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Úvod  

 

Tématem mé absolventské práce je zpracování problému dlouhodobě 

nezaměstnaných a jejich přístup k veřejné službě. Toto téma jsem si vybrala, protože 

sedmým rokem pracuji jako sociální pracovnice na Městském úřadu v Neratovicích, na 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dávkách pomoci v hmotné nouzi. Denně 

pracuji s nezaměstnanými a převážná většina mých klientů je dlouhodobě 

nezaměstnaných. Při zavádění institutu výkonu veřejné služby do praxe jsem 

předpokládala větší zájem našich klientů o tuto službu. Proto jsem zvolila toto téma a 

ráda bych provedla mezi našimi klienty průzkum, jak vnímají a využívají možnost 

vykonávat veřejnou službu. Zajímá mě jejich přístup, jestli jim veřejná služba přináší 

nějaké pozitivní zkušenosti, změny v jejich životě. Samozřejmě mě zajímá i porovnání 

počtu nezaměstnaných, kteří veřejnou službu vykonávají a kteří ne. Z mé praxe vím, že 

výkon veřejné služby odmítají některé rodiny, přestože mají děti ani pokles jejich 

příjmů, je nepřiměl k tomu tuto možnost využít. Jsou další rodiny, které veřejnou 

službu vnímají jako svou práci. Další skupina klientů, která odmítá výkon veřejné 

služby, jako důvod uvádí, že by neměli čas na hledání zaměstnání. 

 

V teoretické části své práce se zaměřím na význam práce pro člověka a psychologické, 

sociální a ekonomické dopady na člověka při ztrátě zaměstnání. Další část mé práce se 

týká sociálního zabezpečení nezaměstnaného ze strany státu a sociální práce 

s nezaměstnanými. Poslední kapitola bude věnována institutu výkonu veřejné služby, 

kdy vstoupila v platnost a její význam pro nezaměstnané. 

 

V praktické části absolventské práce se zaměřím na využívání možnosti výkonu veřejné 

služby nezaměstnanými a porovnáním počtu těchto nezaměstnaných ve správních 

obvodech měst Neratovice, Mělník a Kralupy nad Vltavou v roce 2010. Dále bude 

formou dotazníku vypracovaný průzkum mezi nezaměstnanými v Neratovicích, jak tuto 

službu využívají. Dotazníky budou dva, jak pro klienty, kteří výkon veřejné služby 

využívají, tak i pro klienty, kteří tuto možnost odmítají využít. 
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Výstupem mé práce bude přehled počtu nezaměstnaných, kteří využili možnosti 

výkonu veřejné služby a počtu nezaměstnaných, kteří tím, že tuto možnost nevyužili, se 

dostali svými dávkami na existenční minimum, a to v roce 2010. Dotazníky bych ráda 

zjistila, co vede některé klienty k tomu, že odmítají využití výkonu veřejné služby.  

 

U těchto klientů stojí za zamyšlení, jestli potřebují dávky pomoci v hmotné nouzi. 

Protože sociální práce s těmito klienty je omezená. Téma institut výkonu veřejné služby 

mě zaujalo, protože si myslím, že není mnoho informací o využití a ani zpracované 

porovnání v mělnickém regionu. 

 

Přínosem mé práce bude zjistit, jestli se vyplatilo měnit zákon č. 111/2006 Sb., a 

zavádět institut veřejné služby. Za zamyšlení stojí také, jak byl výkon veřejné služby 

pojatý ze strany státu. Především to, že obce nemají povinnost zřídit institut výkonu 

veřejné služby a to někteří vnímají jako diskriminaci. 
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Zkratky 

 

MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí 

VS – veřejná služba 

 

1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl  

 

Zpracovat přehled výsledků veřejné služby v okrese Mělník v roce 2010. 

 

1.2 Dílčí cíl 

 

Zjistit jestli má pro nezaměstnané význam vykonávat veřejnou službu. 

 

2 Teoretická část 

 

2.1 Význam práce pro člověka 

 

Božena Buchtová a kol., se ve své knize Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a 

sociální problém věnuje mimo jiné i významu práce pro člověka. Můžeme se jen 

dohadovat o tom, kdy se práce stala součástí života člověka, ale předpokládá se, že 

pocit potřeby práce u člověka se zrodil spolu s neolitickou společností (5 000 – 2 700 

let př. n. l.). Práce byla a je pro člověka lidskou přirozeností. Ovlivňovala a do 

současnosti ovlivňuje naše životní prostředí, činností člověka se mění příroda, 

společnost a mění se i samotný člověk. Práce rozvíjí člověka, nejedná se jen o 

ekonomické zabezpečení, o postavení ve společnosti, člověk svojí prací naplňuje smysl 

svého života. Zdravý člověk pociťuje potřebu se realizovat, využít svých možností, 

schopností a dovedností, a tím vším jej naplňuje práce. Dobře obstát v současném 

světě na trhu práce, nutí člověka se vzdělávat, a to celoživotně. Jak uvádí Zdeněk 
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Boleloucký v knize Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém, 

v kapitole 5. Nezaměstnanost a zdraví Obecně je akceptováno, že práce je první a 

základní podmínkou lidské existence. *BUCHTOVÁ, 2006, s. 129+ 

 

Práce má vliv na upevňování mezilidských vztahů, učí lidi zodpovědnosti za odvedenou 

práci a s tím souvisí i odpovědnost za svůj život. Prací se člověk stává samostatný a 

soběstačný. Práce nám do života vnáší určitý řád, stereotyp, který člověk potřebuje ke 

svému životu. Protože pro člověka je důležité opřít se o dané jistoty, a jednou 

z takových jistot je práce.  

 

V knize Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém od Boženy 

Buchtové se dočteme o funkcích práce v lidském životě. Práce poskytuje člověku 

časové členění dne, zkušenost, že dělba práce je potřebná, proto aby člověk mohl 

úkoly zvládnout v kolektivu, člověk se učí spolupráci. Práce obohacuje sociální 

zkušenosti, definuje se status a identita člověka ve společnosti a to, že práce poskytuje 

pravidelnou aktivitu. *BUCHTOVÁ, 2006+ 

 

Z toho všeho vyplývá, že práce pro člověka je v jeho životě důležitá a nezastupitelná. 

Přináší člověku důstojnou existenci, prací se člověk seberealizuje, rozšiřuje si sociální 

vazby, uspokojuje ctižádost a sebeúctu. Prací si člověk rozvíjí lidskou osobní identitu, 

sociální status. 

 

2.1.1 Dopad nezaměstnanosti pro člověka 

 

V naší společnosti je normální pracovat. Proto je ztráta zaměstnání pro člověka velkou 

životní zátěží. Až když člověk ztratí zaměstnání, uvědomí si, co pro něj znamenala. 

Nejedná se jen o ekonomickou ztrátu, ale postupně člověk ztrácí kontakt s vnějším 

okolím, se svými bývalými spolupracovníky. Snižuje se jeho sociální status, člověk má 

pocit vyřazení ze společnosti, postupně ztrácí smysl života a dochází k rozkladu 

integrity osobnosti. 
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Dlouhodobě nezaměstnaný člověk postupně ztrácí kontakt s realitou, projevuje se u 

něj pocit nejistoty, osobního selhání, projevuje se strach z budoucnosti a pochybnosti o 

sobě samém. Ztráta zaměstnání je stresující životní událost, která sebou nese 

psychologické, ekonomické a sociální problémy. 

 

2.1.2 Dopad ekonomický 

 

Z pohledu ekonomického, ztráta zaměstnání je velmi těžká životní zkušenost. 

Nezaměstnaný člověk se svými příjmy z podpory v nezaměstnanosti dostává zhruba na 

poloviční příjmy, než na které byl zvyklí v době pracovní činnosti. Postupně se podpora 

v nezaměstnanosti snižuje, až se dostane svými dávkami na hranici životního minima.  

 

Pokles příjmů snižuje koupěschopnost nezaměstnaného, pokud se jedná o rodinu 

s dětmi, začínají nízkými příjmy rodiny trpět i děti. Současný životní styl společnosti 

vytváří na nezaměstnané ohromný tlak. Žijeme v konzumní společnosti, každý den na 

nás z televize, rozhlasu, tisku útočí reklama. Abychom si udrželi žádoucí sociální status, 

věnuje většina obyvatel nemalé finanční prostředky k uspokojování svých potřeb. 

Pokud je dlouhodobě nezaměstnaný rodič, pociťuje ještě tíživěji nedostatek finančních 

prostředků, nejedná se jen o značkové oblečení pro děti. Horší je to, že dětem není 

umožněno, aby se věnovaly koníčkům, které by je bavily a rozvíjely jejich osobnost. Tím 

jsou děti nezaměstnaných rodičů vyčleňovány z kolektivu ostatních dětí. 

 

 Z počátku je ekonomický dopad na nezaměstnaného silný, ale postupně se učí žít 

s minimálním příjmem. Z ekonomického hlediska hrozí dlouhodobě nezaměstnanému 

chudoba, která je doprovázena sociálním vyloučením. 

 

2.1.3 Dopad psychologický 

 

O dlouhodobé nezaměstnanosti se hovoří, pokud se nezaměstnanému nepodaří do 

jednoho roku najít práci. V knize Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální 
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problém, se dočteme, že nezaměstnaný člověk prochází několika fázemi při ztrátě 

zaměstnání. V první fázi prožívá šok, pocity beznaděje, propadá apatii a následně 

rezignuje. Po této první fázi se postupně člověk adaptuje a snaží se hledat práci, pocity 

apatie a rezignace mizí, člověk začíná s větší intenzitou hledat práci. Pokud se ve druhé 

fázi, člověku nepodaří najít nové zaměstnání, opět nastává pocit selhání, strachu, 

beznaděje. Upadá do stavu rezignace a přijímá svůj osud jako danou věc, kterou již 

nemůže změnit. 

 

Matoušek ve své knize Sociální práce v praxi, uvádí, že reakce na ztrátu zaměstnání lze 

přirovnat ke ztrátě blízkého člověka. Takový člověk prožívá fáze odmítání, hněvu, 

popření, hledání viníka, deprese a postupného smíření a zotavení ze ztráty. 

*MATOUŠEK,2005+ 

 

U nezaměstnaného člověka dochází ke ztrátě navyklého stereotypu, mění se jeho 

denní režim, který vede k odlišnému vnímání času. Člověk přestává vnímat dny 

pracovní a dny volna, stává se pasivním. Tato pasivita postupně snižuje schopnosti a 

dovednosti nezaměstnaného, to samozřejmě vede k dalšímu snižování šancí na 

nalezení nového zaměstnání. Nezaměstnaný člověk začíná být lhostejný k této situaci, 

to je nebezpečné z pohledu trávení volného času nezaměstnaného. Nezaměstnaný 

člověk strádá nedostatkem podnětů, volný čas, který nedokáže aktivně využít, jej ubíjí.  

U dlouhodobě nezaměstnaných se zhoršuje jejich zdravotní stav. Lidé prožívají pocity 

úzkosti, vnitřní neklid, podrážděnost, nespavost, žaludeční potíže. Samozřejmě záleží 

na dispozicích každého jedince, jak se s touto situací vypořádá a jak je každý jedinec 

odolný. 

 

Dlouhodobě nezaměstnaný člověk se potýká s psychickými problémy rázu, jako je 

deprese, úzkost, pocity marnosti, snižuje se u něj sebeúcta a sebedůvěra. Tyto pocity 

vedou k řadě somatických problémů. Těmto problémům nejvíc podléhají lidé střední a 

starší generace.  
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2.1.4 Dopad sociální 

 

V knize Oldřicha Matouška Sociální práce v praxi se dočteme, že ztráta zaměstnání 

sebou nese i závažné sociální dopady, mění se sociální status člověka, jeho životní 

úroveň, sociální role a to vše vede k sociální izolaci, která může končit až sociálním 

vyloučením. Tyto rizikové faktory hrozí nejen nezaměstnanému, dotýkají se i jeho 

blízkého okolí, především jeho rodiny. 

 

Sociální status znamená pro člověka určité společenské postavení v dané skupině, 

společnosti. Je spojený s určitým stylem života, který se od členů skupiny očekává. Čím 

vyšší vzdělání, prestižnější povolání, vyšší příjmy, tím má člověk vyšší sociální status ve 

společnosti. U nezaměstnaného člověka se toto postavení snižuje. Z počátku se 

nezaměstnaný člověk snaží před okolím tuto skutečnost skrývat, aby si své postavení 

ve společnosti udržel, protože veřejnost status nezaměstnaného vnímá jako podřadné. 

Jenže ztrátou zaměstnání se člověku snižuje jeho životní úroveň. V dnešní konzumní 

společnosti je těžké si své postavení udržet, snaha o udržení si určitého postavení 

může vést až k narušení integrity osobnosti.  

 

Sociální role nezaměstnaného je pro člověka novou zkušeností. Nejen, že ztratil 

zaměstnání, musí se řídit danými pravidly, plnit určité povinnosti spojené s evidencí na 

úřadu práce. Pokud by tyto povinnosti neplnil, hrozí mu sankce např. ztrátou podpory 

v nezaměstnanosti nebo i sankčním vyřazením z evidence uchazeče o zaměstnání. 

 

Dalším rizikem pro nezaměstnaného je sociální izolace. Člověk ztrácí kontakt se svými 

bývalými kolegy z práce, je pro něj většinou nepříjemné takové setkání, připomíná mu 

to jeho vyřazení z pracovního procesu a postupný pokles na společenském žebříčku. 

Nezaměstnaný se ale většinou nestýká ani s dalšími nezaměstnanými, je to pro něj 

frustrující. Tím se dostává postupně do izolace, uzavírá se sám do sebe a ztrácí kontakt 

s vnějším světem. To postupně vede k obtížnějšímu navazování mezilidských vztahů. 

Této izolaci podléhají spíš starší lidé. Především u starších lidí je ztráta zaměstnání 

vnímaná velmi těžce. Nezaměstnaní v předdůchodovém věku se těžko s touto životní 

situací vyrovnávají a vnímají jí jako nespravedlnost a cítí se nepotřební. 
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 U mladých a svobodných nezaměstnaných hrozí opak, sdružují se do různých skupin a 

mohou podlehnout kriminální činnosti. Mají dostatek volného času a dosud neměli 

šanci naučit se pracovním návykům. Proto se jim kriminalita může zdát jako přijatelné 

řešení jejich nepříznivé životní situace. Dalším rizikem sociálního selhání může být 

pokus o sebevraždu, alkoholismus, závislost na drogách, či gamblerství. Mladí lidé 

nevědí, jak využít volný čas a proto jsou rizikovou skupinou. 

 

Složitou situaci mají rodiny nezaměstnaného. Pokud se nezaměstnaným stane otec 

rodiny, který byl dosud považován za živitele rodiny, nastává závažná situace. Nejen, že 

se snižují příjmy rodiny, ale s novou rolí se muž nemusí vyrovnat. Je to pro rodinu 

stresová záležitost, která může vést k rodinné krizi a někdy i k rozpadu rodiny. Se 

ztrátou zaměstnání se lépe vyrovnávají ženy, které se mohou víc realizovat v péči o 

rodinu, na kterou mají ve své roli nezaměstnané víc času. 

 

Velkým problémem je takzvaná vícegenerační nezaměstnanost. Děti v takových 

rodinách přebírají role svých rodičů, vnímají tuto situaci jako normální věc. Práce jejich 

rodičů spočívá v docházení na úřady a za to pobírají různé sociální dávky. Děti z těchto 

rodin často nedokončí střední vzdělání a se základním vzděláním se zaregistrují na 

úřadu práce. Pro tyto lidi bez kvalifikace je velmi obtížné najít zaměstnání. 

 

2.2 Pomoc státu 

 

Nezaměstnaným se pomoc od státu dostává na základě zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti a dalšími opatřeními a zákony ze sociálního zabezpečení. 

 

Vojtěch Krebs v knize Sociální politika uvádí Sociální zabezpečení jako součást sociální 

politiky a jako prostředek k uskutečňování jejich úkolů a cílů můžeme potom obecně 

chápat jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se 

uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí 

občanů. [KREBS, 2007, s. 162] 

 



13 
 

2.2.1 Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení je součástí sociální politiky, jde o soubor institucí, zařízení a 

opatření, jejichž prostřednictvím se předchází, zmírňují a odstraňují následky sociálních 

rizik. Jedním ze sociálních rizik je nezaměstnanost. 

Sociální zabezpečení v České republice je založeno na třech pilířích: 

1. sociální pojištění 

2. státní sociální podpora 

3. sociální pomoc 

 

1. sociální pojištění – řeší sociální události, na které se může občan předem připravit 

formou pojištění. Jedná se o důchodové a nemocenské pojištění, dále o penzijní 

připojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 

Systém sociálního pojištění je financován z pojistného, které platí zaměstnanec, 

zaměstnavatel a osoba samostatně výdělečně činná. 

 

Zákony 1. pilíře:   

 zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. 

 zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. 

 zákon o penzijním připojištění č. 42/1994 Sb. 

 zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

 zákon o pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb. 

 

2. státní sociální podpora – je zaměřena především na rodiny s dětmi, jde o dávky 

testované a netestované, což znamená, že u testovaných dávek se sleduje příjem 

rodiny. Dávky netestované nesledují příjem rodiny.  

 

Mezi testované dávky patří příspěvek na dítě, sociální příspěvek a příspěvek na bydlení. 

Výše sociálního příspěvku a příspěvku na bydlení se odvíjí od násobku životního 

minima a příjmu rodiny. Výše přídavku na dítě je dána věkem dítěte. 
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Netestované dávky jsou porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské 

péče. 

 

Od 1. 1. 2011 došlo ke změnám v dávkách státní sociální podpory. Mění se porodné, do 

31. 12. 2010 to byla netestovaná dávka. Od 1. 1. 2011 se sleduje příjem rodiny za 

předchozí kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte. Nárok na porodné vznikne, 

pokud je příjem nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny a při narození prvního 

dítěte. K další změně došlo v sociálním příspěvku, nově od 1. 1. 2011 má nárok na 

sociální příspěvek rodina, která pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je 

dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce 

zdravotně postižené, nebo je-li alespoň jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně 

postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené 

nebo dlouhodobě nemocné. [http://www.mpsv.cz/cs/2]  

 

Dávky jsou financovány z daní, tedy ze státního rozpočtu a jsou vypláceny 

prostřednictvím úřadů práce. 

 

Zákony 2. pilíře: 

 zákon o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. 

 

3. sociální pomoc – řeší obtížné sociální situace stavu hmotné a sociální nouze, jsou to 

situace, které občan není schopen řešit sám ani s pomocí vlastní rodiny. Sociální pomoc 

je poskytována ve třech formách:  

a) sociální služby, které poskytují především nestátní neziskové organizace, obce a 

kraje 

b) sociálně právní ochrana, které poskytuje stát prostřednictvím úřadů obcí 

s rozšířenou působností  

c) dávky sociální pomoci, které poskytuje stát prostřednictvím úřadů obcí s rozšířenou 

působností a pověřených obecních úřadů 

 

Dávky sociální pomoci jsou vypláceny ze státního rozpočtu a z rozpočtu obcí. 
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Zákony 3. pilíře:   

 zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

 zákon o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb. 

 zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. 

 zákon o provádění sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb. 

 vyhláška č. 182/1991 Sb. 

 

Nezaměstnaný občan může využít pomoc státu ve své těžké životní situaci, a to 

postupně všemi třemi pilíři sociálního zabezpečení. Samozřejmě po splnění zákony 

daných podmínek. První krok nezaměstnaného občana směřuje na úřad práce. Pokud 

v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů vykonával zaměstnání 

minimálně 12 měsíců, z kterého bylo odváděno pojistné na důchodové pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, vznikne mu nárok na podporu 

v nezaměstnanosti.  

 

Výše a délka výplaty podpory v nezaměstnanosti se v průběhu let mění a postupně 

zpřísňuje. V současné době délka podpory činí do 50 let věku 5 měsíců, od 50 do 55 let 

věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Výše podpory činí první dva měsíce 

podpůrčí doby 65% průměrného čistého výdělku, další dva měsíce podpůrčí doby 50% 

a zbytek podpůrčí doby 45% průměrného čistého výdělku, strop výše podpory je 

13 307 Kč. 

 

Nezaměstnaný evidovaný na úřadu práce musí splňovat další podmínky, jednou z nich 

je součinnost s úřadem práce. Pokud nezaměstnaný bez vážných důvodu neplní své 

povinnosti, je sankčně vyřazen z evidence ÚP. V tomto případě úřad práce postupuje 

dle § 30 zákona č. 435/2004 Sb. Pokud nastane tato situace, nemá nezaměstnaný 

nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi a nemá hrazené sociální a zdravotní pojištění.  

 

Od 1. 1. 2011 došlo k některým změnám zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Jednou ze zásadních změn je výše podpory v nezaměstnanosti, pokud uchazeč o 

zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se 

zaměstnavatelem, činí jeho procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45% 
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průměrného čistého výdělku. Další změna je v § 39 odst. 2 písm. d) nárok na podporu 

v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který ke dni, k němuž má být podpora 

v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3 

(vykonává činnost na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti). *http://www.sbirka.cz/AKT-2004/04-435zn.htm] 

 

Již během pobírání podpory v nezaměstnanosti může občan využít další dávky, 

především jsou to dávky státní sociální pomoci. Jedná se o sociální příspěvek (rodiny 

s dětmi) a příspěvek na bydlení.  

 

Nezaměstnaný se může obrátit na pověřený obecní úřad a požádat o dávky pomoci 

v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Výše dávek závisí na 

příjmech, výši životního minima a počtu společně posuzovaných osob. Dalším 

důležitým faktorem pro přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi je i aktivita 

nezaměstnaného při hledání zaměstnání. 

 

2.2.2 Sociální práce s nezaměstnanými 

 

V České republice se nezaměstnaným věnují úřady práce, pověřené obecní úřady a 

nestátní neziskové organizace.  

 

Úřady práce uplatňují tzv. aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti. Řídí se zákonem č. 

435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.  

 

§ 104 

(1) Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně 

možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo 

a úřady práce, podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími 

subjekty. 

(2) Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména 

a) rekvalifikace 
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b) investiční pobídky 

c) veřejně prospěšné práce 

d) společensky účelná pracovní místa 

e) překlenovací příspěvek 

f) příspěvek na dopravu zaměstnanců 

g) příspěvek na zapracování 

h) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

 

§ 105 

1. Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž 

a) poradenství, které provádějí nebo zabezpečují úřady práce za účelem zjišťování 

osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro 

zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním 

postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky 

b) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením uvedená v části třetí, 

s výjimkou příspěvku podle § 78 

c) cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120) 

[http://www.sbirka.cz/2004/04-435.htm] 

 

Do pasivní politiky zaměstnanosti spadá podpora v nezaměstnanosti a podpora při 

rekvalifikaci dle § 39 zákona č. 435/2004 Sb.  Tomuto tématu jsem se již věnovala 

v kapitole 2.3.1. 

 

Sociální práci s nezaměstnanými se Oldřich Matoušek věnuje v knihách Sociální služby 

a Sociální práce v praxi. V knize Sociální práce v praxi Matoušek uvádí: Cílem sociální 

práce s nezaměstnanými je, obecně řečeno, snížení rizika jejich sociálního vyloučení, 

k němuž dochází v rovině ekonomické, sociální i psychologické. 

*MATOUŠEK, 2005, s. 309+ 

 

Úřady práce v posledních letech zavádějí intenzivní programy – Job kluby a Start kluby. 

Nezaměstnaní v Job klubech prochází psychosociálním výcvikem, rozvíjí své sociální 

dovednosti, je zde poskytovaná skupinová podpora. Probíhá zde výcvik v některých 
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dovednostech jako je např. psaní životopisu, zvládnutí přijímacího pohovoru u 

potencionálního zaměstnavatele. Seznamují se také se svými právy a povinnostmi vůči 

úřadům práce, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, pracovnímu poměru a dalšími 

užitečnými radami. 

 

Start kluby se orientují na pomoc absolventům a nezaměstnaným bez praxe. Tuto 

službu poskytují i neziskové organizace. 

 

Na úřadech práce fungují poradenská a informační centra pro dlouhodobě 

nezaměstnané, kteří chtějí svojí situaci změnit a snaží se vrátit zpět na trh práce. 

 

Sociální práce má dvě funkce, tou první je zvládnutí bezprostředních důsledků 

nezaměstnanosti. Nezaměstnaný člověk může prožívat ekonomickou, psychologickou a 

sociální deprivaci, má narušené sebevědomí, psychiku, vztahy v rodině a ke svému 

okolí. Těžko zvládá různé životní situace, to se může odrážet i na jeho zdraví, stabilitě 

v rodině a psychické pohodě. 

 

Druhou funkcí sociální práce s nezaměstnanými je pomoc při návratu na pracovní trh. 

Dlouhodobá nezaměstnanost se týká především lidí bez vzdělání, s nízkou kvalifikací. 

Tito lidé nemají motivaci měnit své postavení, postupem času ztrácí zájem o práci a 

jsou závislí na sociálních dávkách. Další rizikovou skupinou jsou zdravotně 

znevýhodnění, jejich uplatnění na trhu práce je omezené, protože počet chráněných 

dílen není dostatečný. Dalšími znevýhodněnými na trhu práce jsou absolventi škol, 

nemají potřebnou praxi a zkušenosti v oboru, který vystudovali. Problém dlouhodobé 

nezaměstnanosti se dotýká také žen, které se vracejí zpět na pracovní trh po mateřské 

dovolené. Sociální práce s touto skupinou lidí vychází z individuální, skupinové a 

komunitní práce. Jde o pracovně-profesní poradenství a vedení kariéry institucemi 

veřejných služeb zaměstnanosti a na straně druhé o sociální práci zaměřenou na 

zvládání různých životních situací nezaměstnaných. 

 

V současné době je problém plnit tyto funkce, především proto, že počet 

nezaměstnaných stoupá, je náročnější administrativa pracovníků vykonávajících tuto 
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sociální službu. Ať se jedná již o pracovníky na úřadech práce, nebo o sociální 

pracovníky v oblasti sociální péče.  

 

Další institucí, která se věnuje nezaměstnaným, jsou pověřené obecní úřady. Zde 

sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství. Seznámí nezaměstnaného 

s tím, na jaké instituce se mají obrátit a o jaké dávky může požádat. Na těchto úřadech 

pracují kurátoři, kteří se věnují osobám společensky znevýhodněným. Převážně jde o 

lidi propuštěné z výkonu trestu, osoby závislé na návykových látkách, propuštěné 

z  ústavní péče po dosažení zletilosti a bezdomovce. Práce kurátorů spočívá převážně 

v pomoci vyřizování občanských průkazů, zprostředkováním kontaktu s úřadem práce, 

zdravotní pojišťovnou, při pomoci hledání ubytování v různých azylových domech a 

domech na půl cesty.  

 

Nezaměstnanými se nezabývají ale jen úřady práce a obecní úřady, jsou zde i další 

instituce, například nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální poradenství 

v občanských poradnách. Tyto poradny poskytují individuální poradenství, obnovu 

pracovních návyků a vzdělávání, jako například rekvalifikace. Některé neziskové 

organizace zakládají chráněné dílny, v těchto dílnách musí pracovat minimálně 60% 

občanů se změněnou pracovní schopností. Zde mohou najít práci i psychiatričtí 

pacienti. Úřady práce poskytují příspěvek na pracovní místo pro občana se změněnou 

pracovní schopností. 

 

Podle Matouška by všechny služby pro nezaměstnané měly být provázané a tyto služby 

by měly mít tyto prvky: 

 

1. sociální práce v lokalitách – jde o vyhledávání sociálně vyloučených, motivovat 

je, zapojit je do komunitní práce. 

 

2. poradenství v rámci veřejných služeb zaměstnanosti – jedná se o poradenství 

individuální a skupinové, vytvořit informační centra mimo úřady práce 

v postižených lokalitách nezaměstnaností. 
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      3. příprava pro zaměstnání – orientace na pracovním trhu, výcvik v sociálních 

dovednostech, komunikačních dovednostech, pracovní výcvik, získání 

pracovních zkušeností. 

 

Dle Matouška by Pracovníci sociálních služeb měli koordinovat své postupy s úřady 

práce. Bylo by užitečné zřízení společného operačního orgánu s místní (regionální, 

lokální) působností, který by se zabýval nezaměstnaností ohrožených skupin. 

*MATOUŠEK, 2005, s. 312+ 

 

2.2.3 Veřejná služba 

 

Od 1. 1. 2009 mohou obce organizovat veřejnou službu, která je upraven v § 18a 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Výkon veřejné služby se týká 

občanů, kteří déle než šest kalendářních měsíců pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. 

Tato služba byla zřízena k tomu, aby pomohla dlouhodobě nezaměstnaným občanům 

získat zpět ztracené pracovní návyky, aby je aktivizovala v jejich činnosti. Cílem této 

služby je začlenit tyto osoby zpět do dění v obci, pomoci jim obnovit pracovní návyky a 

ukázat, že ten kdo pracuje, je na tom líp než člověk, který jen pobírá sociální dávky a 

nesnaží se svoji životní situaci změnit. 

 

Výkon veřejné služby organizuje obec v samostatné působnosti, může ji vykonávat 

sama, nebo deleguje jinou organizaci. S tím, kdo vykonává veřejnou službu, je sepsaná 

smlouva o výkonu veřejné služby. 

 

Dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, veřejnou službou se 

rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování 

životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 

pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána 

osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující 

alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby 

nenáleží odměna.  
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Pokud nezaměstnaný nechce vykonávat veřejnou službu, snižuje se mu dávka pomoci 

v hmotné nouzi z částky živobytí na existenční minimum, tato částka je ve výši 2 020 

Kč. Veřejná služba se vykonává alespoň 20 hodin měsíčně, pokud nezaměstnaný 

odpracuje víc jak 30 hodin měsíčně, navýší se mu příspěvek na živobytí o polovinu 

rozdílu mezi jejich příspěvkem na živobytí a existenčním minimem.  

 

Tabulka č 1: 

rozdíly jednotlivce a rodiny mezi částkou živobytí a existenčním minimem: 

 

Tabulka č. 1 

osoba 
nevykonává 

VS 

vykonává VS 

v rozsahu 20 

hodin měsíčně 

vykonává VS 

v rozsahu 30 

hodin měsíčně 

rozdíl ve výši 

dávky 

jednotlivec 2 020 Kč 3 126 Kč 3 679 Kč 553 Kč 

rodina – 

1. osoba 
2 020 Kč 2 880 Kč 3 310 Kč 430 Kč 

rodina – 

2. osoba 
2 020 Kč 2 600 Kč 2 890 Kč 290 Kč 

*vlastní+ 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhodnotilo výkon veřejné služby, bylo 

vypracováno Mgr. Petrem Beckem a PaedDr. Petrem Niederlem, pod č. j. 2010/35446-

211 jako Vyhodnocení aplikace veřejné služby (závěrečná zpráva analýzy). V této 

analýze je zpracovaný přehled využívání institutu veřejné služby, kolik obcí bylo 

osloveno a kolik odpovědělo na zaslané dotazníky. Dále obsahuje všeobecné informace 

o veřejné službě, např. kdo organizuje veřejnou službu, jaké činnosti jsou v rámci 

veřejné služby vykonávány. Kdo zabezpečuje úkoly při organizování VS, náklady na 

veřejnou službu v roce 2009, návrhy na zlepšení výkonu veřejné služby. V závěru jsou 

uveřejněny dotazníky, tabulky, důvody neorganizování veřejné služby, konkrétní 

činnosti ve VS, návrhy na úpravu a zlepšení VS, další poznámky a pozitivní a negativní 

názory na veřejnou službu. 
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Výzkum byl proveden formou dotazníku. Přibližně 26% obcí České republiky se tohoto 

průzkumu účastnilo aktivně, tím, že vyplněné dotazníky odeslalo zpět na MPSV. Z 

počtu 1 596 obcí organizovalo veřejnou službu 637 a 959 obcí VS neorganizuje. Z toho 

vyplývá, že v roce 2009 veřejnou službu organizovalo zhruba 40% obcí. V organizování 

veřejné služby je Středočeský kraj v České republice na čtvrtém místě.  

  

Obce, které veřejnou službu neorganizují, jako důvod uváděly nezájem ze strany osob v 

hmotné nouzi, dalším důvodem bylo to, že obce jsou tak malé, že veřejná služba pro ně 

není přínosem. Dávají přednost využití občanů pomocí veřejně prospěšných prací, 

nemají pracovníka, který by veřejnou službu organizoval. Dalšími uváděnými důvody 

byl nedostatek finančních prostředků na organizování. S organizací veřejné služby je 

značná administrativní náročnost, nedostatečná zkušenost obce s organizací veřejné 

služby a další důvody.  

 

Ze zpracovaných údajů vyplývá, že z celkového počtu obcí, které neorganizují veřejnou 

službu, je z 25% nezájem na straně nezaměstnaných občanů. Další důvody, které 

analýza uvádí, jsou v rozmezí 0,6 – 13,3%.  

 

Veřejnou službu vykonávají obce v samostatné působnosti, ale také prostřednictvím 

jiných subjektů. Z analýzy vyplývá, že 85% obcí organizuje veřejnou službu samo. Na 

své příspěvkové organizace delegovalo veřejnou službu 8% obcí. Tento způsob 

schvaluje zastupitelstvo obce. U organizování veřejné služby jinou organizací se 

uzavírají smlouvy, které spadají do kompetence rady obce, tuto variantu zvolilo 13% 

obcí. Další možností je, že veřejnou službu organizuje obec pro jiné obce, u této 

varianty se uzavírá veřejnoprávní smlouva. Takto organizuje veřejnou službu 9% obcí. 

Veřejnou službu mohou organizovat obce samy nebo s pomocí jiných organizací.  

 

Obce nejvíc využívají veřejnou službu při udržování čistoty ulic a jiných prostranství 

(95%), při zlepšování životního prostředí (60%), v oblasti kulturního rozvoje (14%), v 

jiné činnosti (14%) a v sociální péči (13%).  
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Organizováním veřejné služby se ve většině obcí zabývá zaměstnanec úřadu (82%). 

Ostatní obce využívají osoby z veřejně prospěšných prací.  

 

Ve zprávě analýzy byly zpracovány také návrhy na zlepšení veřejné služby. Z počtu obcí, 

které se účastnily dotazníku, jich 468 nemělo žádné návrhy ke zlepšení. 169 obcí 

uvedlo návrhy na úpravu organizování veřejné služby. Nejčastější byl požadavek dotací 

na veřejnou službu. Další návrhy se týkaly změn organizace veřejné služby. Například 

převést působnost v organizování veřejné služby na úřady práce, upravit počet 

odpracovaných hodin a vyšší zvýhodnění při odpracování většího počtu hodin než 30. 

Upravit zvýšení částky živobytí u společně posuzovaných osob (viz tabulka č. 1). Jedním 

z dalších požadavků byla větší informovanost obcí o osobách v hmotné nouzi a 

informovanost osob v hmotné nouzi o využití veřejné služby. 

 

Další návrhy souvisely s legislativní úpravou veřejné služby. Obce navrhovaly úpravu 

zákona omezením věku výkonu veřejné služby, veřejnou službu organizovat jen pro 

zdravotně způsobilé občany, upravit úhrady lékařských prohlídek před výkonem VS. 

Veřejná služba by měla být i v zákoně o obcích a možnost obcí povolat osoby v hmotné 

nouzi na veřejné služby podle potřeb obce. 

 

Dalším požadavkem obcí je zjednodušení administrativy s organizováním veřejné 

služby a zajištění softwaru pro vedení evidence osob, které vykonávají veřejnou službu. 

Pozitivně hodnotilo zavedení veřejné služby 23 obcí, především ocenily význam veřejné 

služby pro osoby v hmotné nouzi. Někteří občané jsou dlouhodobě nezaměstnaní a 

veřejná služba je motivuje zachovat si pracovní schopnosti a dovednosti. Dalším 

přínosem bylo zlepšení čistoty města a finanční úspora. Veřejnou službu kladně 

hodnotili i ostatní občané obcí. 

 

Mezi negativní ohlasy patří nezájem osob v hmotné nouzi využít možnosti výkonu 

veřejné služby. Tyto osoby jsou vnímány jako nespolehlivé, které se vyhýbají práci a 

zneužívají pomoc státu. Objevil se i návrh zrušit veřejnou službu, protože výsledek 

práce je nulový. 
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Ze závěru výzkumu veřejné služby vyplývá, že není dostatečný zájem o veřejnou službu 

ze strany nezaměstnaných. Proto je důležitá sociální práce především s dlouhodobě 

nezaměstnanými, kterým hrozí ztráta pracovních návyků. 

Důležitá je dostatečná informovanost obcí, jak organizovat veřejnou službu a 

související administrativa.  

 

Z průzkumu vyplývá, že většina obcí organizuje veřejnou službu sama a využívají své 

zaměstnance víc než osoby z veřejně prospěšných prací. Je důležité, aby obce začaly víc 

spolupracovat s úřady práce a využívali osoby z evidence uchazečů o zaměstnání, kteří 

by zabezpečovali výkon veřejné služby. 

 

V návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi bude doporučeno zvážit možnosti 

státní dotace obcím, které zřídí místo pro veřejnou službu, např. z prostředků státní 

politiky zaměstnanosti. 

 

Výzkum ukázal na neznalost institutu veřejné služby ze strany obcí, které si je pletou s 

jinými instituty (veřejně prospěšné práce, obecně prospěšné práce). Z toho plyne 

potřeba vypracovat informativní brožuru pro všechny obce a jejich úřady, kde budou 

informace o pozitivních zkušenostech obcí, které veřejnou službu zřídily i s návodem, 

jak se vypořádat s administrativou a organizací VS. 

[http://www.mpsv.cz/tmp/hmotna_nouze/Metodick%c3%a9%20pokyny%20Ve%c5%9

9ejn%c3%a1%20slu%c5%beba/Vyhodnocen%c3%ad%20VS_z%c3%a1v%c4%9bre%c4%

8dn%c3%a1%20zpr%c3%a1va.pdf] 
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3 Praktická část 

 

Hlavním cílem praktické části mé práce bylo zpracování poskytnutých dat o počtu 

nezaměstnaných v okrese Mělník v roce 2010. Zaměřila jsem se na srovnání využití 

institutu veřejné služby ve městech Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou.  

 

Potřebné informace jsem získala oslovením mých kolegyň ze sociálních odborů na 

městských úřadech výše zmíněných měst. 

 

Dílčím cílem byl průzkum mezi nezaměstnanými v Neratovicích, který sledoval, jak 

klienti vnímají a využívají veřejnou službu. 

 

3.1 Metoda a cíl šetření 

 

Hlavním cílem bylo zpracování dat počtu nezaměstnaných v roce 2010, kteří pobírali 

déle než šest kalendářních měsíců příspěvek na živobytí. Šlo o statistické zpracování a 

procentní porovnání využití výkonu veřejné služby. Na městské úřady jsem v únoru 

2011 odeslala tabulku k vyplnění požadovaných dat. Tabulka byla rozdělena na rodiny 

a jednotlivce, tato tabulka je uvedena v příloze č. 1. Zaměřila jsem se i na poměr ve 

využití veřejné služby mezi jednotlivci a rodinami.  

 

Dílčím cílem bylo zjistit, jestli má pro nezaměstnané význam vykonávat veřejnou 

službu. Použila jsem dotazníkovou metodu. Několik otázek bylo uzavřených, jedna 

otevřená a další byly škálované. 

 

Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci březnu 2011. Respondenty dotazníku byli 

klienti, kteří pobírali příspěvek na živobytí déle než šest kalendářních měsíců. Vytvořila 

jsem dva typy dotazníků, první dotazník byl pro respondenty, kteří vykonávají veřejnou 

službu. Druhý dotazník byl pro respondenty, kteří nevykonávají veřejnou službu. 

Respondenti vyplňovali dotazníky v rámci pravidelné kontroly na Městském úřadu v 

Neratovicích. Tento způsob jsem zvolila z důvodu návratnosti dotazníků. 
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3.2 Zpracování dat 

 

Správní obvod Neratovice 

Mapa č. 1 

 

[http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/2117_so_orp_neratovice] 

 

Správní obvod Neratovice má celkem 29 849 obyvatel, město Neratovice má k 

1. 1. 2010 dle statistického úřadu 16 494 obyvatel. 

[http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/mesta_a_obce] 

 

Na níže uvedených grafech je patrné, jak nezaměstnaní přistupují k výkonu 

veřejné služby. V příloze č. 2 jsou tabulky se statistickými údaji, ze kterých jsem 

vycházela při tvorbě grafů. 

 

Graf č. 1 znázorňuje přístup rodin k výkonu veřejné služby v Neratovicích. Z 

celkového počtu 78 osob se výkonu veřejné služby věnuje 28 členů rodin, tj. 36%. 



27 
 

Celkem 50 členů rodin se veřejné službě nevěnuje, tj. 64%. 

Graf č. 1. 

 

*vlastní+ 

 

Graf č. 2 znázorňuje využití veřejné služby mezi jednotlivci. V roce 2010 byl 

celkový počet 102 jednotlivců, z toho veřejnou službu vykonávalo 37 

nezaměstnaných, tj. 29%. Oproti tomu 72 nezaměstnaných nemělo o výkon 

veřejné služby zájem, tj. 71%. 

 

Graf č. 2

 

*vlastní+ 
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Správní obvod Mělník 

 

Mapa č. 2 

 

[http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/2114_so_orp_melnik] 

 

Správní obvod Mělník má celkem 42 176 obyvatel, město Mělník má k 1. 1. 2010 dle 

statistického úřadu 19 173 obyvatel. 

[http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/mesta_a_obce] 

 

Mělník měl v roce 2010 celkem 411 nezaměstnaných, kteří měli možnost vykonávat 

veřejnou službu. Statistické zpracování jejich aktivity je uvedeno v příloze č. 3. 

 

Graf č. 3 znázorňuje využití veřejné služby u rodin. V rodinách bylo celkem 240 osob, z 

toho aktivních nezaměstnaných bylo 41, tj. 17%. Počet nezaměstnaných z rodin, které 

nevyužily možnosti výkonu veřejné služby, bylo celkem 199, tj. 83%. 
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Graf č. 3 

 

*vlastní+ 

 

Graf č. 4 zobrazuje využití veřejné služby jednotlivci. Z celkového počtu 171 osob, 

využívalo veřejnou službu 62 nezaměstnaných, tj. 36%. 109 nezaměstnaných nemělo o 

veřejnou službu zájem, tj. 64%. 

 

Graf č. 4  

 

*vlastní+ 
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Správní obvod Kralupy nad Labem 

 

Mapa č. 3 

 

 [http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/2111_so_orp_kralupy_nad_vltavou] 

 

Správní obvod Kralupy nad Vltavou má celkem 29 305 obyvatel, město Kralupy nad 

Vltavou má k 1. 1. 2010 dle statistického úřadu 17 635 obyvatel. 

[http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/mesta_a_obce] 

 

V roce 2010 bylo v Kralupech nad Vltavou celkem 194 dlouhodobě nezaměstnaných s 

možností výkonu veřejné služby. Tabulky se statistickým zpracováním jsou uvedené v 

příloze č. 4. 

 

Graf č. 5 znázorňuje využití veřejné služby u rodin. V rodinách bylo celkem 20 

nezaměstnaných, z toho 7 osob využívalo veřejnou službu, tj. 35%. Do veřejné služby 

se nezapojilo 13 osob žijících v rodinách, tj. 65%. 
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Graf č. 5 

 

*vlastní+ 

 

Graf č. 6 zobrazuje výkon veřejné služby u jednotlivců. Celkem bylo dlouhodobě 

nezaměstnaných 174 a výkonu veřejné služby se věnovalo 14 osob, tj. 8%. Z toho 

vyplývá, že 160 nezaměstnaných nevykonávalo veřejnou službu, tj. 92%. 

 

Graf č. 6 

 

*vlastní+ 
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Graf č. 7 sleduje, jak byla veřejná služba ve sledovaných městech, využívaná rodinami. 

Nejmenší zájem o veřejnou službu byl v Mělníku (17,08%), další v pořadí jsou Kralupy 

nad Vltavou (35%), nejvíc veřejnou službu využily rodiny v Neratovicích (35,90%).  

Graf č. 7 

Grafické porovnání rodin měst Neratovice, Mělník a Kralupy nad Vltavou 

 

*vlastní+ 

 

Graf č. 8 znázorňuje využití veřejné služby u jednotlivců, nejmenší zájem byl ve městě 

Kralupy nad Vltavou (8,05%), následují Neratovice (29,41%), s nejvyšším počtem 

aktivních jednotlivců je Mělník (36,26%). 

Graf č. 8 

Grafické porovnání jednotlivců měst Neratovice, Mělník a Kralupy nad Vltavou 

 

*vlastní+ 
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3.3 Analýza dat 

 

Z výše uvedených a zpracovaných dat vyplývá, že ve městě Neratovice využívá institut 

veřejné služby 36% rodin a 29% jednotlivců. Aktivnější přístup mají rodiny, to je dáno 

také tím, že pokud by veřejnou službu nevykonávali, klesla by jejich částka živobytí na 

úroveň existenčního minima. Z tabulky č. 1 je zřejmé, že příjem rodiny by se snížil o  

1 440 Kč. U jednotlivce je takový pokles ve výši 1 106 Kč.  

 

V Mělníku je 17% rodin, které využívají možnost výkonu veřejné služby a u jednotlivců 

je to 36%. Zde je situace opačná. 

 

V Kralupech nad Vltavou je 35% rodin využívajících veřejnou službu, u jednotlivců je to 

jen 8%. 

 

Porovnáme-li tato tři města rodiny v Neratovicích a Kralupech nad Vltavou jsou téměř 

na stejné úrovni, v Mělníku je mezi rodinami o veřejnou službu zájem o polovinu nižší. 

U jednotlivců se data všech uvedených měst liší.  

 

3.4 Zpracování dotazníků nezaměstnaných 

 

Na dotazníky odpovídalo celkem 168 oslovených respondentů. Statistické zpracování 

odpovědí 55 nezaměstnaných, kteří vykonávali v březnu 2011 veřejnou službu, je 

uvedeno v příloze č. 6. 

 

Příloha č. 7 obsahuje statistické zpracování odpovědí 113 nezaměstnaných, kteří 

veřejnou službu v měsíci březnu 2011 nevykonávali. 

 

V dotazníku pro nezaměstnané, kteří nevykonávají veřejnou službu, byla v otázce č. 2 

možnost uvést jiný důvod, takto odpovědělo 69,91% respondentů. Nejčastějším 

důvodem byla skutečnost, že v místě jejich pobytu veřejná služba není zavedena 
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(22,78), dalším nejčastěji uváděným důvodem byl špatný zdravotní stav (21,52%). Další 

důvody se již pohybují pod 10%, patří sem např. dluh na výživném, dítě nechodí do 

mateřské školy, nemoc a další. Podrobný a statisticky zpracovaný přehled je uvedený v 

příloze č. 5. 

 

Přehled odpovědí respondentů na otevřenou otázku č. 5 (co by změnilo Váš přístup k 

veřejné službě?): 

 nevím - 22,12% 

 kdyby byla VS v jiné obci - 15,93% 

 lepší zdravotní stav - 15,04% 

 nic - 9,73% 

 neodpovědělo - 7,96% 

 víc peněz - 6,19% 

 jiné složení pracovní skupiny - 5,31% 

 hlídání dětí, kdybych nedlužil výživné - 3,54% 

 jiný druh práce - 2,65% 

 obava z reakce okolí, pokud nenajdu práci, kdyby to byla trvalá práce - 1,77% 

 lepší zdravotní stav dítěte, vadí mi pravidelná docházka, přemýšlím o výkonu VS 

- 0,88% 

 

Diskuse 

 

Problémy dlouhodobě nezaměstnaných jsou velmi závažné, dotýkají se nejen 

ekonomické stránky, která následně souvisí s poklesem jejich sociálního statusu. 

Snížení životní úrovně může vést i ke zdravotním problémům, izolaci nezaměstnaného 

a ztrátě pracovních návyků. Podrobněji jsem se důsledkům dlouhodobé 

nezaměstnanosti věnovala v teoretické části mé práce. Poslední bod byl věnovaný 

institutu výkonu veřejné služby. Cílem zavedení výkonu veřejné služby do praxe byla 

snaha pomoci nezaměstnaným získat zpět své pracovní návyky. Jak ale vyplývá i ze 

zprávy Vyhodnocení aplikace veřejné služby [Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle] 
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nezaměstnaní o takovou pomoc nemají velký zájem. Tuto informaci potvrzují i výsledky 

mého šetření. 

 

Ze zpracovaných získaných dat z městských úřadů v Neratovicích, Mělníku a Kralupech 

nad Vltavou je zřejmé, že veřejná služba není mezi dlouhodobě nezaměstnanými 

dostatečně využívaná.  

 

Proč se nezaměstnaní k veřejné službě staví odmítavě, jsem se snažila zjistit 

dotazníkem. Důležitá pro mě byla informace, že víc jak 88% respondentů odpovědělo, 

že byli dostatečně seznámeni s výkonem veřejné služby. Z toho vyplývá, že se sami 

rozhodli svoji situaci neřešit. Skoro 9% sdělilo, že veřejnou službu vnímá negativně, 

15% respondentů má strach z negativní reakce okolí. Naproti tomu 52% respondentů, 

kteří veřejnou službu vykonávají, na otázku, jak vnímají reakce okolí, odpovědělo, že 

reakce jejich okolí je pozitivní. V praxi se setkávám s odmítáním veřejné služby a 

narážím u nezaměstnaných na odpor, přestože vysvětluji její pozitivní stránky. Většina 

klientů se odvolává na svůj špatný zdravotní stav, který ale není lékařsky doložený. To 

mě vede k názoru, že těmto nezaměstnaným se prostě nevyplatí veřejnou službu 

vykonávat. Domnívám se, že velkou roli zde hraje tzv. práce na černo. Zajímavé byly 

odpovědi respondentů na otázku, jestli výše jejich příspěvku na živobytí stačí k porytí 

všech nákladů na živobytí. Přes 90% odpovědělo, že nikoliv. A přesto je v Neratovicích 

zhruba 64% rodin a 71% jednotlivců, kteří nemají zájem si zvýšit příspěvek na živobytí 

výkonem veřejné služby.  

 

U některých klientů působí pro výkon veřejné služby nemotivačně fakt, že pokud dluží 

na soudem stanoveném výživném jeho trojnásobek, sníží se mu částka příspěvku na 

živobytí na existenční minimum a ani výkonem veřejné služby tuto částku nenavýší 

zpět na životní minimum. Další problém spojený s výkonem veřejné služby spatřuji v 

tom, že ne každá obec organizuje veřejnou službu. Obce nemají ze zákona povinnost 

zřizovat institut výkonu veřejné služby. Pak je složité pro nezaměstnané dojíždět do 

vzdálenějšího města, aby mohli veřejnou službu vykonávat. Je potřeba si uvědomit, že 

tito lidé žijí na hranici životního minima a nemají prostředky na dojíždění.  
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Souhlasím s názorem uvedeným v závěrečné zprávě Vyhodnocení aplikace veřejné 

služby, že některé obce institut veřejné služby neznají. Ačkoli v našem správním 

obvodu byli osloveni všichni tajemníci obecních úřadů a byli seznámeni s výkonem 

veřejné služby, v praxi se setkávám s tím, že se telefonicky dotazují, co vlastně veřejná 

služba znamená. Často zaměňují veřejnou službu s veřejně prospěšnými pracemi. 

Dalším faktorem pro nezřízení veřejné služby bývá i to že v některých obcích nežije 

tolik nezaměstnaných. 

 

Závěr 

 

Z mé práce vyplývá, že záměr zřízení institutu výkonu veřejné služby se nezdařil v 

takové míře, jak bylo očekáváno. Dlouhodobě nezaměstnaní tuto možnost z velké části 

odmítají. Myslím, že to souvisí s tím, že nezaměstnaní přijali pasivní postoj k řešení své 

situace. Vinu za svou situaci přisuzují ostatním, zřízení státu, neschopnosti úřadů práce 

nalézt jim zaměstnání, neochotě zaměstnavatelů přijmout je do práce. A především 

jsou přesvědčeni, že je povinností státu postarat se o ně. Tento názor se objevuje 

především v rodinách, kde i děti rodičů jsou závislé na sociálních dávkách.  

 

Cílem práce bylo zjistit využití veřejné služby v okrese Mělník v roce 2010. Šetřením 

jsem zjistila, že tato služba není využívána v takové míře, jak by bylo žádoucí. Aby se 

tato situace změnila, mělo by dojít především k legislativní úpravě zákona o pomoci v 

hmotné nouzi. Veřejná služba by neměla být dobrovolná, pokud někdo žádá pomoc od 

státu, měl by také prokázat snahu o zlepšení své situace. Myslím, že pak by i široká 

veřejnost začala lépe vnímat nezaměstnané. Navrhovala bych takovou právní úpravu, 

která by dlouhodobě nezaměstnaným dávala povinnost vykonávat veřejnou službu. 

Pokud by tuto službu nezaměstnaný nechtěl vykonávat, neměl by mít nárok na sociální 

pomoc. Bylo by jen na jeho uvážení, jak se rozhodne. Každý člověk by si měl uvědomit, 

že je odpovědný za svůj život.  
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Také by se měl změnit přístup obcí k institutu veřejné služby, nemělo by být jen na 

jejich uvážení, jestli veřejnou službu zřídí. To by opět vyžadovalo legislativní úpravu. 

Obce by měly mít větší zájem o své nezaměstnané občany. V praxi se setkávám s 

nezaměstnanými, kteří nemohou ve své obci vykonávat veřejnou službu, protože u 

nich není zřízená. Toto nezaměstnaní vnímají jako diskriminaci.  

 

Doporučila bych například rozšíření činností vykonávaných veřejnou službou. V 

Neratovicích je výkon veřejné služby zaměřený především na úklidové práce. 

Spoluprací s dalšími organizacemi by se mohly najít i jiné možnosti, například vytvořit 

místo v místní knihovně, kde by nezaměstnaný mohl pomáhat.  

 

Dalším problémem je snížení životního minima při dluhu na výživném. Snížením 

příspěvku na živobytí na existenční minimum nemá nezaměstnaný žádnou možnost 

výživné platit a nepomůže mu ani výkon veřejné služby. Tato skutečnost má další 

důsledky, neplacením výživného může být nezaměstnaný trestně stíhaný. Pokud je 

odsouzený k výkonu trestu odnětí svobody, většinou ve vězení nepracuje. Dluh na 

výživném roste, ale narůstají i další dluhy. Po propuštění takový člověk jen těžko začíná 

znovu. Pokud by nezaměstnaný dokládal uhrazení výživného, domnívám se, že by se i 

zde měly udělat legislativní změny a těmto nezaměstnaným by měla být daná možnost 

využít výhody výkonu veřejné služby (tj. zvýšení příspěvku na živobytí). A pokud by 

odpracoval víc jak 30 hodin, tak i navýšení příspěvku na živobytí.  

 

Sociální práce s dlouhodobě nezaměstnanými je složitá. Tito lidé se smířili se svojí 

situací, zvykli si na nižší příjmy a přijali roli nezaměstnaného. V současné době a 

systému, který je nastavený nemají sociální pracovníci vzhledem k velkému 

administrativnímu zatížení dostatek času na přímou a efektivnější sociální práci s 

nezaměstnanými.  
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Pезюме 

 

Проблемы длительных безработных а их доступ к выполнению 

государственной службы. 

 

Моя выпускная работа сосредоточена на проблемы длительных 

безработных а их доступ к выполнению государственной службы. 

Эту тему я выбрала потому, что я работаю в городском учреждении 

социальным работником. Работаю с людьми которые находятся за 

чертой бедности.  

 

В теоретической части я писала о проблемах безработных. 

Проблемы длительно безработных экономические, психические и 

социальные. Важной задачей социального работника является 

мотивация безработных вернуться на работу. Длительным 

безработным угрожает социальная изоляция, апатия, отсутствие 

интереса к окружению и её семьи. Люди часто решают свою 

ситуацию алкоголем, им угрожает преступная деятельность и риск 

распада семьи. 

 

В практической части я использовала методы исследования. Две 

анкеты для безработных о их приступу к государственной службе. 

Дальше я сравнила использование государственной службы между 

городами Нератовице, Мельник и Кралупы над Влтавоу. К этому 

сровлению мне помогли диаграммы.  
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Целью социальной политики в нашей республике является 

возвращение длительных безработных к трудовым привычкам. 

Тому помогает институт государственной службы. Когда 

безработный работал двадцать часов в месяц, его социальное 

пособие не уменьшается, как работает тридцать часов в месяц, его 

социальное пособие повышается о 553 кроны. Безработный 

который не работает имеет социальное пособие в прожиточном 

минимуме. 

 

В своей работе я хотела выяснить, как государстенную службу 

безработные используют и как её воспринимают. Государстбенную 

службу использует 1/3 безработных, это очень мало. Здесь ещё  

много работы с безработными. 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 

 

Tabulka - rodiny: 

 

Počet klientů v evidenci ÚP, 
kteří vykonávají VS 

 

Počet klientů v evidenci ÚP, 

kteří nevykonávají VS 

 

*vlastní+ 

 

 

 

Tabulka - jednotlivci: 

 

Počet jednotlivců 

vykonávajících VS 

 

Počet jednotlivců 

nevykonávajících VS 

 

*vlastní+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 2 

 

Statistické zpracování údajů města Neratovice. 

 

Tabulka č. 1 

  

celkový 

počet 

klientů 

počet klientů 

vykonávajících VS 

počet klientů 

nevykonávajících 

VS 

   
Rodiny 

  
78 28 50 

   
porovnání v % 100 35,90 64,10 

   *vlastní+ 

       

Tabulka č. 2 

       

  

celkový 

počet 

klientů 

počet klientů 

vykonávajících VS 

počet klientů 

nevykonávajících 

VS 

   Jednotlivci 102 37 72 

   
porovnání v % 100 36,27 70,59 

   
*vlastní+ 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 3 

 

Statistické zpracování údajů města Mělník. 

 

 

 

Tabulka č. 3 

  

celkový 

počet 

klientů 

počet klientů 

vykonávajících 

VS 

počet klientů 

nevykonávajících 

VS 

rodiny 
  

240 41 199 

porovnání v % 100 17,08 82,92 

*vlastní] 

 

Tabulka č. 4 

  

celkový 

počet 

klientů 

počet klientů 

vykonávajících 

VS 

počet klientů 

nevykonávajících 

VS 

   
jednotlivci 171 62 109 

   
porovnání v % 100 36,26 63,74 

   
*vlastní+ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 4 

 

 

Statistické zpracování údajů města Kralupy nad Vltavou. 

Tabulka č. 6 

  

celkový 

počet 

klientů 

počet klientů 

vykonávajících 

VS 

počet klientů 

nevykonávajících 

VS 

rodiny 
  

20 7 13 

porovnání v % 100 35 65 

*vlastní+ 

 

 

Tabulka č. 7 

  

celkový 

počet 

klientů 

počet klientů 

vykonávajících 

VS 

počet klientů 

nevykonávajících 

VS 

   jednotlivci 174 14 160 

   
porovnání v % 100 8,05 91,95 

   *vlastní+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 5 

 

Odpovědi na otázku č. 2 VS nevykonáváte, protože a označili bod d) jiný důvod: 

  

1. v místě bydliště není zřízena veřejná služba 22,78% 

2. zdravotní důvody 21,52% 

3. dluh na výživném 7,59% 

4. dítě nechodí do mateřské školy 6,33% 

5. nemoc 6,33% 

6. nechci 5,06% 

7. neuvedený 5,06% 

8. hledám si jinou práci 3,80% 

9. romové 2,53% 

10. nemoc dětí 2,53% 

11. nelíbí se mi skladba pracovní skupiny 2,53% 

12. nedoložil jsem individuální akční plán 2,53% 

13. vyřadili mě z veřejné služby 2,53% 

14. chodím na rekvalifikační kurz 1,27% 

15. vykonávám veřejně prospěšné práce 1,27% 

16. jsem těhotná 1,27% 

17. špatné pracovní podmínky 1,27% 

18. mám brigádu 1,27% 

19. nastoupil jsem do práce 1,27% 

20. pečuju o manžela 1,27% 

*vlastní+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 6 

 

Dotazník pro nezaměstnané, kteří vykonávají veřejnou službu: 

 

1. VS vykonáváte, protože: 
  a) nemohu najít práci 
 

65,45% 

b) nechci jen sedět doma 
 

12,73% 

c) by se mi snížil příspěvek na živobytí 20% 

d) jiný důvod  
 

1,82% 

     2. VS vnímáte: 
   a) pozitivně 
  

72,73% 

b) negativně 
  

9,09% 

c) nevím 
   

18,18% 

     3. VS jste uvítal/a: 
   a) ano 

   
81,82% 

b) ne 
   

1,82% 

c) nevím 
   

16,36% 

     4. vyhovuje Vám náplň práce?: 
 a) ano 

   
90,91% 

b) ne 
   

3,64% 

c) nevím 
   

5,45% 

     5. jak vnímáte reakce 
ostatních 

  občanů na výkon VS? 
  a) pozitivně 

  
52,73% 

b) negativně 
  

10,91% 

c) nevím 
   

36,36% 

*vlastní+ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 7 

 

Dotazník pro nezaměstnané, kteří nevykonávají veřejnou službu: 

1. byl/a jste dostatečně seznámen/a s výkonem VS? 
 a) ano 

     
88,50% 

b) ne 
     

3,54% 

c) nevím 
     

7,96% 

       2. VS nevykonáváte, protože: 
    a) VS vnímáte negativně 
   

8,85% 

b) máte strach z negativní reakce okolí 
  

15,04% 

c) vnímáte ji jako diskriminaci 
   

6,20% 

d) jiný důvod 
    

69,91% 

       3. vykonávali byste VS v jiném městě?: 
  a) ano 

     
30,97% 

b) ne 
     

33,63% 

c) nevím 
     

35,40% 

       4. výše Vašeho PnŽ stačí k pokrytí všech nákladů?: 
  a) ano 

     
9,73% 

b) ne 
     

90,27% 

       5. co by změnilo Váš přístup k VS?: 
   otevřená otázka 

     *vlastní+ 

 

 


