou rozvíjeny standardizované nástroje strategického řízení v procesech náboru, výběru, přijetí, adaptace,
hodnocení a rozvoje zaměstnance. V péči o zaměstnance se jedná například o nástroje prevence pro bezpečné chování na pracovišti (včetně výkonu
práce z jiného místa); součástí je standardizace pracovně-lékařské péče. Zajišťovány a rozvíjeny jsou aktivity podporující sladění pracovního a osobního, rodinného života.
V oblasti finančních zdrojů v prostředí vícezdrojového financování jsou rozvíjeny činnosti spojené s koordinací finančního řízení výzkumných aktivit
a projektů napříč celou organizací včetně efektivního vynakládání finančních prostředků podporujících aktivity organizace.
V oblasti materiálně technické základny je důležitou aktivitou obnova a rozvoj nástrojů informačních a komunikačních technologií. Dynamiku
jejich potřeby a využitelnosti významně ovlivnila nepříznivá epidemiologická situace v důsledku šíření koronaviru v letech 2020–2021.
V oblasti informační jsou od roku 2019 významně rozvíjeny způsoby a nástroje prezentace VÚPSV, zejména na podporu prezentace výstupů a výsledků vědy a výzkumu; součástí je i rozvoj komunikace VÚPSV na internetových sociálních sítích.

▲ Zdroj: webová stránka VÚPSV

▲ Zdroj: webová stránka VÚPSV

▲ Zdroj: webová stránka VÚPSV
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Projekty
VÝBĚR PROJEKTŮ VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN VÚPSV OD ROKU 2017

28

IP70101

MPSV

Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR

2018–2022

IP70102

MPSV

Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce

2018–2022

IP70103

MPSV

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA

2018–2021

IP70201

MPSV

Náplň a konstrukce životního a existenčního minima

2018–2022

IP70202
MPSV
		

Výzkum vhodných přístupů antidiskriminačního sběru problematiky
sběru etnických dat v prostředí ČR

2018–2019

IP70306
MPSV
		

Identifikace barier v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku
ke karierovému poradenství v celoživotní perspektivě

2018–2019

IP70307
MPSV
		

Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce
a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání

2018–2021

IP70308

MPSV

Flexibilní formy práce

2018–2019

IP70506

MPSV

Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech

2018–2022

IP70507
MPSV
		

Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému
sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity

2018–2019

IP70508

MPSV

Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS

2018–2019

IP70509

MPSV

Ekonomická situace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb

2018–2019

IP70510

MPSV

Zjištění ekonomické situace osob se zdravotním postižením v pobytových zařízeních soc. služeb

2018–2019

IP70511

MPSV

Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi

2018–2019

IP70604
MPSV
		

Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou
situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory

IP70606

MPSV

Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů

IP70608

MPSV

Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče 2018–2019 2018–2020

2018
2018–2022

IP70610-13 MPSV
		

Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti
na fázích životního cyklu

2018–2021

IP70611

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky (bulletin)

2018–2021

MPSV
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IP70702

30

MPSV

Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce

2018–2019

IP70704
MPSV
		
		

Výzkum atraktivity oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol
a odborných kompetencí nezbytných pro výkon sociální práce + Potřebnost a struktura
osobnostních předpokladů sociálního pracovníka vhodných a potřebných k výkonu sociální práce

2018–2019

IP70706

MPSV

Standardy sociální práce ve veřejné správě

2018–2019

69 22 16

OPZ

Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ

2017–2021

69 23 16

OPZ

Predikce trhu práce (KOMPAS)

2017–2020

69 26 17

OPZ

Inovujeme s telekomunikačními daty

2017–2019

69 27 17

OPZ

Odstranění genderových předsudků ve strojírenství

2017–2019

69 30 17

Česká asociace
peč. služby

Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+
s využitím inovativního komunitního modelu

2017–2019

69 09 18

TAČR

Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni

2018–2019

69 10 18

TAČR

Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů

2018–2020

69 11 18

MV ČR

Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR

2018

69 12 18
MV ČR
		

Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory
na území HM Prahy, jejichž studium je financováno ze SR ČR

2018

91 31 18

EUROFOUND

EurWORK (European Observatory of Working Life) a EMCC (European Monitoring Centre on Change) 2018–2022

91 42 18

Evropská komise

The Adaptation of Industrial Relation Toward New Forms of Work

68 15 19

MV ČR

Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR

2019

91 43 19

ICF

Cooperation on combating work related crime

2019

91 44 19
ILO
		

Enhancing social partners' and social dialogue's roles and capacity
in the new world of work in Czech Republic

2019–2020

91 45 19

Erasmus

Guidance for Individual Vocations in Europe

2019–2021

62 69 19

BDO Advisory

Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání

2019–2021

62 70 19

Město Roudnice
nad Labem

Komunitní plánování sociálních služeb
ORP Roudnice nad Labem

2019

IP70310
MPSV
		
		

Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče
na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci,
vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení

2020

IP70311

Integrační potřeby a bariéry integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR

MPSV

2020–2021

IP70512
MPSV
		

Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči
a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, V Německu a v Rakousku

2020

IP70514

MPSV

Úloha sociálního podniku na trhu práce se zaměřením na osoby 50+

2020

IP70515

MPSV

Opatření přijatá v rámci sociálního zabezpečení v souvislosti s epidemií COVID

2020

IP70709
MPSV
		

Role zaměstnavatelů při prevenci a řešení nezaměstnanosti
(náborové praktiky, preference a potřeby zaměstnavatelů)

2020

2018–2019

IP70710
MPSV
		

Vytvoření profesionální grafické úpravy metodiky depistáže, profesionálního manuálu
k vytvořené webové aplikaci záznamu depistáže a videotutoriálů k této webové aplikaci

2020

2018

IP70802
MPSV
		

Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání – preference mladých lidí do 35 let
a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání

62 63 17
MPSV
		

Průzkum veřejného mínění na vybudování mikrojeslí a umísťování dětí mladších tří let
do takového zařízení služeb péče o děti

IP70309
MPSV
		

Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke karierovému
poradenství v celoživotní perspektivě – výzkum veřejného mínění

2019–2020

68 17 20

MV ČR

Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR

IP70607

Zpráva o rodině

2019–2020

69 18 20

TAČR

Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky

2020–2023

IP70612
MPSV
		

Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje
konkrétní forma porozvodového uspořádání péče

2019–2022

69 19 20

TAČR

Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče

2020–2022

IP70513

MPSV

Financování důchodového systému a navazujících

2020–2021

91 47 21

ICF

Control and prevention of undeclared work in complex chains of ecomomic activity

IP70707

MPSV

Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace

2020–2022

IP70708

MPSV

Vyhodnocení indikátorů strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice

2019

IP70801

MPSV

Zkracování pracovní doby

MPSV
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Partnerství a spolupráce
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

VÚPSV dlouhodobě spolupracuje s předními domácími i zahraničními subjekty působícími na poli sociální politiky. Jedná se o vysoké školy a výzkumné
agentury, mezinárodní a unijní organizace, dále o státní instituce (ministerstva, soudy atp.), samosprávy, profesní asociace atd.

Výběrově uvádíme:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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ASISP – síť korespondentů o sociálním zabezpečení
Asociace manželských a rodinných poradců ČR
Asociace samostatných odborů České republiky
BDO Czech Republic, s. r. o.
Česká správa sociálního zabezpečení
České vysoké učení technické v Praze
Českomoravská konfederace odborových svazů
Český statistický úřad
Eurofound
European Institute of Social Security (EISS)
European Social Policy Research Network (ESPN)
European Sociological Association (ESA)
European Union Agency for Fundamental Rights
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Evropský sociální fond – OPZ
Fondy EHP a Norska
Friedrich-Ebert-Stiftung
Goethe-University Frankfurt am Main (Německo)
Hulla & Co. Human Dynamics KG (Rakousko)
Charita ČR
ICF International Belgium (Belgie)
Institute for Employment Studies (Velká Británie)
Inštitút pre výskum práce a rodiny (Slovensko)
International Sociological Association (ISA)
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)
Kancelář veřejného ochránce práv
Komise pro spravedlivé důchody
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Masarykova univerzita
Mezinárodní organizace práce
města – zejména Havířov, Ivančice, Litomyšl, Lovosice,
Roudnice nad Labem, Strážnice, Uherský Brod,
Veselí nad Moravou

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Naděje
Národní centrum pro rodinu
Národní úložiště šedé literatury
Národní vzdělávací fond
National Agency for Erasmus+ Education Austria
Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR
Open Society Foundations
OSPOD
ÖSB, GmbH (Rakousko)
Přírodovědecká fakulta UK
Síť pro rodinu
Slezská univerzita v Opavě
Sociologický ústav AV ČR
Státní úřad inspekce práce
Stockholm University (Švédsko)
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Technologická agentura České republiky
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Univerzita Karlova
Úřad práce České republiky
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola finanční a správní
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Zelená firma
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Lidské zdroje

Finanční zdroje

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Nejvýznamnějším zdrojem VÚPSV jsou zdroje lidské, dominantně
v pracovních pozicích výzkumu a vývoje (výzkumníci). Trvale je věnová-

Gender (ženy, muži) – počet osob

60
50

na pozornost rovnosti žen a mužů a struktuře kvalifikace – nejvyššího
dosaženého vzdělání odpovídajícího potřebám aktivit VÚPSV.

52

48

44

VÚPSV řeší projekty rovněž s finanční podporou TA ČR a Ministerstva
vnitra ČR.
Pravidelným zdrojem financování je například Eurofound (European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions).
VÚPSV také nově využil možnost zapojit se do projektu v rámci programu EU Erasmus +.

Vícezdrojové financování umožňuje navýšit rozpočet i o další prostředky, VÚPSV čerpá dotace z Evropského sociálního fondu – Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a z Fondů EHP a Norska.

45

40

Hlavním zdrojem finančních prostředků VÚPSV je v posledních letech
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace.
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Struktura finančních zdrojů VÚPSV, v. v. i. 2018–2020 v mil. Kč
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Kontakty

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VÚPSV V PRAZE
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
+420 211 152 711
vupsv@vupsv.cz
datová schránka: xy9n88n
https://www.vupsv.cz
https://www.facebook.com/vupsv
https://www.linkedin.com/company/vupsv
https://twitter.com/vyzkumny
IČO: 45773009
DIČ: CZ45773009

VÝZKUMNÉ CENTRUM VÚPSV V BRNĚ
Joštova 218/10
602 00 Brno
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SENIOŘI

ZAMĚSTNANOST SOCIÁLNÍ DIALOG

RODINNÁ POLITIKA
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ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
ÚŘAD PRÁCE
PŘÍJMOVÁ POLITIKA
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ROVNÉ ZACHÁZENÍ

PENZIJNÍ REFORMA

MZDOVÉ A PLATOVÉ SYSTÉMY
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
SOCIÁLNĚ POJISTNÉ SYSTÉMY

VÝSTUPY Z VÝZKUMU
NEPODMÍNĚNÝ
ZÁKLADNÍ PŘÍJEM

