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Výsledky dotazování českého expertního panelu – slovní komentáře k dílčímotázkám  (zakázka „Evaluace implementace principu 
inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o.) 

1.7 Modernizace a posilování institucí trhu práce, včetně podpory 

mezinárodní mobility pracovních sil 

Slovní komentář 

1.7.1. Zlepšení aktivizace a slaďování pracovní poptávky a nabídky ze strany veřejných 

služeb zaměstnanosti, a to integrací podpory přizpůsobené potřebám uchazečů o 

zaměstnání, rozšířením služeb osobám, které mění zaměstnání, a podporou neaktivních 

osob pro návrat na trh práce 

tuto roli nejsou schopny veřejné služby zaměstnanosti po reorganizaci plnit 

z praxe - podpora neaktivních osob je dostatečná, ale z jejich strany chybí motivace se aktivit účastnit - 
řešit toto - nařízené absolvování poradenských kurzů min. 2x do roka - mnohé zaktivizuje a kdo nechce 
pracovat a nedodržuje povinnosti,  nemá být v evidenci ÚP 

Špatné příklady české praxe zejména z titulu centralisticky prováděné státní politiky aktivní politiky 
zaměstnanosti bez reflektování potřeb pracovní poptávky na místních úrovních (obec, okres, kraj). 
Doposud nesystémově uplatňované nástroje APZ s náznakem snahy zavádět nové trendy- například 
flexikurity..  

1.7.2. Poskytování flexibilních, preventivních a efektivních služeb cestou spolupráce se 

zaměstnavateli a navazování partnerství se vzdělávacími institucemi a dalšími službami 

zaměstnanosti 

možnost setkávání se s budoucími zaměstnavateli nejen na základě zveřejnění místa na Úřadu práce 

Praktická spolupráce nastavující zrcadlo dosavadnímu resortismu v ČR a tím dosavadní nekvalitní 
politice nezaměstnanosti. 

1.7.3. Předvídání dlouhodobých pracovních příležitostí vytvořených strukturálními 

změnami na trhu práce a rozvoj služeb celoživotního poradenství a vzdělávání pro 

usnadnění přechodů v pracovním životě 

opět navrhuji vynechat předvídání, rozvoj služeb celoživotního poradenství a vzdělávání považuji za 
nejdůležitější zde uvedený bod  

1.7.4. Cílené investice do dovedností a schopností zaměstnanců 

nabídka školení zaměřená na rozvoj dané osoby v daném oboru s větší motivací pro zaměstnavatele 

Tato oblast zbytečně poddimenzovaná, alespoň co se týče Výzev 

exaktní zjišťování schopností a jejich rozvoj 

programy zkvalitňování osobního kapitálu zaměstnanců. Z 50ti procent prevence proti nezákonnému a 
neetickému jednání zaměstnavatelů. 

Jiné 

A to i pro osoby, které jsou zaměstnané, ale uvažují o změně zaměstnání/profese, případně vědí, že 
taková situace v dohledné době nastane, (snižování stavů u zaměstnavatele apod.) 

 
 


