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Úvod
Žijeme ve „společnosti práce“, se zaměstnáním je spojeno zařazení
člověka do společnosti, tzv. společenský status. Zaměstnání je klíčem
k životním šancím, je zdrojem identity a sebevědomí člověka. Být
nezaměstnaným ve společnosti, která přikládá zaměstnání takový význam,
může být spojeno s určitým selháním. „Nelze se tedy divit, že ztráta
zaměstnání

je

většinou

chápána,

a

to

jak

těmi,

kdo

je

ztratili,

tak i společností, jako určitá exkomunikace. Je to totéž jako být negramotný,
neschopný, ponížený. Člověk nikam nepatří a nic nemá chtít. Mnoho
nezaměstnaných cítí, že jejich život ztratil strukturu a účel. „Získat
zaměstnání“ je pro ně synonymem „začít opět žít“. Tento pocit je zesilován
negativním postojem části veřejnosti k nezaměstnanosti. Zvláště v prostředí,
kde převládají liberalistické postoje a kde je nezaměstnanost chápána
především jako důsledek osobní nedostatečnosti a selhání nezaměstnaného
jedince. Kde vládne přesvědčení, že nezaměstnaní ztratili zaměstnání
většinou vlastní vinou a mohli by je znovu získat, jen kdyby chtěli.“ (MAREŠ,
1998, s. 90)
Se ztrátou zaměstnání je spojena ztráta příjmů a se ztrátou příjmů je
spojena menší šance na rozvoj nových dovedností, které by mohly vést
k novému zaměstnání. Stát v tento moment nabízí nezaměstnanému pomoc
v podobě podpory v nezaměstnanosti, která by měla nezaměstnanému
pomoci překonat dobu, než nalezne nové zaměstnání, tedy nový zdroj svých
příjmů a rekvalifikace, na kterou se váže podpora při rekvalifikaci,
která umožní nezaměstnanému získat nové dovednosti, které mu pomohou
v lepším uplatnění na trhu práce.
Tématem
od listopadu

mé
1989

bakalářské
do

práce

současnosti“.

je

„Podpora

Toto

téma

v nezaměstnanosti
jsem

si

vybrala

ze dvou důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že již od roku 1996 pracuji
na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí a zabývám se právě problematikou
zprostředkování zaměstnání a výplaty dávek podpory v nezaměstnanosti.
Moje práce mne i po těch letech stále baví, připadá mi zajímavá a nutí mne
na sobě stále pracovat, už jen proto, že se stále mění právní předpisy,
se kterými se při své práci setkávám.
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Druhým důvodem je fakt, že téma podpory v nezaměstnanosti je
v současné době ve společnosti stále aktuální, protože celosvětová
ekonomická krize samozřejmě zasáhla i Českou republiku a její dopady se
řeší dodnes. V rámci krize klesaly ceny aktiv, ubývalo bohatství domácností,
klesala spotřebitelská poptávka a tím pádem průmyslová produkce. Firmy
musely na tuto situaci reagovat a docházelo k omezování, mnohdy až
k ukončení, výroby, což mělo za následek redukci počtu zaměstnanců, tedy
propouštění. Na propouštění navazuje nezaměstnanost a na tu se váže
výplata podpory v nezaměstnanosti. Situaci, že dostaneme

výpověď

ze zaměstnání, musíme zavřít firmu, kterou jsme léta budovali nebo ukončit
živnost, si nejspíš nikdo z nás nenaplánuje (nebo jen málokdo). A tak jsem
s rodinnými příslušníky, se svými přáteli a známými, ale i s úplně cizími lidmi,
kteří za mnou přicházeli, řešila otázku, co je čeká, když se přijdou zaevidovat
na úřad práce a jakou budou mít podporu v nezaměstnanosti . Při těchto
rozhovorech jsem zjišťovala, že skoro každý z nich má nějakou představu
o výši podpory v nezaměstnanosti a o délce jejího vyplácení, ale ve většině
případů se představa neshodoval a se skutečností. Jejich představy se
vztahovaly k již neplatným právním úpravám, byly různě překombinované,
prostě v nich vládl chaos.
Při výběru tématu mé bakalářské práce jsem si na tyto své zkušenosti
vzpomněla a napadlo mne, že bych svou mnohaletou praxi s problematikou
podpory v nezaměstnanosti mohla zúročit a ve své bakalářské práci přiblížit
právní úpravu této oblasti. Cílem mé práce je přiblížení chronologického
vývoje

právní

úpravy

podpory

v nezaměstnanosti

v České

republice

od listopadu 1989 do současnosti. Právní předpisy zmíněné v této práci jsou
obsahově rozsáhlejší, ale vzhledem k tématu mé bakalářské práce, jsem se
zaměřila převážně na oblast právní úpravy podpory v nezaměstnanosti.
Vzhledem

k tomu,

že úřad

práce nevyplácí pouze

dávky

podpory

v nezaměstnanosti , ale i podporu při rekvalifikaci, věnuji se v jedné z kapitol
mé práce i problematice rekvalifikací zabezpečených úřadem práce.
Má bakalářská práce má čtyři základní kapitoly. V první kapitole jsou
vymezeny některé základní pojmy, které se vztahují k problematice podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Druhá kapitola se věnuje
pojmu

nezaměstnanost,

jakožto

psychologickému,
7

ekonomickému

a sociálnímu problému. Ve třetí kapitole je chronologicky v rámci jednotlivých
právních předpisů popsán vývoj právní úpravy podpory v nezaměstnanosti
v období od listopadu 1989 do současnosti. Obsahem poslední, tedy
čtvrté, kapitoly je problematika rekvalifikací zabezpe čovaných úřadem práce.
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1 Základní pojmy

V první kapitole mé práce budou s ohledem na platnou právní úpravu, tj.
dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZoZ“), stručně vymezeny některé pojmy, které se vážou
k problematice podpory v nezaměstnanosti

a které je potřebné znát

pro snazší pochopení textu.

1.1 Státní politika zaměstnanosti
„Obecně lze politiku zaměstnanosti vymezit jako soubor opatření,
kterými jsou spoluutvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu
práce a pro efektivní využití pracovních sil. Tato politika je zpravidla
výsledkem úsilí státu, zaměstnavatelů, firem, zaměstnanců a odborů.
V posledních letech je tato politika stále více utvářena i v závislosti
na opatřeních přijatých v rámci EU, např. v souvislosti s cíli Lisabonského
procesu (2000) zaměřeného na dosažení plné zaměstnanosti. Politika
zaměstnanosti usiluje o harmonizaci nabídky a poptávky na trhu práce,
o zpružnění mechanismů působících mezi nimi.„ (KREBS, a kol., 2007, s.
296)
Do roku 1990 v České republice neexistoval trh práce. Se zaváděním
tržní ekonomiky se začal trh práce postupně zřizovat a zásadně se měnila
i situace ve sféře zaměstnanosti. Realizace politiky zaměstnanosti v České
republice vyžadovala změnu pracovního zákonodárství. V roce 1990 byl
přijat nový zákon o zam ěstnanosti – zákon č. 1/1991 Sb.
Politika zaměstnanosti se zaměřuje především na tyto aktivity:
·

zabezpečování práva na zam ěstnání,

·

rozvoj infrastruktury trhu práce,

·

podpora vytvá ření nových pr acovních míst,

·

zvyšování adaptabili ty pracovní síly,

9

·

podílí se na zabezpečení životních podmínek těch, kteří se stali
dočasně

nezaměstnanými

formou

dávek

a

podpory

v nezaměstnanosti .
V souvislosti s realizací státní politiky zaměstnanosti jsou zmiňovány
dvě významné oblasti: aktivní politika zaměstnanosti a pasivní politika
zaměstnanosti .
Financování politiky zaměstnanosti se od roku 1993 uskutečňuje
na principu

pojištění

zavedením

plateb

příspěvku

na

státní

politiku

zaměstnanosti , který ze zákona 1 platí zaměstnanci, zaměstnavatelé i osoby
samostatně

výdělečně

činné.

Dalším

zdrojem

financování

politiky

zaměstnanosti jsou prostředky získané z fond ů Evropské unie.

1.1.1 Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politiku zaměstnanosti můžeme označit jako souhrn opatření
směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti . Nástroje,
jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti jsou např. rekvalifikace,
veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek
na zapracování. Pro dosažení přístupu na trh práce, setrvání na něm
a pro snížení

míry

nezaměstnanosti

jsou

nástroje

aktivní

politiky

zaměstnanosti prioritní. Vždy jsou ale limitovány objemem finančních
prostředků, které je možné na tyto ú čely v daném období pou žít.
1.1.2 Pasivní politika zaměstnanosti

Jako pasivní politika zaměstnanosti jsou označovány aktivity spojené
se zabezpečením nezaměstnaných a jejich smyslem je kompenzovat
nezaměstnaným po přechodnou

dobu a v určité míře ztrátu příjmu

plynoucího ze zaměstnání a umožnit jim tak a současně je motivovat k tomu,
aby si našli nové pracovní uplatnění.

1

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
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1.2 Úřad práce
Základním článkem, který realizuje politiku zaměstnanosti, jsou úřady
práce, které jako orgány státní správy zajišťují služby zaměstnanosti
ve svých správních obvodech. Správní obvody úřadů práce jsou shodné
s územními obvody okresů2. Úkoly úřadů práce jsou vymezeny v § 8 ZoZ.
Úřady práce zpracovávají koncepci vývoje zaměstnanosti ve svých spr ávních
obvodech, působí především jako zprostředkovatelny práce, poskytují
fyzickým osobám a zaměstnavatel ům poradenské, informační a další služby
v oblasti zaměstnanosti , zabezpečují uplatňování nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti podle ZoZ, poskytují příspěvky z prostředků na aktivní politiku
zaměstnanosti ,

vyplácí

podporu

v nezaměstnanosti

a

podporu

při rekvalifikaci, vedou evidenci spojenou s agendou volných pracovních
míst, uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání. Lze říci, že vlastní tíha
realizace státní politiky zaměstnanosti spočívá právě na úřadech práce.
1.3 Uchazeč o zaměstnání
Dle § 24 ZoZ „uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně
požádá

o

zprostředkování

vhodného

zaměstnání

úřad

práce,

v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených
podmínek je ú řadem práce zařazena do evidence uchaz ečů o zaměstnání“.
Při splnění zákonnýc h podmínek jí může také vzni knout nárok na podpor u
v nezaměstnanosti nebo na podpor u při rekvalifikaci.
§ 25 ZoZ vymezuje podmínky pro zařazení do evidence uchazečů
o zaměstnání. Úřad práce tedy při podání žádosti o zprostředkování
zaměstnání zjišťuje, zda fyzická osoba splňuje zákonem stanovené
podmínky zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazečem
o zaměstnání

může

být

pouze

fyzická

osoba,

která

není

např.:

v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami

2

Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů
hlavního města Prahy.

11

uvedenými v ZoZ; osobou samostatně výdělečně činnou3; fyzickou osobou
soustavně se připravující na budoucí povol ání4. Uchazečem o zaměstnání s e
rovněž nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou je uznána dočasně
neschopnou práce, vykonává trest odnětí svobody, pobírá peněžitou pomoc
v mateřství v době před porodem a šest týdnů po porodu, nebo je invalidní
ve třetím stupni 5, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni
a je schopna výd ělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek 6.
1.4 Zájemce o zam ěstnání

Rozdíl mezi zájemcem o zaměstnání a uchazečem o zaměstnání spočívá
v tom, že zájemce o zaměstnání může být v pracovněprávním vztahu a např.
z důvodu

očekávaného

ukončení

pracovního

poměru

hledá

nové

zaměstnání.
Dle § 22 odst. 1 ZoZ „zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má
zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení
do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České
republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné
zaměstnání a m ůže mu zabezpečit rekvalifikaci.“
Zájemce o zaměstnání má právo pouze na zprostředkování zaměstnání,
případně rekvalifikaci, nikoliv na podporu v nezaměstnanosti a podporu
při rekvalifikaci. Vymezení zákona umožňuje občanovi jakožto zájemci
o zaměstnání zajímat se u úřadu práce o zaměstnání, které si s ohledem
na osobní, profesní a další důvody sám zvolí. ZoZ ale zájemci o zaměstnání
zakládá rovněž povinnost součinnosti s úřadem.

3

Za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely
důchodového pojištění dle § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, považuje
za osobu samostatně výdělečně činnou.
4
Dle § 5 písm. d) ZoZ se soustavnou přípravou na budoucí povolání rozumí doba denního
studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole, a to včetně prázdnin,
které jsou součástí školního nebo akademického roku.
5
§ 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů
6
§ 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
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1.5 Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti by neměla být cílem ani účelem vedení
v evidenci uchazečů o zaměstnání. Občan by se na úřadu práce neměl
prioritně ptát „Kde si můžu požádat o podporu v nezaměstnanosti?“,
ale „Kde mi tady zprostředkují zaměstnání?“, vstupuje totiž do evidence
uchazečů o zaměstnání. Jak je uvedeno výše podpora v nezaměstnanosti je
nástrojem pasivní politiky zaměstnanosti . Podpora v nezaměstnanosti
uchazeče o zaměstnání představuje určitou finanční pomoc státu v případě,
že se občan stal nezaměstnaným a zaregistroval se u příslušného úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání. ZoZ přesně vymezuje, za jakých
podmínek uchazeč o zaměstnání má nebo naopak nemá nárok na podporu
v nezaměstnanosti . O nároku na podporu v nezaměstnanosti rozhoduje úřad
práce ve správním řízení. 7 Podpora v nezaměstnanosti se většinou stanovuje
procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl
u uchazeče o zaměstnání zjištěn v jeho posledním ukončeném zaměstnání.

1.6 Rekvalifikace

Rekvali fikace je jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti . Tržní
ekonomika vyžaduje maximální pružnost v nabídce práce a rekvalifikace jsou
hlavním faktorem k jejímu dosažení. Dle § 108 odst. 1 ZoZ „rekvalifikací se
rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení
dosavadní

kvalifikace,

včetně

jejího

udržování

nebo

obnovování.

Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění
fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu
a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního
stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována
formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci
dalšího profesního vz dělávání“.
Více se tématu r ekvalifikace věnuje kapitola 3 této práce.

7

V současné době dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
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2 Nezaměstnanost
„Práce zaujímá v životě člověka nezastupitelné postavení. Je důležitou
podmínkou jeho důstojné existence, přináší mu nejen materiální prospěch,
ale současně mu dává pocit seberealizace a společenské užitečnosti.
Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů, uspokojuje jeho potřeby
ctižádosti, sebeuplatn ění a sebeúcty.
Práce tedy neslouží pouze k výrobě statků nebo vykonávání služeb,
ale vytváří sociální pole strukturovaných kontaktů s možností vést rozhovory,
potkávat jiné lidi a uzavírat přátelství. Při zvládání svých pracovních úkolů
může jednotlivec objektivizovat své schopnosti a získat pocit odborné
kompetence. Skupinová práce nabízí sociální prostředí, ve kterém se člověk
hodnotí a srovnává s ostatními lidmi. V konkrétní práci, k níž jsou nezbytné
znalosti, schopnosti

a dovednosti , se rozvíjí lidská osobní identita.

Z mentálněhygienického hlediska umožňuje pracovní úsilí odvod přebytečné
duševní a tělesné ener gie.
V kontextu životní dráhy člověka práce určuje začátek i konec
ekonomické aktivity. Prací ukazujeme dětem, které teprve vychováváme,
platné hodnoty. Nabízíme jim možnost ztotožnění, nápodoby a osobního
příkladu. Děti sice v dnešní době nevidí tak často rodiče pracovat,
ale spoluprožívají jejich pracovní úspěchy i nezdary.“ (BUCHTOVÁ, a kol.,
2002, s. 75)
Jak uvádí Buchtová (2002) neočekávaná ztráta zaměstnání je v naší
kultuře velkým zásahem do života člověka, je traumatizujícím existenciálním
zážitkem. Většina lidí nepřistupuje k práci pouze jako k nutnému životnímu
údělu, se kterým je nutné se smířit, ale práce je určitou samozřejmostí,
která přináší radost a uspokojení. Člověk většinou pozná opravdovou
hodnotu práce, až když o ni přijde. Nedobrovolné vyřazení práce z osobního
života má totiž prokazatelné negativní sociální, psychologické, ale i zdravotní
důsledky.
Mareš (1998) uvádí, že za nezaměstnaného je dle obecné definice platné
v zemích ES považována osoba: 1. bez placeného zaměstnání, která je
za 2. vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce, za 3. hledá
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práci a za 4. je schopna a ochotna ihned do práce nastoupit. Podle délky
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání rozděluje nezaměstnanost
na frikční a dlouhodobou.
2.1 Frikční nezaměstnanost

Dle Mareše (1998) je v každém okamžiku na trhu práce, v důsledku
mobility

pracovníků, na

straně nabídky

řada

osob

bez

placeného

zaměstnání. Mezi pracovními místy dochází standardně k přesunům osob,
a to z důvodu vlastních potřeb těchto osob nebo potřeb ekonomického
vývoje. Jedná se o běžné změny zaměstnání a doba nezaměstnanosti je
v těchto

případech

pro

nezaměstnaného

jen

krátkou

epizodou,

v jejimž průběhu si hledá nové uplatnění. Délka frikční nezaměstnanosti
může být ovlivněna strukturou trhu práce, ale i systémem podpor
v nezaměstnanosti – čím příznivější systém je, tím více se prodlužuje doba
hledání zaměstnání a vyšší podpora v nezaměstnanosti vede ke zvyšování
úrovně mzdy, při které je nezaměstnaný ochoten nabízené zaměstnání
akceptovat.
2.2 Dlouhodobá nezaměstnanost

Dle platného ZoZ je za dlouhodobě nezaměstnaného považována osoba,
která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců.
Mareš (1998) uvádí, že informace o délce nezaměstnanosti je důležitá
pro vymezení problémových regionů či sociálních kategorií. I nízká míra
nezaměstnanosti může být nepříznivá, pokud se z větší části jedná
o dlouhodobou nezaměstnanost. V oblastech, kde je míra nezaměstnanosti
sice vyšší, ale podíl dlouhodobě nezaměstnaných je nižší, je situace
příznivější, a to jak z hlediska nezaměstnaných, tak z hlediska zátěže
nezaměstnanosti na státní rozpočet, a to jednak z důvodu nižších výdajů
na podpory v nezaměstnanosti , ale hlavně faktem, že znovuzařazení
dlouhodobě

nezaměstnaného

vyžaduje

nesrovnatelně

vyšší

než zprostředkování zaměstnání krátkodobě nezaměstnané osob ě.
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náklady

Dle Buchtové (2002) má dlouhodobá nezaměstnanost za následek ztrátu
odměny z placeného zaměstnání jako hlavního zdr oje uspokojování životních
potřeb, vznik osobní i rodinné ekonomické nejistoty, zánik obvyklého
časového rozvržení pracovního dne, ztrátu možnosti získávat a udržovat
pracovní návyky a dovednosti. Vytrácí se smysl života, dochází k omezení
sociálních kontaktů s přáteli a spolupracovníky, nastává postupný rozklad
integrity osobnosti. Mizí aktivity, které byly pravidelnou součástí denního
pracovního rytmu člověka. Dlouhodobě nezaměstnaný ztrácí nejsilnější
pojítko s realitou, zmocňuje se ho nejistota a strach z budoucnosti, následně
i pochybnosti o vlastních schopnostech. Přijít o práci ve společnosti, kde je
zaměstnání

spojováno

s vysokou

společenskou

i

osobní

hodnotou,

kde práce je klíčem k životním aspiracím i zdrojem identity a sebeúcty
člověka, znamená stresující životní událost, která je navíc okolím stále ještě
vnímána jako znamení životního sel hání člověka.
Mareš (1998) uvádí, že bylo zjištěno, že osoby nezaměstnané déle
než 15 měsíců mají při hledání zaměstnání jen třetinovou pravděpodobnost
úspěchu, ve srovnání s osobami nezaměstnanými jen 3 měsíce. „Bývá to
vysvětlováno jako společný vliv čtyř faktorů. Dlouhodobá nezaměstnanost
u jedinců:
- Láme pracovní etiku a demotivuje člověka hledat dále své místo na trhu
práce, což nakonec vede k jeho defi nitivnímu vylou čení z tohoto tr hu.
- Devastuje lidský kapitál nezaměstnaného, neboť ten nemůže udržovat,
natož pak inovovat s vé pracovní dovednosti a svou kvali fikaci.
- Stigmatizuje nezaměstnané a budí vůči nim nedůvěru potenciálních
zaměstnavatelů, kteří mohou instinktivně chápat fakt, že tyto osoby jsou tak
dlouho bez práce jako jejich osobní defekt (nepoužitelná kvalifikace,
nedostate čné pracovní návyky, nespolehlivost, kverulanství, lenost či jiné
problémové char akteristiky).
- Představuje krizi identity člověka ve světě, který je organizován na principu
placené pr áce, z níž odvozuje i jeho postavení a výz nam.“
(MAREŠ, 1998, s. 75)
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2.2.1 Rizikové skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
Buchtová (2002) uvádí, že uplatnění na trhu práce je podmíněno řadou
charakteristik (věk, vzdělání, zdravotní stav apod.), které vyčleňují skupiny
lidí

s větším

rizikem

ztráty

zaměstnání

a

ohrožením

dlouhodobou

nezaměstnaností. V ČR k nim patří:
- mladí lidé,
- ženy s malými dětmi,
- zdravotně postižení občané,
- starší lidé,
- lidé s nízkým vzděláním,
- romské etnikum,
- přicházející imigranti.
Mareš (1998) uvádí, že dlouhodobá nezaměstnanost postihuje:
-

nepružnou,

dlouhodobě

zaměstnanou

pracovní

sílu

(často

platí,

čím stabilnější zaměstnání před ztrátou, tím horší uplatnění na trhu práce),
- osoby bez kvalifikace nebo s nízkým vzděláním (zejména nekvalifikované
ženy),
- osoby s kumulovanými osobními a sociálními handicapy,
- příslušníky etnických menšin a imigranty,
- obyvatele ze zaostávajících a venkovských oblastí,
- zdravotně postižené,
- mladistvé (zejména problémové jedince).
2.2.2 Nezaměstnanost a sociálně patologické jevy
„Vysoké procento dlouhodobé nezaměstnanosti má ovšem nežádoucí vliv
nejen na jednotlivce, nýbrž i na celou společnost. Takto postiženou
společnost

provází

zvýšený

výskyt

sociálně

patologických

jevů,

což zjišťujeme spíše nepřímo: zvýšenou konzumací alkoholu, nikotinu a drog
(zejména u mladých lidí), vyšší nemocností a rostoucí spotřebou léků,
vyšším výskytem sebevražedných pokusů.“ (BUCHTOVÁ, a kol., 2002, s.
115)
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Zákeřnost dle Buchtové (2002) spočívá v tom, že ze začátku může být
nezaměstnanost jakousi formou „dovolené“, obdobím, kdy má člověk
možnost

zamyslet

se

na

svým

životem.

dosavadním

Následně,

při opakovaném neúspěchu najít si zaměstnání, roste vědomí nemožnosti
ovlivňovat vlastní situaci, vzniká pesimistický postoj s pocity nepotřebnosti,
marnosti

a

beznaděje.

nezaměstnanosti
i meziskupinových

jsou

„Průvodními

zvýšená

konfliktů,

krizí

míra

jevy

vysoké

kriminality

v rodině

a

a

dlouhodobé

násilí,

v sociálních

rasových
institucích.

Nezaměstnanost provází i ztráta úcty k politickým stranám a autoritám, vznik
tzv. třídy deklasovaných, tj. lidí se zkušeností dlouhodobé nezaměstnanosti,
bez kvalifikace a pracovních dovedností, kteří žijí mimo pracovní trh a jsou
trvale závislí na systému podpor .“ (BUCHTOVÁ, a kol ., 2002, s. 116)

2.3 Psychologický intervenční program pro nezaměstnané
Buchtová (2002) uvádí, že nezaměstnaní mohou mít pocit, že nikam
nepatří, že jsou na okraji společnosti s ostatními ztroskotanci, které nikdo
nepotřebuje. Jejich situace se proto může odrazit i na zhoršení jejich
zdravotního stavu. Psychol ogický intervenční program pro nezaměstnané má
za cíl redukci stresu nezaměstnaného, stimulaci jeho aktivity k větší
flexibilitě, získání sebejistoty, osvojení si potřebných sociálních dovedností
např. schopnost sebeprezentace, nabídnout se na trhu práce. Jde také o to,
jak řešit odmítnutí žádosti o zaměstnání, jakým konkrétním způsobem řešit
aktuální i dlouhodobou ztrátu zaměstnání. K efektivní osobní strategii
pro překonání kri zového období ztráty zam ěstnání patří:
- Neztrácet naději a nepodléhat tlaku nepříznivé situace.
- Naplánovat si pravidelné denní akt ivity.
- Využít čas k možnosti zhodnocení dosavadních životních a pracovních
zkušeností.
- Rozšířit si právní vědomí a dobře znát práva a povinnosti nezaměstnaného.
- Neuzavírat se do sebe, ale sledovat dění kolem sebe, udržovat neustálý
kontakt s trhem práce a s širším sociálním okolím.
- Na přechodnou dobu si najít práci i méně placenou.
- Promyslet si úspornou životní strategii.
18

- Důsledně pečovat o své zdraví.
Uvedená doporučení jsou podstatná a důležitá zejména pro mladé lidi
(absolventy škol), kteří nenašli uplatnění na trhu práce a zatím neměli
možnost osvojit si pracovní návyky. Životní styl zvolený v této době často
rozhoduje o jejich úspěšném uplatnění nejen na trhu práce, ale i v celém
jejich budoucím životě.
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3 Vývoj právní úpravy podpory v nezaměstnanosti v období
od listopadu 1989 do současnosti
„Do roku 1990 trh práce v ČR neexistoval. Regulace ve sféře
zaměstnanosti (mezi zdroji a potřebami pracovních sil) byla založena
na administrativním nástroji – na plánování pracovních sil. Různými
administrativními opatřeními (limity pracovních sil, organizovaný nábor
a rozmisťování

pracovníků) se dosahovalo pseudorovnováhy

v oblasti

zaměstnanosti, pro níž byla typická přezaměstnanost (absolutní a relativní)
a neefektivní

využívání

pracovních

sil.

Měřeno

produktivitou

práce

dosahovala naše země cca 50% až 65% úrovně produktivity vyspělých zemí.
Přezaměstnanost měla závažné důsledky sociální i ekonomické. Znamenala
trvalý přesah potřeby pracovních sil nad zdroji, oslabovala pracovní morálku,
produktivitu a výkonnost a vedla k totální nepr užnosti zdrojů (nabídky) a stala
se závažnou překážkou strukturálních změn v ekonomice.“ (KREBS, a kol.,
2007, s. 299 – 300)
Se zaváděním tržní ekonomiky se postupně vytvářel trh práce a situace
v oblasti zaměstnanosti se výrazně měnila. Přesah poptávky vystřídal přesah
nabídky pr acovních sil a objevil se fenomén nezam ěstnanosti .
Do 1. ledna 1990 řešila problematiku hmotného zabezpečení občanů
v období po ukončení pracovního poměru a před nástupem do nového
zaměstnání Vyhláška č. 74/1970 Sb. federálního ministerstva práce
a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné
zabezpečení

pracovníků

v souvislosti

s prováděním

racionalizačních

a organizačních opatření. S účinností ode dne 1. ledna 1990 měnila
předchozí uvedenou vyhlášku Vyhláška č. 195/1989 Sb. federálního
ministerstva

práce

a

sociálních

věcí

o

zabezpečení

pracovníků

při organizačních změnách a ob čanů před nástupem do za městnání.
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č.

3.1 Vyhláška

195/1989

Sb.,

o

zabezpečení

pracovníků

při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání
Dle § 1 této vyhlášky „Tato vyhláška upravuje postup socialistických
organizací 8 (dále jen "organizace") v souvislosti s prováděním organizačních
změn nebo racionalizačních opatření (dále jen "organizační změny"),
při nichž dochází u pracovníků k rozvázání pracovního poměru výpovědí
danou organizací z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku
práce nebo dohodou z týchž důvodů (dále jen "uvolnění"), anebo z týchž
důvodů u nich dochází ke změně dosavadní pracovní činnosti vyžadující
změnu druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě (dále jen "změna
pracovní činnosti"), a postup při dalším pracovním uplatnění a hmotném
zabezpečení těchto pracovníků.“

3.1.1 Mzdové vyrovnání

Na základě této vyhlášky se pracovníkům, kteří ukončili pracovní poměr
z důvodů organizačních změn a pracovníkům, u kterých docházel o ke změně
pracovní činnosti, poskytovalo hmotné zabezpečení formou mzdového
vyrovnání. Mzdové vyrovnání se určovalo z rozdílu mezi průměrným hrubým
výdělkem pracovníka zjištěným naposled v uvolňující organizaci (příp.
před změnou

pracovní

činnosti)

a

hrubým

výdělkem

dosahovaný m

pracovníkem v nové or ganizaci (příp. po změně pracovní činnosti).
Pracovníkovi ,

který

po

ukončení

pracovního

poměru

nastoupil

bez zbytečného průtahu do pracovního poměru u jiné organizace, náleželo
od nástupu do nového zam ěstnání mzdové vyrovnání po dobu
a) tří měsíců v plné výši rozdílu mezi výdělky,
b) dalších tří měsíců ve výši 80 % tohoto rozdí lu,
c) dalších tří měsíců ve výši 50 % tohoto rozdílu, šlo-li o organizační
změny

prováděné

na

základě

programu

národního hospodá řství schváleného vládou.

8

§ 8 odst. 1 zákoníku práce.
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strukturálních

změn

V případě rekvalifikace náleželo pracovníkovi mzdové vyrovnání po celou
dobu rekvalifikace v plné výši rozdílu mezi výdělky, nejdéle však po dobu
12 měsíců. Jestliže rekvalifikace skončila před celkovým uplynutím doby,
po kterou příslušelo mzdové vyrovnání, po skončení rekvalifikace se
poskytoval o mzdové vyr ovnání dále po zbývající dobu.
Mzdové vyrovnání poskytoval a pracovníkovi v termínech určených
pro výplatu mzdy organizace, která pracovníka zaměstnávala v době,
po kterou mzdové vyrovnání příslušelo. Vyplacené mzdové vyrovnání
organizací, v níž pracovník nastoupil zaměstnání, uhradila této organizaci
uvolňující organizace, a to po uplynutí doby, za níž mzdové vyrovnání
příslušelo, pokud se organizace nedohodl y na jiném termínu úhrady
Pracovníkovi , který byl uvolněn na základě dohody o rozvázání
pracovního poměru v souvislosti s organizačními změnami, uvolňující
organizace poskytla hmotné zabezpečení formou odstupného, pokud se
na tom s uvolňovaným pracovníkem dohodl a.
Pracovníkovi, kterému bylo poskytnuto odstupné nenáleželo mzdové
vyrovnání.
Odstupné

poskytovala

uvolňující

organizace

ze

svých

mzdových

prostředků.
3.1.2 Hmotné zabezpečení před nástupem do nového zaměstnání

Hmotné zabezpečení bylo přiznáno občanovi, který písemně požádal
okresní národní výbor, v jehož obvodu měl trvalé bydliště, o zprostředkování
zaměstnání a okresní národní výbor mu do 15 kalendářních dnů ode dne
podání této žádosti nezabezpečil vhodné zaměstnání. Zároveň musel tento
občan pro přiznání hmotného zabezpečení splňovat podmínku, že v době,
kdy

žádal

o

zprostředkování

zaměstnání,

byl

bez

zaměstnání

a že v posledních třech letech před podáním žádosti o zprostředkování
zaměstnání

byl

zaměstnán

nejméně

po

dobu

12

měsíců.

Dle § 24 odst. 3 této vyhlášky „Do rozsahu celkové doby zaměstnání
podle odstavce 1 písm. b) se započítávají tyto doby:
a) doba péče o dítě ve věku do tří let, osobní péče o dlouhodobě
těžce zdravotně postižené dítě, které vyžaduje mimořádnou péči,
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pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, a doba osobní
péče o blízkou osobu, která byla převážně nebo úplně bezmocná
a nebyla umístěna v ústavu sociální péče nebo v obdobném
zdravotnickém zařízení,
b) doba, po kterou byl občan veden v evidenci národního výboru
jako uchazeč o zaměstnání, nebo pobíral invalidní důchod
anebo vdovský důchod,
c) doba,

po

kterou

měl

občan

nárok

na

peněžité

dávky

nemocenského zabezpečení nahrazující ušlou mzdu (výdělek),
podle právních p ředpisů o nemocenském z abezpečení,
d) doba přípravy pro povolání prováděné podle zvláštních předpisů
u občanů se změněnou pracovní schopností, doba studia
a přípravy pro povolání nebo v ědecké a umělecké aspirantury,
e) doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby a vojenského
cvičení

nebo

jiného

druhu

služby

v

ozbrojených

silách,

která nebyla konána ve slu žebním pom ěru,
f) doba vazby nebo výkonu trestu odn ětí svobody.“
Pokud

občan

do tří pracovních

požádal
dnů

o

zprostředkování

ode dne

ukončení

zaměstnání
posledního

nejpozději
zaměstnání,

nebo po pominutí překážky, která mu v tom bránila, byl mu příspěvek přiznán
již ode dne následujícího po dni skončení zaměstnání. Příspěvek se
poskytoval , až do dne nástupu do zaměstnání nebo do dne ukončení
rekvalifikace (v případě, že ji zajišťoval národní výbor), nejdéle však po dobu
jednoho roku.
Dle § 29 odst. 1 „Příspěvek se poskytuje ob čanu
a) po dobu šesti měsíců ve výši 60% průměrného měsíčního čistého
výdělku

dosaženého

v

posledním

zaměstnání,

a ve

výši

90% tohoto průměrného měsíčního čistého výdělku, jestliže byl
z posledního zaměstnání uvolněn v souvislosti s organizačními
změnami,
b) po dobu dalších šesti měsíců ve výši 60% průměrného měsíčního
čistého výdělku uvedeného v písmenu a), nejvýše však v částce
2400 Kčs měsíčně.“
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Pokud by byl příspěvek nižší než 1000 Kčs měsíčně, poskytoval se
občanovi v této měsíční výši, pokud tato částka nebyla vyšší než jeho
průměrný měsíční čistý výdělek dosažený v jeho posledním zaměstnání.
Občanovi, který nesplnil podmínku pro nárok na příspěvek zaměstnáním
v posledních třech letech, ale nárok na příspěvek mu vznikl započtením doby
uvedené v § 24 odst. 3 této vyhlášky, se poskytoval příspěvek ve výši
1000 Kčs

měsíčně.

částky

Uvedené

1000

Kčs

byly

s

účinností

od 1. srpna 1990 zvýšeny na 1200 Kčs.
V případě poskytování příspěvku jen po část měsíce, náležela za každý
den, kdy byly splněny podmínky dle této vyhlášky, jedna třicetina měsíčního
příspěvku; výsledná částka se zaokrouhlila na celé koruny nahoru. Příspěvek
byl vyplácen v měsíčních splátkách pozadu.

3.2 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti

Po

listopadu

1989

začala

zaměstnanost

podléhat

specifickým

zvláštnostem tvořícího se trhu práce. Trh práce bylo nutno regulovat a jako
nástroj této regulace byly v roce 1990 zakládací listinou MPSV na základě
zákonného opatření ČNR č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce, zřízeny
úřady práce. Oblast právních vztahů na úseku zaměstnanosti tehdy upravily
dva zákony, a to zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č.
9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku
zaměstnanosti . Oba zákony byly v průběhu následujících let několikrát
novelizovány.
Zákon

č.

1/1991

Sb.,

o

zaměstnanosti

byl

účinný

v

době

od 1. února 1991 do 30. září 2004 a shodně jako předchozí předpis
nepoužíval

pojem „podpora

v nezaměstnanosti“,

ale

pojem „hmotné

zabezpečení“. Vzhledem k délce účinnosti tohoto zákona a četnosti novel
budou v mé práci popsány podmínky platné ke dni 30. září 2004, tedy
ke konci účinnosti tohoto zákona.
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3.2.1 Podmínky pro vznik nároku na hmotné zabezpečení

Hmotné zabezpečení mohlo být přiznáno pouze uchazeči o zaměstnání.
Kdo je považován za uchazeče o zaměstnání vymezoval § 7 odst. 1 ZoZ –
„Občan, který není v pracovním nebo obdobném vztahu, ani nevykonává
samostatnou výdělečnou činnost ani se nepřipravuje soustavně pro povolání
a osobně se u úřadu práce (§ 4 odst. 2) uchází na základě písemné žádosti
o zprostředkování vhodného zaměstnání (dále jen "uchazeč o zaměstnání"),
se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání (§ 8 odst. 1). Požádá-li občan
o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení
zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne
následujícího po skon čení zaměstnání.“
Hmotné

zabezpečení

se

poskytovalo

uchazeči

o

zaměstnání,

kterému nebylo do sedmi kalendářních dnů ode dne podání žádosti
zprostředkováno vhodné zam ěstnání nebo zabezpe čena rekvalifikace.
Základní podmínku pro vznik nároku na hmotné zabezpečení vymezoval
§ 13 odst.

1

ZoZ

–

„Hmotné

zabezpečení

se

poskytuje

uchazeči

o zaměstnání, kter ý splňuje podmínku celkové doby p ředchozího zaměstnání
v délce alespoň 12 měsíců v posledních třech letech před podáním žádosti
o zprostředkování zaměstnání.“
Doby,

které

se

započítávaly

jako

doby

zaměstnání

vymezoval

§ 13 odst. 2 – „Jako doba zaměstnání se pro účely uvedené v odstavci
1 započítává doba
a) studia (přípravy pro povolání) uvedená v § 7 odst. 4,
b) přípravy občana se změněnou pracovní schopností pro pracovní
uplatnění,
c) výkonu vojenské základní (náhradní) služby v Armádě České
republiky,
d) výkonu civilní služby,
e) osobní pé če o dítě ve věku do tří let nebo o dí tě ve věku do 18 let, je -li
dlouhodob ě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči,9

9

§ 5 odst. 1 písm. r) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
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f) osobní péče o blízkou převážně nebo úplně bezmocnou osobu
nebo blízkou částečně bezmocnou osobu star ší 80 let, 10
g) pobírání plného invalidního důchodu.
Doby uvedené ve větě první se však nezapočítávají, pokud spadají do doby
zaměstnání; kr yjí-li se nav zájem, započítávají se jen jednou. “
Některým

uchazečům

o

zaměstnání

se

hmotné

zabezpečení

neposkytoval o, přestože splňovali výše uvedené podmínky. Tyto případy
vymezoval

§ 14 odst. 1 – „Hmotné zabezpečení se neposkytuje,

jestliže uchazeč o zaměstnání
a) splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod, s výjimkou podmínek
pro nárok na starobní důchod, na nějž vzniká nárok před dosažením
potřebného věku,11 v období do dosažení tohoto věku, nebo pro nárok
na plný invalidní důchod, s výjimkou plného invalidního důchodu
občana, který je plně invalidní proto, že je schopen pro zdravotní
postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných
podmínek, 12
b) je hmotně zabezpečen peněžitými dávkami nemocenského pojištění
(zabezpečení) nahrazujícími ušlou mzdu (výdělek),
c) nastoupil vojenskou základní (náhradní) službu, civilní službu, vazbu
nebo výkon trestu odnětí svobody,
d) bez vážných osobních nebo rodinných důvodů odmítne nastoupit
do vhodného zaměstnání nebo na rekvalifikaci pro nové vhodné
zaměstnání anebo neplní po delší dobu podstatné povinnosti
při rekvalifikaci,
e) úmyslně maří součinnost s úřadem práce při zprostředkování
zaměstnání,
f) v posledních šesti měsících opětovně ukončil zaměstnání sám
bez vážných důvodů, nebo s ním v této době bylo zaměstnání
ukončeno pro neuspokojivé pracovní výsledky nebo pro porušování
povinností vyplývajících z e zaměstnání.“

10

§ 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb.
§ 32, 74, § 76 odst. 1 a § 94 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.
12
§ 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.
11
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Hmotné zabezpečení se dále uchazeči o zaměstnání neposkytoval o
po dobu jeho pobytu v ci zině přesahující 30 kal endářních dnů.
3.2.2 Podpůrčí doba

Podpůrčí dobou se rozumí doba, po kterou je uchazeči o zaměstnání
poskytováno hmotné zabezpečení. Ke dni 30. září 2004 byla stanovena
podpůrčí doba pro poskytování hmotného zabezpečení 6 měsíců. Hmotné
zabezpečení se poskytovalo jen po tuto dobu, i když byl uchazeč
o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání delší dobu. Omezení
v poskytování hmotného zabezpečení na dobu nejdéle šesti měsíců se
nevztahoval o na uchazeče o zaměstnání, u kterých došlo k překročení této
doby v důsledku poskytování hmotného zabezpečení při rekvalifikaci,
která byla zabezpečena úřadem práce a která přesáhla podpůrčí dobu
a také v důsledku

dob,

které

se

do

podpůrčí

doby

nezapočítávaly.

Do podpůrčí doby se nezapočítávala např. doba, kdy bylo hmotné
zabezpečení

uchazeči

o

zaměstnání

poskytováno

v době

pracovní

neschopnost i, kdy neměl nárok na nemocenské, a to nejdéle po dobu,
po kterou by nemocenské náleželo. O dobu pracovní neschopnosti se
výplata hmotného

zabezpečení prodloužila. Uchazeči o zaměstnání,

kterému neuplynula v poslední evidenci celá podpůrčí doba a v době
mezi poslední a novou evidencí nebyl zaměstnán, nebo byl zaměstnán
po dobu kratší než jeden měsíc a současně splnil podmínku celkové doby
předchozího zaměstnání (alespoň 12 měsíců v posledních třech letech
před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání), se poskytovalo
hmotné zabezpečení pouze po zbývající část podpůrčí doby. Uchazeči
o zaměstnání, kterému v předchozí evidenci uplynula celá podpůrčí doba,
vznikl znovu nárok na hmotné zabezpečení, pokud po této době nastoupil
do zaměstnání, které trvalo alespoň šest měsíců a současně splnil podmínku
celkové doby předchozího zaměstnání (alespoň 12 měsíců v posledních
třech letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání).
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3.2.3 Výše hmotného zabezpečení
Dle § 17 odst. 1 ZoZ – „Výše hmotného zabezpečení se stanoví
na základě průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč
o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání, a to ve výši
50% tohoto výdělku po dobu prvních tří měsíců a po zbývající dobu ve výši
40% tohoto výdělku. Uchazeči o zaměstnání, který nastoupil rekvalifikaci, se
stanoví po dobu rekvalifikace hmotné zabezpečení ve výši 60% průměrného
měsíčního čistého výdělku, kterého dosáhl ve svém posledním z aměstnání.“
V případě, kdy uchazeč o zaměstnání, naposledy před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou
činnost a byl účasten důchodového pojištění, se výše hmotného zabezpe čení
stanovila z posledního vyměřovacího základu (pro pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní poli tiku zaměstnanosti).
V případě uchazeče o zaměstnání:
·

kterému vznikl nárok na hmotné zabezpečení započtením náhradní
doby, která byla před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání
poslední

započitatelnou

dobou

pro

vznik

nároku

na

hmotné

zabezpečení,
·

který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého
měsíčního výdělku,

·

který naposledy před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání
vykonával

samostatnou

výdělečnou

činnost

a

byl

účasten

důchodového pojištění, ale nelze mu stanovit poslední vyměřovací
základ
se

hmotné

zabezpečení

stanovilo

procentní

sazbou

uvedenou

v § 17 odst. 1 ZoZ z částky životního minima platné pro jednotlivého občana
staršího 26 let ke dni vzniku nároku na hmotné zabezpe čení.13
Hmotné zabezpečení se poskytovalo nejvýše do částky odpovídající
2,5násobku, a po dobu rekvalifikace 2,8násobku, částky životního minima
platné pro jednotlivého občana staršího 26 let ke dni vzniku nároku
na hmotné zabezpe čení.

13

§3 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. a) zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu
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Hmotné zabezpečení bylo vypláceno v měsíčních splátkách pozadu
(mimořádně mohlo být poskytnuto zálohově a při další splátce zúčtováno).
Při splnění podmínek pro poskytování hmotného zabezpečení jen po část
kalendářního měsíce náleželo za každý kalendářní den, kdy byly tyto
podmínky splněny, hmotné zabezpečení ve výši jedné třicetiny; výsledná
částka se zaokr ouhlovala na celé kor uny nahoru.
3.2.4 Změny v podmínkách pro poskytování hmotného zabezpečení
v průběhu platnosti zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
V průběhu platnosti zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti , došlo
k několika zásadním změnám v podmínkách pro poskytování hmotného
zabezpečení uchazečům o zaměstnání.
Zákonem

č.

že od 1. února 1991

1/1991
bylo

Sb.,

o

vypláceno

zaměstnanosti,
hmotné

bylo

zabezpečení

stanoveno,
po

dobu

jednoho roku, z toho prvních šest měsíců ve výši 60% průměrného
měsíčního čistého výdělku dosaženého v posledním zaměstnání a ve výši
50% tohoto výdělku po zbývající dobu. V případě, že bylo poslední
zaměstnání ukončeno v souvislosti s organizačními změnami náleželo
prvních šest měsíců hmotné zabezpečení ve výši 65% průměrného
měsíčního čistého výdělku a po zbývající dobu 60% uvedeného výdělku.
Při rekvalifikaci příslušelo hmotné zabezpečení ve výši 70% tohoto výdělku
po celou dobu rekvalifikace. Byla rovněž stanovena

minimální výše

hmotného zabezpečení v částce shodné s výší důchodu upraveného
jako jediný zdroj příjmu jednotlivce.
S účinností od 1. ledna 1992 došlo v ZoZ ke zkrácení podpůrčí doby
z 1 roku na 6 měsíců a současně došlo k úpravě procentních sazeb
hmotného zabezpečení. Po dobu prvních 3 měsíců náleželo hmotné
zabezpečení ve výši 60% a po zbývající dobu ve výši 50% průměrného
měsíčního čistého výdělku dosaženého v posledním zaměstnání. Po celou
dobu rekvalifikace náleželo hmotné zabezpe čení ve výši 70% tohoto výdělku.
Ustanovení

o minimální výši hmotného

zabezpečení pro uchazeče

o zaměstnání bylo zrušeno. Nově byla uzákoněna maximální výše hmotného
zabezpečení, která mohla činit 1,5násobek částky, která byla stanovena
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v předpisech o sociálním zabezpečení jako fiktivní výdělek u některých
skupin občanů. Z fiktivního výdělku se v zákonem stanovených případech
vycházelo i při určení výše hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání
(např. když uchazeč o zaměstnání nemohl bez svého zavinění osvědčit výši
svého průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého v posledním
zaměstnání).
Fiktivní výdělek byl jako právní norma zrušen ke dni 1. ledna 1996 a byl
nahrazen životním minimem. S účinností od 1. ledna 1996 tedy výše
hmotného

zabezpečení

nemohla

přesáhnout

částku

odpovídající

1,5násobku, a po dobu rekvalifikace 1,8násobku, částky životního minima
platné pro jednotlivého občana staršího 26 let ke dni vzniku nároku
na hmotné zabezpe čení.
S účinností ode dne 1. ledna 1998 došlo ke snížení procentních sazeb
pro výpočet hmotného zabezpe čení uchazečů o zaměstnání. Výše hmotného
zabezpečení

se

snížila

v

prvních

třech

měsících

z

původních

60% na 50% a po zbývající dobu z původních 50% na 40% průměrného
měsíčního

čistého

výdělku

dosaženého

v

posledním

zaměstnání.

Při rekvalifikaci došlo ke snížení z původních 70% na 60% tohot o výdělku.
Další novelou ZoZ, která nabyla účinnosti dne 1. října 1999, se zvýšila
maximální

výše

hmotného

zabezpečení

uchazeče

o

zaměstnání

z 1,5násobku na 2,5násobek částky životního minima platné pro jednotlivého
občana staršího 26 let ke dni vzniku nároku na hmotné zabezpečení
a při rekvalifikaci z 1,8násobku na 2,8násobek částky životního minima.

3.3 Zákon č. 435/2004 Sb ., o zaměstnanosti

3.3.1 Podpora v nezaměstnanosti

Zákon

č.

435/2004

Sb.,

o

zaměstnanosti

nabyl

účinnosti

dne

1. října 2004. Užívá jinou terminologii než předchozí ZoZ, pojem „hmotné
zabezpečení“

je

nahrazen

obsahově

shodnými

v nezaměstnanosti“ a „podpora při rekvalifikaci“.
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pojmy

„podpora

O hmotném zabezpečení se rozhodovalo ve správním řízení zahájeném
z moci úřední. Tato skutečnost působila v praxi značné problémy, např.
podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti muselo být o hmotném
zabezpečení rozhodováno i v případech, kdy o něj uchazeč o zaměstnání
neměl zájem. O podpoře v nezaměstnanosti je dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti , nově rozhodováno na základě písemné žádosti uchazeče
o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání má tedy možnost rozhodnout se,
zda chce o podporu v nezaměstnanosti požádat a navíc má možnost datem
podání

žádosti

ovlivnit

počátek

doby

poskytování

podpory

v nezaměstnanosti , tak jak je dle jeho uvážení pro něho výhodnější.
Vzhledem k tomu, že je v mé práci stále používán pojem zákon
o zaměstnanosti , je nutné nyní upřesnit, že pokud bude v dalším textu mé
práce uváděn pojem „zákon o zaměstnanosti “ (dále jen“ZoZ“), jedná se
o zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V případě, že bude použit termín
„předcházející zákon o zaměstnanosti“ (dále jen „předcházející ZoZ“) je
myšlen zákon č. 1/1991 Sb., o zam ěstnanosti .
Vzhledem k délce účinnosti zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
a četnosti jeho novel budou v mé práci popisovány podmínky ve znění
účinném ke dni 31. prosince 2010.
3.3.2 Podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti
Dle § 39 odst. 1 ZoZ „Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč
o zaměstnání, kter ý
a) získal v rozhodném

období

(§ 41) zaměstnáním nebo jinou

výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního
právního předpisu14 v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí
zaměstnání“);

překrývají-li

se

doby

důchodového

pojištění,

započítávají se jen jednou,
b) požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a

14

§ 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
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c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není
poživatelem star obního důchodu.“
A zároveň dle § 39 odst. 2 ZoZ „Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá
uchazeč o zaměstnání,
a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen
pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývajíc í
z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem 15; to platí i v případě skončení jiného pracovního
vztahu z obdobného d ůvodu,
b) který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů
o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné
zaměstnání (§ 20) zprostředkované ú řadem práce,
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních
právních předpisů16 a tento příspěvek je vyšší než podpora
v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání

náležela,

pokud by neměl nárok na výsluh ový příspěvek,
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána,
vykonává n ěkterou z činností podle § 25 odst. 3.“
Pro účely splnění podmínky stanovené v § 39 odst. 1 písm. a) se
do předchozího zaměstnání započítává i tzv. náhradní doba zaměstnání.
Dle § 41 odst. 3 ZoZ „Za náhradní dobu zaměstnání se pova žuje doba
a) přípravy osoby se zdravotním posti žením k pr áci (§ 72),
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupn ě,
c) osobní pé če o dítě ve věku do 4 let,
d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost)
nebo

ve

stupni

IV

závislost) 17,

(úplná

pokud

s

uchazečem

o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
15

§ 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce.
§ 131 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 157 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů.
17
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
16
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tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely
důchodového poji štění považuje za osobu blí zkou,
e) výkonu

dlouhodobé

dobrovolnické služby na základě smlouvy

dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace
Ministerstvem vnitra18, nebo výkonu veřejné služby na základě
smlouvy o výkonu veřejné služby 19, pokud rozsah vykonané služby
překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendá řním týdnu,
f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního
právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni I (lehká závislost).“
Podá-li uchazeč o zaměstnání žádost o podporu v nezaměstnanosti
nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných
činností, které jsou taxativně stanoveny v § 25 odst. 1 ZoZ nebo činností,
které jsou podle § 41 odst. 3 ZoZ považovány za náhradní doby zaměstnání,
je

mu podpora

v nezaměstnanosti

přiznána

ode

dne

následujícího

po skončení zaměstnání nebo uv edených činností.
Dle § 42 odst. 1 ZoZ „Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči
o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné
žádosti o podporu v nezaměstnanosti.“ Skutečnosti rozhodné pro přiznání
a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen
doložit úřadu práce. Dokládají se např. evidenčním listem důchodového
pojištění, potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem), potvrzením o výši
průměrného

měsíčního

čistého

výdělku

z posledního

ukončeného

zaměstnání, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání
účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné
na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
(vystavuje příslušná správa sociálního zabezpečení) apod. Změny těchto
skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen úřadu práce písemně oznámit
nejpozději do 8 kalendářních dnů.

18

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon
o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.
19
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
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3.3.3 Podmínky pro vznik nároku na podporu při rekvalifikaci
Dle § 40 odst. 1 ZoZ „Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč
o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce
(§ 109) a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není
poživatelem star obního důchodu.“
Na rozdíl od podpory v nezaměstnanosti zde není stanovena podmínka
doby důchodového pojištění a podpora při rekvalifikaci se uchazeči
o zaměstnání, který se rekvalifikace zúčastní, poskytuje na základě
rozhodnutí úřadu práce bez podání jeho žádosti, tj. na základě správního
řízení zahájeného z moci úřední. Podpora při rekvalifikaci je poskytována
po celou dobu rekvali fikace.

3.3.4 Rozhodné období
Dle § 41 odst. 1 ZoZ „Rozhodným obdobím pro posuzování nároků
na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední
3 roky před zařazením do evi dence uchaz ečů o zaměstnání.“
Nastane -li

situace,

že

se

v rozhodném

období

překrývá

doba

důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností
a náhradní doba zaměstnání, započítává se pro nárok na podporu
v nezaměstnanosti

přednostně

doba

důchodového

pojištění

získaná

zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. Překrývají-li se náhradní doby
zaměstnání, zapo čítávají se pouze j ednou.
3.3.5 Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti

Na rozdíl od podpory při rekvalifikaci, která je poskytován a po celou dobu
trvání rekvalifikace, je poskytování podpory v nezaměstnanosti omezeno tzv.
podpůrčí dobou. Současný ZoZ přinesl novinku v odstupňování délky doby,
po kterou je podpora v nezaměstnanosti poskytována.

Rozhodujícím

faktorem pro stanovení délky podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání
dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti . Toto zákonné
opatření by mělo starším lidem usnadnit hledání nového zaměstnání.
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Na starší uchazeče o zaměstnání pamatuje ZoZ navíc i v § 33 odst. 1 ZoZ,
ve kterém je mimo jiné uvedeno, že fyzickým osobám starším 50 let věku je
při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče.
Následující text této podkapi toly bude rozdělen do tří částí, podle toho,
jak byl současný ZoZ v § 43, který se týká podpůrčí doby, novelizován.
Jednotlivé části budou shodné s obdobími podle účinnosti jednotlivých
právních úprav.
1. období: 1. říjen 2004 – 31. prosinec 2005
V tomto období činila podpůrčí doba u uchaze če o zaměstnání:
·

do 50 let věku 6 měsíců,

·

od 50 do 55 let věku 9 měsíců,

·

od 55 let věku 12 měsíců.

Podmínkou pro poskytování podpory v nezaměstnanosti po dobu
9 měsíců bylo prokázání celkové doby účasti na důchodovém pojištění
v délce alespoň 25 roků a pro poskytování podpory v nezaměstnanosti
po dobu 12 měsíců prokázání celkové doby účasti na důchodovém pojištění
v délce alespoň 30 roků. Uchazeči o zaměstnání ve věku nad 55 let,
který neprokázal celkovou dobu účasti na důchodovém pojištění v délce
alespoň 30 roků, ale prokázal celkovou dobu účasti na důchodovém pojištění
v délce alespoň 25 roků, byla přiznána podpora v nezaměstnanosti po dobu
9 měsíců.
Splnění podmínky celkové doby účasti na důchodovém pojištění
prokazoval úřadu práce uchazeč o zaměstnání. V případě, že uchazeč
o zaměstnání nedoložil celkovou dobu účasti na důchodovém pojištění
nejpozději

do

1

měsíce

ode

dne

podání

žádosti

o

podporu

v nezaměstnanosti , byla mu rozhodnutím úřadu práce přiznána podpora
v nezaměstnanosti po podpůrčí dobu 6 měsíců. Doložil-li ale uchazeč
o zaměstnání celkovou dobu účasti na důchodovém pojištění nejpozději
do 6 měsíců ode dne podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti , úřad
práce rozhodnutím dél ku podpůrčí doby prodloužil.
Dle ZoZ měl celkovou dobu účasti na důchodovém pojištění prokazovat
úřadu práce uchazeč o zaměstnání. V praxi ale nastávaly případy,
kdy uchazeč o zaměstnání nemohl potřebné doby pojištění doložit sám.
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V těchto případech měl úřad práce možnost požádat s jeho souhlasem
o výpis dob

pojištění

Českou

správu

sociálního

zabezpečení

(dále

jen „ČSSZ“). Pokud ale na výpisu dob pojištění z ČSSZ nebyly uvedeny
potřebné doby, bylo již pouze na uchazeči o zaměstnání, aby je úřadu práce
prokázal. Vzhledem ke své praxi vím, že mnohdy bylo pro uchazeče
o zaměstnání velmi problematické a komplikované prokázat a doložit úřadu
práce potřebné doby účasti na důchodovém pojištění, které nebyly na výpisu
dob pojištění z ČSSZ uvedeny. Z tohoto důvodu uvítali jak uchazeči
o zaměstnání, tak úřady práce změnu v podmínkách pro prodloužení
podpůrčí doby provedenou na základě novely ZoZ účinné ode dne
1. ledna 2006.
2. období: 1. leden 2006 – 31. prosinec 2008
V tomto období činila podpůrčí doba u uchaze če o zaměstnání:
·

do 50 let věku 6 měsíců,

·

od 50 do 55 let věku 9 měsíců,

·

od 55 let věku 12 měsíců.

Novela ZoZ, která nabyla účinnosti 1. ledna 2006 (provedená zákonem č.
382/2005 Sb.), zrušila ustanovení § 43, které upravovalo prokázání doby
účasti na důchodovém pojištění jako podmínku pro prodloužení podpůrčí
doby poskytování podpory v nezaměstnanosti . Ode dne 1. ledna 2006 byl
jediným

rozhodujícím

faktorem pro

stanovení

délky

podpůrčí

doby

poskytování podpory v nezaměstnanosti pouze věk uchazeče o zaměstnání
dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezam ěstnanosti .

3. období: 1. ledna 2009 do současnosti
Novela ZoZ, která nabyla účinnosti 1. ledna 2009 (provedená zákonem č.
382/2008 Sb.), zkrátila ve všech věkových skupinách podpůrčí dobu
pro poskytování podpor y v nezaměstnanosti o jeden měsíc.
V současnosti činí podpůrčí doba u uchaze če o zaměstnání:
·

do 50 let věku 5 měsíců,

·

nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

·

nad 55 let věku 11 měsíců.
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Ke zkrácení podpůrčí doby přibyla i změna ve slovním spojení:
od 50 … bylo nahrazeno nad 50 …. Na první pohled nevýznamná změna má
vliv na stanovení délky podpůrčí doby u uchazečů o zaměstnání s hraničním
věkem. Podle současného ustanovení § 43 platí, že uchazeč o zaměstnání,
kterému je v den podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti 50 let (má
tedy v tento den narozeniny), má stanovenu

podpůrčí dobu pouze

na 5 měsíců. V případě, že je uchazeči o zaměstnání v den podání žádosti
o podporu v nezaměstnanosti 50 let a 1 den, činí jeho podpůrčí doba
pro poskytování podpory v nezaměstnanosti 8 měsíců. Podle právních úprav
účinných před 1. lednem 2009 by podpůrčí doba uchazeče o zaměstnání
činila v obou případech 9 měsíců.
Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se uchazeči
o zaměstnání neposkytuje po dobu pobírání starobního důchodu, pobírání
dávek nemocenského

pojištění a po dobu vazby. Výplata podpory

v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se ve výše uvedených
případech zastavuje na základě rozhodnutí vydaného úřadem práce
ve správním řízení zahájeném z moci úřední. Současně se vylučuje souběh
podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.
Dle § 45 ZoZ „Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká
a) uplynutím podpůrčí doby,
b) ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 29) , nebo
c) vyřazením z evidence ucha zečů o zaměstnání (§ 30).“
A dle § 46 ZoZ „Do podpůrčí doby se nezapočítává doba
a) po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského
pojištění

a

z tohoto

důvodu

mu

nebyla

vyplácena

podpora

v nezaměstnanosti [§ 44 odst. 1 písm. b) ],
b) poskytování podpory při rekvalifikaci (§ 40, § 72 odst. 5 a § 74 odst.
2),
c) vazby.“
Naopak dle § 47 ZoZ účinného do 31. prosince 2008 „Do podpůrčí doby
se započítává doba, po kterou byl uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence
uchazečů o zaměstnání, s výjimkou § 30 odst. 1 písm. b), a to v délce
3 měsíců ode dne vyřazení.“ Ustanovení § 47 znamenalo, že pokud byl
uchazeč o zaměstnání tzv. sankčně vyřazen z evidence uchazečů
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o zaměstnání,

plynula

mu

podpůrčí

doba,

přestože

mu

podpora

v nezaměstnanosti nebyla již poskytována. V případě, že byl uchazeč
o zaměstnání sankčně vyřazen v době, kdy ještě nevyčerpal podpůrčí dobu
pro poskytování podpory v nezaměstnanosti , mohlo dojít plynutím podpůrčí
doby v rámci sankčního vyřazení k uplynutí celé podpůrčí doby. Ustanovení
§ 47 bylo zrušeno novelou ZoZ provedenou zákonem č. 382/2008 Sb.,
která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009.
3.3.6 Nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě opakované
evidence

V případě opakované evidence zjišťujeme, zda se jedná o opakovanou
evidenci v rámci rozhodného období, tj v posledních 3 letech před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud opakovaná evidence již
nespadá do rozhodného období, nemusíme zkoumat souvislosti, které by se
vázaly k předchozí evidenci, tedy hlavně k podpůrčí době předchozí
evidence. Ovšem v opačném případě, tedy pokud opakovaná evidence
spadá do rozhodného období, musíme zjišťovat, zda uchazeči o zaměstnání
v předchozí evidenci uplynula či neuplynula podpůrčí doba pro poskytování
podpory v nezaměstnanosti.

a) poskytování podpory v nezaměstnanosti pokud v předchozí evidenci
neuplynula celá podpůrčí doba
V případě opakované evidence, kdy uchazeči o zaměstnání v předchozí
evidenci, která spadá do posledních 3 let před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání, neuplynula celá podpůrčí doba, mohou nastat
tři různé situace:
·

uchazeč o zaměstnání po uplynutí části podpůrčí doby získal
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového
pojištění podle zvláštního právního předpisu20 v délce alespoň
3 měsíců. V tomto případě má uchazeč o zaměstnání
na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.

20

§ 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
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nárok

·

uchazeč o zaměstnání po uplynutí části podpůrčí doby získal
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového
pojištění

podle

zvláštního

právního

předpisu

v

délce

kratší

než 3 měsíce. V tomto případě má uchazeč o zaměstnání nárok
na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.
·

uchazeč o zaměstnání po uplynutí části podpůrčí doby nenastoupil
do zaměstnáním ani nezačal vykonávat jinou výdělečnou činnost.
V tomto případě má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu
v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.

Současně musí být však ve všech uvedených případech splněna
podmínka celkové doby předchozího zaměstnání, tzn. v rozhodném období
musí uchazeč o zaměstnání získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu
v délce alespoň 12 měsíců.

b) poskytování podpory v nezaměstnanosti pokud v předchozí evidenci
neuplynula celá p odpůrčí doba
V případě opakované evidence, kdy uchazeči o zaměstnání v předchozí
evidenci, která spadá do posledních 3 let před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání, uplynula celá podpůrčí doba, vznikne uchazeči
o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí
podpůrčí doby v předchozí

evidenci získal zaměstnáním nebo jinou

výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.
Tato doba se nevyžaduje, pokud uchazeč o zaměstnání ukončil zaměstnání
nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo ukončil pracovní
poměr z důvodů organizačních změn u zaměstnavatel e případně proto,
že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních
předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pr acovních podmínek.
I v tomto případě musí být současně splněna podmínka celkové doby
předchozího

zaměstnání,

tzn.

v

rozhodném

období

musí

uchazeč

o zaměstnání získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu
důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň
12 měsíců.
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3.3.7 Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví
procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl
u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán v jeho posledním
ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce ( dále jen „průměrný měsíční čistý výdělek“).
U uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se výše
podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci stanoví procentní
sazbou z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rozhodném
období přepočteného na 1 kalendá řní měsíc (dále jen „vyměřovací základ“).
V případě, kdy uchazeč o zaměstnání ukončí v rozhodném období
ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou
činnost,

které

jsou

dobou

důchodového

pojištění,

výše

podpory

v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se
rovná

součtu

průměrných

měsíčních

čistých

výdělků

nebo

součtu

průměrného čistého měsíčního výdělku a vyměřovacího zákl adu.
V období od 1. října 2004 do 31. prosince 2008 činila procentní sazba
podpory v nezaměstnanosti první 3 měsíce 50% a po zbývající podpůrčí
dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu.
Tyto procentní sazby se změnily novelou ZoZ provedenou zákonem č.
382/2008

Sb.,

která

1. ledna 2009. Od 1. ledna 2009 činí

nabyla

účinnosti

procentní

sazba

dne
podpory

v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce
50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého
výdělku nebo vyměřovacího zákl adu.
Procentní sazba podpory při rekvalifikaci je od 1. října 2004 stále stejná
a činí 60% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu po celou dobu r ekvalifikace.
U uchazeče o zaměstnání, který má nárok na výsluhový příspěvek, se
výše podpory v nezaměstnanosti stanoví jako rozdíl mezi podporou
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v nezaměstnanosti vypočtenou procentní sazbou z průměrného měsíčního
čistého výdělku nebo vyměřovacího základu a výsluhovým příspěvkem.
Pokud

je

výsluhový

příspěvek

vyšší

než

vypočtená

podpora

v nezaměstnanosti , která by uchazeči o zaměstnání náležela (v případě,
že by

nárok

na

výsluhový

příspěvek

neměl),

pak

takový

uchazeč

o zaměstnání podporu v nezam ěstnanosti nepobírá.
Podpora v nezaměstnanosti i podpora při rekvalifikaci je limitována
maximální výší.
V době od 1. října 2004 do 31. prosince 2006 se maximální výše podpory
v nezaměstnanosti i podpory při rekvalifikaci odvozoval a od částky životního
minima platného pro jednotlivého občana staršího 26 let věku. Maximální
výše podpory v nezaměstnanosti činila 2,5násobek částky životního minima
platného pro jednotlivého občana staršího 26 let věku ke dni podání žádosti
o podporu v nezaměstnanosti a maximální výše podpory při rekvalifikaci
činila 2,8násobek částky životního minima platného pro jednotlivého občana
staršího 26 let věku ke dni nástupu na rekvali fikaci.
Od 1. ledna 2007 je maximální výše podpory v nezaměstnanosti i podpory
při rekvalifikaci odvozována od průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí určeného kalendářního roku. Dle § 50 odst. 6 ZoZ
„Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné
mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího

kalendářnímu

roku, ve kterém byla

podána

žádost

o podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí
0,65násobek

průměrné

mzdy

v

národním

hospodářství

za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu
roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.“ Výši
průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašuje pro účely ZoZ na každý
kalendářní rok (za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku) Ministerstvo práce
a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením
uveřejněným ve Sbírce zákonů.
V praxi nastávají i případy, kdy uchazeči o zaměstnání vznikne nárok
na podporu v nezaměstnanosti, ale při stanovení její výše není možné
vycházet z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu.
41

Jedná se o p řípady kdy:
·

uchazeč

o

zaměstnání

splnil

podmínku

doby

předchozího

zaměstnání , tzn. v rozhodném období získal dobu důchodového
pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň
12 měsíců, ale splnil ji započtením náhradní doby a tato doba se
posuzuje jako posl ední zaměstnání,
·

uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši
průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího zákl adu,

·

u uchazeč o zaměstnání nelze stanovit průměrný měsíční čistý
výdělek nebo vyměřovací zákl ad.

V době od 1. října 2004 do 31. prosince 2006 se v těchto případech
vycházelo při výpočtu podpory v nezaměstnanosti z částky životního minima
platného pro jednotlivého občana staršího 26 let věku ke dni podání žádosti
o podporu v nezaměstnanosti . Výše podpory v nezaměstnanosti tedy činila
první 3 měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% částky
životního minima platného pro jednotlivého občana staršího 26 let věku
ke dni podání

žádosti o podporu v nezaměstnanosti . Výše podpory

při rekvalifikaci činila 60% částky životního minima platného pro jednotlivého
občana staršího 26 let věku ke dni nástupu na r ekvalifikaci.
Od 1. ledna 2007 se v těchto případech začalo vycházet z průměrné
mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí určeného kalendářního
roku.
V době od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2008 činila výše podpory
v nezaměstnanosti první 3 měsíce podp ůrčí doby 0,12násobek a po zbývaj ící
podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku,
ve kterém byla podána žádost podporu v nezaměstnanosti.

Podpora

při rekvalifikaci činila 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku,
ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupi l na rekvalifikaci.
Od 1. ledna 2009 se v uvedených případech stále vychází z průměrné
mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího

kalendářnímu roku,

ve kterém byla podána

žádost

o podporu v nezaměstnanosti, ale změnila se výše jejích násobků. Výše
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podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce 0,15násobek, další 2 měsíce
0,12násobek a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy
v národním

hospodářství

za

1.

až

3.

čtvrtletí

kalendářního

roku

předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu
v nezaměstnanosti podána. Výše podpory při rekvalifikaci se nezměnila,
nadále činí 0,14násobek

průměrné

mzdy v národním hospodářství

za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku,
ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupi l na rekvalifikaci.

3.3.8 Výplata podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

Výplatu podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci může úřad
práce zahájit až po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich přiznání. Vypl ácí se
pozadu za měsíční období a to nejpozději v následujícím kalendářním
měsíci.

V

mimořádných

případech

mohou

být

vyplaceny

zálohově

a zúčtovány při další splátce.
Dle § 53 odst. 2 ZoZ „Jsou-li splněny podmínky pro poskytování podpory
v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci jen po část kalendářního
měsíce, náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto podmínky byly
splněny. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“
Úřad

práce

může

podporu

v nezaměstnanosti

nebo

podporu

při rekvalifikaci vyplácet buď poštovní poukázkou nebo převodním příkazem
na bankovní ú čet. O způsobu výplaty rozhoduje uchazeč o zaměstnání.
V případě, že je dodatečně zjištěno, že podpora v nezaměstnanosti
nebo podpora při rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání neprávem
odepřena nebo přiznána či poskytována v nižší částce, než v jaké náležela,
anebo přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela, je úřadem
práce dodate čně přiznána nebo zvý šena a následně doplacena.
Dle § 54 odst. 4 Z oZ „Nárok na podpor u v nezaměstnanosti nebo podporu
při rekvalifikaci nebo jejich jednotlivých splátek zaniká uplynutím 5 let
ode dne, od kterého náležela nebo splátky m ěly být poskytnuty. “
V opačném

případě,

tedy

je-li

dodatečně

zjištěno,

že podpora

v nezaměstnanosti nebo podpora p ři rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání
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přiznána nebo je poskytována ve vyšší částce, než v jaké náleží, či byla
přiznána nebo se poskytuje neprávem, je úřadem práce rozhodnuto o jejím
snížení nebo o zastavení její výplaty, a to ode dne následujícího po dni,
jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena.

3.3.9 Vrácení vyplacené podpory v nezaměstnanosti nebo podpory
při rekvalifikaci

Pokud úřad práce přiznal a poskytoval podporu v nezaměstnanosti
nebo podporu při rekvalifikaci uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním
neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, především
z důvodu, že uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl některou
rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchazeč
o zaměstnání povinen neprávem přijaté částky podpory v nezaměstnanosti
nebo podpory při rekvalifikaci vrátit.
Dle § 55 odst. 4 ZoZ „Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanost i
nebo podpory při rekvalifikaci nebo jejich splátek poskytnutých neprávem
nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kter ého nenále žela
vůbec nebo v poskytnuté vý ši.“
Dle § 56 odst. 1 ZoZ „Uchazeč o zaměstnání je povi nen vrátit poskytnutou
podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci nebo jejich části,
bylo-li
a) příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního
vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále,
b) příslušným orgánem r ozhodnuto, že výkon j iných výdělečných činností
uvedených v § 25 odst. 1 neskon čil,
c) úřadem práce dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod
nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou
invalidního důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní
ve třetím

stupni

a

je

schopna

výdělečné

činnosti

za

zcela

mimořádných podmínek 21, nebo
d) úřadem práce dodatečně zjištěno, že mu byly poskytovány dávky
§ 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů
21
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nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění,
které jsou

uchazeči

na nemocenské m

o

zaměstnání

pojištění

z

poskytovány
titulu

z

účasti
činností

výkonu

podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5.“
3.4 Změny zákona č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ode dne

1. ledna 2011

I

v době,

kdy

píši

svou

práci,

došlo

ke

změnám

ZoZ.

Dne

1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 347/2010 Sb., kter ým se mění některé
zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce
a sociálních v ěci. Tímto zákonem dochází ke z měně zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“).
V textu této podkapitoly jsou zmíněny zásadní změny, které se dotkly
výplaty podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.
Je důležité zdůraznit, že změny týkající se přiznání, nepřiznání
nebo výplaty podpory v nezaměstnanosti se nevztahují na uchazeče
o zaměstnání, kteří podali žádost o zprostředkování zaměstnání
a žádost o podporu v nezaměstnanosti před 1. lednem 2011.

3.4.1 Nekolidující zaměstnání

V souvislosti se změnami ZoZ platnými ode dne 1. ledna 2011 j e potřebné
vymezit ještě jeden pojem, který se ode dne 1. ledna 2011 váže
k problematice podpory v nezaměstnanosti a to je nekolidující zaměstnání.
Za nekolidující zaměstnání se považuje činnost na základě pracovního
nebo služebního poměru, pokud hrubý měsíční výdělek nepřesáhne polovinu
minimální mzdy, nebo činnost na základě dohody o provedení práce
nebo dohody

o

pracovní

činnosti,

pokud

hrubá

měsíční

odměna

nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší,
nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Výkon nekolidujícího zaměstnání
nesmí uchazeči o zaměstnání bránit v poskytování součinnosti s úřadem
práce při zprostředkování

zaměstnání

zaměstnání.
45

a v přijetí nabídky

vhodného

V období od 1. října 2004 do 31. prosince 2010 nemělo nekolidující
zaměstnání

vliv

na

výplatu

podpory

v nezaměstnanosti

a

podpory

při rekvalifikaci. Zákonem stanovené podmínky bylo nutné dodržovat proto,
aby uchazeč o zaměstnání mohl zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Uchazeč o zaměstnání byl povinen úřadu práce výkon této činnosti oznámit
do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru
nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce či dohody o pracovní
činnosti. Dále byla uchazeči o zaměstnání stanovena úřadem práce lhůta
pro dokládání výše hrubého měsíčního výdělku nebo odměny. V případě
výkonu více činností se pro účely splnění podmínky výše měsíčního výdělku
měsíční výdělky (odměny) sčítaly.
V době před 1. lednem 2009 byla stanovena ještě další zákonná
podmínka a to, že výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního
poměru, musel být vykonáván v rozsahu kratším než polovina stanovené
týdenní pracovní doby.
Ode dne 1. ledna 2011 platí tyto změny týkající se povinností uchazeče
o zaměstnání: Uchazeč o zaměstnání je povinen oznámit úřadu práce výkon
nekolidujícího zaměstnání bez ohledu na výši hrubého měsíčního výdělku
nebo odměny:
·

při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo

·

nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti.

I nadále zůstává podmínka, že je povinen ve lhůtě stanovené úřadem práce
dokládat výši hrubého měsíčního výdělku nebo odměny.
Další

změny

se

týkají

přiznání

nebo

nepřiznání

podpory

v nezaměstnanosti - nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč
o zaměstnání, který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti
přiznána, vykonává nekolidující zaměstnání. Tzn. že pokud uchazeč
o zaměstnání ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti vykonává
nekolidující

zaměstnání,

úřad

práce

mu podporu v nezaměstnanosti

nepřizná. Pokud v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dojde
ze strany uchazeče o zaměstnání k ukončení nekolidujícího zaměstnání,
může si v téže evidenci podat novou žádost o podporu v nezaměstnanosti.
Při splnění ostatních podmínek mu bude podpora v nezaměstnanosti
přiznána ode dne podání nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Úřad
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práce v rámci správního řízení uchazeče o zaměstnání o této možnosti
poučí.
Zásadní změnou je i skutečnost, že po dobu trvání nekolidujícího
zaměstnání

se uchazeči o zaměstnání

podpora v nezaměstnanosti

neposkytuje. Doba neposkytování podpor y v nezaměstnanosti po dobu tr vání
nekolidujícího zaměstnání se nezapo čítává do podp ůrčí doby.
3.4.2 Další změny v poskytování podpory v nezaměstnanosti
Za § 44 ZoZ byl vložen nový § 44a, který zní: „Uchazeči o zaměstnání,
kterému přísluší podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání
odstupné 22, odbytné nebo odchodné 23, se podpora v nezaměstnanosti
poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného
nebo odchodného; tato doba se určí podle příslušného násobku průměrného
měsíčního výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, kterým byla uchazeči
o zaměstnání stanovena výše odstupného, odbytného nebo odchodného.
Ustanovením

předchozí

věty

není

dotčeno

poskytování

podpory

v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímt o zákonem. “
Na

základě

tohoto

v nezaměstnanosti
kterému podle

ustanovení

po dobu,

jiných

se

nebude

poskytovat

podpora

po kterou by uchazeč o zaměstnání,

právních

předpisů

přísluší

odstupné,

odbytné

nebo odchodné, měl být zabezpečen prostředky z odstupného, odbytného
nebo odbytného. Při stanovení této doby se bude vycházet z výše
odstupného, odbytného nebo odchodného stanovené zvláštními právními
předpisy.

K případnému

navýšení

vyplývajícímu

z kolektivní

smlouvy

nebo z vnitřního předpisu se nebude přihlížet. Z výše uvedeného tedy
vyplývá, že ten, komu vznikl z posledního zaměstnání nárok na odstupné
podle § 67 zákoníku práce a stane se uchazečem o zaměstnání s nárokem
na podporu v nezaměstnanosti , bude pobírat podporu v nezaměstnanosti až
po uplynutí 3, popř. 12 měsíců ode dne skončení posledního zaměstnání.
22

§ 67 zákoníku práce.
§ 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů.
23
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Obdobný postup bude aplikován u odbytného nebo odchodného . Tuto dobu
jako skutečnost rozhodnou pro přiznání podpory v nezaměstnanosti potvrdí
zaměstnavatel . Toto „posunutí“ výplaty podpory v nezaměstnanosti nemá
žádný vliv na délku podpůrčí doby stanovenou ZoZ (5, 8 nebo 11 měsíců
podle věku uchazeče o zaměstnání).
K další

změně

§ 50 odst. 3 ZoZ

došlo

ve

„Procentní

výši

sazba

podpory

podpory

v

v nezaměstnanosti
nezaměstnanosti

činí

první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce podpůrčí doby
50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého
výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání
před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu
ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí
procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního
čistého

výdělku

o zaměstnání

nebo

vyměřovacího

sám nebo dohodou

základu.

Ukončil-li

ve stejný den více

uchazeč

zaměstnání,

z nichž alespoň 1 bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora
v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanost i
podle věty první.
před zařazením

Vykonával-li uchazeč o zaměstnání
do

evidence

uchazečů

o

zaměstnání

jako

poslední

samostatnou

výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba
podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku
nebo vym ěřovacího základu.“
Termín „ukončí-li uchazeč o zaměstnání poslední zaměstnání sám“ –
znamená, že se jedná o výpověď ze strany zaměstnance, o zrušení
pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance nebo okamžité
zrušení pracovního poměru ze strany zam ěstnance podle zákoníku pr áce.
Ukončí-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatel em
ve stejný den více posledních zaměstnání, z nichž alespoň 1 bylo ukončeno
z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní
sazby podpor y v nezaměstnanosti podle věty první, tj. 65%, 50% a 45%.
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4 Rekvalifikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo Strategii
celoživotního učení ČR. Je to základní dokument a představuje ucelený
koncept celoživotního učení. Dle tohoto dokumentu je „celoživotní učení
v ideálním pojetí považováno za nepřetržitý proces, ve skutečnosti jde spíše
o neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studiu. Vychází se
přitom ze zásady, že konkrétní získané kompetence nejsou tak cenné jako
schopnost učit se. Mluví se tedy spíše o celoživotním učení, nikoliv
vzdělávání, aby se tím zdůraznil význam i takových učebních aktivit každého
jedince, které nemají organizovaný ráz, tzn. samostatného učení např.
při práci, při pobytu v přírodě, na kulturních akcích apod.“ Dle Coufalíka
(2007) podporuje koncepci celoživotního učení i vzdělávací politika Evropské
unie a již před několika lety se v členských zemích EU diskutoval o o tom,
jak koncepci celoživotního učení uskutečňovat. Podkladem pro tuto diskusi
byl dokument - Memorandum o celoživotním učení. V české verzi je
přístupný

např.

na

webové

stránce

Národního

vzdělávacího

fondu

(www.nvf.cz) nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(www.msmt.cz). Díky Memorandu

o celoživotním učení se rozšířilo

i používání do té doby téměř neznámých pojmů: formální učení, neformální
učení a informální učení.
Dle Str ategie celoživotního učení ČR tedy celoživotní učení zahrnuje:
formální vzdělávání – realizace ve vzdělávacích institucích (školách). Cíle,
obsahy, zp ůsoby hodnocení , organizační formy vy mezeny právními předpisy.
Získávání na sebe navazujících stupňů vzdělávání (základní, střední, střední
s výučním listem, střední s maturitní zkouškou, vyšší odborné v konzervatoři,
vyšší odborné, vysokoškolské), kdy absolvování je potvrzeno příslušným
osvědčením (např. vysvědčení, diplom).
neformální vzdělávání – realizace v soukromých vzdělávacích institucích,
v nestátních neziskových institucích, ve školských zařízeních, podmínkou je
účast odborného lektora, učitele nebo proškoleného vedoucího. Zaměřeno
na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou zlepšit
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společenské i pracovní uplatnění např. kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy,
rekvalifikační kurzy, přednášky. Nevede k získání stupně vzdělání.
informální učení – proces získávání vědomostí, dovedností a kompetencí
z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Patří
sem i sebevzdělávání, kdy není možnost ověření nabytých znalostí (např.
televizní jazykové kurzy). Je neorganizované, většinou nesystemati cké
a institucionálně nekoordinované.
Jednou

z forem

neformálního

vzdělávání

jsou

i

rekvalifikace.

Rekvalifikace jsou určeny nezaměstnaným i zaměstnaným osobám k udržení
nebo získání zaměstnání. Jak už jsem uvedla v úseku 1.2.6 rekvalifikace
jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti . Tržní ekonomika
vyžaduje maximální pružnost v nabídce práce a rekvalifikace jsou hlavním
faktorem k jejímu dosažení. Dle § 108 odst. 1 ZoZ „rekvalifikací se rozumí
získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se
považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby,
která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu
rekvalifikace

se

vychází

z dosavadní

kvalifikace,

zdravotního

stavu,

schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou
získání nových teor etických znalostí a pr aktických dovedností v r ámci dalšího
profesního vzdělávání“.
Dle § 108 odst. 2 ZoZ „Rekvalifikaci může provádět pouze
a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto
zákona,
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního
právního předpisu24,
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol
a školských zařízení 25 nebo vysoká škola s akreditovaným studijním
programem podle zvláštního právního předpisu26, nebo
24

Například zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
25
Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26
Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního
předpisu27, (dále jen „rekvalifikační zařízení“).“
Akreditovaným vzdělávacím programem je program, kterému byla
na základě potřeb trhu práce udělena akreditace rozhodnutím Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Akreditace je udělována na základě
písemné žádosti. Součástí této žádosti je vymezení obsahu a rozsahu
vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání
v rámci rekvalifikace. O udělení akreditace musí Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne doručení
žádosti o akreditaci. Akreditace je udělována na dobu 3 let ode dne právní
moci rozhodnutí o jejím udělení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
může

rozhodnout

také

o

odejmutí

akreditace

a

to

v případech,

kdy rekvalifikační zařízení nedodržuje akreditovaný vzdělávací program,
nezabezpe čuje odpovídající úroveň vzdělávání nebo podá žádost o odejmutí
akreditace.
Rekvali fikační zařízení vydává osvědčení o rekvalifikaci s celostátní
platností.
Rekvali fikovat se mohou:
a) uchazeči o zaměstnání a záj emci o zaměstnání
b) zaměstnanci
4.1 Rekvalifikace uchaze čů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

Rekvali fikace se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi úřadem
práce a uchazečem o zaměstnání případně zájemcem o zaměstnání.
Za účastníka rekvalifikace zabezpečované úřadem práce hradí náklady
rekvalifikace úřad práce a může mu poskytnout i příspěvek na úhradu
prokázaných nutných nákladů s ní spojených (např. jízdné, stravné, pojištění
apod.). Po dobu rekvalifikace zabezpečované úřadem práce má uchazeč
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27
Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
vyhlášky č. 98/1982 Sb., vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh
stavebních strojů.
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o zaměstnání

(nikoliv

zájemce

o

zaměstnání)

nárok

na

podporu

při rekvalifikaci.
4.2 Rekvalifikace zam ěstnanců

Rekvali fikaci lze provádět i pro zaměstnavatele v zájmu dalšího
pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikace zaměstnanců se
uskutečňuje na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření
kvalifikace uzav ře úřad práce se zaměstnavatel em písemnou dohodu. Pokud
se rekvalifikace zaměstnanců uskutečňuje na základě dohody s úřadem
práce, může úřad práce zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení,
které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje, hradit plně
nebo částečně náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené.
V případě,

že

je

pro

zaměstnavatele

rekvalifikace

zaměstnanců

zabezpečována rekvalifikačním zařízením, uzavírá zaměstnavatel písemnou
dohodu s rekvalifikačním zařízením, popřípadě úřad práce, zaměstnavatel
a rekvalifikační zařízení.
Rekvali fikace zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření
kvalifikace probíhá v pracovní době a je překážkou v práci na straně
zaměstnance. Za tuto dobu tedy přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje
pouze, pokud j e to nutné z důvodu jejího zabezpe čení.
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Závěr
Ztráta

zaměstnání

je

zásadní

událostí

v životě

člověka.

Pokud

bezprostředně nenásleduje nástup do nového zaměstnání, přichází období
nezaměstnanosti . Být bez zaměstnání, tedy bez příjmu, v evidenci uchazečů
o zaměstnání úřadu práce, je pro člověka složitý problém. Ztráta zaměstnání
je problém psychologický, sociální i ekonomický. Se ztrátou zaměstnání
přichází ztráta sebevědomí, ztráta identity, pocit neschopnosti a selhání,
což může vést až ke zdravotním problémům či sebevraždě. Se ztrátou
zaměstnání ztrácíme i své místo ve společnosti – společenský status.
Společnost pohlíží na nezaměstnaného jako na někoho, kdo selhal a pokud
by práci chtěl, mohl by ji získat. Se ztrátou zaměstnání je spojena ztráta
příjmu, což neovlivňuje pouze život jedince, ale celé jeho rodiny. V tomto
náročném životním období by měl člověku nabídnout „pomocnou ruku“ stát
a měl by tak činit hlavně pro jedince, kteří mají zájem do zaměstnání
nastoupit. A stát opravdu pomoc nabízí, ať již ve formě podpory
v nezaměstnanosti , která by měla nezaměstnanému a jeho rodině pomoci
a usnadnit období, něž získá nové zaměstnání, tedy nový zdroj příjmů
nebo ve formě rekvalifikace (na kterou se váže podpora při rekvalifikaci),
která nezaměstnanému umožní získat nové dovednosti, rozšířit jeho
kvalifikaci, což by mu mělo pomoci při uplatnění na trhu práce.
Cílem mé práce bylo zmapovat vývoj podpory v nezaměstnanosti v České
republice od listopadu 1989 do současnosti, tedy vlastně vývoj pomoci státu
nezaměstnaným v jejich obtížné životní situaci. Většina legislativních úprav
vedla buď ke zkrácení podpůrčí doby vyplácení podpory v nezaměstnanosti
nebo ke snížení její procentní
uskutečňovány

z důvodu

sazby. Tyto změny bývají obvykle

motivace

nezaměstnaných

k návratu

do zaměstnání nebo jsou tak alespoň předkládány. Tyto mechanismy však
mohou fungovat v době ekonomické stability státu nebo ještě spíše v době
hospodářského

růstu,

kdy

je

dostatek

volných

pracovních

míst

a nezaměstnanost se udržuje na nízké úrovni. V době hospodářské krize,
kdy je nedostatek volných pracovních míst, působí negativně na už tak dost
obtížnou životní situaci nezaměstnaných. Je zřejmé, že uvedené změny jsou
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zaváděny také na základě úsporných opatření, které mají pomoci ekonomice
státu, tyto skutečnosti však člověka, který řeší svou existenční otázku,
obvykle nezajímají.
Nechtěla jsem hodnotit ani uvádět vlastní soudy, zda je pomoc státu
nezaměstnaným dostatečná a neměla by být větší nebo zda by naopak
neměla být zavedena ještě přísnější a úspornější kritéria při stanovování
výše podpory v nezaměstnanosti a délce jejího vyplácení. Budu ráda,
když přečtení

mé

práce

povede

k přiblížení

problematiky

podpory

v nezaměstnanosti a možná i k zamyšlení nad nelehkou situací většiny
nezaměstnaných.
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