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I. Úvod 
 

Předložená metodika navazuje na tyto dokumenty: 

• vstupní analýza k projektu „Implementace přístupů k flexicuritě 
v malých a středních podnicích v podmínkách ČR s využitím 
zahraniční spolupráce“, 

• projekt „Implementace přístupů k flexicuritě v malých a 
středních podnicích v podmínkách ČR s využitím zahraniční 
spolupráce“ schválený 30. 7. 2012 registrační číslo 
CZ.1.04/5.1.01/77.00248 (dále jen IF). 

 

Úspěšné řešení IF je podmíněno úzkou spoluprací zejména mezi 
těmito subjekty: 

• Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále 
AMSP ČR), 

• CAPA a.s. (partner), 
• ZRP - Polská asociace řemesel. 

 

Pojem a cíle flexicurity vymezujeme takto: Pojem „flexicurity“ je 
složen z anglických slov „FLEXIbility“ a „seCURITY“, tj. flexibilita a 
bezpečnost. Cílem je zlepšit pružnost a spolehlivost vztahů mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem s cílem motivovat k aktivnímu, 
nikoliv pasívnímu chování občana a zaměstnavatele.   

Původní pojetí T. Wilthagena a F. Trose (2004, str. 170) bylo 
postupně rozšířeno o spolupráci s odbory která byla zahrnuta i do 
celkového systému řešení flexicurity. 
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Naši polští partneři používají pojem flexibilita ve smyslu pružnosti 
(elastycznosč). V modelu flexicurity tento přístup u nich znamená 
pružnou sociální ochranu zaměřenou více na pružnost zaměstnání i 
jistoty zachování práce. 

V českém právním prostředí používá Hůrka místo pojmu flexicurity 
pojem „flexijistota“. Práce Jünglingové (2013, str. 4) zaměřená na 
osoby 50+ pojímá flexicurity jako „nalezení rovnováhy mezi 
flexibilním pracovním trhem a zároveň ochranou zaměstnaných i 
nezaměstnaných“.  

Implementace flexicurity u MSP v podmínkách ČR musí respektovat 
u všech našich cílových skupin:  

• vyváženost flexibility (pružnosti a jistoty), 
• motivaci k řešení procesů IF, 
• součinnost se státními orgány, regiony a úřady práce. 

Závěrem můžeme konstatovat, že IF závisí na souběžné podpoře 
účasti státu a jeho zodpovědnosti ve veřejné sféře s důsledným 
prosazováním svobodného rozhodování jednotlivců i organizací 
v legislativně právním rámci EU i ČR. 
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II. Přístupy a metody 

A) Paradigma řešení flexicurity 
 

Paradigma flexicurity, kterým jsme v roce 2012 nastavili proces 
řešení našeho projektu implementace flexicurity, respektovalo 
v daném čase: 

• dostupné dokumenty ke strategii EU do roku 2020 (vlivem 
ekonomicko-politické situace v EU proběhly zásadní změny, 
které se promítly do plánovacího období všech států EU 
s platností od roku 2015);   

• legislativu v EU, ČR i v Polsku a dotčených krajích/regionech; 
• průběžnou aktualizaci dokumentů z EU, Polska a ČR (včetně 

regionů NUTS 2). 

Naší přidanou hodnotou bylo vymezení oblastí, které jsme do řešení 
IF začlenili: 

• sociálně ekonomické souvislosti v návaznosti na aktivity  
AMSP ČR, 

• sociálně psychologické přístupy (dosud v žádném projektu IF 
v EU ani v ČR nebyly aplikovány), 

• kvalitativní metodologii zjišťování a vyhodnocování dat. 
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Obr. Flexicurity - nové paradigma 
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B) Plošné šetření 
1. Cíle: 
 
• získat podklady pro specifické zaměření IF pro naše cílové 

skupiny, 
• formulovat otázky k pokrytí 16 čtverců Wilthagenovy matice 

z roku 2004, 
• získat údaje k demografickému porovnání osob, organizací a 

krajů. 

2. Východiskem konstrukce dotazníků bylo pokrytí všech 16 čtverců 
Wilthagenovy matice, které tvoří:  

• vertikálně 4 pole popisující flexibilitu (vnější/smluvní, vnitřní, 
funkční a mzdovou) 

• horizontálně 4 pole popisující jistotu (zaměstnání, práce, příjmu 
a kombinovanou jistotu) 

3. Pro naše cílové skupiny byly použity totožné dotazníky 
v papírové i elektronické formě. 
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Flexibilita
/jistota  

jistota  
zaměstnání  

jistota práce  jistota 
příjmu  

kombinova-
ná jistota  

vnější 
(smluvní) 
flexibilita  

• typy 
zaměstnanec-
kých smluv  
• pracovní 
právo chránící 
zaměstnance  
• brzký odchod 
do důchodu  

• služby 
v rámci 
zaměstnání/ 
politika 
aktivního trhu 
práce  
• celoživotní 
vzdělávání  

• kompen-
zace při ztrátě 
zaměstnání  
• další sociální 
dávky  
• minimální 
mzda  

• ochrana 
proti 
výpovědi 
v rámci 
různých 
schémat 
odchodu ze 
zaměstnání  

vnitřní 
flexibilita  

• zkrácený 
pracovní týden/ 
částečný úvazek  

• pracovní 
právo chránící 
zaměstnance  
• celoživotní 
vzdělávání  

• dávky 
v rámci 
částečného 
úvazku  
• studijní 
granty  
• dávky  
v nemoci  

• různé typy 
schémat 
odchodu ze 
zaměstnání  
• částečný 
důchod  

funkční 
flexibilita  

• pracovní 
obohacení  
• výcvik/ 
trénink  
• pronájem 
práce  
• subkontrak-
tování  
• outsourcing  

• výcvik/ 
celoživotní 
vzdělávání  
• pracovní 
rotace  
• týmová 
práce  
• multi-
dovednosti  

• platební 
systémy  
ve vztahu  
k výkonu  

• dobrovol-
né (indivi-
duální) 
úpravy 
pracovní 
doby  

mzdové 
náklady/ 
flexibilita 
mzdy  

• lokální úpravy 
mzdových 
nákladů  
• úprava nebo 
redukce 
sociálního 
zabezpečení  

• změny 
v platbách 
sociálního 
zabezpečení  
• podpora 
zaměstna-
nosti  
• dávky 
(benefity) 
v rámci 
zaměstnání  

• kolektivní 
dohody  
o mzdách  
• regulované 
dávky 
(benefity) pro 
zkrácený 
pracovní 
týden  

• dobrovol-
né (indivi-
duální) 
úpravy 
pracovní 
doby  

 
Wilthagenova matice z roku 2004 
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4. Obsahem dotazníku pro plošné šetření byly tři části: 

• charakteristika organizace, kde osoba působí (8 otázek), 
• demografické a sociálně ekonomické údaje o dotazované osobě 

(18 otázek), 
• otázky k problematice implementace flexicurity (24 otázek). 

5. Popis vzorku respondentů 

Celkem bylo osloveno 160 osob, z toho  
• 41 zaměstnavatelů, 
• 49 osob 50+, 
• 70 matek s dětmi do 15 let. 

6. Vyhodnocení výsledků plošného šetření je kvantitativního 
charakteru s možností matematicko-statistického vyhodnocení dat.  
 
 
C) Fokusové skupiny a individuální rozhovory 

1. Cíle: 

• Získat kvalitativní údaje pro pilotní ověření IF od našich 
cílových skupin – zaměstnavatelů, zaměstnanců i 
nezaměstnaných osob 50+ a matek s dětmi do 15 let 
v pracovním poměru i od nezaměstnaných žen; kromě toho 
jsme realizovali i rozhovory s odborníky na úřadech práce. 

• Získat kvalitativní údaje ke zpracování nabídky možností 
(„kafeterie“) pro pilotní ověření IF. 

2. Užitá metodologie: 
 
V rámci projektu IF byla použita smíšená metoda (mixed methods) 
šetření, která kombinovala kvalitativní a kvantitativní metodologii 
(Heller D., Sedláková M., Vodičková L., 2001). Kvantitativní šetření 
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se opíralo o data z dotazníku, který byl konstruován na základě 
Wilthagenovy matice z roku 2004.  

Výzkumný soubor: 

Kvantitativní část i kvalitativní část tvořil soubor respondentů – 
celkem 75 osob (19 zaměstnavatelů, 11 osob 50+, 7 matek s dětmi 
do 15 let, 36 nezaměstnaných, 2 představitelé úřadů práce).  

Výzkumný soubor v kvalitativní části byl sestaven účelově. Metodou 
snowball byly oslovovány jednotlivé cílové skupiny. Výzkumné 
soubory byly homogenní z hlediska kritéria CS, heterogenní 
z hlediska kraje, odkud participanti pocházeli. Cíleně byly vybírány 
lokace s vysokou či nízkou zaměstnaností v jednotlivých NUTS. 

Kvalitativní šetření bylo realizováno prostřednictvím 
polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory probíhaly formou 
individuální a skupinovou. V rámci individuálních rozhovorů byl 
kladen důraz na privátnější otázky pracovně právního prostředí, ve 
skupinových rozhovorech bylo využíváno především jevů 
skupinové dynamiky (polarizace, risky shift fenomén). Pro oba typy 
rozhovorů byl připraven strukturovaný scénář, ve kterém jsme se 
soustředili na témata spojená s  

• implicitními postoji k práci,  
• rozhodovacím procesem při výběru zaměstnání/zaměstnanců a 

setrvávání v zaměstnání, 
• kontextuálními proměnnými v souvislosti s prací (jaká je 

aktuální situace participantů a jak ji reflektují), 
• možnostmi a bariérami, které považují CS za relevantní 

v souvislosti se svým zaměstnáním a zaměstnáváním,   
• rolí státních institucí a práva v otázce zaměstnanosti a politice 

zaměstnanosti apod.,  
• pojmem flexicurity a filozofií flexicurity (povědomí o pojmu, 

relevantnost a plausibilita flexicurity v ČR). 
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Metodický postup 

Všichni participanti souhlasili s účastí na šetření a byli informováni 
o etických otázkách a cílech kvalitativní části výzkumu flexicurity. 
Skupinové i individuální rozhovory trvaly 90 – 120 minut, po té 
participanti vyplňovali baterii psychologických dotazníků 
zaměřených na měření osobnostních charakteristik a resilience. 
Rozhovory byly nahrávány na diktafon a přepsány. Data byla dále 
anonymizována a analyzována hromadně v rámci jednotlivých 
cílových skupin. 

Analytické postupy 

Data byla analyzována otevřeným kódováním. V rámci 
diskutovaných kategorií a) – e) byla identifikována témata, která 
pro participanty nesla největší význam – zajímala nás především 
osobní zkušenost všech participantů. Výsledky šetření byly vztaženy 
k výsledkům studií flexicurity v Evropě a diskutovány. Pro některé 
analýzy (kvantifikátory) byl využit SW Nvivo.  

Limity šetření 

Pojem flexicurity není v ČR známým, což mohlo zapříčinit větší 
negativitu postojů participantů. Pro některé cílové skupiny mohl být 
výzkum ohrožující z hlediska další zaměstnanosti a tak 
sebestylizace mohla převážit do pozitivnějšího postoje k práci a 
zaměstnanosti některých participantů oproti realitě. 

D) Pilotní projekt k implementaci flexicurity 

1. Cíle: 

• realizovat ve třech NUTS 2 (byly vybrány Praha, Střední Čechy a 
Severozápad) a v každém NUTS 2 u dvou podniků pilotní 
ověření IF; 
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• získat podklady pro doporučený postup implementace přístupů 
k flexicuritě v MSP v podmínkách ČR; 

• získat podklady pro návrh legislativních doporučení ve vztahu 
k sociálním partnerům. 

2. Metodické přístupy a užité metody 

• u každého podniku probíhal pilotní projekt ve dvou krocích se 
zástupci zaměstnavatele a zaměstnanci 50+ nebo matkami 
s dětmi do 15 let; 

• při první návštěvě byl formou úvodního rozhovoru představen 
projekt IF a nabídka možností IF (tzv. „kafeterie“ vycházející z 
dobré praxe v EU, zkušeností polských partnerů a našich 
předchozích poznatků z plošného šetření, fokusových skupin a 
individuálních rozhovorů); 

• při druhé návštěvě jsme realizovali rozhovor s cílovými 
skupinami projektu IF se zaměřením na vyhodnocení 
implementace flexicurity v jejich podniku ve vybraných 
oblastech vč. doporučení pro návrh  legislativních opatření pro 
EU, ČR a daný region. 

3. Vyhodnocení pilotních rozhovorů k IF u šesti podniků ve třech 
NUTS 2 

 
Vyhodnocení bylo zaměřeno na získání údajů od každé organizace a 
jejich zaměstnanců: 
• přístupy a implementace u vybrané cílové skupiny, 
• doporučení pro EU, ČR, regiony a MSP, 
• doporučení pro návrh legislativních opatření a pro sociální 

partnery, 
• doporučení pro postup implementace přístupů k flexicuritě 

v MSP v podmínkách ČR. 
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III. Přístupy a zkušenosti z implementace flexicurity v MSP 
v Polsku 
 

Spolu s Polskými kolegy jsme připravili speciální dotazník s cílem 
získat aktuální informace o zkušenostech a přístupech 
k implementaci flexicurity na trhu práce v Polsku. 

Dotazníky byly prezentovány na konferencích v Bolszewu, 
v Bochnii, v Lublině a Lesznu od června 2014 do října 2014. Celkem 
jsme získali odpovědi od 112 respondentů. 

Vyhodnocení výsledků je kvantitativního i kvalitativního 
charakteru. Hlavní výsledky: 

• Polští odborníci zavádějí flexicuritu většinou v mikropodnicích 
(v 68 %) o velikosti do 10 zaměstnanců, jen z 21 % v malých 
podnicích. Nejčastěji přenáší zkušenost s implementací 
flexicurity z vojvodství Lubušského, Velkopolského a 
Svatokřížského. Zavádění flexicurity se týkalo především 
odvětví služeb, dále výroby dílů a příslušenství motorových 
vozidel, strojírenského a stavebního průmyslu. 

• 64 % dotazovaných neměnilo v rámci implementace flexicurity 
nastavení pracovní smlouvy u matek s dětmi mladších 15 let či 
osob starších 50 let. Mírně více osob 50+ prodělalo změnu 
pracovní smlouvy než u matek s dětmi do 15 let. 

• Přesto dle výpovědí polských odborníků má až 90 % matek s 
dětmi do 15 let zájem o úpravu pracovní doby a 69 % osob 50+ 
také. 80 % matek s dětmi do 15 let spojují potíže s nalezením 
zaměstnání s faktem, že nemají nikoho, kdo by se postaral o 
jejich děti, zatímco budou v zaměstnání. 

• Je zajímavé, že pouze 67 % zaměstnavatelů využívá možnosti 
zřízení dotovaných pracovních míst. Zhruba polovina 
zaměstnavatelů má dojem, že stát nijak nemotivuje 
zaměstnavatele k zaměstnávání znevýhodněných skupin 
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obyvatelstva, jakými jsou národnostní menšiny či lidé s 
hendikepem. Za motivaci považují mikropodnikatelé finanční 
dotaci od státu, či snížení odvodu daní.  

• Vzdělávání zaměstnanců příliš nepodporuje až 73 % 
zaměstnavatelů. 

• Více jak polovina respondentů považuje výši minimální mzdy za 
jeden z důvodů nezaměstnanosti. 

• Více jak polovina matek s dětmi do 15 let je dle názoru polských 
odborníků připravena pracovat na jiné pozici, ovšem pouze 
40 % osob 50+ je připraveno zastat jiné zaměstnání, než 
současně zastávají. 
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IV. Plošné setření implementace přístupů k flexicuritě v MSP 
v podmínkách ČR – celkové výsledky 

1A) Charakteristika organizace celkově: 
• Organizace zapojené do projektu měly nejčastěji 101-250 

zaměstnanců, a to konkrétně v 39,67 %. S menší četností se poté 
v uvedeném pořadí vyskytly organizace s 11-50 zaměstnanci a 
0-10 zaměstnanci.  Nejméně byly zastoupeny organizace s 
51-100 zaměstnanci. 

• Nejvyšší účast v projektu mají organizace z Prahy a poté s menší 
četností organizace z Pardubického kraje a z Kraje Vysočina. 
Nejméně se zapojil Karlovarský kraj. 

• Převládajícím oborem organizací je nejčastěji obor jiný, než jaký 
byl uveden v nabízených možnostech. Z ostatních uvedených 
možností se nejčastěji do projektu zapojily organizace v oboru 
služeb obecně, o něco méně pak postupně strojírenský průmysl 
a slévárenství. Z nabízených možnosti se do projektu nezapojily 
organizace z oboru dopravní telematiky, výroby a prodeje lodí, 
vzduchotechniky, obráběcích a svářecích strojů a maloobchodu. 

• S nejvyšší účastí se na projektu podílely organizace působící na 
trhu již více než 15 let, a to v 72,73 % nejméně pak organizace, 
které jsou na trhu méně než rok. 

1B) Charakteristika dotazované osoby celkově: 
• S ohledem na pohlaví se do tohoto projektu zapojily více ženy, a 

to v 67,77 % 
• Rozdělíme-li zúčastněné osoby podle věku, nejčastěji se 

vyskytují lidé ve věkovém rozmezí nad 35 do 50 let včetně, a to 
v 61,71 %. 

• Co se týče pracovní pozice, nejvíce zúčastněných osob bylo 
zaměstnáno na pozici vyššího managementu, a to konkrétně ve 
27,27 %. Jen nepatrně nižší účast byla u administrativních 
pracovníků. 
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• Pracovně-právní vztah většiny osob zahrnutých do projektu je 
práce na plný úvazek, a to v 66,94 %, dále pak práce na dobu 
neurčitou (38,02 %). 

• Co se týče vzdělání, nejvíce zúčastněných osob mělo dokončeno 
středoškolské vzdělání s maturitou, a to v 39,67 %. 

• Velká většina lidí (72,72 %) neměla žádné z uvedených 
znevýhodnění. 

• 43,8 % zúčastněných osob se spíše nepokládá za osoby s 
uzavřenější povahou.  

• Co se týče stresu, 10,74 % lidí se domnívá, že určitě dobře 
odolává stresovým situacím a 68,6 % lidí se domnívá, že spíše 
odolává stresovým situacím. 

• Za posledních 5 let u většiny zúčastněných (61,16 %) plat 
stagnoval v pásmu plus mínus 10 %. 

• Ve stejném procentuálním zastoupení (31,4 %) si lidé na 
důchod aktuálně spoří do 500 Kč včetně a nad 500 do 1000 Kč 
včetně. Ze zúčastněných osob si vůbec nespoří 19,83 %. 

• Čistý měsíční příjem domácnosti se pohybuje nejčastěji v 
rozmezí nad 15 000 do 30 000 včetně, a to konkrétně v  
38,01 %. 

• Zúčastněné osoby mají nejčastěji 2 děti, a to konkrétně v 56,2 %.  
• Většina osob (47,93 %) nemá žádné děti do 15 let. 22,31 % má 1 

dítě do 15 let, 17,7 % má děti 2 a 4,13 % dětí více. 
• 84,3 % do projektu zapojených osob není samoživiteli. Naproti 

tomu 13,22 % osob samoživiteli je. 
• Délka poslední mateřské (rodičovské) se většiny zúčastněných 

(36,36 %) netýká. V menším zastoupení jsou poté osoby, jež 
byly na poslední mateřské dovolené více než 2 roky až 3 roky 
včetně, konkrétně jde o 27,27 % zúčastněných. 

• Očekávaná výše platu po mateřské (rodičovské) dovolené podle 
16,53 % stagnovala v pásmu plus mínus 10 % a to oproti stavu 
před nástupem na RD. Převážné většiny (50,41 %) se tato 
otázka netýká nebo na ni neznají odpověď. 
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• 54,55 % lidí už o pojmu Flexicurita někdy slyšelo, 42,98% 
nikoli. 

1C) Otázky k tématu „flexicurita“ celkově: 
• 47,93 % zúčastněných osob současný typ pracovní smlouvy 

vyhovuje a 39,67 % spíše vyhovuje. Naproti tomu 2,48 % 
zúčastněných osob současný typ pracovní smlouvy nevyhovuje 
a 6,61 % spíše nevyhovuje. 

• 80,17 % zúčastněných osob dává přednost plnému pracovnímu 
úvazku a 17,36 % zkrácenému. 

• Podle 25,62 % lidí na trhu práce dokonce nevyhovují služby 
zaměstnanosti a podle 49,59 % lidí spíše nevyhovují služby 
zaměstnanosti. 

• Pouze 5,79 % zúčastněných osob vyhovují nastavené 
kompetence (např. odstupné) při ztrátě zaměstnání a to včetně 
sociálních dávek. Oproti tomu 20,66 % zúčastněných osob 
nevyhovují nastavené kompetence při ztrátě zaměstnání a to 
včetně sociálních dávek. 

• Pouze 5,79 % zúčastněných osob vyhovují opatření proti 
nedobrovolnému rozvázání pracovního poměru. Oproti tomu 
16,53 % zúčastněných osob tato opatření nevyhovují a 34,71 % 
lidí spíše nevyhovují. 

• 44,63% lidí jejich zaměstnavatel umožňuje zapojit se do 
systému celoživotního vzdělávání, 28,1 % lidí jejich 
zaměstnavatel toto spíše umožňuje. 

• Pouhým 6,61 % zúčastněných osob stačí nemocenské dávky v 
případě nemoci tak, aby nebyla ohrožena jejich životní situace. 
Dalším 10,74 % zúčastněným tyto dávky spíše stačí. Oproti 
tomu 38,84 % zúčastněných osob tyto výše zmíněné 
nemocenské dávky v případě nemoci nestačí a 38,01 % spíše 
nestačí. 

• 7,44 % zúčastněných osob různé možnosti odchodu ze 
zaměstnání nevyhovují a 20,66 % lidí spíše nevyhovují. 
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• Většina lidí nemá zájem o předčasný odchod do důchodu, a to 
konkrétně 32,23 %, 30,58 % lidí zájem spíše nemá. Oproti tomu 
8,26 % zúčastněných osob by o předčasný odchod do důchodu 
zájem určitě mělo a 19,83 % lidí by zájem spíše mělo. 

• 61,16 % zúčastněných jejich práce baví a 32,23 % těchto lidí 
spíše baví. Pouze 0,83 % lidí jejich práce vůbec nebaví a 1,65 % 
zúčastněných spíše nebaví. 

• S tím, že další vzdělávání zvyšuje pravděpodobnost udržet si 
zaměstnání, souhlasí 71,01 % zúčastněných lidí, 21,49 % lidí s 
tímto spíše souhlasí. 

• Podle 38,01 % lidí přispívá možnost pracovat i externě k jistotě 
zaměstnání a podle 37,19 % lidí jen spíše přispívá. 

• 56,2 % lidí má zájem se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci či se 
rekvalifikovat. 33,88 % lidí má tento zájem nepatrně menší. 
Oproti tomu 1,65 % zúčastněných osob nemá nejmenší zájem 
vzdělávat se. 

• 42,15 % zúčastněných lidí je připraveno zastávat jinou pracovní 
pozici či jiný typ práce než v současnosti vykonává. 37,19 % lidí 
je téměř připraveno.  

• S tím, že práce v týmu má souvislost s vyšší jistotou práce, 
souhlasí 25,62 % lidí a 38,01 % lidí téměř souhlasí. Oproti tomu 
s tím, že práce v týmu má souvislost s vyšší jistotou práce, 
nesouhlasí 2,48 % lidí a 30,58 % lidí spíše nesouhlasí. 

• 48,76 % zúčastněných osob by vyhovovaly individuální úpravy 
pracovní doby a 36,36 % by tyto individuální změny vyhovovaly 
jen částečně. 

• 16,53% zúčastněných osob je ochotno přistoupit na úpravu 
nebo redukci mzdových nákladů k udržení zaměstnání a 
45,45% lidí je spíše ochotno. 

• 22,31% zúčastněných osob je ochotno přistoupit na úpravu 
nebo snížení benefity k udržení zaměstnání a 47,11% lidí je 
spíše ochotno. 
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• Ani jedna zúčastněná osoba není zcela spokojena se současnou 
politikou zaměstnanosti v ČR. Oproti tomu 45,45 % 
zúčastněných lidí je nespokojeno se současnou politikou 
zaměstnanosti v ČR a 44,63 % je spíše nespokojeno. 

• 9,09 % lidí vyhovuje, nebo pokud ji nemají, pak by vyhovovala, 
kolektivní dohoda o mzdách, 31,4 % lidí spíše vyhovuje nebo by 
spíše vyhovovala. Oproti tomu 13,22 % zúčastněných osob 
nevyhovuje, nebo pokud ji nemají, pak by nevyhovovala, 
kolektivní dohoda o mzdách a 37,19 % by spíše nevyhovovala. 

• 47,93 % lidí vyhovuje, nebo pokud ji nemají, pak by vyhovoval, 
pohyblivý fond pracovní doby, 31,4 % lidí spíše vyhovuje nebo 
by spíše vyhovoval. 

• 53,72 % lidí jejich zaměstnání umožnilo vzdělávat se a 19,83 % 
to bylo jen téměř umožněno. Oproti tomu 9,09 % lidí jejich 
zaměstnání neumožnilo vzdělávat se a 10,74 % lidí to spíše 
nebylo umožněno. 

2A) Charakteristika organizace v kategorii zaměstnavatelů: 
• Organizace zapojené do projektu měly nejčastěji 101-250 

zaměstnanců. S menší četností se poté v uvedeném pořadí 
vyskytly organizace s 11-50 zaměstnanci, 0-10 zaměstnanci a s 
51-100 zaměstnanci. 

• Nejvyšší účast v projektu mají organizace z Prahy, a poté s 
menší četností organizace z Olomouckého kraje. Nejméně se 
zapojil Karlovarský a Ústecký kraj. 

• Převládajícím oborem organizací je nejčastěji obor jiný, než jaký 
byl uveden v nabízených možnostech. Z ostatních uvedených 
možností se nejčastěji do projektu zapojily organizace v oboru 
služeb obecně, o něco méně pak postupně strojírenský průmysl 
a slévárenství.  

• Nejčastější výše obratu za rok 2012 u zúčastněných organizací 
se pohybuje v rozmezí od 50 do 250 mil. Kč včetně, dále pak do 
10 mil. Kč včetně. Nejméně zastoupeny byly organizace, jež měly 
v roce 2012 obrat v rozmezí od 30 do 50 mil. Kč včetně. 
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• Z velké většiny se projektu zúčastnily organizace, jež jsou členy 
nadnárodní skupiny. 

• S výrazně nejvyšší účastí se na projektu podílely organizace 
působící na trhu již více než 15 let. V této kategorii se nevyskytla 
ani jedna organizace, která by byla na trhu méně než rok. 

2B) Charakteristika dotazované osoby v kategorii 
zaměstnavatelů: 
• S ohledem na pohlaví se do tohoto projektu v této kategorii 

zapojilo shodné množství mužů a žen. 
• Rozdělíme-li zúčastněné osoby podle věku, nejčastěji se v 

kategorii vyskytují lidé ve věkovém rozmezí nad 35 do 50 let 
včetně. 

• Co se týče pracovní pozice, nejvíce zúčastněných osob bylo 
zaměstnáno na pozici vyššího managementu. 

• Co se týče vzdělání, nejvíce zúčastněných osob mělo dokončeno 
vysokoškolské magisterské či vyšším vzdělání. 

• Většina zúčastněných osob se spíše nepokládá za osoby s 
uzavřenější povahou.  

• Co se týče stresu, shodný počet celkem nadpoloviční většiny lidí 
se domnívá, že určitě dobře a spíše dobře odolává stresovým 
situacím. 

• Čistý měsíční příjem domácnosti se u této kategorie pohybuje 
nejčastěji nad 50000 Kč. 

• Většina osob v této kategorii o pojmu Flexicurita nikdy 
neslyšela. 

2C) Otázky k tématu „flexicurita“ v kategorii zaměstnavatelů: 
• Valná většina zúčastněných osob považuje za vyhovující svůj 

současný typ pracovní smlouvy. 
• Většina dotazovaných považuje služby zaměstnanosti jako spíše 

vyhovující nebo spíše nevyhovující. 
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• Velmi malá část osob považuje nastavené kompetence (např. 
odstupné) při ztrátě zaměstnání za zcela vyhovující či zcela 
nevyhovující.  

• Většina dotazovaných považuje opatření proti nedobrovolnému 
rozvázání pracovního poměru jako spíše vyhovující či spíše 
nevyhovující. 

• Dle dotazovaných má velké množství zaměstnanců možnost 
zapojit se do systému celoživotního vzdělávání.  

• Pouze malá část zúčastněných považuje za vyhovující úroveň 
nemocenské dávky v případě nemoci, aniž by byla ohrožena 
jejich životní situace. 

• Většina dotazovaných považuje svou práci jako zábavnou. 
• Mnoho lidí se domnívá, že další vzdělávání je důležité pro 

udržení si současné pozice. 
• Téměř všichni respondenti považují externí zaměstnání jako 

jistotu zaměstnání. 
• Všechny osoby mají zájem se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci či 

se rekvalifikovat. 
• Zastávat jinou pracovní pozici, než je v současné době 

vykonávána, jsou připraveny všechny dotazované osoby. 
• Velká část dotazovaných se domnívá, že práce v týmu je spojena 

s vyšší jistotou práce. 
• Respondenti považují systém odměňování za vyhovující. 
• Individuální úpravy pracovní doby by vyhovovaly většině 

zúčastněným. 
• Většina osob je ochotná přistoupit na úpravu nebo snížení 

benefitů k udržení si zaměstnání. 
• Všichni respondenti jsou nespokojení se současnou politikou 

zaměstnanosti ČR. 
• Zaměstnanci jsou obecně spokojeni se současnými benefity v 

rámci svého zaměstnání. 
• Respondenti celkově odmítají kolektivní dohodu o mzdách. 
• Pohyblivý fond pracovní doby by uvítali všechny osoby. 
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• Většině lidem bylo umožněno se vzdělávat v posledních 12 
měsících. 

3A) Charakteristika organizace v kategorii osob ve věku 50+: 
• Organizace zapojené do projektu měly nejčastěji 101-250 

zaměstnanců. S menší četností se poté v uvedeném pořadí 
vyskytly organizace s 0-10 zaměstnanci, 11-50 zaměstnanci a s 
51-100 zaměstnanci. 

• Nejvyšší účast v projektu mají organizace z Prahy, a poté s 
menší četností organizace z kraje Vysočina. Nejméně se zapojil 
Karlovarský Plzeňský a Moravskoslezský kraj. 

• Převládajícím oborem organizací je nejčastěji obor jiný, než jaký 
byl uveden v nabízených možnostech. Z ostatních uvedených 
možností se nejčastěji do projektu zapojily organizace v oboru 
strojírenském a v oboru kovoprůmyslu, o něco méně pak 
slévárenský průmysl.  

• Nejčastější výše obratu za rok 2012 u zúčastněných organizací 
se pohybuje v rozmezí od 50 do 250 mil. Kč včetně, dále pak do 
10 mil. Kč včetně. Nejméně zastoupeny byly organizace, jež měly 
v roce 2012 obrat v rozmezí od 30 do 50 mil. Kč včetně. 

• Z velké většiny se projektu zúčastnily organizace, jež nejsou 
členy nadnárodní skupiny. 

• S výrazně nejvyšší účastí se na projektu podílely organizace 
působící na trhu již více než 15 let. Organizace působící kratší 
dobu se téměř nevyskytovaly. 

3B) Charakteristika dotazované osoby v kategorii osob  50+: 
• S ohledem na pohlaví se do tohoto projektu v této kategorii 

zapojilo shodné množství mužů a žen. 
• Vzhledem k charakteristice kategorie se nejčastěji v kategorii 

vyskytují lidé ve věkovém rozmezí nad 50 do 64 let včetně.  
• Co se týče pracovní pozice, nejvíce zúčastněných osob bylo 

zaměstnáno na pozici administrativa.  
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• Pracovněprávní vztah většiny osob zahrnutých do projektu v 
této kategorii je práce na plný úvazek. 

• Co se týče vzdělání, nejvíce zúčastněných osob mělo dokončeno 
středoškolské vzdělání s maturitou. 

• Drtivá většina lidí neměla žádné z uvedených znevýhodnění. 
• Většina zúčastněných osob se spíše nepokládá za osoby s 

uzavřenější povahou. 
• Co se týče stresu, shodný počet celkem nadpoloviční většiny lidí 

se domnívá, že určitě dobře a spíše dobře odolává stresovým 
situacím. 

• Nejčastěji si lidé aktuálně na důchod spoří do 500 Kč a v 
rozmezí 500 - 1000 Kč včetně.  

• Čistý měsíční příjem domácnosti se u této kategorie pohybuje 
nejčastěji mezi 15 – 30 000 Kč.  

• Drtivá většina do projektu zapojených osob není samoživiteli.  
• Přesně polovina osob v této kategorii o pojmu Flexicurita již 

někdy slyšela. 

3C) Otázky k tématu „flexicurita“ v kategorii osob 50+: 
• Valná většina zúčastněných osob považuje za vyhovující svůj 

současný typ pracovní smlouvy. 
• Téměř všechny zúčastněné osoby dávají přednost plnému 

pracovnímu úvazku. 
• Většina dotazovaných považuje služby zaměstnavatelnosti jako 

nevyhovující nebo spíše nevyhovující. 
• Velmi malá část osob považuje nastavené kompetence (např. 

odstupné) při ztrátě zaměstnání za zcela vyhovující či zcela 
nevyhovující. Zbylá dominantní část hodnotí tyto kompetence 
jako spíše vyhovující či spíše nevyhovující.  

• Většina dotazovaných považuje opatření proti nedobrovolnému 
rozvázání pracovního poměru jako spíše vyhovující či spíše 
nevyhovující. 

• Dle dotazovaných má velké množství zaměstnanců možnost 
zapojit se do systému celoživotního vzdělávání. 
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• Pouze malá část zúčastněných považuje za vyhovující úroveň 
nemocenské dávky v případě nemoci, aniž by byla ohrožena 
jejich životní situace. 

• Největší část respondentů hodnotí možnost odchodu ze 
zaměstnání jako celkem vyhovující. Mnohem menší část je s 
možností odchodu nespokojená. 

• O odchod do předčasného důchodu nejeví dotazovaní velký 
zájem, obecně o něm spíše neuvažují. 

• Většina dotazovaných považuje svou práci jako zábavnou. 
• Mnoho lidí se domnívá, že další vzdělávání je důležité pro 

udržení si současné pozice. 
• Téměř všichni respondenti považují externí zaměstnání jako 

jistotu zaměstnání. 
• Všechny osoby mají zájem se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci či 

se rekvalifikovat. 
• Zastávat jinou pracovní pozici, než je v současné době 

vykonávána, jsou připraveny všechny dotazované osoby. 
• Velká část dotazovaných se domnívá, že práce v týmu je spojena 

s vyšší jistotou práce. 
• Respondenti považují systém odměňování za vyhovující. 
• Individuální úpravy pracovní doby by vyhovovalo většině 

zúčastněným. 
• Většina osob je ochotná přistoupit na úpravu nebo snížení 

benefitů k udržení si zaměstnání. 
• Všichni respondenti jsou nespokojení se současnou politikou 

zaměstnanosti ČR. 
• Zaměstnanci jsou obecně spokojeni se současnými benefity v 

rámci svého zaměstnání. 
• Respondenti celkově odmítají kolektivní dohodu o mzdách. 
• Pohyblivý fond pracovní doby by uvítali všechny osoby. 
• Většině lidem bylo umožněno se vzdělávat v posledních 12 

měsících. 



24 
 

4A) Charakteristika organizace v kategorii matky s dětmi do 15 
let: 
• Organizace zapojené do projektu měly nejčastěji 101-250 

zaměstnanců. S menší četností se poté v uvedeném pořadí 
vyskytly organizace s 11-50 zaměstnanci, 0-10 zaměstnanci a s 
51-100 zaměstnanci. 

• Nejvyšší účast v projektu mají organizace z Prahy, a poté s 
menší četností organizace z Pardubického kraje. Nejméně se 
zapojil Karlovarský, Ústecký a Plzeňský kraj. 

• Převládajícím oborem organizací je nejčastěji obor jiný, než jaký 
byl uveden v nabízených možnostech. Z ostatních uvedených 
možností se nejčastěji do projektu zapojily organizace v oboru 
služeb obecně, o něco méně pak postupně slévárenský a 
kovoprůmysl. 

• Nejčastější výše obratu za rok 2012 u zúčastněných organizací 
se pohybuje v rozmezí od 50 do 250 mil. Kč včetně., dále pak do 
10 mil. Kč včetně. Nejméně zastoupeny byly organizace, jež měly 
v roce 2012 obrat v rozmezí od 30 do 50 mil. Kč včetně. 

• Z velké většiny se projektu zúčastnily organizace, jež nejsou 
členy nadnárodní skupiny. 

• S výrazně nejvyšší účastí se na projektu podílely organizace 
působící na trhu již více než 15 let. V této kategorii se nevyskytla 
ani jedna organizace, která by byla na trhu méně než rok. 

4B) Charakteristika dotazované osoby v kategorii matky 
s dětmi do 15 let: 
• Nejčastěji se v kategorii vyskytují lidé ve věkovém rozmezí nad 

35 do 50 let včetně. 
• Co se týče pracovní pozice, nejvíce zúčastněných osob bylo 

zaměstnáno na pozici administrativy. 
• Pracovněprávní vztah většiny osob zahrnutých do projektu v 

této kategorii je práce na plný úvazek. 
• Naprostá většina zúčastněných osob nemá v rodině nikoho, kdo 

by od něj vyžadoval jinou než obvyklou péči. 
25 

 

• Většina zúčastněných osob se spíše nepokládá za osoby s 
uzavřenější povahou.  

• Co se týče stresu, polovina respondentů se považuje za spíše 
stresově odolné. 

• Nejčastěji si lidé aktuálně na důchod spoří do 1000.  
• Čistý měsíční příjem domácnosti se u této kategorie pohybuje 

nejčastěji mezi 15 000 – 50 000 Kč.  
• Zúčastněné osoby mají nejčastěji 2 děti, méně častěji jedno dítě. 
• Drtivá většina do projektu zapojených osob není samoživiteli.  
• Délka poslední mateřské (rodičovské) se se pohybuje nejčastěji 

v rozsahu 2 až 3 roky. Méně častěji se objevuje délka mateřské 
dovolené 3 až 4 roky včetně. 

• Většina osob v této kategorii o pojmu Flexicurita nikdy 
neslyšela. 

4C) Otázky k tématu „flexicurita“ v kategorii matky s dětmi: 
• Valná většina zúčastněných osob považuje za vyhovující svůj 

současný typ pracovní smlouvy. 
• Zúčastněné osoby dávají větší přednost plnému pracovnímu 

úvazku. 
• Většina dotazovaných považuje služby zaměstnavatelnosti jako 

spíše nevyhovující nebo nevyhovující. 
• Velmi malá část osob považuje nastavené kompetence (např. 

odstupné) při ztrátě zaměstnání za zcela vyhovující či zcela 
nevyhovující. Zbylá dominantní část hodnotí tyto kompetence 
jako spíše vyhovující či spíše nevyhovující.  

• Většina dotazovaných považuje opatření proti nedobrovolnému 
rozvázání pracovního poměru jako spíše nevyhovující. 

• Dle dotazovaných má velké množství zaměstnanců možnost 
zapojit se do systému celoživotního vzdělávání. Oproti tomu 
velmi malé množství osob uvádí, že nemá nebo spíše nemá 
možnost se vzdělávat.  
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• Pouze malá část zúčastněných považuje za vyhovující úroveň 
nemocenské dávky v případě nemoci, aniž by byla ohrožena 
jejich životní situace. 

• Největší část respondentů hodnotí možnost odchodu ze 
zaměstnání jako celkem vyhovující. Menší část je s možností 
odchodu nespokojená. 

• Většina dotazovaných považuje svou práci jako zábavnou. 
• Mnoho lidí se domnívá, že další vzdělávání je důležité pro 

udržení si současné pozice. 
• Téměř všichni respondenti považují externí zaměstnání jako 

jistotu zaměstnání. 
• Všechny osoby mají zájem se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci či 

se rekvalifikovat. 
• Zastávat jinou pracovní pozici, než je v současné době 

vykonávána, jsou připraveny všechny dotazované osoby. 
• Část dotazovaných se domnívá, že práce v týmu je spojena s 

vyšší jistotou práce. O něco menší část je opačného názoru. 
• Respondenti považují systém odměňování za vyhovující. 
• Individuální úpravy pracovní doby by vyhovovalo většině 

zúčastněným. 
• Většina osob je ochotná přistoupit na úpravu nebo snížení 

benefitů k udržení si zaměstnání. 
• Všichni respondenti jsou nespokojení se současnou politikou 

zaměstnanosti ČR. 
• Zaměstnanci jsou obecně spokojeni se současnými benefity v 

rámci svého zaměstnání. 
• Respondenti celkově spíše odmítají kolektivní dohodu o 

mzdách. 
• Pohyblivý fond pracovní doby by uvítali všechny osoby. 
• Většině lidem bylo umožněno se vzdělávat v posledních 12 

měsících. 
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V. Výsledky individuálních rozhovorů a fokusových skupin ve 
vztahu k jednotlivým NUTS2 
 

A) Cílová skupina: Zaměstnavatelé (majitelé podniků, vedoucí 
zaměstnanci a zástupci zaměstnavatelů, N=19) 
Metodologie: Kvalitativní rozhovory se se zaměstnavateli (majiteli, 
vedoucími zaměstnanci a zástupci HR) ve vybraných regionech ČR 
formou hloubkových rozhovorů a fokusových skupin. 

Lokality: Volyně, Humpolec, Praha, Přerov, Most, Pardubice, Úvaly 

Výsledky rozhovorů: 

• Při výběru zaměstnanců nemusí být jako jediné ani hlavní 
kritérium kvalifikace a vzdělání, ale důležitější mohou být: 
reference, ochota učit se, zápal pro věc, „drive“, schopnost 
myslet (dokáží si zaměstnance vyškolit). 

• Zaměstnavatelé neradi nebo vůbec nevyužívají pomoc Úřadů 
práce při obsazování volných míst („uchazeči“ dodaní ÚP buď 
nesplňují požadovaná kritéria anebo vůbec nemají zájem 
pracovat), raději si zaměstnance shání sami, z okolí, velmi často 
např. na doporučení zaměstnance (ani s inzeráty nejsou dobré 
zkušenosti). 

• Zaměstnavatelé vidí velké rezervy ve školství (nedostatek 
absolventů technických oborů, chybějící aktivní znalost cizích 
jazyků). 

• Zaměstnávat matky s dětmi do 15 let může být komplikovanější, 
ale na druhou stranu jsou to „vyzrálejší“ zaměstnankyně. 

• Zaměstnanci 50+ mají sníženou schopnost učit se nové věcí a 
někdy nezvládají požadované vysoké pracovní tempo, ale na 
druhou stranu jsou zkušení a více rozvážní; důležitá je 
„šikovnost“, nikoliv věk. 

• Dotazovaní zaměstnavatelé dosud neřešili podmínky pro 
odchod do předčasného důchodu. 
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Dotazovaní zaměstnavatelé až na výjimky neví, zda a jak jsou 
zákonnými předpisy chráněni zaměstnanci - osoby 50+ a matky 
s dětmi do 15 let, ani jakým způsobem a zda vůbec tyto 
ohrožené skupiny stát podporuje či chrání. 

• Jediné co zaměstnavatelé vnímají jako ochranu všech 
zaměstnanců, je obtížnost a komplikovanost propouštění, avšak 
vnímají to tak, že tato paradoxně zvyšuje nezaměstnanost, 
neboť se zaměstnavatel dobře rozmýšlí, jestli přijme nového 
zaměstnance s ohledem na to, že v budoucnu např. při 
nedostatku práce ho nebude moci propustit. 

• Stát sice zaručuje sociální jistoty, avšak ne kvalitně (dostatečně) 
a přitom mnoho lidí je spíše zneužívá (sociální podpora není 
motivující k hledání a udržení práce). 

• Pokud to není nutné, zaměstnavatelé se snaží matky s dětmi do 
15 let a zaměstnance 50+ nepropouštět. 

• Pokud to typ práce umožňuje, zaměstnavatelé netrvají na fixní 
pracovní době a nezáleží jim na tom, kdy a kde zaměstnanci 
práci dělají (např. doma, o víkendech) či jak si zorganizují práci; 
např. pokud zaměstnanec potřebuje jít domů něco zařídit, je to 
většinou možné. 

• Zaměstnavatelé umožňují sdílené pracovní pozice, pokud je to 
možné. 

• Zaměstnavatelé malých a středních podniků jsou většinou 
přístupní individuálním dohodám a individuálnímu vyřešení 
potřeb zaměstnanců. 

• Zaměstnavatelé mají za to, pro zaměstnance je důležitým 
faktorem jistota zaměstnání a to, že jim je včas vyplácena mzda. 

• Zaměstnavatelé nedokáží naráz bez nápovědy uvést všechny 
benefity, které poskytují zaměstnancům (protože některé 
považují za samozřejmost, jiné víc za pracovní pomůcku než 
bendit, např. notebook nebo mobil). 
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• Dotazovaní zaměstnavatelé se dosud nesetkali s pojmem 
„flexicurita“, ale intuitivně se jejím principům v rámci možností 
snaží přiblížit. 

• Zaměstnavatelé mají pocit, že úřady ČR vykládají předpisy EU 
tvrději, než byly zamýšleny. 

• Zaměstnavatelé tvrdí, že podporují vzdělávání a rozvoj 
zaměstnanců, ale očekávají proaktivní přístup (tj. iniciativu na 
straně zaměstnance). 

B) Cílová skupina: Matky s dětmi do 15 let (N=23) 
Metodologie: Kvalitativní rozhovory s matkami dětí do 15 let ve 
vybraných regionech ČR formou hloubkových rozhovorů a 
fokusových skupin. 

Lokality: Volyně, Humpolec, Praha, Děčín, Most, Ostrava 

 

Výsledky rozhovorů: 

Segment Matky s dětmi do 15 let: zaměstnankyně 

Participující ženy jsou zaměstnány v malých a středních podnicích 
po dobu od 1 měsíce (po příchodu rodičovské dovolené) po několik 
let. Ženy pracují na různé velikosti úvazků, od polovičního – po celý 
úvazek a na různých pozicích (např. skladnice či projektová 
manažerka) 

• Matky s dětmi do 15 let obecně vykazují velmi pozitivní postoje 
vůči svému zaměstnání, jsou vděčné za to, že jim bylo umožněno 
vrátit se do zaměstnání alespoň např. na částečný úvazek.  

• Samy sebe považují za spolehlivé a vděčné zaměstnankyně, 
které zároveň jsou velmi zodpovědné a organizačně schopné. 
Ženy vykazují vysokou loajalitu vůči zaměstnavateli, kterou lze 
považovat až za závazek (ženy se cítí emočně zavázány 
zaměstnavateli za to, že je vzal zpět do práce).  



30 
 

• Práce je pro matky s dětmi do 15 let především zdrojem obživy, 
ale nemalou roli hraje i relaxace od dětí a zábava, možnost 
koncentrovat se nerušeně na problém, uspokojení z výsledku a 
vykonané práce, bez významu není sociální prostředí, ve kterém 
matky s dětmi do 15 let jsou (kolegové, týmy) a sociální opora, 
která je jim v zaměstnání poskytována. Ojediněle byl zmíněn i 
osobnostní růst v souvislosti s prací. 

• Matky s dětmi do 15 let nemají oficiální benefity, které by se 
vztahovaly na děti. Jako benefit však vnímají vstřícnost 
zaměstnavatele, který jim obvykle umožňuje flexibilní pracovní 
dobu tak, aby byly schopné vedle práce pečovat o děti. 

• Všechny matky s dětmi do 15 let v našem souboru zmiňovaly 
vysokou ochotu zaměstnavatele vyjít jim vstříc. Tuto skutečnost 
zároveň považují za nadstandardní: většina žen takovou výhodu 
podle nich nemá.  

• Matky s dětmi do 15 let si odmítají brát v případě nemoci dítěte 
„paragraf“ na ošetřování svěřené osoby: jejich příjem by se 
snížil natolik, že by finančně nevyšly. Možnost vzít si paragraf je 
mezi matkami s dětmi do 15 let považována za nepřijatelnou, 
práci by stejně musely udělat po návratu z „ošetřovačky“, ale 
platově by byly znevýhodněné.  

• Z hlediska benefitů, které by matky s dětmi do 15 let ocenily, 
byla jmenována firemní školka, příspěvky na aktivity dětí nebo s 
dětmi, různé vzdělávací kurzy (jazyky, PC). 

• Matky s dětmi do 15 let oceňují skutečnost, že je práce 
orientovaná na výsledek – že zaměstnavatele zajímá, zda splnily 
svoje úkoly, nikoliv příliš to, kdy a kde a za jakých okolností 
úkoly dělaly. 

• Matky s dětmi do 15 let připouštějí a samy upozorňují, že mají v 
práci řadu výjimek vzhledem k mateřství. 

• Matky s dětmi do 15 let nezvažují změnu zaměstnání především 
díky nejistotě, že by např. dobrou práci sehnaly. Ke změně práce 
nebo výpovědi ze stávajícího zaměstnání by je přivedly jedině 
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špatné vztahy na pracovišti anebo nabídka lepší a lépe placené 
práce.   

• Ačkoliv jsou Matky s dětmi do 15 let schopny identifikovat i 
nevýhody, které jejich současná práce má, výhody pro ně 
jednoznačně převažují, přičemž hlavním kritériem je, že mají na 
živobytí.  

• Matky s dětmi do 15 let mají nízké povědomí o svých právech v 
zaměstnání, většina z nich ani nečetla pracovní smlouvu. Matky 
s dětmi do 15 let vycházejí ze zkušenosti, že pracovně právní 
vztahy jsou jedna věc, ale možnost obrany vůči bezpráví je malá 
až nulová. Stejně tak podporu žen s malými dětmi ze strany 
státu považují matky s dětmi do 15 let za nedostatečnou a v 
podstatě formální, bez reálného účinku.  

• Ideální pracovní poměr by si matky s dětmi do 15 let přály na 
dobu neurčitou, smlouvy na dobu určitou jim přinášejí napětí a 
stres, zda jim bude smlouva prodloužena.  

• Ani jedna z žen nezná a nikdy neslyšela o pojmu flexicurity. Po 
definování pojmu uvádějí, že funguje pružné smluvní 
uspořádání vztahů mezi nimi zaměstnavatelem, přičemž jakousi 
jistotu zaměstnání pociťují pouze v souvislosti se smlouvou na 
dobu neurčitou. 

• Z hlediska podpory celoživotního vzdělávání zaměstnanců 
matky s dětmi do 15 let nemají dojem, že by je zaměstnavatel či 
stát v tomto podporoval.  Stát neusnadňuje přechod z jednoho 
zaměstnání do druhého. 

• Matky s dětmi do 15 let se nedomnívají, že stát je schopen 
zajistit sociální systém zaručující jak sociální jistoty tak 
motivující k získání a udržení práce. 

• Matky s dětmi do 15 let necítí podporu ze strany státu, pokud si 
nedojednají výjimky ve formě výhod se zaměstnavatelem 
(vnitřní numerická flexibilita) a pokud zaměstnavatel není 
vstřícný, nemají jak situaci řešit. 
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Segment Matky s dětmi do 15 let: nezaměstnané 

Participující matky s dětmi do 15 let jsou bez zaměstnání od 1 
měsíce po cca 4 roky. Dříve byly zaměstnány v malých a středních 
podnicích na plný úvazek a na různých pozicích (např. prodavačka, 
účetní). O zaměstnání přišly obvykle během rodičovské dovolené, 
kdy dostaly výpověď kvůli nadbytečnosti, reorganizaci a stěhování 
podniku. Matky s dětmi do 15 let mají děti staré od 2 do 9 let, 
obvykle žijí v rodině s nízkou možností hlídání a spolupéče o děti. 
Některé jsou samoživitelky. Všechny jsou t. č. přihlášeny na úřadech 
práce (ÚP). Kromě podpory v nezaměstnanosti přídavky nepobírají.  

• Nezaměstnané matky s dětmi do 15 let obecně vykazují velmi 
pozitivní postoje vůči zaměstnání, jsou ve stresu, že práci 
nemají, že o ně trh nemá zájem. Samy sebe považují za extrémně 
spolehlivé a vděčné zaměstnankyně, které zároveň jsou velmi 
zodpovědné a organizačně schopné.  Jejich jedinou slabinu je 
nízká flexibilita a to časová a nižší motivace pracovat za málo. 

• Matky s dětmi do 15 let vykazují vysokou frustraci z neúspěchu 
najít zaměstnání, jejich sebevědomí je velmi nízké stejně jako 
jejich sebeprezentace u zaměstnavatele. Frustrace je patrná i v 
souvislosti s nízkou otevřeností (mobilitou) pracovního trhu.  

• Matky s dětmi do 15 let samy sebe považují za loajální a ideální 
zaměstnance, vděčné, konformní, multitaskingové, s kvalitním 
time-managementem. 

• Jejich postoje vůči zaměstnavatelům jsou ve fázi nedůvěry a 
zklamání.   

• Z hlediska benefitů, které Matky s dětmi do 15 let od 
zaměstnavatele požadují, je v segmentu nezaměstnaných 
jmenována především flexibilita pracovní doby a plat, který je 
uživí. 

• Matky s dětmi do 15 let nemají v prioritách další  benefity, 
podstatná je pro ně vstřícnost zaměstnavatele, který jim umožní 
flexibilní pracovní dobu.  
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• I nezaměstnané matky s dětmi do 15 let mají problémy s tím, 
brát v případě nemoci dítěte „paragraf“ na ošetřování svěřené 
osoby: jejich zkušenost říká, že tři „paragrafy“ ročně rovná se 
vyhazov z práce.  

• Velkým tématem žen bez práce je ÚP a jeho náplň. ÚP podle nich 
neplní dobře svoji funkci, funguje jako administrátor seznamů 
nezaměstnaných, chybí mu individuální přístup a práce se 
ženami.  

• Problém vidí matky s dětmi do 15 let i v rekvalifikacích z ÚP, 
které obvykle nejsou vázané na nabídku práce, zároveň na ně 
ženy často nemají nárok, protože kvůli dítěti zaškrtnou možnost 
„pouze ranní a dopolední směny“, což je obvykle vyřadí z 
možnosti žádat o kurzy. Když naopak zaškrtnou „jakékoliv 
směny“, musejí pak na pohovory i s odpoledním či nočním 
provozem, což zas ohrožuje jejich podporu v nezaměstnanosti, 
kterou, pokud práci odmítnou, nemusejí dostat.  

• V regionech s vysokou nezaměstnaností matky s dětmi do 15 let 
nevidí vekou naději, že by se jejich situace s prací změnila.   

• Matky s dětmi do 15 let nemají vysoké nároky na zaměstnání: 
jedinými požadavky je eticky přijatelná práce, solidní plat a 
flexibilní pracovní doba bez pozdně odpoledních a večerních 
směn. 

• Matky s dětmi do 15 let mají povědomí o svých právech v 
zaměstnání.  

• Podporu matek s dětmi do 15 let ze strany státu považují 
respondentky za nedostatečnou až nulovou, domnívají se, že by 
stát měl více chránit matky s malými dětmi tak, aby měly vyšší 
jistotu zaměstnání, respektive, aby nemohly dostat výpověď v 
rámci rodičovské dovolené, aby zaměstnavatel měl výhody, 
pokud matky s dětmi do 15 let zaměstnává, aby mohly bez 
sankcí mít flexibilní pracovní dobu a možnost náhrady práce v 
době nemoci svojí nebo dětí. Rovněž by uvítaly, kdyby si 
příspěvek v mateřství a rodičovský příspěvek mohly vybírat, 
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kdy chtějí (např. když je dítěti 8 let a nikoliv pouze max. do 4 let 
dítěte). 

• Ideální pracovní poměr by si matky s dětmi do 15 let přály na 
dobu neurčitou, smlouvy na dobu určitou jim přinášejí napětí a 
stres, zda jim bude smlouva prodloužena. 

• Ani jedna z matek s dětmi do 15 let nezná a nikdy neslyšela o 
pojmu flexicurity. 

• Z hlediska podpory celoživotního vzdělávání matky s dětmi do 
15 let nemají dojem, že by je stát v tomto podporoval.  Stát 
neusnadňuje přechod z jednoho zaměstnání do druhého.  

Segment Matky s dětmi do 15 let: zaměstnavatelé 

Participující matky s dětmi do 15 let jsou zaměstnavatelkami v 
malých podnicích rodinného charakteru. Předmětem podnikání je 
prodej a distribuce dovozových produktů. Na svoje místo se 
propracovaly v rozpětí od 6 do 20 let praxe. V současné době jsou 
zaměstnány na plný úvazek a pod sebou mají různě velkou síť 
zaměstnanců (od jedinců po desítku). 

• Matky s dětmi do 15 let zaměstnavatelky chápou práci jako 
zdroj peněz, ale vedle toho i jako životní styl, který jim 
umožňuje plnit roli matky a zároveň zaměstnavatele. Práce je 
pro ně způsobem seberealizace, vzdělávání, ale i pomoci 
druhým, generativity. Vůči práci, kterou si samy řídí a kterou 
mají samy pod kontrolou, mají matky s dětmi do 15 let pozitivní 
postoje a jsou s ní extrémně spokojené. Naproti tomu práci „od – 
do“ či na „úřadě“ považují za frustrující. Po svých zaměstnancích 
– bez ohledu na gender a momentální životní kontext – vyžadují 
především motivaci, nasazení, spolehlivost, elán a optimismus. 

• Námi dotázané matky s dětmi do 15 let měly se 
zaměstnaneckým poměrem pouze malé zkušenosti v řádu 
několika let a deklarovaly, že už by se k zaměstnanectví 
nevrátily, upřednostňují OSVČ. 
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• Matky s dětmi do 15 let samy sebe považují za schopné, ochotné 
pracovat na sobě a učit se.  

• Časovou flexibilitu považují za významný benefit svojí práce a 
rovněž jistotu výplaty (nestává se, že peníze chodí pozdě). 
Rovněž jsou spokojené s tím, že výše jejich výplaty koreluje s 
jejich úsilím.  

• Zaměstnavatelky matky s dětmi do 15 let mají nízké povědomí o 
právech zaměstnanců – považují je za věc dohody.  

• Velkým tématem matek s dětmi do 15 let zaměstnavatelek je 
motivace k práci jejich zaměstnanců.  Podle zaměstnavatelek je 
těžké najít zaměstnance, kteří by vzali za své cíle firmy a na 
úkor vlastních přání či dojmů je plnili.  

• Stát podle zaměstnavatelek matek s dětmi do 15 let neplní svoji 
roli v podpoře zaměstnanců, matek s dětmi do 15 let. 

• Matky s dětmi do 15 let zaměstnavatelky neznají pojem 
flexicurity. 

• Z hlediska podpory celoživotního vzdělávání matky s dětmi do 
15 let nemají dojem, že by stát v tomto kohokoliv podporoval. 

• Obecně zaměstnavatelky matky s dětmi do 15 let nemají ve stát 
důvěru, nespoléhají se na přídavky ani na důchody, spoléhají se 
pouze samy na sebe. 

• Matky s dětmi do 15 let zaměstnavatelky se nedomnívají, že stát 
je schopen zajistit sociální systém zaručující jak sociální jistoty 
tak motivující k získání a udržení práce. 

• Matky s dětmi do 15 let zaměstnavatelky nemají pocit, že od 
státu jako zaměstnavatelky mají jakoukoliv podporu: stát 
nepodporuje firemní školy, baby office, rodiny mají pouze 
minimální daňové úlevy na děti. 

Závěry k cílové skupině Matky s dětmi do 15 let 

Flexicurity je pro matky s dětmi do 15 let z různých CS neznámým 
pojmem. Dosavadní politika ČR zohledňuje matky s dětmi do 15 let 
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minimálně. Flexicurita je považována za nereálnou v současných 
sociálně ekonomických podmínkách v ČR a EU. 

Stát by mohl daňovými úlevami, zvýhodňováním firem, které 
poskytují a umožňují práci z domova ženám a mužům s malými 
dětmi pomoci k vyšší flexibilitě. K vyšší jistotě zaměstnání by mohl 
přispět právní ochranou matek malých dětí, delší zákonnou lhůtou, 
kdy je matce jištěno pracovní místo, kompenzací nemocenských či 
zkrácených pracovních úvazků. Obecně je ochrana zaměstnanců ze 
strany státu považována za nízkou až nulovou.  

Z hlediska typů pracovních smluv a úvazků v České republice 
zaměstnanci nemají příliš zájem o tyto flexibilní druhy 
zaměstnávaní a zaměstnavatelé tyto druhy příliš nenabízí. Podle 
matek s dětmi do 15 let však částečný úvazek nezajišťuje dostatek 
peněz na živobytí. Důvodem neobliby částečných úvazků tak není 
nedostatek zkušeností či obavy, ale čistě finanční důvody. 

C) Cílová skupina: Osoby 50+ (N=29) 
Metodologie: Kvalitativní rozhovory s osobami 50+ ve vybraných 
regionech ČR formou hloubkových rozhovorů a ohniskových skupin 

Lokality: Humpolec, Přerov, Ústí nad Labem, Úvaly, Pardubice, 
Ostrava 

Výsledky rozhovorů: 

Segment Osoby 50+: zaměstnaní 

Respondenti byli často zaměstnáni v jednom podniku dlouhodobě 
více jak 10 let (nebylo výjimkou ani 30 let v rámci jednoho 
podniku), většinou prošly více pozic v rámci jednoho podniku. 
Všichni mají smlouvu na plný úvazek a na dobu neurčitou. Pracovali 
na rozmanitých pozicích (např. účetní, vrchní mistr, frézařka, 
brusič), ve stabilních malých a středních podnicích. Ze zdravotních 
důvodů často přešli z dělnických profesí (manuálních) do kanceláří 
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či na vedoucí pozice. Průměrný věk respondenta je 56 let (od 50 do 
62 let), většina má dospělé děti a dokonce i vnoučata, jsou mezi nimi 
i lidé s malými dětmi.  

• Téměř všichni jsou v práci spokojeni a vnímají ji pozitivně. Jsou 
rádi, že vůbec práci mají. Vnímají, že je stále, co se učit. Práce je 
udržuje v mentální kondici a oceňují pracovní kolektiv. Většinou 
se do práce těší, přestože někteří mají pocit, že je práce více 
vyčerpává než dříve. 

• V práci je motivuje, když se firmě daří a posouvá se (např. 
modernější pracovní prostředí…). Dále vedení, které jde 
příkladem a je pozitivní a také jistota mzdy. 

• Osoby 50+ dbají na kvalitu odvedené práce. Upřednostňují 
smysluplnost činnosti a seberozvoj před finanční stránkou. 
Přesto příliš nevyužívají nabídku kurzů nad rámec těch 
povinných školení. 

• Za velmi podstatné považují osoby 50+  jistotu, že dostanou 
výplatu včas, dále že je práce rozmanitá a tvořivá, že se s nimi 
jedná otevřeně. 

• Někteří vypověděli že, pokud by byli vyhozeni před důchodem, 
nebo by měli pracovat v důchodu, tak by vyhledávali práci jen 
na 3-4 hodiny denně. 

• Osoby 50+ se nezajímají o předčasný odchod do důchodu. V 
práci chtějí zůstat do důchodu. 

• Ohrožení na své pozici (míněno pracovní místo) osoby 50+  
nevnímají. Za ohrožené vnímají své fyzické i psychické zdraví. 

• Vnímání stresu se v rámci dotazované skupiny osob 50+ značně 
liší. Často považují za největšího původce stresu, když je třeba 
práci udělat rychle, v čase, kdy se nedá stihnout, a kdy se díky 
špatné organizaci práce a nepravidelnému přílivu zakázek práce 
nakupí a je třeba pracovat na více zakázkách najednou. Musí 
pak střídat pracovní náplň a nemají na práci klid. Někteří starší 
lidé tvrdí, že se s věkem naučili nestresovat. Po letech nabyli 
pocit, že je nic nepřekvapí. 
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• O změně práce osoby 50+  neuvažují, jsou k ní skeptičtí. Pro 
změnu by je přesvědčila jen výrazně lépe placená pozice se 
zajímavou náplní práce. 

• Kdyby osoby 50+ musely měnit práci, tak by se nejvíce obávaly, 
že je nepřijmou kvůli věku či nedostatečné jazykové a 
počítačové znalosti. Hned za těmito důvody následovala obava z 
dojíždění do zaměstnání. Mimo těchto faktorů zmiňovali 
dotazovaní i strach, zda by se naučili nové věci, zda by jinou 
práci zvládli, zda by zapadli do kolektivu, zda by nemuseli 
pracovat přes čas, zda by museli jít s platem dolů a zda by našli 
stejně kvalifikovanou či specializovanou práci, jakou právě 
dělají. 

• V práci jim vadí, že se věci nedotahují a špatně plánují (práce, 
která má trvat tři týdny se najednou musí dělat za jeden týden). 
Dále častěji zmiňovali, že vedení společnosti nedostatečně 
komunikuje s podřízenými. 

• Nevnímají, že by zaměstnavatel měl dělat něco víc pro to, aby si 
udržel osoby 50+. Neradi by také, aby stát nějak reguloval, co by 
zaměstnavatelé měli pro osoby 50+ dělat, či kolik jich nabrat do 
práce. Nedovedou si představit, jak by to stát mohl zařídit, aby 
podporoval osoby 50+ v zaměstnávání a také o žádné podpoře 
nevědí. 

• Dle názoru dotazovaných by zaměstnavatelé měli být 
motivovaní k zaměstnávání osob 50+ díky jejich praxi a 
zkušenostem. 

Segment Osoby 50+: nezaměstnaní 

Respondenti jsou v nezaměstnanosti od 4 měsíců do 6ti let 
(průměrně 2,5 roku). Většina z nich má pracovní praxi přes 30 let a 
dospělé děti, někteří jsou bezdětní. Někteří žijí v jedné domácnosti s 
nezaměstnaným vysokoškolákem čerstvě po studiu. Zastávali různá 
povolání (ekonomové, podnikatelé, stavaři, zámečníci…). Jen 

39 
 

výjimečně mají zkušenost s prací v zahraničí, jinak pracovali vždy ve 
svém kraji, kde bydleli.  

• V nezaměstnanosti zažívají osoby 50+ pocity zbytečnosti a 
nepotřebnosti pro stát. Zároveň pocit nespravedlnosti, že 
stát je rozkraden a oni na to doplácí. Popisují bezmoc, že by 
je čekalo ještě něco dobrého. Cítí velkou izolaci od ostatních 
lidí. 

• Nejvíce je stresuje, jeli někdo v rodině nemocný, když se v 
rodině obávají, že i partner přijde o práci. Dále zvýšení 
hranice odchodu do důchodu. 

• Ti, co práci hledají, mají pocit, že je neberou kvůli věku 
(zbývá jim pár let do důchodu). Nastoupit do zaměstnání 
před důchodem s nižším platem, by mělo vliv na snížení 
jejich důchodu. O brigádách uvažují, až nebudou dostávat 
podporu. 

• Mnoho z nich podstoupilo rekvalifikační kurz. Rekvalifikace 
jim nezajistila novou práci. Rekvalifikační kurzy považují za 
nesmyslné, neprofesionální. 

• Ostatní nesou těžce neúspěch u výběrového řízení. Často 
mají pocit, že musí uspět. Dostanou naději a pak stejně práci 
nedostanou. 

• Ze svých požadavků na zaměstnání během hledání 
zaměstnání hodně slevili. Od firmy očekávají, že bude držet 
slovo a dodržovat podmínky smlouvy a solidní přístup. Jinak 
se přizpůsobí. 

• Jako ohrožení vnímají, že mladší lidé jsou ochotni pracovat 
za méně peněz, čili spíše dostanou místo.  

• Důvody, z jakých zrovna oni sami nemají práci, směřují na 
své bývalé zaměstnavatele a kolegy a na stát. Často si stěžují 
na nárůst přistěhovalců, kteří jim berou práci. Někteří litují, 
že nemají dostatečné vzdělání. 
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• Za největší obtíže v hledání zaměstnání vnímají věk a 
neznalost jazyka, dále že nevlastní řidičský průkaz, že se 
musí o někoho pravidelně starat (většinou o své rodiče). 

• O podnikání neuvažují. Obávají se, že na to nemají počáteční 
kapitál a že by pak zkrachovali, jako většina malých 
podniků. 

• Pro udržení zaměstnání by v minulosti změnili obor svého 
vzdělání, více by se učili jazyky, odstěhovali by se do 
zahraničí. 

• Žádné pozitivní vyhlídky na zlepšení jejich situace nevidí. 
• Zaměstnavatele by měla motivovat k zaměstnání starších 

lidí jejich praxe a finanční podpora od státu 

Závěry k cílové skupině Osoby straší 50 let 

Osoby 50+ mají zájem pracovat, ale zároveň si dovedou dobře 
spočítat, za jakých podmínek se jim to vyplácí. Pracující 
nepřemýšlejí o předčasném odchodu do důchodu a to především z 
důvodu, že je pro ně výhodnější nechat se ze zaměstnání propustit. 
O dřívějším odchodu do důchodu uvažují nezaměstnané soby 50+, 
které jsou velmi skeptické k tomu, že by našli zaměstnání ve stejné 
finanční relaci, na kterou byli zvyklé a která jim neuškodí ve 
výpočtu důchodové částky. V práci je pro ně důležitá smysluplnost, 
že je práce baví a že za ni dostávají pravidelně plat. Vysoce hodnotí i 
kvalitu kolektivu, kterého jsou součástí a zapojení do společnosti, 
které by jim v důchodu či nezaměstnanosti mohlo chybět. Téměř 
všechny osoby 50+ myslely při výpovědích a radách pro 
zaměstnavatele a stát i na mladé lidi, kteří by si zasloužili práci více 
než oni, ale také vedení služebně starším a zkušenějším kolegou. Co 
se týče prožívání stresu, nejvíce ho vnímají při tlaku na rychlost 
zpracování úkolu, či při práci na tzv. nesplnitelné zakázce, která má 
být hotova do několika dní, i když běžně se na ní pracuje několik 
týdnů. Dbají spíše na kvalitu práce. Vzdělání a vzdělávání považují 
za nezbytné, ale sami už o kurzy a školení nemají zájem. Jako svoji 
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slabinu na pracovním trhu vnímají neznalost jazyků, nižší 
počítačovou gramotnost a samozřejmě svůj věk. U zaměstnavatelů 
si nejvíce váží, když hrají fér a jsou otevření vůči svým 
zaměstnancům. Na druhou stranu preferují větší kontrolu a 
prověření nových zaměstnanců a v některých ohledech rádi 
vzpomínají, že dříve se měli lépe. 

VI. Výsledky pilotního šetření IF 

Pilotní projekt IF byl realizován v 6 podnicích ve 3 NUTS2. 
Jednotlivé organizace ve vybraných NUTS2 v souvislosti s projektem 
IF implementují nebo připravují implementaci ve vztahu k cílovým 
skupinám Osob 50+ a Matek s dětmi do 15 let následující opatření 
dle specifik podniku a individuálních potřeb zaměstnanců.  

Firma #1 
Charakteristika podniku (hlavní činnost): Účetnictví a daňové 
poradenství 

Velikost: mikropodnik 

Region NUTSII: Střední Čechy 

Obsah implementace flexicurity: 

a) právní a interní normy 

• vzdělávání: 
o musí splnit předepsaný počet hodin vzdělávání 

určený pro auditory (auditorskou komorou, 
auditorskými standardy, směrnicí), minimálně 
jednou ročně, průběžná implementace vzdělávání 
pro zaměstnance, většinou to bývá 2x do roka, 

o musí dodržovat a průběžně implementovat 
mezinárodní auditorskou směrnici (jsou v ní hlavně 
pracovní postupy, kdo za co zodpovídá, jak probíhá 
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přidělování práce, vyhodnocování dílčích věcí atd., 
ve vztahu k zaměstnancům otázka mlčenlivosti, 
dodržování předpisů, vztah zaměstnance k etice 
práce), na rozdíl od ISO norem je to komorou často 
kontrolováno; v ČR na základě zákona č. 93/2009 
Sb. o auditorech a o změně některých zákonů 
(zákon o auditorech) a dále podle zákona č. 
523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře 
daňových poradců České republiky, 

o jsou pojištěni na odpovědnost při výkonu práce 
(např. i vůči podvodu) 

 b) naše nabídka (kafeterie) 

• finanční úlevy: 
o snaží se využít výhod, které nabízí zákon ** 
o využívali např. dotace z úřadu práce na 

zaměstnance 
o dojíždění do zaměstnání: 
o mají služební auto 
o zaměstnanci chodí též pěšky či na mopedu 

 
• pracovní doba: 

o funguje přizpůsobení práce potřebám 
o zkrácený úvazek je možný, ale jen když se to dá 

stihnout během dohodnuté pracovní doby 
o práce z domova je možná (využíváno výjimečně)* 
o vzdělávání: 

 zaměstnanci sami podle potřeby školí 
 školení je v rámci pracovní doby 
 školení v době implementace: 
 daňové novinky 
 komora daňových poradců a auditoři 

většinou školí od října do listopadu 

43 
 

 v říjnu daně 
 každá 1. středa v měsíci metodika účetnictví 

(metodická rada svazu účetních, celostátní) 
 každý poslední čtvrtek v měsíci komora 

daňových poradců (Středočeský kraj) 
o sdílení pracovních pozic: 

 zastupitelnost funguje 
 na větší zakázky se někdy spojují s jinými 

firmami 
 využívání matek na mateřské dovolené je 

možné pouze pokud jde o kvalifikovanou 
osobu (např. velmi dobré účetní)* 

• o sociálně-psychologických službách firma ví, ale nepoužívá 
je (výběry i poradenství řeší interními zaměstnanci). 

c) nepsané individuální dohody 

• benefity jsou otázka dohody (firma a zaměstnanec si na ně musí 
vydělat) – v době implementace byl realizován pro zaměstnance 
zahraniční zájezd 

• dovolené zaměstnanců se musí přizpůsobit termínům klientů 
(např. výpočty DPH, mezd, daňových odvodů) 

• pracovní a rodinný život jsou v souladu, práce se může vzít 
domů, ale dělají to jen výjimečně 

• atmosféra a vztahy ve firmě jsou na velmi dobré úrovni, lidé si 
dokážou navzájem pomoci (malý kolektiv musí fungovat tak, 
aby si mohli věřit) 

• zaměstnatelnost osob 50+  v této profesi je relativně slušná díky 
odbornosti a návykům (např. mzdové účetnictví, daňové 
poradenství)** 

Vysvětlivky: * Speciálně pro CS Matky s dětmi do 15 let 

** Zohledňující zejména CS Osoby  50+  
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Firma #2 
Charakteristika podniku (hlavní činnost): Spediční a zasilatelská 
firma (nebo Přeprava a logistika) 

Velikost: střední podnik 

Region NUTSII: Severozápad 

Obsah implementace flexicurity: 

a) právní a interní normy 

• benefity: 
o plošné benefity: příspěvek na obědy nebo stravenky, 

nealkoholické nápoje, penzijní a životní připojištění, 
levnější telefony, příprava implementace slev na léky 

o poziční benefity – manažerské pojištění, auta i pro 
soukromé užití, osobní rozvoj (koučinky) 

o uplatnění ISO prostřednictvím interních směrnic (každý 
rok audit, každé tři roky recertifikační audit, zda 
směrnice funguje, jak má) 

o směrnice na odměňování a prémie 
o směrnice na stravování a mobilní telefony, vedení účtu 

zdarma 
o směrnice na vzdělávání, jazykové kurzy – příspěvek na 

individuální vzdělávání, pokud to člověk využije k práci 
o směrnice na životní pojištění a pojištění odpovědnosti 

za škodu, penzijní připojištění 

b) naše nabídka (kafeterie) 

• pracovní doba:  
o je možnost se s vedoucím domluvit, při nemoci možnost 

pracovat i z domova (záleží na pozici) 
o zaměstnavatel vychází vstříc matkám s dětmi do 15 let s 

pracovní dobou (např. implementace změny pracovní 
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doby - matka dělala na poloviční úvazek, a když syna 
vzali do školky, šla na plný) + nastavení pracovní doby 
dle potřeb matek (záleží na pozici)* 

• vzdělávání: 
o příspěvek na individuální vzdělávání, pokud to člověk 

využije k práci 
• dovolená a hlídání dětí:  

o matky s dětmi do 15 let mají zájem o více dovolené na 
místo příspěvku na penzijní a životní připojištění* 

• komunikace: 
o rodinná firma, vše se řeší individuálně 
o slaví se životní výročí (jubilea)** 
o implementovali mimořádné odměny podle počtu 

odpracovaných let (k výročí 10, 15 a dál po pěti 
letech)** 

• o sociálně-psychologických službách firma ví, ale nepoužívá je 

c) nepsané individuální dohody 

• benefity: 
o sponzor místního divadla a sportovišť (basketbal a 

fotbal dorost) - permanentka a lístky navíc pro 
zaměstnance 

o implementace akce i s dětmi (dětský den, Mikuláš), 
chatky na přehradě na víkend (lidi si sami to 
organizují)* 

o dovolená pro matky s dětmi do 15 let navíc 
(nenárokově, dle domluvy jako neplacené volno)* 

o vánoční večírky 
o předvánoční bowling 

Vysvětlivky: * Speciálně pro CS Matky s dětmi do 15 let 

** Zohledňující zejména CS Osoby 50+  
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Firma #3 
Charakteristika podniku (hlavní činnost): Telekomunikační a 
informační technologie 

Velikost: střední podnik 

Region NUTSII: Praha 

Obsah implementace flexicurity: 

a) právní a interní normy 

• Vnitřní směrnice a zákonné předpisy: 
o zákon na ochranu osobních údajů 
o zákon o kybernetické bezpečnosti - čeká se účinnost od 

1. 1. 2015 (již je účinný) – v současnosti probíhá 
implementace formou směrnice 

o mzdový předpis a odměňování 

b) naše nabídka (kafeterie) 

• benefity: 
o bylo implementováno volno na svatbu 
o služební auta i k dojíždění do zaměstnání 
o pojistka pro zaměstnance - podnik zajistil množstevní 

slevu, aby se pak škody nemusely strhávat 
zaměstnancům z platu (mají možnost to využít) 

o pokud by se objevil muž, který chce jít na půl roku na 
RD, tak mu místo podrží 

• pracovní doba:  
o zkrácený úvazek je možný (individuální)* 
o práce z domova dle potřeby je možná (individuální)* 
o při nemoci dítěte lze odejít domů dříve po dohodě* 
o sdílení pracovních pozic lze pouze na pracovišti, kde 

mají odpolední a dopolední směny, kde si to matky řídí 
dle vyzvedávání dětí ze školky či školy* 

47 
 

• vzdělávání: 
o realizován workshop v místní VŠ, kde byl schválen 

program, kde budeme jako zaměstnavatel docházet, aby 
studentům představil praxi, a navrhnou se i předměty 
zaměřené přímo do praxe, ale i na soft skills, aby se 
posluchači naučili, že je potřeba do práce chodit včas a 
umět komunikovat s klientem 

o slouží i k výběru potenciálních zaměstnanců 
o byl implementován "inkubátor" (starší zkušený technik 

zaškoluje služebně mladší kolegy)** 
o v rámci projektu se budou vytvářet tandemy mistr-žák 

pro juniorní pozice** 
o kurzy AJ (firma platí 2 000 Kč a zaměstnanec si doplatí 

300,- Kč za měsíc) 
o vzdělávání dle potřeb aktuálních projektů a potřeb 

firmy nebo klienta (nově získány 2 certifikace ITIL 
2011) 

o vedoucí jednotlivých týmů provedli v listopadu 2014 
roční rozhovor s podřízenými, jakou mají představu o 
svém budoucím vzdělávání v rámci osobního rozvoje 

• implementují sociálně-psychologické služby (znají je a 
využívají) 

c) nepsané individuální dohody 

• každý kvartál se děkuje zaměstnancům středního managementu 
(ročně všem) 

• zaměstnanci mají bonusy, které nejsou nikde zakotvené (např. 
možnost zkrátit si pracovní dobu při nemoci dítěte, péče o jejich 
zdraví…)* 

• možnost domluvy pohyblivé pracovní doby* 
• lidé mají vždy výplatu ve 100% výši na účtu včas (tj. jistota 

pravidelných plateb, což není v oboru pravidlem) 
• vánoční večírek 
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• formální část s vyhodnocením nejlepšího pracovníka roku a 
nejlepšího týmu 

• hodně informací se zaměstnanci dozví v neformální části 
• čtvrtletní porady projektových manažerů – snaží se je dělat 

méně formální, jednají hodně otevřeně 
• podle aktuálních finančních možností a hospodaření firmy v 

zahraničí, ČR nebo v sídle firmy 
• firma sbírá náměty na implementaci od podřízených směrem k 

vedení 
• firma uvolňuje peníze na rozvoj lidí 

Některé zkušenosti firmy týkající se CS Matky s dětmi do 15 let: 

• matky na vyšších pozicích se chtějí z MD vracet dříve, matky na 
nižších zůstávají doma déle 

• matky po mateřské/rodičovské dovolené jsou zodpovědnější 

Vysvětlivky: * Speciálně pro CS Matky s dětmi do 15 let 

** Zohledňující zejména CS Osoby 50+  

 

Firma #4 

Charakteristika podniku (hlavní činnost): Marketing, reklama, 
společenské akce 

Velikost: malý podnik 

Region NUTSII: Praha 
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Obsah implementace flexicurity: 

a) právní a interní normy 

• mají směrnice na: 
• sociální benefity (penzijní připojištění) 
• vyplácení mezd + benefity (plošně stravenky, dovolené navíc, 

podle doby zaměstnanosti podle délky zaměstnání, kratší 
pracovní doba, systém odměňování) 

• cestovní náklady 
• používání služebních vozů 
• telefony 
• pojistky na odpovědnost mají vlastní (to nemůže platit firma) 
• využívání firemních aut k soukromým účelům za úhradu 

přímých nákladů (např. půjčení dodávky k odstěhování) 
• vzdělávání 
• implementace interní normy pro pět dnů zdravotní dovolené 
• implementace normy na třídění odpadu 
• implementace směrnice na BOZP 
• implementace manuálu pro chování zaměstnanců na golfových 

turnajích 

b) naše nabídka (kafeterie) 

• dojíždění do zaměstnání:  
o většina zaměstnanců má firemní auto 
o je zájem o příspěvek zaměstnavatele na cestovné do 

práce 
• pracovní doba:  

o zkrácený úvazek je možný (individuální)* 
o práce z domova dle potřeby je možná (individuální)* 

• vzdělávání: 
o nejsou propojení se školami, ale praxe je možná, 

umožňujeme to 
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o konzultace s právníkem ad hoc 
o kurzy podle potřeb zaměstnance (implementovali 

rozšíření kvalifikace): 
o realizována zkouška pro vysokozdvižný vozík u jednoho 

zaměstnance 
o realizovány zkoušky ŘP sk. CE u dvou zaměstnanců 

• komunikace: 
o místo dotazníků mají „pohovor u piva“ (nepravidelně 

dle potřeby) 
o CSR funguje (podpora hasičů, dětské akce Juniorské Pro 

M, ekologické chování na akcích, třídění odpadů 
probíhá, není problém napsat ekologickou směrnici) 

• využili podporu pro osoby 50+  a implementovali dotaci za 
vytvoření pracovního místa** 

• sociálně-psychologické služby znají a využívají 

c) nepsané individuální dohody 

• když někdo něco potřebuje zařídit, tak po domluvě jde (nepíše 
se dovolená, na druhou stranu se nevykazují přesčasy)* 

• pokud vychází pracovní den na 23. 12., tak mají ženy placené 
volno, 31. 12. mají všichni placené volno 

• o prázdninách mají přednostně dovolenou ti, co mají nezletilé 
dítě* 

• implementovali využívání firemní techniky k soukromým 
účelům za úhradu přímých nákladů 

• flexibilní úprava pracovní doby a práce z domova jsou možné 
(např. při onemocnění dítěte) * 

Vysvětlivky: 

* Speciálně pro CS Matky s dětmi do 15 let 

** Zohledňující zejména CS Osoby 50+ 

51 
 

Firma #5 
Charakteristika podniku (hlavní činnost): Sportovní areál 
zaměřený na poskytování služeb v oblasti ubytování, restauračních 
služeb, provozování sportovišť. (nebo Sportovní, hotelové a 
wellness služby) 

Velikost: malý podnik 

Region NUTSII: Střední Čechy 

Obsah implementace flexicurity: 

a) právní a interní normy 

• vnitřní směrnice: 
o Platový řád (měsíční mzda, hodinová mzda, Platový 

výměr) 
o benefity: 
o příspěvek na dovolenou a předvánoční 
o návštěva sportovišť 
o stravování v zařízení 
o zaměstnancům zákonné pojištění 

• průběžná implementace pro externí normy:   
o HACCP (kritické body – stravování, restaurační provoz) 
o Sanitární řád – bazén 
o Provozní řády bazénu a jednotlivých sportovišť a celého 

komplexu 
o Požární předpisy, Požární a poplachové směrnice 
o BOZP 
o Revize technologických zařízení 
o Evidence ubytovaných osob a hlášení cizinců 

• kontroly: Celní správy (alkohol, kolky), Cizinecká policie, 
Živnostenský úřad (předváděcí akce), Požárníci 

• kvůli 3. sazbě DPH velké náklady na změnu účetního software, 
třebaže 3. sazbu nevyužijí" 
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b) naše nabídka (kafeterie) 

• dovolená a hlídání dětí:  
o většinou matky s dětmi do 15 let mohou, kdy potřebují 

(i přes sezonu)* 
o dojíždění do zaměstnání: 
o zaměstnanci jsou většinou z blízkého okolí, ale někdy je 

potřeba zajistit odvoz, např. o víkendu 
o finanční úlevy nevyužívají 

• pracovní doba: 
o implementace zkráceného pracovního úvazku pro 

matky s dětmi (individuální)* 
• vzdělávání: 

o je možný příspěvek na jazykové vzdělávání v případě 
zájmu 

o implementace sdílení pracovních pozic (např. když je 
potřeba, recepční zastoupí uklízečku) 

• výběr zaměstnanců: 
o vybírají si sami (zájemců je hodně, nechávají kontakty, 

pak případně přímo osloví) 
• o sociálně-psychologických službách firma ví, ale nepoužívá je 

c) nepsané individuální dohody 

• implementace neformální vzájemné pomoci a vycházení si vstříc 
v malém kolektivu (např. brigády pro příbuzné zaměstnanců, 
pořádání oslav, zajištění lékařského ošetření, odvoz autem, když 
není autobus) 

• jistota zaměstnání: 
• platy jsou přiměřené lokalitě 
• lidé vnímají, že tady ta práce je dobrá, váží si práce** 
• jistota pravidelného platu (i sociálního a zdravotního 

pojištění)** 
• pracovní vs. soukromý život: 

53 
 

o zaměstnanci jsou vstřícní, provoz je zajištěn 
o implementace vzájemného zastoupení - když se 

zaměstnanci domluví a je zajištěn provoz, tak mají jistou 
volnost (zaměstnavatel zasahuje, až když se nedomluví) 

• komunikace: 
o zaměstnanci jsou různě dobří, ale celkově to funguje 

(hlavně musí fungovat služby a přístup k zákazníkům; 
když je problém tak se většinou domluví na řešení) 

Vysvětlivky: 

* Speciálně pro CS Matky s dětmi do 15 let 

** Zohledňující zejména CS Osoby 50+ 

 

Firma #6 
Charakteristika podniku (hlavní činnost): Pozemní stavitelství. 

Velikost: střední podnik 

Region NUTSII: Severozápad 

Obsah implementace flexicurity: 

a) právní a interní normy 

• průběžná implementace a uplatnění ISO 9000, 14000 a OHSAS 
18001 a jejich směrnic 

• průběžná implementace a uplatnění interních směrnic: 
o Pracovní řád 
o Mzdový předpis 
o Účetní směrnice 
o Bezpečnost práce 
o Technologické předpisy 
o Pracovní postupy 
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o Havarijní plány ke každé stavbě 
• při nástupu zaměstnanci podepisují souhlas s vysíláním na 

pracovní cesty 
• zaměstnanci absolvují vstupní proškolení, bezpečnostní školení 

b) naše nabídka (kafeterie) 

• pracovní doba:  
o přesčasy jsou po dohodě v rámci zákonných předpisů 

• vzdělávání: 
o bezpečnostní školení a povinné školení svářečů 
o školení pro specifické činnosti (např. osázení 

sádrokartonu…) 
o možnost praxe pro středoškoláky (většinou 4-5 

studentů přes léto na praxi) 
o kurzy jsou vždy v rámci pracovní doby 
o pokud si zaměstnanec chce rozšířit kvalifikaci a firma to 

schválí, je mu to umožněno a zaplaceno 
o externí školení dotované ESF 1) na rozšiřování a 

prohlubování kvalifikace a 2) změny pracovní náplně 
(ESF hradí lektory a do určité míry ušlou mzdu) 

• komunikace: 
o implementace anonymních dotazníků k průzkumům 

vnitropodnikového klima pro zaměstnance (80% 
návratnost) 

• dovolená a hlídání dětí:  
o vzhledem k letní sezóně dává firma v zimě za každý 

odčerpaný týden dovolené v zimě 2 dny navíc, jako 
přirážku k dovolené (což je psané v předpisu - max. 5 
dní za zimu, max. 2 dny za týden, zima je od 15.12. do 
15.3.) 

o pokud bude zima dlouhá, tak už nemohou čerpat 
dovolenou a jsou doma za 60 % platu. 

o pokud matka potřebuje volno, tak jí to firma umožní* 
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o o sociálně-psychologických službách firma ví, ale 
nepoužívá je (výběry i poradenství řeší interními 
zaměstnanci) 

c) nepsané individuální dohody 

• Sociální jistota cca na 3 roky. Zájem o turnusovou práci. ** 
• Implementace mezigeneračního předávání zkušeností - v 

pracovních skupinách zkušení zaměstnanci 50+ dělají 
především kvalifikovanější (odbornější) práci a předávají 
zkušenosti mladším. ** 

 

Vysvětlivky: 

* Speciálně pro CS Matky s dětmi do 15 let 

** Zohledňující zejména CS Osoby 50+ 
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VII. Doporučený postup při implementaci přístupů k flexicuritě 
(IF) v malých a středních podnicích (MSP) 
 

Tato metodika je orientována především na mikropodniky (do 10 
zaměstnanců) a malé podniky (11-50 zaměstnanců). 

Majitelé/jednatelé těchto podniků se musí v současném 
ekonomickém tlaku věnovat především získávání zakázek pro 
zajištění jejich klíčových aktivit – ať už je to výroba produktů nebo 
zajišťování služeb. 

Výkonnost zaměstnanců je u těchto organizací přímo ovlivňována 
odměňováním. Spolu s výkonností - kterou ve vlastním zájmu 
sledují a vyhodnocují všichni spoluzaměstnanci - je zásadní sociální 
klima v organizaci. Klíčovým atributem je přitom férový postup 
majitelů/jednatelů nebo manažerů a jejich osobní příklad v jednání 
s druhými i v práci na sobě.  

Střední podniky (51-250 zaměstnanců) mají nyní většinou v ročním 
průměru přibližně 100 zaměstnanců s plochou organizační 
strukturou. Jejich manažeři absolvují nezbytné interaktivní kurzy a 
výcviky jak pro řízení procesů (od strategického řízení po řízení 
jednotlivých oblastí v podniku), tak specifické výcviky pro rozvoj 
dovedností (např. obchodní zástupci). Sociální klima, řešení vztahů 
mezi zaměstnanci i jednání manažerů je u středních podniků 
náročnější a neobejde se bez externí profesionální podpory.   

Společné postupy pro mikropodniky, malé podniky a střední 
podniky: 

A) IF znamená vyhodnotit: 

1. Umístění podniku na trhu práce, zejména: 

• hlavní aktivity (co nás „živí“) 
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• konkurence a její vliv (pozitivní i negativní) 
• daný region (zaměstnanost a vliv obce, kraje) 
• zakázky (potenciál růstu organizace) 
• legislativně právní rámec (které zákony a vyhlášky souvisejí 

s hlavními aktivitami) 

2. Potenciál zaměstnanců (k současným i očekávaným úkolům 
organizace) 

3. Rizika prostřednictvím analýzy slabých a silných stránek, 
příležitostí i ohrožení v klíčových oblastech řízení organizace (v 
angličtině se užívá označení SWOT analýza)   

B) Pro efektivnost IF to znamená zavést a zajistit: 

1. Systém řízení podle cílů (v angličtině se užívá označení MBO), 
které je zaměřeno na: 

• hlavní a dílčí oblasti i cíle v organizaci 
• konkrétní úkoly, které z oblasti a cílů vyplývají 
• kritéria hodnocení úkolů 
• nositel úkolů 
• termíny plnění a kontrol 
• součinnost (interní i externí) 

2. V MSP zajistit:  

• oboustrannou informovanost zaměstnavatel - zaměstnanec 
• průběžné sbírání informací a hodnocení (matky s dětmi do 

15 let a zaměstnanci 50+ včetně informací, co mohou 
nabídnout (flexibilita z jejich strany, naoř. matka může 
pracovat v netradičním časovém režimu) a u zaměstnanců-
osob 50+ např. klasifikovat jejich know-how a určit způsob, 
jak je mohou předávat (včetně formalizace znalostí a jejich 
zapsání do znalostní databáze) 
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• podporu vzdělávání ze strany firmy, aby byl zaměstnanec 
uplatnitelný i jinde 

• oboustranně vzájemnou důvěru mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem, která je stejně důležitá jako odbornost 
zaměstnance 

3. Zajistit spolupráci s úřady práce:  

• zajištění tzv. bilanční diagnostiky 
• informovanost zaměstnavatelů o potřebách trhu práce 
• nabídky potenciálním zájemcům (co organizace požaduje a 

co nabízí) 

4. V regionech NUTS 2 řešit spolupráci se školami na všech 
stupních: 

• učňovské školství 
• střední školy 
• vyšší odborné školy (VOŠ) 
• vysoké školy 

5. Zajistit cílené využití ICT (ukládání dat, infosystém, komunikace 
přes mobilní telefony) 

6. Zavést průběžnou aktualizaci IF (1x za šest měsíců) 

• U mikropodniků zajišťuje tyto aktivity majitel (jednatel) 
s využíváním služeb, které poskytují neziskové společnosti, 
AMSP ČR v regionech a služby poskytované externími 
organizacemi.  

• U malých podniků platí totéž co u mikropodniků s tím, že 
aktivity zajišťuje obvykle zaměstnanec pověřený 
personalistikou. Rovněž u malých podniků se využívá EU 
fondů.  
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• U středních podniků zajišťuje IF zkušený personalista 
(útvar) a platí totéž co pro malé podniky. Lze využít i 
společného projektu MPSV a MŠMT – databáze kariérních 
poradců.  
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VIII. Návrh legislativních doporučení 
 

1) analýza aktuální situace v legislativě ČR 
 

a. podmínky pro flexibilní formy práce v zákoníku práce 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje pracovní poměr, 
pracovní dobu a dohody o pracích mimo pracovní poměr 
zejména v části II., III. a IV. Obecně lze konstatovat, že níže 
popsaná ustanovení zákoníku práce umožňují poměrně široké 
využití krátkodobých, částečných a jiných flexibilních pracovních 
úvazků. 
 
Pracovní poměr na dobu určitou § 39 
Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž 
smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku 
prvního pracovního poměru na dobu určitou může být 
opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na 
dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení.  
 
Dohoda o provedení práce § 75 
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, 
nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu 
práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro 
zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné 
dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být 
uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. 
      
Dohoda o pracovní činnosti § 76 
Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat 
práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené 
týdenní pracovní doby. 
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Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny 
stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na 
kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za 
období 52 týdnů. 
 
Kratší pracovní doba § 80 
Při kratší pracovní době nazývané též jako práce na částečný 
úvazek pobírá zaměstnanec mzdu nebo plat, které odpovídají 
sjednané kratší pracovní době.  
K tomu § 241, odst. 2 umožňuje, požádá-li zaměstnankyně nebo 
zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, o kratší pracovní 
dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní 
doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu 
vážné provozní důvody.  
 
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby § 83, § 84 
Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny 
přesáhnout 12 hodin. 
Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní 
pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou 
zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 
1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba 
rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době 
seznámení. 
 
Pružné rozvržení pracovní doby § 85 

Pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje časové úseky základní 
a volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje 
zaměstnavatel. V základní pracovní době je zaměstnanec 
povinen být na pracovišti. V rámci volitelné pracovní doby si 
zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby. Celková 
délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Vyrovnávací období, do 
kterého může být zaměstnavatelem pružná pracovní doba 
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rozvržena, může být realizováno jako jeden pružný pracovní den, 
nebo pracovní týden, ale také 4 pracovní týdny a více. 

Konto pracovní doby § 86, § 87 
(1) Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, 

který smí zavést pouze kolektivní smlouva nebo vnitřní 
předpis zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová 
organizace. 

(2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů 
uvedených v § 109 odst. 3. (např. státní zaměstnanci) 

(3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže 
vyrovnávací období přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. 
Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období 
nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. 

(4) Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce 
přesčas odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím 
období sjednaném v kolektivní smlouvě, které nepřesáhne 
nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 
hodin započtena do pracovní doby jen v bezprostředně 
následujícím vyrovnávacím období. 

§ 87 
(1) Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen 

vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy 
zaměstnance. 

(2) Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje 
a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní 

doba, 
b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně 

začátku a konce směny, a 
c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a 

za týden. 
(3) Jestliže se při uplatnění konta pracovní doby použije kratší 
období, než je uvedeno v § 86 odst. 3, musí být posuzován rozdíl 
mezi stanovenou týdenní pracovní dobou, popřípadě kratší 
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pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou po ukončení 
tohoto kratšího období. 

Z hlediska praxe jsou výše uvedená ustanovení vyhovující a 
poskytují zaměstnanci i zaměstnavateli určitou flexibilitu. U 
zaměstnanců bez stálého pracovního poměru a příjmu mohou 
vyvolávat určitou sociální nejistotu dohody o provedení práce a 
dohody pracovní činnosti, kde v případě, že zaměstnanec u 
dohody o pracovní činnosti nedosahuje výdělku alespoň 2 500 
Kč v kalendářním měsíci, není zdravotně ani sociálně pojištěn a z 
dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní 
pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o 
provedení práce nižší než 10 000 Kč. 

 
b) flexibilní formy práce nespecifikované v zákoníku práce  
 
Sdílená pracovní místa a práce z domova 
Zákoník práce sice výslovně neupravuje sdílená pracovní místa a 
práci z domova, ale umožňuje dohody o těchto i dalších formách 
flexibilní práce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pokud 
nejsou v rozporu s ustanoveními zákoníku práce (maximální 
délka pracovní doby apod.). Vznik uvedených smluvních vztahů 
má značnou volnost a lze jich bezproblémově dosáhnout, 
následně ale pak jejich zánik může působit problémy, např. při 
výpovědi jednoho z pracovníků podílejících se na sdíleném 
místě. Zde tedy považujeme za žádoucí, aby tato úprava byla 
v zákoníku práce upravena a napomohla tak rozvoji této formy 
flexibilní práce.  
 
Pozn.: V EU vytváří právní rámec pro flexibilní formy práce 

Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o 
Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku 
uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 
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2) výsledky šetření a pilotního ověření  

 
a. cílová skupina zaměstnavatelů (MSP) 
Do této skupiny dotazovaných patří osoby na následujících 
pozicích: vlastník, jednatel, vedoucí ekonomického nebo 
personálního úseku, ostatní členové vedení. 
   
Z dotazníkových šetření vyplynula následující zjištění: 

• Nejvíce zúčastněných osob bylo zaměstnáno na pozici vyššího 
managementu. 

• Téměř všichni respondenti považují externí zaměstnání jako 
jistotu zaměstnání. 

• Všechny osoby mají zájem se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci či 
se rekvalifikovat. 

• Zastávat jinou pracovní pozici, než je v současné době 
vykonávána, je připraveno 80 % dotazovaných osob. 

• Zaměstnavatelé odmítají kolektivní dohodu o mzdách až v 65 %. 
• Pohyblivý fond pracovní doby by uvítalo 80 % dotazovaných 

osob. 
• Zaměstnavatelky považují podporu žen za nedostatečnou až 

nulovou, domnívají se, že by stát měl více chránit matky s dětmi 
do 15 let tak, aby měly vyšší jistotu zaměstnání a větší ochranu 
při nemoci. 

• Zaměstnavatelé postrádají výhody ze strany státu za 
zaměstnávání matek s dětmi do 15 let. 

• K zaměstnávání osob 50+ by motivovala finanční podpora, úleva 
na dani, úleva na sociálním a zdravotním pojištění. 

• Zaměstnavatelé vnímají ochranu všech zaměstnanců ze strany 
zákoníku práce jako příliš silnou a spočívající pouze v obtížnosti 
a komplikovanosti propouštění, které však vnímají jako faktor 
zvyšující nezaměstnanost. 
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b. cílová skupina osob 50+ 
 
Z dotazníkových šetření vyplynula následující zjištění: 

• Současná pracovní smlouva vyhovuje 98 % dotazovaných. 
• 85 % upřednostňuje plný pracovní úvazek. Zkrácený úvazek 

nevyhledávají. 
• 76 % nevyhovují nastavené kompenzace při ztrátě zaměstnání 

včetně sociálních dávek a 80% nestačí dávky v nemoci tak, aby 
nebyla ohrožena jejich životní situace. 

• Většina osob (75 %) je ochotná přistoupit na úpravu nebo 
snížení benefitů k udržení si zaměstnání. 

• V posledních 12 měsících umožnil zaměstnavatel vzdělávat se při 
zaměstnání a zapojit se také do systému celoživotního 
vzdělávání 75 % respondentů. Téměř všichni se shodují, že 
vzdělávání zvyšuje pravděpodobnost udržení si zaměstnání. 

• Upravit si pracovní dobu dle individuálních potřeb má zájem 83 
% a 76 % by vyhovoval pohyblivý fond pracovní doby. 

• Státu by dotazovaní doporučili dotovat místa pracovní místa pro 
osoby 50+ a snížit hranici odchodu do důchodu. 

• O odchod do předčasného důchodu nejeví dotazovaní velký 
zájem, obecně o něm spíše neuvažují (70 %). 

• 92 % není spokojeno se současnou politikou zaměstnanosti v ČR. 
 
c. cílová skupina matek s dětmi do 15 let 
 
Z dotazníkových šetření vyplynula následující zjištění: 

• Většina z žen (82 %) má 1 – 2 děti do 15 let věku. 
• Délka poslední mateřské (rodičovské) se u dotazovaných žen 

pohybuje nejčastěji v rozsahu 2 až 3 roky (44 %). 
• Respondentky dávají spíše přednost plnému pracovnímu úvazku 

(54 %). Téměř všem respondentkám by vyhovovaly individuální 
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úpravy pracovní doby, resp. flexibilní pracovní doba bez pozdně 
odpoledních a nočních směn. 

• Stát by měl podle většiny dotázaných více chránit matky s dětmi 
do 15 let tak, aby měly větší jistotu zaměstnání a zaměstnavatel 
měl výhody, pokud matky s dětmi do 15 let zaměstnává. 

• Při ztrátě zaměstnání by matky s dětmi do 15 let uvítaly možnost 
vrátit se do zaměstnání alespoň na zkrácený úvazek. 
 
d. obecné závěry a návrhy řešení pro jednotlivé cílové 

skupiny 

• Pracovněprávní vztah většiny osob zahrnutých do projektu je 
práce na plný úvazek (59 %), dále pak práce na dobu neurčitou 
(34 %). 

• 70 % zúčastněných osob dává přednost plnému pracovnímu 
úvazku 

• Většina lidí nemá zájem o předčasný odchod do důchodu, a to 
konkrétně 30 % v žádném případě; 33 % lidí zájem spíše nemá. 

• Ani jedna zúčastněná osoba není zcela spokojena se současnou 
politikou zaměstnanosti v ČR a pouze 8% lidí je spíše spokojeno. 
Oproti tomu 42 % zúčastněných lidí je nespokojeno se 
současnou politikou zaměstnanosti v ČR a 45 % je spíše 
nespokojeno. 

• 75 % respondentů nemocenské dávky v případě nemoci (spíše) 
nestačí. 

• Stát by mohl daňovými úlevami, zvýhodňováním firem, které 
poskytují a umožňují práci z domova ženám a mužům s malými 
dětmi pomoci k vyšší flexibilitě. K vyšší jistotě zaměstnání by 
mohl přispět právní ochranou matek s dětmi do 15 let, delší 
zákonnou lhůtou, kdy je matce jištěno pracovní místo, 
kompenzací nemocenských či zkrácených pracovních úvazků. 
Obecně je ochrana zaměstnanců ze strany státu považována 
dotazovanými zaměstnanci za nízkou až nulovou. 
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Jedním ze závěrů, vzešlých z diskusí s podnikateli a zahraničními 
partnery bylo jednoznačné doporučení, aby podpora flexibilních 
forem ze strany zaměstnavatelů byla pro ně ekonomicky výhodná. 
Z  hlediska motivace zaměstnavatelů se jeví jako vhodné 
podporovat doposud málo využívané formy pracovních úvazků jako 
jsou sdílená místa a jejich zřizování pro osoby 50+ a matky s dětmi 
do 15 let, práci z domova (zejména pro matky s dětmi do 15 let) a 
zaměstnavatelům v těchto případech poskytovat slevy na daních a 
sociálním pojištění. Dalším účinným řešením by mohlo být zavedení 
možnosti, aby zaměstnávání osob 50+ a matky s dětmi do 15 let 
bylo kompenzačním opatřením oproti stávající povinnosti 
zaměstnávat ZTP či nakupovat jejich produkty. 

Sdílená pracovní místa a jejich vytváření lze podpořit např. 
formou 

a) příspěvků na mzdu v prvních 6 měsících  
b) daňovým zvýhodněním zaměstnavatele, který vytvořením 

sdíleného pracovní místa umožní 
i. sdílená pracovní místa pro matky s dětmi do 15 let 

ii. sdílená pracovní místa pro osoby 50+, mezigenerační 
tandemy - mohou se podílet na výcviku nových 
pracovníků 

Příklady možných ekonomických zvýhodnění zaměstnávání 
osob 50+ 

• Snížení odvodů za zaměstnance 
• Daňová úleva pro zaměstnavatele 
• Poskytování dotací na zaměstnávání osob 50+ 
• Poskytování dotací na školení osob 50 +  
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3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního 
ověření do legislativy ČR  
 

Návrh legislativních opatření byl v průběhu jeho přípravy 
diskutován na společných jednáních se zahraničními partnery, a to 
zejména z hlediska jejich fungování v praxi.  
Níže navrhovaná legislativní řešení by měla zlepšit pozici na trhu 
práce oběma kategoriím, tedy osobám 50+ i matkám s dětmi do 15 
let. 

 
a. Pracovně právní legislativa – zákoník práce 

Doporučuje se zpřesnění úpravy zkrácených úvazků a 
zavedení nových institutů. Umožnění zkrácených úvazků 
zaměstnavateli podpořit snížením odpisů na sociální 
zabezpečení nebo jinou daňovou úlevou.  

i. Zavedení možnosti přechodu zaměstnance na zkrácený 
úvazek v případě, že pracuje ve firmě nejméně 6 měsíců 
a o tuto změnu požádá.  
Např. v německém zákoníku práce je tato možnost 
podmíněna minimálním počtem zaměstnanců ve firmě, 
kde jich musí pracovat nejméně 15 a nepřekáží-li 
zkrácení pracovního organizační či provozní důvody 
anebo tomuto snížení brání nepřiměřené náklady.  

 
ii. Návazně na předchozí úpravu zavést možnost 

zkrácených úvazků v rámci části pracovního týdne – tzv. 
„stlačený týden“, např. úvazek na 2 nebo 3 dny po deseti 
hodinách práce denně apod. 

iii. Podpora možnosti přechodu ze zkráceného pracovního 
úvazku na plný úvazek (prodloužení pracovního 
úvazku). 
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V případě, že zaměstnavatel vytváří nové pracovní místo 
na plný úvazek, je povinen přednostně je nabídnout 
zaměstnanci s částečným úvazkem, který o to požádal. 
Tato povinnost neplatí, jestliže takovému řešení brání 
provozní důvody nebo požadavky ostatních 
zaměstnanců s částečným úvazkem. 
 

iv. Úprava znění § 86, odst. 3 následovně: 
(3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže 
vyrovnávací období přesáhnout 52 týdnů po sobě jdoucích. 
Původní ustanovení § 86, odst. 3, vytváří pro firmy, kde 
odborové organizace nepůsobí, nerovné podmínky, 
neboť nemohou překročit délku vyrovnávacího období 
26 týdnů. Z pohledu praxe, je vyrovnávací období v délce 
52 týdnů smysluplné pro všechny firmy, pro něž jsou 
typické sezónní práce, například ve stavebnictví, kdy je 
vhodné práci alokovat do týdnů a měsíců, v nichž je 
technologicky možné tuto práci vykonávat. Vyrovnávací 
období v délce 52 týdnů by přispělo i předcházení šedé 
ekonomice. 
 

v. Specifikace podmínek a pravidel při vytvoření sdíleného 
pracovního místa 
Sdílené pracovní místo vznikne dohodou zaměstnavatele 
a zaměstnanců o rozdělení práce na jednom pracovním 
místě mezi dvě nebo více osob. V případě, že jeden ze 
zaměstnanců nemůže dočasně z důvodu překážek v práci 
vykonávat, zastoupí ho spolupracovník nebo 
spolupracovníci, kteří na základě dohody s tímto 
postupem souhlasili. Ne vždy však lze tuto dohodu 
umožnit u malých firem, kde je větší kumulace funkcí, a 
s ohledem na malý počet zaměstnanců tak zaměstnavatel 
nemá možnost z provozních důvodů takové řešení 
akceptovat.  
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V případě ukončení pracovního poměru jednoho ze 
spolupracovníků nekončí pracovní poměr ostatním 
spolupracovníkům. Výpověď podaná ostatním 
spolupracovníkům jen na základě ukončení pracovního 
poměru jednoho z nich bude považována za neplatnou. 

 
vi. Zavedení institutu „práce z domova“, resp. zpřesnění 

dosavadní úpravy obsažené v § 317 zákoníku práce 
týkající se pracovněprávních vztahů zaměstnance, který 
nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle 
dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou 
práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje. 
U této formy zaměstnávání je třeba odstranit některé 
nevýhodné podmínky, kdy např. při jiných důležitých 
osobních překážkách v práci tomuto pracovníkovi 
nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, ani mu nepřísluší 
mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani 
náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za 
práci ve svátek.  
Dále je nutné upravit podmínky, za kterých lze tuto 
formu práce ukončit, např. provozní či organizační a dále 
posoudit případné daňové úlevy pro zaměstnavatele při 
poskytování příspěvků na opotřebení zařízení či výdaje 
za energie. 
 

vii. Zavedení institutu „práce na zavolanou“ 
Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o 
vykonávání práce podle aktuálních potřeb 
zaměstnavatele na plnění zakázek firmy. Podstatnou 
náležitostí dohody je stanovení, týdenního, nebo 
v případě sezónnosti nebo výkyvů ekonomického cyklu 
firmy, stanovení měsíčního či kvartálního počtu hodin.   
V případě, že se jedná o stanovenou denní kvótu, je nutné 
v dohodě upřesnit v jakém časovém předstihu je 
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zaměstnavatel povinen výkon práce oznámit, aby se 
pracovník stihl na pracoviště dostavit. Pracovní dny při 
práci na zavolanou je třeba stanovit s několikadenním 
předstihem, minimálně tři dny, na základě písemného 
rozvrhu.  

 
b. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení  
 

Zavedení slev na sociální zabezpečení u vybraných typů 
pracovních úvazků. 

 
 
c. Daňová legislativa 
 
Zavést daňová zvýhodnění pro zaměstnavatele umožňující 

vytváření sdílených pracovních míst. 
 

4) Faktory podporující přijetí navrhovaných legislativních 
opatření  

Při prosazování novelizace legislativní úpravy flexibilních forem 
práce lze využít opatření navrhovaných vládou v rámci Národního 
programu reforem pro rok 2014. Opatření v rámci aktivní 
politiky zaměstnanosti směřují prioritně k maximálnímu využití 
pracovního potenciálu starších osob a předcházení předčasnému 
opuštění trhu práce.  

5) Další doporučení vyplývající z dotazníkového šetření a 
rozhovorů  

Doporučení pro EU 

Pro ESF – v rámci projektů věnovat větší podporu aktivní politiky 
zaměstnanosti a flexibilních forem pracovních úvazků s cílem 
podpořit zaměstnatelnost osob 50+ a matek s dětmi do 15 let.  



72 
 

Zjednodušit legislativu a administrativu EU. Stanovit jednoduché 
postupy a návody, co mají subjekty učinit v případě, kdy o něco 
žádají. 

Stanovit členským státům EU minimální hranici výše příspěvků na 
aktivní politiku zaměstnanosti procentuálně z hrubého domácího 
produktu s cílem podpořit větší rozvoj pomoci státu při vytváření 
podmínek pro zvyšování zaměstnanosti.  

 

Doporučení pro vládu ČR  

• Daňové úlevy zaměstnavatelům cílené na zaměstnávání matek s 
dětmi do 15 let a osob 50+. 

• Snížit hranici odchodu do důchodu. 
• Prodloužit zákonem stanovenou dobu dovolené pro matky s 

dětmi do 15 let, aby mohly snadněji řešit péči o dítě v době 
prázdnin. 

• Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je podfinancovaná. 
(Zatímco ve většině zemí EU se pohybuje okolo 1 %, v ČR se 
tento podíl pohybuje pouze kolem 0,1 % hrubého domácího 
produktu). MPSV (2012) uvádí mezi hlavními nástroji APZ 
rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, 
společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, 
příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Matky s 
dětmi do 15 let kromě rekvalifikace žádný z těchto nástrojů 
nejmenují v rozhovorech, a tudíž pravděpodobně neznají.  

• Zjednodušit legislativu ČR (nedělat složitější, komplikovanější a 
více omezující předpisy než požaduje EU). 
  
Výše uvedená doporučení platí obdobně pro V 4. 
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Doporučení zaměstnavatelům 

• Vést aktivní dialog s úřady práce, sdělovat jim své připomínky k  
opatřením aktivní politiky zaměstnanosti navrhovaným úřady 
práce a vládou a také zkušenosti s již realizovanými projekty 
z pohledu malých a středních firem. 

• Sdělovat jim své potřeby včetně návrhů na možnou podporu při 
vytváření míst s flexibilními pracovními úvazky. 

• Využívat všechny formy zaměstnávání, které jim zákoník práce 
umožňuje. 
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IX. Závěry 
 

1. Flexicuritou se zejména zabývají sociologové, ekonomové, 
právníci, personalisté, psychologové, filozofové, a to ve vztahu ke 
všem našim cílovým skupinám. V každém oboru existují specializace 
– např. u ekonomů makroekonomie a podniková ekonomika, u 
psychologů např. psychologie práce, ekonomická psychologie, 
mezikulturní psychologie, u právníků např. legislativa, podnikové 
právo, specialisté na zákoník práce a obchodní právo. Proto je nutná 
spolupráce všech, ne jen zástupců jednotlivých oborů, nebo úzká 
řešení dílčích aspektů IF. Celkově IF vyžaduje komplexní řešení a 
využití profesionálních služeb. 

2. Muffels a Wilthagen (2013) prezentují následující poznatky, 
s kterými se ztotožňujeme;  

• Velké rozdíly existují ve způsobu, jakým systémy sociálního 
zabezpečení v jednotlivých zemích fungují s ohledem na 
flexibilitu (vyjádřenou dobrovolnou prací a smluvní mobilitou) 
a (příjmovým i zaměstnaneckým) zabezpečením (jistotou). 

• Vztah mezi flexibilitou a jistotou není nutně představován 
výměnou něčeho za něco, jak předpokládá konvenční 
ekonomické myšlení; ve shodě s tezí flexicurity lze dosáhnout 
pozitivních výsledků, pokud instituce budou nastaveny tak, aby 
zlepšovaly spojení zaměstnanců s prací na základě investic do 
zaměstnavatelnosti a zjednodušení (usnadnění) přechodu na 
lepší práci a na lepší pracovní a životní podmínky. 

• Poměrně vysoká úroveň mobility a jistoty může být sice 
dosažena současně, ale může k tomu dojít pouze ve vybraných 
evropských zemích. Přitom podle posledního vývoje (speciální 
semináře k IF v Kodani a v Bruselu v roce 2014) nelze 
implementovat v podmínkách Střední Evropy ani dánský model, 
ani holandský. Holanďané např. nemohou uplatnit – vzhledem 
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k rozdílnému sociálnímu zabezpečení i tlaku na odpovědnost 
jednotlivce – ani dánský model IF v Nizozemí. 

3. IF a kulturně historický vývoj v Českých zemích – do roku 1948 
jsme patřili mezi 10 nejvyspělejších průmyslových států světa, 
kultura práce se přenášela z generace na generaci a zůstala i 
v případě, že 40 let neexistoval soukromý sektor. Předchozí vliv 
velkých podniků (např. Baťa Zlín, Škoda Plzeň), ale i služby 
poskytované živnostníky se předávaly z generace na generaci. 
V současné době je patrný silný vliv nadnárodních ekonomik na IF v 
ČR.  

4. IF u našich cílových skupin je charakterizována zejména těmito 
atributy: 

a) pracovnímu trhu chybí pružnost v přijímání a propouštění 
zaměstnanců.   

b) systém sociální ochrany neposkytuje matkám s dětmi do 15 
let jistotu příjmu a zdravotní péče 

c) je nízká úroveň mobility –matky s dětmi do 15 let nerady 
mění zaměstnání, preferují expertnost v jedné oblasti 

d) zvyšování kvalifikace pracovníků není systémové a je spíše 
pouze účelové (firmy ani stát často do vzdělávání neinvestují) 

e)  „právo a povinnost“ nezaměstnaných účastnit se aktivit 
pomáhajících k nalezení nového zaměstnání je často formální  

f) aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je podfinancovaná. 
Zatímco ve většině zemí EU se pohybuje okolo 1 %, v ČR se tento 
podíl pohybuje pouze kolem 0,1 % hrubého domácího produktu. 
MPSV uvádí mezi hlavními nástroji APZ rekvalifikace, investiční 
pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní 
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místa, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový 
podnikatelský program.  

5. IF předpokládá v podmínkách ČR realizaci těchto směrů: 

a) zjednodušit administrativu a minimalizovat regulativy jak EU, tak 
veřejné správy v ČR 

b) srozumitelnost a aktualizaci předpisů 

c) uplatnění ekonomické efektivnosti souběžně s individuálními 
přístupy (vč. psychologických služeb) 

d) neřídit vše – centralizace (na úrovni podpory státní správy) a 
decentralizace (ve vztahu k regionům, organizacím, specifickým 
skupinám i jednotlivcům) 

6. Výhledy v souvislosti s IF a cílovými skupinami: 

a) současné společenské paradigma přestává v Evropě fungovat – 
elity ztrácejí legitimitu 

b) ekonomické vlivy jsou vzhledem k neprůhledným majetkovým 
vztahům nedůvěryhodné; výkon ekonomiky závisí na trhu práce a 
počtu pracovních sil vč. nastavení systému daní a sociálních dávek i 
na investicích do výrobního kapitálu. Hlavním klíčem zůstává růst 
produktivity (investice do výzkumu a vývoje) a systém vzdělávání 
(od vysokých škol po učební obory) i strukturální politika, zejména 
ve vztahu k regionům 

c) prudký rozvoj ICT při řešení IF směřuje k individuální on-line 
komunikaci zaměstnavatelů i zaměstnanců 

d) snaha o sociální smír předpokládá dialog a komunikaci v rámci 
tripartity a MSP 
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e) zvýšené požadavky od zaměstnanců na kvalitu života (včetně 
work life balance) a kultivaci hodnot  

Celkově to znamená připravit se na novou formu Evropy 
společensky, ekonomicky a kultivací hodnot. 

7. Nový model IF pro Střední Evropu (V4 + Rakousko + Slovinsko).  
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