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Co se mění od ledna 2015?
Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí.
Zavádí se porodné i na druhé
dítě, senioři si na důchodech
polepší o zhruba 200 Kč
měsíčně a vzroste minimální
mzda.

blíží se vánoční svátky a konec
roku. Ten bývá obvykle spojen s bilancováním i se smělými plány
a předsevzetími do roku příštího.
Nebudu zde však hodnotit mé dosavadní působení v ministerském
křesle, protože si myslím, že to
přísluší jiným. A nechci ve svém
sloupku psát o změnách, které
nás čekají například již od ledna,
protože o tom se podrobně dočtete
v článcích tohoto prosincového čísla. Chtěla bych ale poděkovat týmu
lidí, který se nezalekl velké výzvy
a přišel se mnou na Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR. Stejně
tak jako těm, které jsem zde měla
možnost poznat. I když jsme měli
na některé věci rozdílný pohled,
chtěla bych všem vyjádřit obrovský
respekt za velký kus práce, který se
zde za letošní rok udělal.
Ale nesmíme se s tím spokojit
a musíme se nadále snažit. Je zde
stále mnoho věcí, které potřebují
změnu k lepšímu. Advent a doba
Vánoc by však měly být časem, který
strávíme daleko od shonu a stresu
běžných pracovních dní, v kruhu
svých nejbližších, rodiny a přátel. Časem, kdy opět zjistíme, co je v životě
důležité a na čem nám opravdu záleží. Chtěla bych vám tedy popřát co
nejvíce klidu, pohody a lásky, protože i sebehodnotnější štědrovečerní
dary nemohou tyto jedinečné chvíle
nahradit.
Šťastné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku.
Mgr. MICHAELA MARKSOVÁ
MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Potřebné a výhodné
dětské skupiny

vot, pomohou vyřešit chybějící místa
pro děti předškolního věku a doplní
současný systém péče o předškolní
děti. Založení takové skupiny bude
administrativně i ﬁnančně méně náročné, než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově

Už od 29. listopadu je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině. Ty usnadní rodičům lépe sladit rodinný a pracovní ži-

Pokračování na straně 2

Máme třetí nejnižší nezaměstnanost v EU
Česká republika měla letos v září po Německu a Rakousku třetí
nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech členských států Evropské unie, když dosáhla hranice 5,7 procenta.
Jde o nejlepší výsledek od vstupu
ČR do Evropské unie v roce 2004.
Německo podle Eurostatu vykázalo
za září míru nezaměstnanosti 5,0
procenta, u druhých Rakušanů činila 5,1 procenta. Slovensko mělo
míru nezaměstnanosti 13 procent,
Polsko 8,7 procenta. Průměr EU28
byl 10,1 procenta. „Čísla z Eurostatu jsou určitě dobrou zprávou. Je
vidět, že se Česká republika pomalu
dostává z krize a z nesmyslné politiky škrtů. Zároveň jsou tyto zprávy signálem, že se naše země opět
stává atraktivní pro nové zaměstnavatele. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Je důležité se zabývat jak mírou zaměstnanosti, tak ale i kvalitou

pracovního prostředí a výší mezd,“
poznamenala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Nová pracovní místa
Za poslední půlrok se daří vytvářet nová pracovní místa. Podle
statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo v říjnu volných 58 200 pracovních míst, tedy
meziročně více asi o 20 000. „V míře
nezaměstnanosti jsme skutečně
jedni z nejlepších v Evropě, situaci
pomohly zejména pozitivní vývoj
ekonomiky, samozřejmě sezonní
vlivy a rovněž významná aktivizační opatření, která ministerstvo

a Úřad práce ČR uplatňují na trhu
práce,“ uvedl náměstek ministryně
práce a sociálních věcí pro zaměstnanost Jan Marek. Svou roli podle
něj sehrálo i to, že se stále zlepšuje
spolupráce mezi Úřadem práce ČR

Rodina

Uplynulo 25 let od přijetí Úmluvy o právech dítěte
la ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová. „Konference poukázala na to, že existuje dobrá praxe,
kterou je potřeba šířit. Ministerstvo
přitom tvorbu takové praxe a její sdílení podporuje jako jednu ze čtyř základních priorit při naplňování vládou
schválené Národní strategie ochrany
práv dětí – Právo na dětství,“ dodala
ministryně.

Nový fenomén: kyberšikana
„Hlavním cílem bylo udělat pomyslnou inventuru v praxi, a to ve dvou
sférách. První a tradiční oblastí jsou
participační práva dětí. Konference
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U příležitosti 25. výročí přijetí Úmluvy o právech dětí se konala
v Brně 20. a 21. listopadu konference o ochraně práv dětí, na níž
se diskutovalo nejen o kyberšikaně.
Úmluva o právech dětí byla přijata 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN. Jedním z hlavních
pilířů úmluvy je pravidlo, podle nějž
dítě, které je schopné formulovat své
vlastní názory, má právo tyto názory
svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž
se jeho názorům musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku
a úrovni. „V naší zemi máme ještě
velké rezervy v naslouchání názorům
dětí na všechny záležitosti, které se
jich týkají – a to nejen v soudní praxi,
ale také v jiných sférách života, například při jejich vzdělávání či v oblasti
poskytování sociálních služeb,“ uved-

uznat náklady na provoz vlastního
zařízení nebo příspěvku na provoz
zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase
mohou využít slevu na dani, pokud
služby dětské skupiny využijí.
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Vážené čtenářky a čtenáři,

U prvního dítěte zůstane částka
porodného na 13 tisících korun,
u druhého půjde o 10 tisíc korun.
Ministryně
Michaela
Marksová prosadila zvýšení koeﬁcientu ze 2,4násobku na 2,7násobek
životního minima rodiny, takže
na porodné bude mít nárok širší
okruh rodičů. Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout
domácnosti s čistým příjmem
do 20 817 korun, u matky – samoživitelky do 13 176 korun. Polepší
si také ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly
od státu maximálně 19 500 korun
(nebo jen 13 tisíc), nově získají
23 tisíc korun. A nezáleží, zda půjde
o jejich první nebo následný porod.
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Porodné bude i na druhé dítě

poukázala na to, že existuje cesta, jak
umožnit dítěti, aby bylo slyšet, aby
byl jeho názor správně interpretován
a následně také vhodně zohledněn,“
uvedl Zdeněk Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu
dětí. „Druhým tématem byla kyberšikana, která je z hlediska mezinárodněprávní regulace relativně novým
fenoménem. Všichni tušíme, že je
nepředvídatelnou hydrou, a proto
chtěla konference lépe zmapovat její
chapadla,“ dodal Zdeněk Kapitán.
Na začátku listopadu byla zveřejněna britská nadnárodní studie EU
Kids Online, která poukazuje na stále
rostoucí nebezpečí internetu pro děti.
Podle ní meziročně vzrostl potenciál
kyberšikany ze 7 na 12 procent a nenávistných projevů ze 13 na 20 proPokračování na straně 3
cent.

a zaměstnavateli, která vede k cílenému zprostředkování zaměstnání.
Ministerstvo a Úřad práce ČR také
usilují o co nejefektivnější využívání
evropských prostředků v aktivní po(tz)
litice zaměstnanosti.

Co musí splňovat
sociální podniky?
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR připravilo seznam charakteristik, které by měly splňovat sociální podniky. V novém návrhu jsou
jasně deﬁnovány dva typy sociálních
podniků – klasický sociální podnik
a integrační sociální podnik.
Sociální podnik musí splňovat tyto
charakteristiky: Musí mít veřejně prospěšný cíl, přinášet sociální prospěch,
ekonomický prospěch, environmentální prospěch i místní prospěch. Bližší informace najdete na webu www.
ceske-socialni-podnikani.cz.
Ministerstvo se sociálnímu podnikání dlouhodobě věnuje a podporuje
jej. Z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu bylo již
poskytnuto více než 500 milionů Kč
na ﬁnancování nových sociálních
(tz)
podniků.

2 |Ministerstvo

Práce &

Co se mění od ledna 2015?
Pokračování ze strany 1

OZP

Ministerstvo upravilo posuzování
stupně závislosti u zdravotně
handicapovaných
Od poloviny listopadu letošního roku platí nová metodika, jejímž
zásadním přínosem je sjednocení posuzování na první a druhé
posudkové instanci, klade důraz na prevenci pochybení při posuzování stupně závislosti a zajištění možnosti rychlé a účinné
nápravy v konkrétních případech pochybení.

Peníze na sociální služby budou
rozdělovat kraje, které znají místní
chodci si tak již od Nového roku poČástka rozhodného příjmu, poposkytovatele mnohem lépe než lidé
lepší v průměru o 200 korun měsíčně. třebná pro účast na nemocenském
z ministerstva. Nově bude zákonem
Důchody starobní, invalidní, vdovské, pojištění, činí 2 500 Kč i v roce 2015.
stanovena výše procentního podílu vdovecké a sirotčí, přiznané před
Pojistné
každého kraje na celkovém ročním 1. lednem 2015, se zvyšují tak, že se:
objemu ﬁnančních prostředků vyčle- • základní výměra zvyšuje o 60 Kč
na sociální zabezpečení
něných ve státním rozpočtu. Dojde
na 2 400 Kč,
Nejvýznamnější změny:
tak ke stabilizaci a větší provázanosti • procentní výměra zvyšuje o 1,6 %
na střednědobé plány rozvoje sociálprocentní výměry, která náleží ke • částka průměrné mzdy pro účely
pojistného je 26 611 Kč,
ních služeb. Kraj bude mít také podni, od něhož se procentní výmě• maximální vyměřovací základ pro
vinnost určovat síť sociálních služeb
ra zvyšuje.
placení pojistného je 1 277 328 Kč,
na základě zjištěných potřeb obyvatel.
Zvýšila se minimální mzda
• rozhodná částka (daňový základ) zaProti zneužívání
kládající účast na důchodovém pojišPoctivě
pracovat
se
musí
vyplatit.
tění OSVČ, která vykonává vedlejší
doplatku na bydlení
Snažíme se proto postupně zvyšočinnost v roce 2015, je 63 865 Kč,
Nová pravidla pro vyplácení po- vat minimální mzdu, tak aby se její • minimální měsíční základ pro plamoci v hmotné nouzi pomohou řešit
úroveň přiblížila 40 procentům průcení záloh na pojistné pro OSVČ
bující obchod s chudobou na ubytov- měrné mzdy. Od ledna 2015 bude
vykonávající hlavní činnost za kanách. Zamezí se především zneuží- minimální mzda činit 9 200 korun,
lendářní měsíc, ve kterém byl (měl
vání doplatku na bydlení. Doplatek minimální hodinová mzda tedy
být) podán Přehled o příjmech
na bydlení bude podle návrhu nově vzroste z 50,60 koruny na 55 korun.
a výdajích OSVČ za rok 2014 a za
poskytován ubytovnám, které splní
Bude tak lépe plnit svoji ochrannou,
následující kalendářní měsíce, je
hygienické standardy kvality bydlení. ale i motivační funkci. Minimální
6 653 Kč – z toho minimální záloha
Zároveň bude možné poskytnout do- mzda se naposledy zvyšovala v srpna pojistné činí: 1 943 Kč, není-li
platek na bydlení osobám, které by- nu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla
OSVČ účastna důchodového spodlí na ubytovně, pouze se souhlasem
ření, 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna
zvyšována vůbec.
obce. Hygienické standardy kvality
důchodového spoření.
Nemocenské pojištění
bydlení a souhlas obce se budou vyža• minimální měsíční vyměřovací zádovat od května 2015. Bude také staklad pro OSVČ vykonávající vedRedukční hranice týkající se dennínovena maximální výše nájemného
lejší výdělečnou činnost za kalenho vyměřovacího základu, na základě
podle částky v daném místě obvyklé
dářní měsíc, ve kterém byl (měl
a normativních nákladů na bydlení po- kterého se vypočítá například nemobýt) podán Přehled o příjmech
censké, jsou pro rok 2015 následující:
dle zákona o státní sociální podpoře.
a výdajích OSVČ za rok 2014 a za
• první redukční hranice činí 888 Kč,
následující kalendářní měsíce, je
Valorizace důchodů
• druhá redukční hranice činí 1 331 Kč,
2 662 Kč – z toho minimální zálo• třetí redukční hranice činí 2 662 Kč.
ha na pojistné činí: 778 Kč, není-li
Od 1. ledna 2015 budou důchody Výše vyplácených dávek nemocenOSVČ účastna důchodového spoopět valorizovány podle 100 procent
ského pojištění bude od 1. 1. 2015
ření, 698 Kč, je-li OSVČ účastna
nárůstu spotřebitelských cen a o jed- upravena podle nové výše redukčdůchodového spoření.
(tz)
nu třetinu nárůstu reálné mzdy. Dů- ních hranic bez žádosti.

ICT

Díky nové metodice posuzování už
nebude docházet k případům, kdy
například postiženým lidem, trvale
připoutaným na lůžko, nebyl přidělen
nejvyšší stupeň u příspěvku na péči.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR (MPSV) tak vychází vstříc potřebám a připomínkám zdravotně postižených spoluobčanů a organizací,
které je zastupují. „Za dobu, co jsem
na ministerstvu, se na mě obrátila
spousta lidí, kteří měli špatnou zkušenost s posuzováním zdravotního
stavu. Častokrát se totiž stávalo, že
na jejich handicap nebyl při posuzování brán ohled, protože postižení neodpovídalo nějakým kritériím. Chtěli
jsme posuzování zlidštit a přiblížit
realitě, proto jsme vytvořili metodiku,
která by měla rychle napravit dosavadní stav,“ uvedla ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová.

Metodický pokyn pro
posudkové komise
Na základě analýzy posuzování
stupně závislosti pro účely nároku na příspěvek na péči a po více
než dvouletých praktických zkušenostech lékařské posudkové služby
sociálního zabezpečení s novým způsobem posuzování stupně závislosti
byl ministerstvem vydán Metodický
pokyn ředitele odboru posudkové
služby pro posudkové komise MPSV.
Jeho obsah reaguje rovněž na připomínky zástupců organizací osob se

Na přípravě
se podílí 24 pracovních týmů
Vzhledem k množství a komplexnosti požadavků na nové agendové
informační systémy se MPSV rozhodlo zapojit do přípravy a formulování vymezených funkčních požadavků pro otevřená výběrová řízení
i zaměstnance Úřadu práce ČR, re-
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Jednotný informační systém
práce a sociálních věcí
Předpokládaný harmonogram:
• vyhlášení otevřených výběrových řízení
agendových informačních systémů – IS
Zaměstnanost (24. 11. 2014). IS Sociální dávky a další dvě budou následovat
do konce prosince 2014,
• výběr dodavatelů – na přelomu
1. a 2. čtvrtletí 2015,
• zpracování konceptu realizace
– 2. čtvrtletí 2015,
• programování – 2. pololetí 2015,
• pilotní ověřování funkčnosti – 1. pololetí
2016,
• migrace dat – konec 1. pololetí a začátek 2. pololetí 2016,
• zkušební provoz – 2. pololetí 2016.
Souběžně budou probíhat příprava a realizace dalších zadávacích řízení.

Všechny tyto požadavky se staly
zásadním podkladem pro restrukturalizaci informačního systému a vybudování Jednotného informačního
systému práce a sociálních věcí. Doposud získané zkušenosti ukazují, že
implementace nových nebo modernizovaných informačních systémů si
vyžádá pravděpodobně jeden a půl až
dva roky před nasazením do ostrého
provozu.
MPSV předpokládá přechodné
období fungování současného systému společnosti OKsystem i v roce
2015 a 2016, zatímco bude probíhat
příprava na provoz následného informačního systému. S touto variabilitou řešení je počítáno v projednávané verzi státního rozpočtu.
(tz)

(tz)

Neregistrované sociální služby jsou jedním z problémů, který
chce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) řešit
razantněji. Tyto služby totiž nedostatečně chrání práva svých
klientů, dokonce je porušují.
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„Jsme první vedení ministerstva, kterému se od roku 2006 podařilo úspěšně dotáhnout výběr provozovatelů
ICT systémů k zahájení otevřeného
zadávacího řízení. Ministerstvo práce
a sociálních věcí chce být při výběru
poskytovatelů ICT služeb maximálně
transparentní a předejít problémům,
které se objevily za minulých vlád,
hlavně za působení ministra Drábka,“
uvedla ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová.
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR chce formou více veřejných
zakázek poptat a implementovat
nový, tzv. Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (JISPSV)
a související systémy a aplikace, tak
aby odpovídaly potřebám resortu
a potřebám podpory výkonu agend
resortu MPSV. Vše proběhne na základě modulové architektury nového
řešení JISPSV, a bude tedy poptávat
jednotlivé části JISPSV, informační
systémy, evidence či další části v několika navazujících a zároveň logických celcích.

nomovaných právních kanceláří a IT
odborníků. Za tímto účelem vzniklo
24 dočasných pracovních skupin,
které udělaly revizi a formalizaci požadavků v přibližně dvaceti dílčích
oblastech.
Výsledkem jednotlivých jednání
byla formulace funkčních požadavků na budoucí agendové systémy
pro oblast JISPSV – IS Zaměstnanost a IS Sociální dávky. V rámci
pracovních skupin vznikly i požadavky vytvářející vazbu na další informační systémy pro oblast JISPSV
– Integrovaná podpůrná a provozní
data. Ty byly dále vyhodnoceny specializovanou integrační skupinou
a formulovány jako předpoklady pro
dodavatele budoucího integračního
prostředí JISPSV – Provozní integrační prostředí.

zdravotním postižením. Metodika
byla do posudkové praxe oﬁciálně
aplikována od 15. 11. letošního roku
a v krátké době bude vydána rovněž
aktualizovaná metodika pro potřeby
lékařské posudkové služby České
správy sociálního zabezpečení. Metodický pokyn upřesňuje posudkové
zásady, kritéria a postupy při posuzování stupně závislosti, uvádí řadu
konkrétních případů, jak přistupovat
k hodnocení některých skutečností,
a dává oporu v neobvyklých situacích a případech. Metodický pokyn
je zveřejněn na webových stránkách
www.mpsv.cz v rubrice Zdravotní
postižení.

Neregistrované sociální služby
porušují zákon

Maximální transparentnost:
Otevřené zadávací řízení na informační systémy
První otevřené zadávací řízení s názvem Jednotný informační
systém práce a sociálních věcí – Informační systém zaměstnanost bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek a na profilu
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Předpokládaná hodnota zakázky byla vyčíslena na 286 milionů korun.
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Financování sociálních
služeb přechází na kraje
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Snazší výměna průkazu
pro handicapované
Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P
si budou moci vyměnit tyto průkazy
bez zbytečných administrativních
průtahů a správního řízení, které by
znovu posuzovalo jejich zdravotní
stav. Nárok na příspěvek na mobilitu
bude navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním
postižením ZTP nebo ZTP/P.
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Staří lidé a zdravotně postižení žijí
v některých pobytových zařízeních
v nedůstojných podmínkách a jen
obtížně se tomu brání. Nezřídka
jsou také zneužívány státní příspěvky na péči. Ministerstvo nyní představuje doporučený postup pro krajské úřady, který řeší problematiku
odhalování a postihu poskytování
neregistrovaných sociálních služeb.

Kdo může vykonávat
služby sociální péče?
Služby sociální péče může vykonávat jen poskytovatel na základě oprávnění neboli registrace. Toto oprávnění vydávají krajské úřady na základě
splnění zákonných podmínek, které
například vyžadují dostatečné materiální vybavení, vhodné technické
zázemí, správnou hygienickou úroveň a odborně způsobilý personál.
„Registrovaný poskytovatel je podle
zákona povinen mimo jiné uzavírat
smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, chránit práva uživatelů, dodržovat standardy služeb i limity úhrad
za poskytnuté služby. Navíc podléhá
kontrole krajských úřadů a inspekci
Úřadu práce ČR,“ říká náměstkyně
ministryně pro sociální a rodinnou

politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.
Neregistrované sociální služby
dnes stojí „mimo“ zákon. Jde zejména o služby ubytovací, stravovací
či ošetřovatelskou péči. Většinou
jsou vykonávány na základě živnostenského oprávnění, ale to zákon
nedovoluje, nebo prostřednictvím
asistentů sociální péče, často však
bez jakéhokoli oprávnění. MPSV odhaduje, že v ČR působí 80 subjektů,
které poskytují sociální služby neoprávněně, tedy bez příslušné registrace.

Postup stíhání
neregistrovaných služeb
Problematický je také institut
asistenta sociální péče. Zákon tuto
profesi zavedl proto, aby v lokalitách,
kde je obtížné zajistit řádnou sociální službu, mohla fungovat méně formální služba právě prostřednictvím
těchto asistentů. Nemusí totiž splňovat žádné kvaliﬁkační požadavky, jen
bezúhonnost, zletilost a zdravotní
způsobilost. Asistenti jsou dnes však
využíváni k jinému účelu, než zákon
zamýšlel. Poskytovatel bez registrace je „úkoluje“ v domovech a hotelech pro seniory, přitom tato zařízení
nesplňují zákonem dané podmínky.
Vzhledem k těmto skutečnostem
chce MPSV zvýšit tlak na kontrolu
a postihování těchto zařízení. Od začátku letošního roku se zvýšila pokuta za poskytování sociálních služeb
bez oprávnění z 250 000 Kč na 1 milion Kč, krajské úřady mohou pokutu
uložit opakovaně. MPSV navíc zpracovalo doporučený postup ke stíhání
neregistrovaných sociálních služeb.
Tento postup počítá i s větší informovaností potenciálních uživatelů
sociálních služeb a snahou zvýšit kapacity registrovaných poskytovatelů.
Ministerstvo také plánuje připravit
návrh legislativních změn, které tuto
problematiku pomohou řešit kom(tz)
plexněji.

Práce &
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Rodina
Nízko hodnocená zaměstnání Uplynulo
25 let od přijetí
se nemusí vždy vyplatit
Úmluvy o právech dítěte
(dojíždění, pracovní oděv či stravování mimo domov) ve výši dvou tisíc
korun měsíčně, sníží se jeho měsíční příjmy o 115 korun oproti situaci,
kdyby zůstal nezaměstnaný. Stejně
tak domácnosti se dvěma dospělými
a dvěma dětmi, v níž první dospělý
pracuje a druhý vstupuje do zaměstnání za minimální mzdu, se reálný
příjem sníží. Pokud jsou měsíční
výdaje na zaměstnání a na děti (školkovné/hlídání dětí) ve výši tří tisíc
korun, sníží se měsíční příjem takové rodiny o 731 korun.
Při přijetí lépe placené práce se
v řadě dalších případů příjmy domácností zvýší, rozdíl mezi zaměstnáním
a pobíráním sociálních dávek je však
často velmi nízký.
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Je výše minimální mzdy
v ČR dostatečná?

Finanční motivace k přijetí zaměstnání je u řady lidí malá a významnou
roli v tom hrají nízké mzdy včetně
minimální mzdy. Ukazuje to podrobná studie s názvem Kdy se práce
vyplatí, jejíž výsledky v listopadu zveřejnila vládní Agentura pro sociální
začleňování. „Výsledky studie umožňují trochu jiný pohled na problematiku nezaměstnanosti a tzv. závislosti
na sociálních dávkách, která je často
zmiňována veřejností i během předvolebních kampaní. Studie ukazuje,
že v řadě případů osobám, které už
tak složitě hledají slušně placenou
práci, hrozí po přijetí nízko hodnocené práce i pokles reálných příjmů
celých rodin. Přijetí často nejistého
zaměstnání pro ně může v dlouhodo-

bém výhledu znamenat riziko,“ říká
k výsledkům studie ředitel Agentury
pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Zaměstnání vs. pobírání
sociálních dávek
Studie představuje pět modelů domácností s různými počty dospělých
i dětí a to, jak se mění příjmy těchto domácností po přijetí zaměstnání
s různou výší mzdy od 8 500 Kč měsíčně (minimální mzda) do 14 500 Kč
měsíčně.
Jestliže osamělý dospělý, který žije
v nájemním bytě, přijme zaměstnání
za minimální mzdu a pokud jsou zároveň jeho náklady na zaměstnání

„Zajímavé je například sledovat, že
tříčlenná domácnost s jedním dítětem zůstává v situaci hmotné nouze
až do hrubé mzdy ve výši okolo 18
tisíc korun měsíčně, tedy i když budou oba rodiče pracovat za minimální
mzdu,“ poukazuje vedoucí expertního oddělení Agentury pro sociální začleňování Alena Zieglerová, která se
dlouhodobě zabývá oblastí zaměstnanosti. „Spíše než důsledek štědrého
systému jde o to, že ani zaměstnání
na plný úvazek nedostačuje k tomu,
aby domácnost pokryla základní výdaje, příjmy domácnosti zaměstnaných se často pohybují pod hranicí
absolutní chudoby. Svou roli hraje
i nízká úroveň minimální mzdy v České republice, která patří mezi jednu
z nejnižších v zemích OECD,“ uvádí
jedna z autorek výzkumu Lucie Trlifajová z Multikulturního centra Praha.
Studie popisuje i vliv dalších faktorů, které mohou ovlivnit motivaci
k přijetí zaměstnání. Jde například
o možnosti využití nelegálního zaměstnání nebo možné zadlužení
a uvalené exekuce na mzdu.
Celá studie i výtah z ní jsou k dispozici na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz.
ZDROJ: AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Pokračování ze strany 1

Nejvíce ohroženou skupinou se
přitom cítí děti ve věku od 9 do 12
let. „Techniky, kterými se na internetu útočí na děti, se překotně vyvíjejí,
a při jejich potírání tak mají pachatelé
vždycky velký náskok před těmi, kdo
s nimi zákonnými prostředky bojují.
To ztěžuje nejen trestní postih, ale
také prevenci,“ uvedl Roman Mráka
z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.
I jiné odborné poznatky prokazují,
že právě dobře nastavená prevence
by mohla pomoci k tomu, aby se
náskok pachatelů snížil, a zvýšil tak
bezpečí dětí na internetu. „Jsem přesvědčena, že výchova k jakési internetové gramotnosti, která naučí děti
i dospělé poznat, že internet je dobrý sluha, ale špatný pán, je opravdu
důležitá. Proto budeme podporovat
systémové aktivity k podpoře takového vzdělávání v rámci probíhající
transformace systému péče o ohrožené děti,“ uzavřela ministryně Michaela Marksová.

Světový den prevence
týrání a zneužívání dětí
Den předcházející dni přijetí
Úmluvy o právech dítěte (19. listopad) byl vyhlášen v roce 2000 Nadací ženského světového summitu
Světovým dnem prevence týrání
a zneužívání dětí. V České republice
si ho připomínáme od roku 2001. Letos se k této příležitosti konaly v Dětském krizovém centru v Praze Dny
otevřených dveří – ve středu 19. 11.
pro školy a následující den pro odbornou veřejnost. S činností centra
se přišlo seznámit 169 žáků základních a středních škol. Jejich dotazy
nejvíce směřovaly k právům dětí,
s pracovníky centra si děti ověřovaly, na co mají a nemají práva. „Děti
obecně bohužel nemají moc povědomí o svých právech. Rádi jsme využili příležitosti je seznámit s Úmluvou
o právech dítěte, přijatou Valným
shromážděním OSN,“ dodává k besedám se žáky zástupkyně ředitel-
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Přijetí nízko hodnoceného zaměstnání na úrovni minimální mzdy
může v některých případech vést k tomu, že rodinám poklesnou
příjmy oproti situaci, kdyby jejich členové zůstali nezaměstnaní
a pobírali sociální dávky.

ky Dětského krizového centra Mgr.
Veronika Andrtová. V diskuzích se
objevovaly často otázky k nonstop
Lince důvěry, kterou Dětské krizové centrum provozuje. „S čím mohu
volat, co s problémem linka udělá,
mohu volat kvůli kamarádovi, sousedovi, o kterém vím, že má problém
– takto zněly nejčastější dotazy dětí,“
shrnuje Mgr. Veronika Andrtová.

Děti by se neměly bát
svěřit se se svými problémy
Při povídání o týrání a zneužívání
dětí, roli OSPOD (tedy orgánů sociálně-právní ochrany dětí, tzv. sociálky) a Dětského krizového centra se
v besedách objevily obavy dětí, zda
na základě jedné modřiny, hádky
může dítě „sociálka vzít z rodiny“.
„Ve skupinkách při diskuzích jsme
se setkali s tím, že se děti bojí s problémem svěřit, protože se obávají, že
by byly poslány do dětského domova. Nedovedou si představit, že se jejich problémy dají řešit jinak, bojí se
požádat o pomoc, což je velká škoda.
Starší děti z gymnázia měly hodně
dotazů k vyhroceným rozvodovým
sporům rodičů, které mají negativní
dopad na děti. Nové a zajímavé pro
ně bylo slyšet o komplexní péči, podpoře nejen dítěti, ale i rodičům, rodině. Ptali se zvídavě na roli sociálních
pracovníků a psychologů, jak řeší
problémy dítěte s jeho rodiči,“ říká
ředitelka Dětského krizového centra PhDr. Zora Dušková, která je
současně předsedkyní Výboru pro
práva dítěte při Úřadu vlády.
ZDROJ: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. s. (tz)

Z regionů
Druhý pilíř důchodového
spoření skončí k 1. lednu 2016 Na Zlínsku se prezentují perspektivní pracovní obory

Kabinet Bohuslava Sobotky schválil materiál, jenž vychází z výstupu
Odborné komise pro důchodovou reformu a výsledku koaličního jednání
a který vyplývá z deklarace v programovém prohlášení vlády. Skončí tak
reforma důchodového systému ministra Drábka, která z průběžného systému vyváděla peníze, a tím přispěla
k deﬁcitu na důchodovém účtu.
Na základě koaliční dohody z 27. října byl výstup odborné komise aktu-

alizován, a to především s ohledem
na dosaženou shodu o termínu ukončení důchodového spoření k 1. lednu
2016. „Druhý pilíř byl prosazen s tím,
že má pomoci veřejnému pilíři, ale
skutečnost je jiná. Vloni druhý pilíř
odsál z veřejného pilíře více než 250
milionů korun a letos by to mělo být
podle odhadů 700 milionů. Byl nastaven tak, že většině lidí neprospíval,“
uvedla ministryně práce a sociálních
(tz)
věcí Michaela Marksová.

Jakou máme strategii
sociálního začleňování?
Prioritní témata Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR pro oblast sociálního začleňování do roku 2020 a přehled opatření, která mají vliv na boj
s chudobou – to obsahuje Strategie
sociálního začleňování 2014–2020,
kterou ministerstvo zveřejnilo na
svých webových stránkách a vydalo
i v tištěné verzi. „Strategie ukazuje
směr, kterým by se řešení sociálního
vyloučení měla ubírat, prosazuje společensky odpovědné hodnoty vztahující se k boji s chudobou a upozorňuje na nedostatky při hledání řešení,“
uvedla náměstkyně pro ochranu práv
dětí a sociální začleňování Jana Hanzlíková.
V době, kdy se v určitých místech
ČR projevuje napětí, jež je mimo jiné
i přímým důsledkem sociálního vyloučení, je důležité ukázat vůli se touto situací zabývat nejen zaváděním
konkrétních opatření, ale i budováním společenského diskurzu, který
povede k posílení společenské sou-

Do konce roku se v prostorách Krajské pobočky Úřadu práce ČR
ve Zlíně představují zaměstnavatelé, kteří působí ve strojírenství
a příbuzných oborech.
Akce s názvem Strojírenství – dobrá
volba se účastní i vzdělávací zařízení,
která připravují mladé lidi na práci
ve strojírenských profesích. Zástupci
Úřadu práce ČR pomohou návštěvníkům s orientací ve vzdělávací nabídce
škol, žákům pak s volbou nejvhodnější
profese z hlediska uplatnění na pracovním trhu a zprostředkují zaměstnání
uchazečům a zájemcům o zaměstnání.
„Počítáme s tím, že prezentaci strojírenských ﬁrem by mohlo zhlédnout
kromě návštěvníků a klientů Úřadu
práce ČR také sedm tříd základních
a šest tříd středních škol, které se
v této době účastní aktivit v rámci poradenských programů Informačního
a poradenského střediska pro volbu
povolání Úřadu práce ČR,“ říká ředi-

telka Krajské pobočky Úřadu práce
ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová. Podle
ní bude Úřad práce ČR v této praxi
pokračovat a představí lidem ﬁrmy
i z dalších odvětví. Od ledna by to měli
být zaměstnavatelé v gumárenském
a plastikářském průmyslu a následně
společnosti působící v dopravě.

O jaké pracovníky je zájem?
O kvaliﬁkované pracovníky v technických profesích mají zaměstnavatelé
tradičně velký zájem, a to napříč všemi
obory. Firmy nabízejí pracovní místa
např. pro obráběče kovů, zámečníky,
elektrikáře, soustružníky, slévače, svářeče a řezače plamenem, seřizovače,
strojírenské techniky, manipulační
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Vláda na svém jednání 12. listopadu podpořila rychlejší variantu ukončení druhého pilíře důchodového spoření. Ten tak bude
uzavřen s koncem příštího kalendářního roku.

a montážní dělníky nebo obsluhu obráběcích strojů. Přednost dávají proško(tz)
leným specialistům s praxí.

Na jihu Moravy se rozvíjí spolupráce Úřadu práce ČR a Lesů ČR
Spolupráce státního podniku Lesy České republiky a Úřadu práce ČR ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje vstoupila
do další fáze.

držnosti. Publikaci si můžete zdarma
stáhnout z www.mpsv.cz (Média a
veřejnost – Publikace MPSV – Rok
(tz)
2014).

Poté, co byl na konci října úspěšně
završen více než pětiměsíční projekt
zaměřený na aktivizaci dlouhodobě
nezaměstnaných, nahradil ho začátkem prosince projekt další, nazvaný
Nová šance. Potrvá do konce srpna
příštího roku.
V praxi to znamená, že u Lesů ČR,
respektive jejich regionální organizační jednotky Lesní závod Židlochovice,
bude v rámci programu Nová šance pracovat dalších osm vybraných
dlouhodobě nezaměstnaných. Tito
lidé budou v průběhu zimního období
vykonávat hlavně práce na opravách
a výstavbě oplocení u nových pěstebních ploch, čištění a údržbě silnic

nebo cyklostezek či likvidacích černých skládek. Předběžně se předpokládá, že na konci smluvního období
bude nejšikovnějším lidem nabídnut
u Lesů ČR trvalý pracovní poměr.

Program pro mladé do 30 let
V příštím roce pak Lesy ČR a Úřad
práce ČR předpokládají vstup do dalšího programu, a to získávání praxe
a zaměstnání pro mladé lidi do 30 let.
Mohlo by dojít k vytvoření až pěti pracovních míst v dělnických a technickohospodářských profesích. Absolventi
škol by tak mohli nejen získat první
pracovní zkušenosti a návyky, ale pře-

devším si v praxi ověřit v průběhu studií získané vědomosti. Nejlepší z nich
opět dostanou možnost získat u Lesů
ČR trvalé pracovní místo.
Náklady spojené s vytvořením uváděných pracovních míst jsou a budou
i nadále hrazeny společně ze zdrojů
Úřadu práce ČR a Lesů ČR. „Vnímáme velmi pozitivně rozhodnutí státního podniku Lesy ČR využívat naše
klienty a pokračovat ve vzájemné spolupráci. Řadí se tak mezi další odpovědné zaměstnavatele a dává příklad
ostatním společnostem. Věříme, že
takto nastavená vzájemná spolupráce povede k ještě většímu uplatnění
uchazečů na trhu práce. A to především v případě, kdy jsou dlouhodobě
v naší evidenci,“ vyzdvihuje Kateřina
Sadílková, pověřená řízením Úřadu
(tz)
práce ČR.

4 |ČSSZ

Práce &

12 |2014

sociální politika

Uvažujete o odchodu do důchodu?
Zjistěte si, zda máte „odpracované“ roky!
ČSSZ vám informativní osobní
list důchodového pojištění, který
obsahuje doby zaměstnání, tedy
pojištění potřebné pro přiznání důchodu, vypracuje zdarma. Při podání žádosti o důchod tak nemusíte
být zaskočeni případnými nesrovnalostmi či chybějícími údaji o vaší
výdělečné činnosti. V letošním roce
ČSSZ vypracovala 120 289 informativních osobních listů důchodového
pojištění.

censké, peněžitá pomoc v mateřství,
podpora při ošetřování člena rodiny apod.). Nově IOLDP obsahuje
i celkový počet neevidovaných dob
(včetně celkového součtu), které
chybějí mezi prvním a posledním
nárokovým dokladem občana. ČSSZ
o těchto dobách nemá v evidenci
žádné doklady. Právě informace
o neevidovaných dobách mohou
včas upozornit na konkrétní chybějící doby pojištění.

Informativní osobní list
důchodového pojištění

Co dělat, když v záznamech
chybějí doby pojištění?

Jde o přehled dob důchodového
pojištění každého pracujícího – ať
zaměstnance či osoby samostatně
výdělečně činné (OSVČ), které má
ve své evidenci ČSSZ. Dobu pojištění zaměstnanců předává do centrální evidence ČSSZ zaměstnavatel
formou evidenčních listů. Dobu pojištění OSVČ tamtéž zasílá příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení).
Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) obsahuje
i některé náhradní doby pojištění
(např. dobu studia, vojenské služby,
vedení v evidenci Úřadu práce ČR
jako uchazeče o zaměstnání apod.),
od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů (tj. hrubých výdělků)
a vyloučených dob (např. nemo-

K přiznání důchodu je kromě dosaženého důchodového věku nutná
i zákonem stanovená doba pojištění.
Stává se, že zaměstnavatelé nesplní
svou zákonnou povinnost a potřebné údaje o zaměstnancích ČSSZ
neoznámí, často se tak děje i v souvislosti se zánikem ﬁrem a podniků.
Chybějící doby pak mohou znamenat komplikace při získání nároku
na důchod, proto je vhodné si tyto
údaje včas ověřit. Pokud z IOLDP
zjistíte, že vám nějaké doby pojištění
v záznamech chybějí, můžete situaci
začít sami řešit. Zaměstnanci se mohou obrátit na zaměstnavatele, který
je poškodil, upozornit jej na pravděpodobné nesplnění jeho zákonné
povinnosti v oblasti evidenčních
listů a požádat jej o zaslání chybějících dokumentů na ČSSZ. Pokud
tento postup selže (zaměstnavatel
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Nejen dosažený věk rozhoduje o nároku na důchod. Důležité jsou
i „odpracované“ roky. Pokud si nejste jisti, kolik máte odpracováno, požádejte Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ)
o informativní osobní list důchodového pojištění.

nekomunikuje) nebo není možný
(zaměstnavatel zanikl), může se pojištěnec obrátit na kteroukoliv OSSZ.
Na základě takového upozornění
OSSZ zahájí u existujícího zaměstnavatele řízení, jehož výsledkem
je zpravidla zajištění chybějícího
evidenčního listu důchodového pojištění. V případě zaniklého zaměstnavatele OSSZ poradí, jakým dalším
způsobem je možné chybějící dobu
zaměstnání prokázat, případně provede rekonstrukci evidenčního listu
důchodového pojištění.

Kontroloři navštívili každého sedmého
v pracovní neschopnosti
Od začátku letošního roku do konce září bylo
provedeno téměř 130 tisíc kontrol dodržování
režimu dočasně práceneschopného pojištěnce.
Vzhledem k tomu, že za toto období bylo ukončeno
přes 931 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti,
byl zkontrolován každý sedmý práceneschopný pojištěnec v ČR. Pochybení při dodržování zákonem stanoveného režimu pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) odhalili u 2 433 osob na tzv. neschopence.
V důsledku toho jim odňali nebo snížili nemocenské.
Lidé čerpající nemocenské jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné
pracovní neschopnosti. Místo musí být označené jmenovkou a musí mít funkční zvonek, aby byla kontrola možná.
Vycházky povoluje ošetřující lékař v celkovém rozsahu
max. šest hodin denně (v jednom nebo více intervalech),
a to v době od 7 do 19 hod. Ve výjimečných případech
u vážně nemocných může ošetřující lékař povolit po předchozím písemném souhlasu OSSZ neomezenou dobu vycházek. Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí
pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru,
z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. V případě, že dočasně práceneschopné při kontrole nezastihnou
na uvedené adrese, písemným oznámením je vyzvou, aby
kontaktovali OSSZ. Prokáže-li se, že k porušení skutečně
došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. ZDROJ: ČSSZ

Kontroly dodržování režimu dočasně
práceneschopných pojištěnců
(leden až září 2014)
Kraj

Počet provedených kontrol

Počet
postihů

Jihočeský

7 151

101

Jihomoravský

17 987

189

Karlovarský

5 864

152

Královéhradecký

9 905

183

Liberecký

4 258

121

Moravskoslezský

15 700

234

Olomoucký

8 565

148

Pardubický

8 989

192

Plzeňský

11 215

346

Hl. město Praha

6 474

57

Středočeský

12 843

171

Ústecký

9 441

230

Vysočina

4 917

92

Zlínský

5 618

217

Celkem ČR

128 927

2 433

Paragrafy

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace
mezi ČSSZ a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou.
Ti, kteří zatím nedokážou elektronické podávání tiskopisů zajistit,
budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat
papírové tiskopisy. „Novela vůbec
neznamená, že Česká správa sociálního zabezpečení do budoucna ustupuje od svého cíle motivovat a získat
další klienty pro elektronickou komunikaci, či dokonce brání digitalizaci veřejné správy a jde takříkajíc
proti proudu. Smyslem elektronické
komunikace s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné
potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by
mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky,“

sdělil ústřední ředitel České správy
sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun.

Elektronická komunikace
je stále preferována
Počet osob komunikujících s ČSSZ
pouze elektronicky neustále stoupá.
Nejvíce zaměstnavatelé elektronicky
zasílají evidenční listy důchodového
pojištění, jich se přijalo v letošním
roce již téměř 4,5 milionu. ČSSZ je
na elektronickou komunikaci s klienty již několik let připravena. Aktivně
ji jako efektivní způsob komunikace,
který nabízí snižování administrativní
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Od ledna ruší zákon povinnou elektronickou
komunikaci s ČSSZ

zátěže na obou stranách, podporuje.
Elektronická komunikace s ČSSZ se
v žádném případě neomezuje na zasílání elektronických podání (tiskopisů) prostřednictvím datové schránky.
Elektronické podání je možné zaslat
i bez jejího použití, pokud bude podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem.
ZDROJ: ČSSZ

Podat žádost můžete
různými způsoby
Žádat o IOLDP je možné jednou
za kalendářní rok. Na www.cssz.cz
je k dispozici tiskopis Žádost o zaslání informativního osobního listu.
Vyplněný formulář (uveďte rodné
číslo, jméno a příjmení, rodné příjmení a adresu, kam chcete IOLDP
zaslat), se posílá na adresu: ČSSZ
– odbor správy údajové základny,
Křížová 25, 225 08 Praha 5. Úřad má
na vyhotovení IOLDP 90 dnů od do-

ručení žádosti. Kromě toho lze žádost odeslat v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny (posta@cssz.cz) nebo do datové
schránky ČSSZ (ID: 49kaiq3). Žádost musí navíc obsahovat ID datové schránky, na níž bude informativní list zaslán. O IOLDP lze žádat
i prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
Tento způsob mohou v současné době využít vlastníci datových
schránek.
ZDROJ: ČSSZ

Odškodnění

Příplatky k důchodu nejen za křivdy
způsobené komunistickým režimem
se vyplácejí již deset let
Kromě pojistného na sociální zabezpečení, důchodů a nemocenského pojištění mají pracovníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) na starost také agendu odškodnění.
ČSSZ vyplácí odškodnění účastníkům národního boje za osvobození
Československa v letech 1939–1945,
politickým vězňům z období komunistického režimu v letech 1948–1989
a některým pozůstalým osobám po nich.
Nároky na odškodnění podle zvláštních
právních předpisů jsou vypláceny jako
příplatek k důchodu, zvláštní příspěvek
k důchodu nebo jednorázová peněžitá
částka osobám, které splnily zákonné
podmínky. ČSSZ od roku 2004 na těchto dávkách vyplatila 7,96 miliardy Kč.

Co zahrnuje
agenda odškodnění?
Agenda odškodnění za odbojovou
činnost za války a za některé křivdy
způsobené komunistickým režimem
zahrnuje:
• Příplatek k důchodu pro účastníky odboje za I. a II. světové války
a některé pozůstalé po nich. Kromě toho účastníkům odboje za světových válek, některým osobám
pronásledovaným komunistickým
režimem a některým pozůstalým
po těchto zmíněných osobách náleží rovněž zvláštní příspěvek k důchodu. Nárok na obě dávky zakotvuje zákon č. 357/2005 Sb.
• Příplatek k důchodu ke zmírnění
křivd způsobených komunistickým režimem podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ten náleží politickým vězňům z doby komunistického režimu a některým pozůstalým
po nich. Politickým vězněm je osoba, která byla odsouzena a vykonala trest odnětí svobody nebo vazbu
pro trestný čin, za který byla rehabilitována. Příplatek náleží také
některým pozůstalým po osobách,
které zemřely násilnou smrtí při
pokusu o překročení československých státních hranic.
• Nárok na poskytnutí jednorázové
peněžní částky pro osoby, které nesplňují podmínky pro poskytování

příplatku nebo zvláštního příspěvku
k důchodu jen proto, že nepobírají
důchod z českého důchodového
pojištění. Tento nárok upravuje zákon č. 108/2009 Sb.
• Podle zákona č. 262/2011 Sb.,
o účastnících odboje a odporu
proti komunismu, účinného od
17. 11. 2011 mohou osoby, kterým
bylo Ministerstvem obrany ČR vydáno osvědčení, požádat o zvýšení procentní výměry důchodu, pokud jejich
důchod nedosahuje minimální výše
uvedené v tomto zákoně.

Valorizace
příplatků k důchodům
K 30. září letošního roku byl příplatek k důchodu podle nařízení vlády 622/2004 Sb. vyplácen 5 434 osobám, příplatek k důchodu podle zákona
č. 357/2005 Sb. 8 850 osobám a zvláštní příspěvek k důchodu 17 174 osobám. Jednorázová peněžní částka byla
za dobu účinnosti zákona č. 108/2009
Sb. vyplacena 239 osobám. Do oblasti
odškodňování, které prováděla ČSSZ
v minulých letech, patřilo také poskytování jednorázové peněžní částky
některým obětem nacistické perzekuce, příslušníkům československých
zahraničních armád a spojeneckých
armád v letech 1939 až 1945, dalším
účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám
z rasových či náboženských důvodů
soustředěným do vojenských pracovních táborů, lidem, kteří se z těchto
důvodů ukrývali, a osobám odvlečeným do SSSR nebo do táborů (gulagů),
které SSSR zřídil v jiných státech.
Vyplácené příplatky k důchodu podle
nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a příplatky k důchodu podle zákona č. 357/2005
Sb. budou stejně jako všechny druhy
důchodů od lednové splátky 2015 valorizovány. Zvýší se o 1,6 procenta celkové
částky příplatku. Více informací k agendě odškodnění je k dispozici na www.
ZDROJ: ČSSZ
cssz.cz/cz/odskodneni/.
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METR

Sdílené pracovní místo jako nástroj podporující další vzdělávání
Zatímco poptávka po možnostech pracovat na různé formy
zkrácených úvazků v ČR roste, nabídka tomu zdaleka neodpovídá. Zlepšit situaci by měl i projekt, který se zabývá konceptem
sdílení pracovních míst.

Modely sdíleného
pracovního místa
Cílem projektu s názvem Sdílení
pracovních míst jako forma podpory
MEzigeneračního TRansferu kompetencí mezi pracovníky (METR) je prozkoumat a vyhodnotit potenciál sdílení
pracovních míst a navrhnout, jakým
způsobem z tohoto konceptu učinit
nový nástroj podpory zaměstnanosti
a dalšího profesního rozvoje vybraných skupin ohrožených na trhu práce.
Sdílená pracovní místa ve spojení
s přenosem kompetencí a zkušeností,

jak naznačují praxe v zahraničí a první výsledky v ČR, v sobě navíc nesou
jak potenciál podpory zaměstnanosti,
tak i potenciál rozvoje zaměstnanců,
který by se mohl stát vhodnou motivací pro zaměstnavatele. Jde o jednu
z mála ﬂexibilních forem práce, která
v sobě současně nese i potenciál rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím
transferu znalostí a kompetencí mezi
sdílejícími pracovníky.
V současné době jsou na trhu práce
uplatňovány dva hlavní modely sdíleného pracovního místa:
• tzv. model dvojčat
Sdílení pracovního místa v původním významu – dva zaměstnanci se
dělí o jednu pracovní pozici a mají
stejnou náplň práce, kterou každý
vykonává v jiné dny pracovního týdne. Oba mají stejný díl zodpovědnosti a musí pracovat jako jeden pracovní minitým. Tento model tudíž
vyžaduje dostatečnou komunikaci
mezi pracovníky, ale zároveň nabízí „dvě hlavy“ na plnění úkolů jedné
pracovní pozice.
• tzv. islandský model
Sdílení pracovního místa v inovované podobě – dva zaměstnanci sdílejí pracovní pozici, ale ne již náplň
práce. Liší se také jejich zodpovědnost. Tudíž i na sdíleném pracovním místě mohou pracovat jedinci
s různými kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a stylem práce,
protože efektivitě práce prospívá to,
že se doplňují a vzájemně obohacují. Obvykle jeden pracovní den v týdnu pracují společně, aby docházelo
k intenzivní komunikaci a předávání
informací.

Dvojnásobek
schopností a zkušeností
FOTO: © DEKANARYAS | DREAMSTIME.COM

Alternativní pracovní úvazky pomáhají zapojit do pracovního procesu
i skupiny lidí, které by jinak zůstaly
bez práce. Patří k nim například matky na rodičovské dovolené, studenti
či senioři. Takto si mohou udržovat
kontakt se svou profesí a prohlubují si kvaliﬁkaci. Alternativní úvazky
zároveň pomáhají ﬁrmám efektivněji
zajistit sezonní výkyvy nebo činnosti,
které svým záběrem nenaplňují zcela rozsah pracovní doby, a přinášejí
tak vyšší ﬂexibilitu.
Úskalím alternativních úvazků
jsou vyšší nároky kladené na manažery, na organizaci práce zaměstnance, na řízení jeho činnosti
a kontrolu odvedené práce, včasné
a úplné sdílení informací mezi zúčastněnými stranami. Obnáší to i počáteční vyšší nároky na reorganizaci
pracovních činností nebo při vedení
lidí užívajících těchto forem práce.
Na druhou stranu si ale ﬁrmy udrží
zkušené zaměstnance se znalostmi
a kontakty z oboru, kteří by jinak
odešli, zvýší se zároveň loajalita zaměstnanců.

Tohoto potenciálu lze nejlépe využít v rámci podpory zaměstnanosti
a uplatnitelnosti rodičů vracejících
se z rodičovské dovolené i v rámci
podpory agemanagementu a mezigeneračního transferu znalostí
a kompetencí mezi absolventy a staršími pracovníky.

Flexibilní formy práce v ČR
V roce 2013 pracovalo v České republice na částečný úvazek jen 11 procent žen a 3,3
procenta mužů. Průměr v Evropské unii je přitom 32,7 procenta žen a 9,8 procenta mužů
(Eurostat, 2013). Tato čísla však nemusejí vždy znamenat, že lidé s částečným úvazkem si
tuto formu práce vybrali dobrovolně. Například v České republice je mezi těmi, kteří mají
částečný úvazek, celkem 17,2 procenta žen a 11,4 procenta mužů, které k tomu donutil
zaměstnavatel. Sami by raději pracovali na plný úvazek. V naší zemi bohužel platí, že najít
místo s částečným úvazkem či jinou ﬂexibilní formou práce je velmi složité. Větší šance je
v centrech regionů a ve větších městech jako Praha, Brno, Ostrava. V menších městech
je to téměř nemožné. Důvodem tohoto stavu je obava zaměstnavatelů z neznámého – bojí
se nových forem organizace práce, neznají legislativu a netuší, jaké výhody jim ﬂexibilní
formy práce mohou přinést.

Potenciál sdíleného
pracovního místa
Mezi nejpodstatnější výhody sdíleného pracovního místa tak patří
možnost sdílení informací, vzájemná

Mnoho lidí se domnívá, že díky
sdílení pracovních míst vzniká více
problémů, než se jich vyřeší, jako
např. organizační zmatek, dvojnásobné pracovní úsilí i náklady.
Na druhou stranu pokud se dva lidé
dělí o stejnou pracovní pozici, získá
tak ﬁrma dvojnásobek schopností
a zkušeností, pokrytí pozice během
365 dní v roce a jednodušší plánování nástupnictví.
Cílený rozvoj sdílených míst
a nástrojů usnadňujících jejich implementaci může významně napomoci většímu zájmu o tuto formu
flexibilní práce. Podpora sdílených
úvazků bude vítaná jak pro zaměstnavatele, kterým umožní udržet
si zaměstnance, kteří z různých
důvodů preferují nižší úvazek, tak
i pro potenciální zaměstnance
z vybraných skupin ohrožených
na trhu práce. Navíc v sobě tento
koncept nese velký potenciál pro
další rozvoj zapojených zaměstnanců díky vzájemnému transferu
kompetencí.
ZDROJ: FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

podpora kreativních činností a možnost zastoupit se v době nepřítomnosti stejně jako efektivnější a ﬂexibilnější práce s časovým rozvrhem
nebo možnost rozdělit si činnosti tak,
aby maximálně vyhovovaly všem zúčastněným.

Projekt

Zaměstnavatelé a uchazeči o zaměstnání si často
nerozumějí. Pomoci má aktivní matching
V listopadu skončil dvouletý projekt Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu. Jeho výsledkem je
nová metodika, která využívá to nejlepší z českého a švédského
přístupu k monitorování potřeb trhu práce.
Rychle se měnící požadavky pracovního trhu a vývoj v jednotlivých
oborech vyžadují, aby se při hledání
zaměstnanců a na pohovorech spíš
než o formálních záležitostech, jako
jsou stupeň a druh vzdělání uchazeče,
mluvilo o jeho pracovních kompetencích. Navíc zaměstnavatelé a uchazeči
o zaměstnání si často nerozumějí, konkrétní charakteristiky, např. ﬂexibilitu,
mají deﬁnovány odlišně. „Naši švédští kolegové říkají, že nezaměstnaný
si představí, že může přijít do práce
a odejít z práce, jak se mu to hodí. Zaměstnavatel ale čeká, že člověk přijde,
kdy zaměstnavatel potřebuje, a odejde
co nejpozději. Je ﬂexibilitou myšlena
ochota dojíždět? Nebo to, že se člověk umí rychle přeorientovat na nový
pracovní úkol?“ říká Lenka Klimplová,

manažerka projektu, na němž spolupracovaly katedra sociální politiky
a sociální práce Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity v Brně
a švédský úřad práce (Arbetsförmedlingen), jež má s obdobnými projekty
řadu mezinárodních zkušeností.

Jak dostat správné lidi
na správná místa?
Cílem česko-švédského projektu bylo nalézt, porovnat a zhodnotit
konkrétní nástroj politiky zaměstnanosti v ČR a ve Švédsku – metodiku
monitoringu, analýzy a prognózy kvaliﬁkačních a kompetenčních potřeb
na regionálním trhu práce. Používaly
a testovaly se tyto prvky švédského
přístupu:

• osobní dotazování u zaměstnavatelů prováděné zkušenými pracovníky zapojených úřadů práce,
• akcentace speciﬁckých regionálních/lokálních podmínek,
• mapování širšího okruhu kompetencí (nejen požadavků na formální
kvaliﬁkaci).
Nová metodika byla na podzim
loňského roku testována u 200 zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji
napříč různými sektory. Toto pilotní
testování sloužilo jako základ hodnocení a následného doporučení, jak
novou metodiku zavést do praxe poradenství na trhu práce a efektivněji
přiřazovat uchazeče o zaměstnání
na volná pracovní místa (aktivní
matching: jak dostat správné lidi
na správná místa). V průběhu dvou
let projektu proběhla celá řada seminářů, workshopů a závěrečná konference. Současně projekt napomohl
k navázání kontaktů mezi různými
zainteresovanými organizacemi.

Umět deﬁnovat
pracovní kompetence
Dříve se v České republice prováděla vesměs kvantitativní šetření, kdy čísla nevystihovala to, co zaměstnavatelé
požadují. V rámci kvalitativního pilotního šetření se tazatelé z řad pracovníků
Úřadu práce ČR vyptávali u dvou set
zaměstnavatelů na jejich personální
potřeby. Přiměli je tak, aby si stanovili,
co je pro ně opravdu důležité, a formulovali své požadavky na pracovní sílu
nejen v termínech profesí, ale i kompetencí. Ukázalo se, že manažeři či majitelé ﬁrem znají náplň práce zaměstnanců v klíčových profesích, ale neumějí
ji deﬁnovat jako kompetence. Častěji
než o kompetencích zaměstnavatelé
mluvili o charakterových vlastnostech
– např. spolehlivosti a hodnověrnosti.
Pracovníci Úřadu práce ČR jednak
představili zaměstnavatelům své služby (dotace na zřízení pracovního místa, pomoc při organizaci výběrového
řízení apod.), jednak od nich získali
podrobnější informace o požadavcích
na zaměstnance a jejich kompetence
a v mnoha případech s nimi navázali
užší spolupráci.
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Důležitá spolupráce
se zaměstnavateli

Přijímací řízení se často komplikuje tím, že zaměstnavatelé nedokážou správně deﬁnovat pracovní kompetence nabízené pozice a některé charakteristiky (např. ﬂexibilitu) vnímají jinak než uchazeči o zaměstnání.

Praktický problém nastal v okamžiku, kdy podle zpřesněných požadavků měli pracovníci Úřadu práce ČR
v databázi vyhledat uchazeče o zaměstnání. Chybějí informační systémy, které by jim pomáhaly vyhledávat
relevantní uchazeče, používané systémy nenabízejí možnost zachycovat
získané podrobnější informace. Proto
se v rámci projektu používaly papírové záznamy o nabízeném pracovním
místě, kde se scházely všechny informace poskytnuté zaměstnavatelem
i uchazeči. Zájemci tak byli na volná
pracovní místa vyhledáváni na základě osobní znalosti zprostředkovatelek.
To je v České republice velmi problematické, protože zprostředkovatelka

se stará v průměru o 600 uchazečů
o zaměstnání (pro srovnání ve Švédsku je to kolem 140 uchazečů, protože
úřady práce mají více zaměstnanců).
Pracovníci Úřadu práce ČR hodnotili
kontakt se zaměstnavateli jako zásadní
a primární, ale s přibývající agendou
tyto kontakty postupně počátkem tohoto století úplně vymizely. Úřad práce ČR se již před rokem začal k bližší
spolupráci se zaměstnavateli vracet,
byli přijati noví zaměstnanci, nicméně
jejich počet je stále nedostačující. Například kontaktní pracoviště Brno-město má nyní na spolupráci se zaměstnavateli vyčleněny čtyři pracovníky.

Ve Švédsku se provádí
i prognózování
Ve Švédsku je tento způsob monitoringu navázán na prognózování. Dvakrát ročně se sběru dat účastní téměř
všichni zaměstnanci úřadů práce napříč odděleními. Během krátké doby
sesbírají velké množství dat, pomocí
nichž je pak možné prognózovat a směrovat nejen uchazeče o zaměstnání, ale
i vzdělávací a rekvaliﬁkační programy.
Komplexní informační systém podporuje nejen práci zprostředkovatelů, ale
i dalších sociálních partnerů i rozhodování samotných uchazečů o zaměstnání. České podmínky prozatím umožňují jen průběžný monitoring, který sice
dovoluje reagovat na aktuální požadavek konkrétního zaměstnavatele, ale
při stávajícím počtu zaměstnanců Úřadu práce ČR nelze dlouhodoběji plánovat rekvaliﬁkační kurzy apod.
Uplatnění aktivního matchingu je
komplexní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Jeho výsledným požadovaným efektem by mělo být dlouhodobé zvýšení zaměstnanosti v regionu.
Projekt Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním
trhu byl ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna(tz)
nost a státního rozpočtu ČR.
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Český byznys se stává přátelský rodině
Dalších šest organizací bylo oceněno certifikátem Společnost
přátelská rodině. Slavnostní předávání se konalo v rámci odborné konference občanského sdružení Síť mateřských center, která se uskutečnila 24. listopadu v Muzeu hlavního města Prahy.

Slavnostního předávání certiﬁkátů Společnost přátelská rodině se zúčastnila
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, která ocenila přínos projektu Sítě mateřských center, jenž významně podpoFOTO: ARCHIV MPSV
ruje prorodinná opatření.
Pro získání ocenění Společnost
přátelská rodině musí organizace prokázat, že má dobře nastavené zaměstnavatelské podmínky (management
mateřské a rodičovské dovolené, ﬂexibilní formy práce, diverzitu pracovních týmů, rovné odměňování, rovné

příležitosti), vyvíjí nebo podporuje prorodinné aktivity, zabývá se společenskou odpovědností a pečuje o zdravé
prostředí své ﬁrmy. Loni a letos Síť
mateřských center v rámci projektu
zatím ocenila 57 organizací na krajské
a 16 na celorepublikové úrovni.
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Přínos projektu pro ﬁrmy
O udělení certiﬁkátů rozhodla
pětičlenná odborná porota. Ta si
všímala zejména výjimečnosti některých zaměstnavatelských podmínek
nebo prorodinných opatření, úrovně
zakotvení prorodinných politik ve
ﬁremní kultuře a také trvalého charakteru zavedených opatření. „Shodli jsme se, že ﬁremní prostředí se
za deset let změnilo, proto je třeba
vyzdvihnout to, co je dnes výjimečné.
Navíc samy ﬁrmy, které se nejprve
obávaly náročnosti soutěže, ocenily
příležitost zamyslet se a inspirovat
se k dalším opatřením, která usnadňují rodinám sladit práci se životem
rodiny,“ vysvětlila prezidentka Sítě
mateřských center Rut Kolínská přínos soutěže pro ﬁrmy.
A kdo byl letos oceněn certiﬁkátem Společnost přátelská rodině?
• Clearstream Operations Prague,
s. r. o.,
• Česká spořitelna, a. s.,
• Deutsche Börse Services, s. r. o.,
• ExxonMobil Business Support
Center Czechia, s. r. o.,
• HENNLICH, s. r. o.,
• UNILEVER ČR, spol. s r. o.
Čestné uznání HR oddělení pak
získaly Česká pošta, s. p., a Komerční banka, a. s.
ZDROJ: SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER

Kulatý stůl

Jak zlepšit postavení lidí 50+
a pečujících osob?
V Poslanecké sněmovně se 20. listopadu konal kulatý stůl,
na němž se diskutovalo, jak zlepšit postavení lidí po padesátce
a lidí pečujících o své blízké. Na akci byla také představena
doporučení, která zpracovali členové a členky Platformy proti
vícenásobné diskriminaci.
„Kulatý stůl je velmi důležitou
aktivitou pro prosazování zlepšení
situace lidí 50+, je prostředkem, jak
přímo působit na osoby v rozhodovacích pozicích a diskutovat s nimi,“
vysvětluje důvody uspořádání kulatého stolu ředitelka obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+ Linda
Sokačová. Alternativa 50+ na základě přímé práce s cílovou skupinou
osob 50+ a pečujících odhalila časté
prolínání různých forem diskriminace, především věkové a genderové. Proto Alternativa 50+ iniciovala
vznik Platformy proti vícenásobné
diskriminaci, která by toto bílé místo
měla zaplnit. Platforma propojuje organizace (neziskové, veřejné i soukromé) a osobnosti z oblasti věkové
a genderové diskriminace a vytváří
sítě mezi nimi. Toto síťování umožňuje výměnu informací a prosazování systémových zlepšení u politiků,
zaměstnavatelů i odborné veřejnosti.
Členy platformy jsou i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Stínová zpráva Platformy
proti vícenásobné diskriminaci
V rámci Platformy proti vícenásobné diskriminaci vznikla stínová zpráva
zabývající se postavením osob zasažených diskriminací a prosazováním
opatření, která mají zlepšit jejich situaci. Obsahuje také návrhy a doporučení pro zlepšení postavení lidí po padesátce a pečujících osob. Alternativa
50+ a Platforma proti vícenásobné diskriminaci je budou prosazovat na politické úrovni, aby vstoupily v platnost
a došlo k zásadní společenské změně.
Stínová zpráva se zaměřuje na to, jak
česká společnost vnímá stárnutí a jaký
respekt pociťuje k lidem, které považuje za starší občany, a cílí na oblasti
jako trh práce, celoživotní vzdělávání,
systém sociálního zabezpečení nebo
důchodová reforma. Stranou nezůstává ani legislativní a institucionální
zabezpečení věkové diskriminace
a demograﬁckého stárnutí.
ZDROJ: ALTERNATIVA 50+

Pracovníci sociálních služeb se učí využívat moderní informační technologie

Hlavním cílem projektu je vytvořit zcela nové a ojedinělé vzdělávací programy pro zavádění nových
inovativních prvků při poskytování
sociálních služeb. Současně bude
prohloubena nabídka dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji.

Využití iPadů
První vzdělávací program – Základní využití iPadů pro činnost pracovníků v sociálních službách a pro
alternativní komunikaci s klienty
– v rozsahu 48 hodin je orientován
na využití iPadů v praxi sociálních
služeb jejich zavedením do denní praxe s důrazem na plánování, vedení

záznamů sociální služby a speciﬁka
komunikace s klienty s různou formou postižení – využití metod alternativní a augmentativní komunikace.
Nedílnou součástí je i zavedení těchto
technologií v rámci celé organizace.
To má za cíl zvýšit efektivitu práce
organizace, zkvalitnit služby poskytované svým klientům a v neposlední
řadě zefektivnit náklady organizace.
Výuka probíhala v měsíci září a říjnu
a měla 11 úspěšných absolventů.

Telemedicína
Hlavním cílem programu s názvem Telemedicína v celkovém
rozsahu 24 hodin je seznámit pra-
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Česká asociace pečovatelské služby realizuje zcela ojedinělý
projekt s názvem Moderní vzdělávání pracovníků v sociálních
službách. Ten se zaměřuje na využití moderních informačních
technologií při poskytování sociálních služeb.

covníky s myšlenkou využití iPadů
se zaměřením na poznatky z oboru
telemedicíny a jejich propojením
s praxí sociálních služeb. Jde o
konkrétní postupy, kdy jsou služby
poskytovány na větší vzdálenosti.
Ty umožňují primárně zasílání informací, využitelné například pro
distanční hodnocení výsledků nebo
konzultaci s odborníkem na dálku.
Výuka se uskutečnila v měsíci říjnu
a listopadu a měla deset úspěšných
absolventů.

Polohování klientů
Třetí, 16hodinový program Polohování klientů si klade za cíl seznámit pracovníky s významem
a technikami polohování klientů
a významem preventivních opatření
v praxi sociálních služeb. Pracovníci
získali základní přehled o možnostech aktivizace, o způsobech a zása-

dách polohování klientů, o druzích
manipulačních technik při práci
s klientem v praxi sociálních služeb
u jednotlivých forem a druhů postižení. Výuka se uskutečnila v měsíci
listopadu a měla 12 úspěšných absolventů programu.

Výhody e–learningu
Každý vzdělávací program je zajištěn v prezenční a e-learningové
formě. Kombinace prezenční a e-learningové formy studia je zcela
unikátní, neboť umožní účastníkům
vzdělávání opakovaně si připomenout a dlouhodobě osvojit vědomosti a praktické dovednosti z prezenční
(tz)
formy studia.

Křížovka
Vláda chce zlepšit situaci na trhu práce, a proto projednala aktivizační opatření, která mají zvýšit zaměstnanost. Ve spolupráci se sociálními partnery bylo navrženo
37 opatření legislativní i nelegislativní povahy. Kontrola plnění těchto opatření bude realizována v … (viz tajenka)
Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu redakce novin do 23. prosince
2014. Jeden z vás získá publikaci Jak
úspěšně řídit obec a region od Marka Pavlíka a kol. z produkce nakladatelství Grada Publishing, a. s.
Na trhu ojedinělá publikace radí, jak
efektivně přistupovat k řízení obcí
a regionů s cílem zajistit kvalitnější
a efektivnější veřejnou správu, vyšší
zaměstnanost a konkurenceschopnost. Autoři vycházejí z českých i zahraničních zkušeností a představují
tzv. best practice.

Tajenka z minulého čísla: „…ﬁnancování sociálních služeb.“ Publikaci
Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů z produkce nakladatelství Grada
Publishing, a. s., získává R. Gruber
z Jirkova. Gratulujeme.
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EU–OSHA

Ocenění

Problematika BOZP ve zdravotnictví
ovlivňuje kvalitu poskytované péče
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vydala zprávu o aktuálních
rizicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve zdravotnictví. Zaměřuje se zejména na dosud opomíjenou oblast domácí a komunitní péče.
Zdravotnictví a sociální péče patří
z pohledu zaměstnanosti mezi nejdůležitější odvětví v Evropě, pracuje
v něm přibližně 10 procent pracovní
síly EU, přičemž 77 procent těchto
zaměstnanců jsou ženy. V blízké
budoucnosti bude toto odvětví v důsledku stárnutí populace v Evropě,
rozšiřování a vytváření služeb k pokrytí poptávky po kvalitnější péči
a rostoucí poptávky po pečovatelských službách nabízet stále více
pracovních příležitostí.

Vysoce riziková odvětví

jekční jehlou a nakládáním s nebezpečnými látkami), rizika způsobená
manipulací s pacienty a psychosociální rizika vyplývající z neobvyklé
pracovní doby, emočně náročné práce a vystavení agresivnímu chování.
To vše dohromady způsobuje, že
zdravotnictví a sociální péče jsou vysoce rizikovými odvětvími. Přestože
technologický pokrok pomohl zmírnit nebo odstranit některá tradiční
rizika v těchto odvětvích, je počet
pracovních úrazů a nemocí z povolání stále nepřijatelně vysoký. Technologický pokrok s sebou navíc přinesl
nová rizika, jimiž je třeba se zabývat.

BOZP musí být priorita
Nedávno publikovaná zpráva EU-OSHA poskytuje přehled o aktuálních
otázkách v oblasti BOZP pro pracovníky
ve zdravotnictví a sociálních službách
a o tom, jaký dopad mají tyto otázky

FOTO: © ALEXANDER RATHS | DREAMSTIME.COM

Vzhledem k různorodosti a často
nekontrolovatelné povaze prostředí,
v nichž pracují, a vzhledem k rozsahu a typu prováděných úkolů jsou
pracovníci ve zdravotnictví vystaveni
široké škále rizik. Ta zahrnují biologická a chemická rizika (jako jsou
infekce způsobené poraněními in-
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na jejich bezpečnost a zdraví při práci
a jak ovlivňují kvalitu poskytované péče.
Upozorňuje na výzvy, jimž tato odvětví
čelí a které se týkají nedostatku kvaliﬁkovaných a zkušených odborníků, stárnoucí pracovní síly, větší míry používání
technologií vyžadujících nové dovednosti a zavádění nových pečovatelských
postupů ke zvládání vícenásobných
chronických onemocnění. „Zpráva je
zveřejněna v době, kdy zdravotničtí
pracovníci jsou ve stále větší míře vystavováni nejrůznějším rizikům – od stresu
při práci či syndromu vyhoření po vystavení vážným onemocněním, jako je
například virus ebola. Aby bylo dosahováno vysoké kvality péče o pacienta,
musíme zajistit, aby se z bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti stala
priorita,“ říká dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA.

Péče v komunitách
a domácnostech
Skutečnost, že se lidé dožívají vyššího věku a stále více vyžadují dlouhodobou péči, přesouvá pozornost
z kontrolovaných prostředí akutní
nemocniční péče k péči v komunitách a domácnostech. Prostředí domácí péče představuje zvláště obtížné
pracovní prostředí z důvodu malého
pracovního prostoru, nedostatečného vyškolení, osamělé práce, malého
nebo nulového dohledu a nutnosti
vypořádat se se stejnými riziky, jaká
se vyskytují například v nemocnicích,
avšak bez dostatečných opatření zavedených k jejich řešení.
Zpráva EU-OSHA obsahuje přehled nejnovější literatury a také průzkum, který byl vypracován a rozeslán odborníkům na BOZP ve všech
členských státech EU, a umožňuje
tak porovnat teorii s praxí. Výsledky
mohou poskytnout politikům, vědcům a odborníkům na BOZP vhodný návod, jak zlepšit bezpečnost
a ochranu při práci v tomto odvětví.
ZDROJ: EU-OSHA

V rámci kampaně Zdravé pracoviště
získal cenu film Harvest
Pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci (EU-OSHA) a v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2014
byla na festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku
(DOK Leipzig) udělena cena filmu režiséra Paula Lacosta Harvest.
Film Harvest režiséra Paula Lacosta zobrazuje skupinu dvaceti sběračů
hroznů na jihu Francie. Těžkou sezonní práci vykonávají starší i mladí
lidé. Při sklízení přenášejí těžký náklad, snášejí vlny veder a od nůžek
se jim dělají puchýře, přitom navazují krátkodobá přátelství.

Co se na ﬁlmu líbilo porotě?
Porota ﬁlm Harvest ocenila jako
hluboce lidské a vizuálně neobyčejné
zobrazení těchto pracovníků a jejich
prostředí. „Žít není snadné,“ říká jedna z postav v tomto ﬁlmu, který své
myšlenky předkládá pečlivě vystavěným plynulým vyprávěním, kde
obrazová složka dokonale souzní
s krajinou. S postavami zachází tvůrce
s důstojností a mezi běžným hovorem
probleskují hlubší témata, objevuje se
řada menších příběhů, z nichž každý
je jako drobná kulička na některém
z hroznů, které trhají. Toto svébytné
společenství je zpodobněno působivými obrazy připomínajícími způsob,
kterým na svá plátna nanášeli barvy
impresionisté, takže celý ﬁlm je protkán silnými detaily – je pravdivý jak
k přírodě, tak k protagonistům.

Osm nominovaných ﬁlmů
DOK Leipzig je jedním z nejvýznamnějších festivalů dokumentárních a animovaných ﬁlmů ve světě.
Od roku 2009 je na něm udělována ﬁlmová cena v rámci kampaně
Zdravé pracoviště, která za podpory agentury EU-OSHA podněcuje
ﬁlmové tvůrce k tomu, aby natáčeli
dokumentární ﬁlmy, jež se zaměřují
na člověka v měnícím se světě práce.
Své příspěvky do soutěže o ﬁlmovou cenu v rámci kampaně Zdravé
pracoviště zaslali tvůrci z celého světa.
Letos bylo do festivalu DOK Leipzig
nominováno osm ﬁlmů zabývajících
se různými tématy – jeden líčí práci
ve zpola zavřené automobilové továr-

ně v Moskvě, jiný zobrazuje pomalý
zánik tradičního rodinného rybolovu
ve Španělsku a další třeba přibližuje, jaké to je být mladým člověkem
na dnešním trhu práce ve Francii.

Film bude putovat Evropou
Dobrý dokumentární ﬁlm dokáže
diváka oslovit a poskytnout mu netradiční pohled na problémy BOZP,
kterým musejí čelit lidé na celém
světě. Jako součást kampaně Zdravé pracoviště, pořádané agenturou
EU-OSHA, hraje tato ﬁlmová cena
ústřední roli při zvyšování povědomí
o problematice BOZP, a to tím, že:
• podporuje v Evropě zdravá a bezpečná pracoviště,
• podněcuje diskuzi,
• stimuluje režiséry, aby natáčeli
kritické a podnětné ﬁlmy o rizicích na pracovišti,
• rozšiřuje ﬁlmotéku a videotéku agentury EU-OSHA v oblasti
BOZP.
Agentura EU-OSHA vyrobí tisíc
kusů DVD disků s ﬁlmem Harvest
a opatří jej titulky v řadě evropských
jazyků. Film bude také promítán
na různých ﬁlmových akcích pořádaných sítí národních kontaktních míst
agentury EU-OSHA po celé Evropě.
ZDROJ: EU-OSHA

Některé důležité údaje (platnost k 1. prosinci 2014)

* hodnoty stanovené zákonem nebo nařízením vlády; ** pramen MPSV;
*** pramen ČSÚ – aktuální publikované údaje; **** pramen ČSSZ; ***** pramen VÚBP
1)
pro veřejnou sféru; 2) důchod vyplácen samostatně (bez současně vypláceného pozůstalostního důchodu)
3)
podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet
obyvatel ve věku 15–64 let v %
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EVROPSKÁ KOMISE

Roční analýza růstu EU 2015: Nový impulz pro
udržitelný růst a vytváření pracovních příležitostí
Na konci listopadu zveřejnila Evropská komise roční analýzu růstu na rok 2015. Ta stanovuje pro EU obecné ekonomické priority
a poskytuje členským státům politická doporučení pro příští rok.

Tři pilíře ekonomické
a sociální politiky EU
Aby se přístupy jednotlivých členských států ubíraly jedním směrem,
doporučuje Evropská komise pro
rok 2015 tři hlavní pilíře ekonomické
a sociální politiky EU:
1. Podpora investic
Od začátku celosvětové ekonomické a ﬁnanční krize trápí EU
nedostatečná míra investic. K odvrácení tohoto negativního vývoje
a k nasměrování celé EU na cestu
ekonomického oživení je třeba vyvinout společné a koordinované úsilí.
Evropská komise předložila investiční plán na příští tři roky v hodnotě 315 miliard eur. Tato investiční
ofenziva je založena na třech prvcích,
které se vzájemně posilují: zajištění
ﬁnančních prostředků na investice
bez vytváření nového zadlužení, podpora projektů a investice do klíčových oblastí, jako jsou infrastruktura,
vzdělávání, výzkum a inovace, a odstranění překážek speciﬁckých pro
jednotlivé sektory i dalších ﬁnančních či jiných překážek pro investice.

2. Obnovený závazek ke strukturálním reformám
Vzhledem k tomu, že se pozornost
přesouvá od řešení naléhavých problémů vyplývajících z krize k budování solidních základů pro zaměstnanost a růst, je třeba obnovit závazek
ke strukturálním reformám. Na úrovni EU je nejdůležitější strukturální reformou prohloubení jednotného trhu,
které činí Evropu konkurenceschopnější a pro investory atraktivnější.
K prioritám patří odstranění zbývajících regulačních a jiných překážek
ve všech sektorech. Na úrovni členských států doporučuje Evropská
komise zaměřit se na řadu klíčových
reforem: zvýšit dynamičnost pracovních trhů a vyřešit vysokou míru
nezaměstnanosti; zajistit účinnost
a adekvátnost důchodových systémů
a systémů sociální ochrany; vytvořit
ﬂexibilnější trhy se zbožím a službami; zlepšit podnikatelské investiční
klima a zvýšit kvalitu investic do výzkumu a inovací a zefektivnit činnost
veřejných správ.

Zefektivnění správy
ekonomických záležitostí
Evropská komise rovněž navrhuje
zefektivnit a posílit evropský semestr
(tj. cyklus koordinace hospodářských a ﬁskálních politik v rámci
EU, jde o prvních šest měsíců od začátku roku) tím, že se na něj bude
soustřeďovat více pozornosti a že
bude na základě tří pilířů roční analýzy růstu hrát větší politickou úlohu.
Takto zviditelněný evropský semestr
by měl posílit sociálně tržní hospodářství a zvýšit účinnost koordinace
hospodářské politiky na úrovni EU
prostřednictvím vyšší angažovanosti
a odpovědnosti všech aktérů včetně
sociálních partnerů. Nový cyklus
hospodářské politiky také zjednoduší výstupy Evropské komise a omezí
požadavky na podávání zpráv členskými státy.
ZDROJ: EC.EUROPA.EU

Hlavní body podzimní prognózy Evropské komise:

3. Úsilí o ﬁskální odpovědnost
O zlepšení ve ﬁskální oblasti, které se zasloužilo o obnovení důvěry
ve zdraví veřejných ﬁnancí v EU,
a o stabilizaci ﬁnanční situace svědčí
snížení počtu zemí, na které se vztahoval postup při nadměrném schodku, a to z 24 v roce 2011 na 11 v letošním roce. Zajišťování dlouhodobé
kontroly nad výší schodku a snížení
vysoké úrovně zadlužení zůstává
i nadále klíčovými stavebními kameny udržitelného růstu. Je přitom
potřeba zohlednit konkrétní situaci
jednotlivých států. Země s většími
ﬁskálními možnostmi mají více prostoru k podpoře domácí poptávky

• Očekává se, že růst reálného HDP dosáhne v EU za celý rok 2014 hodnoty 1,3 procenta a v eurozóně 0,8 procenta. V roce 2015 by mělo
dojít k mírnému zlepšení díky zvýšení zahraniční a domácí poptávky, a to na 1,5 procenta a 1,1 procenta. V roce 2016 se očekává zrychlení
ekonomické činnosti na 2,0 procenta a 1,7 procenta.
• Počet nezaměstnaných v EU dosáhl v srpnu 2014 24,6 milionu lidí, přičemž pět milionů nezaměstnaných je ve věku 15 až 24 let. Velmi vysoká
je dlouhodobá nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti za rok 2014 se v jednotlivých členských státech výrazně liší, od 5,0 procenta v Německu a 5,1 procenta v Rakousku až po 24,8 procenta ve Španělsku a 26,8 procenta v Řecku.
• Podle očekávání by trend nízké inﬂace měl pokračovat i v tomto roce, s nižšími cenami komodit, zejména u energií a potravin, a se slabšími
hospodářskými vyhlídkami, než se čekalo. Očekává se, že postupné oživení ekonomické činnosti v horizontu prognózy povede v EU ke zvýšení
inﬂace z 0,6 procenta v roce 2014 na 1,0 procenta v roce 2015 a 1,6 procenta v roce 2016.
• Poměr schodku k HDP by se měl v letošním roce dále snižovat, i když pomaleji než v roce 2013, a to ze 4,5 procenta v roce 2011 na 3,0 procenta pro EU a 2,6 procenta pro eurozónu. Schodky veřejných ﬁnancí se budou podle předpovědi v příštích dvou letech snižovat v souvislosti
s posilující ekonomickou činností.

Nezaměstnanost mladých je velkým problémem EU

V České republice byla pravděpodobnost nezaměstnanosti osob ve
věku 15 až 34 let v době 312 měsíců
po ukončení studia nejnižší v roce
2008 (19,1 procenta). V roce 2010
se vyšplhala na hodnotu 30,8 pro-

ZDROJ: ČSÚ

Před deseti lety se Česká republika stala právoplatným členem velké
rodiny. Vstoupila do Evropské unie. Tento krok zjednodušil evropskou
pracovní mobilitu a přinesl možnost využívat služeb, které nabízí
informační, zprostředkovatelská a poradenská síť EURES.
Nejdříve ale bylo třeba položit její
základy v ČR. A to nebylo jednoduché.
Na začátku bylo patnáct statečných
v čele s manažerkou Věrou Kolmerovou. V popisu práce měli zavedení systému fungujícího v Evropě, jeho pravidel a metod do českých podmínek.
„Během opravdu velmi krátké doby
jsme vytvořili takový tým EURES
poradců, který vynikal svou ambiciózností, fundovaností a zapálením pro
věc,“ vzpomíná bývalá EURES manažerka. Obdiv k jejich práci je o to větší,
že šlo o mladé lidi s výbornou znalostí
cizích jazyků, kteří se s nadšením
rozjeli do regionů a začali pracovat
na nastavení podmínek umožňujících
přeshraniční mobilitu a posilujících
spolupráci se zaměstnavateli a dalšími aktéry trhu práce. Základem bylo
myslet na to, že je třeba držet krok
s kvalitou, jakou poskytoval EURES
v tehdejší EU15.

FOTO: © ANDRES RODRIGUEZ | DREAMSTIME.COM

Jaká je situace
mladých v Česku?

centa. „V podstatě již na začátku
pracovní kariéry se tak vytváří jednoznačné rozdělení na ty úspěšné
a méně úspěšné,“ doplňuje Ondřej
Nývlt z odboru statistiky trhu práce,
migrace a rovných příležitostí ČSÚ.
Nejmenší problémy vstoupit na trh
práce mají vysokoškoláci. Pravděpodobnost nezaměstnanosti po
ukončení vysokoškolského studia
se pohybuje kolem hranice 15 procent. U osob se středním vzděláním
bez maturity jde o hodnoty kolem
30 procent, ale u osob se základním
vzděláním stoupá pravděpodobnost
nezaměstnanosti až k hranici 80 procent. „V regionálním pohledu je nejhorší situace na severozápadě Čech.
V Ústeckém a Karlovarském kraji
v průměru každý třetí mladý člověk
v krátké době po ukončení studia
nenajde práci. Naopak v Praze je to
pouze každý dvacátý,“ upozorňuje
Gabriela Strašilová.

Nejlépe se žije seniorům v Norsku
Nezisková organizace HelpAge International vydala žebříček 96
zemí světa podle kvality života starších lidí – Global AgeWatch
Index. O seniory je nejlépe postaráno v Norsku.
Mezi zeměmi top 10 jsou tradičně
– vyjma Japonska a Nového Zélandu
– státy západní Evropy a Severní Ameriky. Za prvním Norskem se na druhé
pozici umístilo Švédsko následované
Švýcarskem a Kanadou. Česká republika je na 25. místě a nechala za sebou
takové státy, jakými jsou Belgie (27.)
nebo Itálie (39.). Ze sousedních zemí
se lépe žije starším lidem v Německu

(5.) a Rakousku (14.), naopak hůře
jsou na tom senioři v Polsku (32.)
i na Slovensku (47.). Nejhorší životní
podmínky ze sledovaných států mají
senioři v Afghánistánu a Mosambiku.

Co se hodnotilo?
Při posuzování kvality života seniorů v jednotlivých zemích se zo-

EU

„Český“ EURES slaví 10 let

Značný nárůst nezaměstnanosti mladých lidí v zemích Evropské
unie způsobilo několik faktorů. K nim patří zejména ekonomická nestabilita, nepružnost trhu práce a také minimální sladění
pracovního a studijního života.
Vysoká nezaměstnanost mladých
lidí je zásadním problémem, který
řeší celá Evropa. Některé státy se
s tímto faktem vyrovnávají úspěšněji (např. Německo a Rakousko), naopak pro jiné je to takřka neřešitelná
situace (týká se hlavně států jižní Evropy). „Ekonomická a ﬁnanční krize
obecně stojí za výrazným zhoršením
podmínek na trhu práce a právě mladí lidé vstupující na trh práce jsou
jejich největší obětí,“ uvedla Gabriela Strašilová z odboru statistiky trhu
práce, migrace a rovných příležitostí
Českého statistického úřadu (ČSÚ).

FOTO: © KONSTANTIN KIRILLOV | DREAMSTIME.COM

Přes veškeré úsilí vynaložené
na úrovni členských států i úrovni
EU je oživení evropské ekonomiky
stále slabé a křehké. To zase brání
pokroku při snižování vysoké míry
nezaměstnanosti a chudoby. Znovu
nastolit důvěru a dostat celou EU
opět na cestu růstu je možné pouze
společným úsilím, a to vyžaduje pevné odhodlání členských států. Vzhledem k rozdílné ekonomické situaci
v členských státech se bude správný
přístup v jednotlivých zemích nevyhnutelně lišit.

a investic. Daňové systémy musejí
být spravedlivější a účinnější a je třeba rázně bránit daňovým podvodům
a únikům.

hledňovaly čtyři klíčové oblasti: výše
příjmu, zdravotní péče, životní prostředí a osobní vyžití. Na světě žije
868 milionů lidí starších 60 let, což
představuje skoro 12 procent světové populace. A s ohledem na stárnutí
populace se odhaduje, že v roce 2050
bude podíl seniorů více než pětinový (21 procent). Podle Global AgeWatch Indexu je zřejmé, že samotný
hospodářský růst nezlepší kvalitu
života starších lidí, ale že je potřeba
zavést speciﬁcká opatření k řešení
důsledků stárnutí.
ZDROJ: GLOBAL AGEWATCH INDEX 2014

Integrovaný portál EURES
Vynaložená snaha brzy přinesla
své ovoce. Podařilo se jim vybudovat integrovaný portál EURES, který
sdružuje volná pracovní místa států
Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.
Stejně jako v zahraničí tak mohou
i občané ČR vkládat své životopisy
přístupné zaměstnavatelům z různých evropských zemí. Díky celoevropské síti EURES si Česká republika postupně vybudovala síť kontaktů,
které jí pomáhají sbírat aktuální
informace o evropské pracovní mobilitě a evropském trhu práce včetně
informací týkajících se sociální, zdra-

votní, daňové a rodinné problematiky. Tyto informace pak šíří mezi své
klienty, tedy ty, kteří hledají práci
v zahraničí, nebo zaměstnavatele,
kteří hledají zahraniční pracovníky.

Uznávaný expertní tým
Během uplynulých deseti let navázali EURES poradci také úzkou
spolupráci s univerzitami, školami,
informačními centry a dalšími regionálními institucemi. Výsledkem jsou
stovky seminářů, informačních dnů,
veletrhů práce a workshopů, na nichž
se EURES podílel a díky kterým
se návštěvníci dozvěděli, jaké jsou
pracovní a životní podmínky v konkrétní zemi. „V neposlední řadě stojí
za zmínku i pořádání náborů ve spolupráci se zahraničními zaměstnavateli,
na jejichž základě se českým zájemcům podařilo získat práci v zahraničí,“
doplňuje výčet aktivit národní koordinátor EURES ČR Miroslav Chytil.
Během jedné dekády se EURES tým
postupně obměňoval. Všem – bývalým i současným „euresákům“ – patří
velký dík a obdiv za jejich práci. EURES poradci ČR vždy tvořili expertní
tým uznávaný jak doma, tak v Evropě.
A poděkování patří i klientům EURES, kteří se rozhodli v rámci hledání
práce v zahraničí zvolit služby právě
této sítě. Buďte nám věrni i v dalších
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letech.
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