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Zaměstnanost jako téma spolupráce obcí na platformě MAS 
 

(PhDr. Oldřich Čepelka, Tima Liberec) 
 

 

 

1. Zdůvodnění tématu a jeho různé aspekty 

 

Problematika zaměstnanosti není v samostatné ani přenesené působnosti 

obcí legislativně začleněna. To se týká i obcí s rozšířenou působností. Zákon 

o obcích obsahuje pouze ustanovení, která se týkají zaměstnaneckého 

postavení zastupitelů (zejména pro účely odměn a náhrad) a zaměstnanců obecních úřadů, příp. 

jimi zřízených organizací. Zákon o zaměstnanosti naopak nestanovuje žádné nároky na obce 

jakožto nositele státní správy a samosprávy. Pochopitelně tam, kde jsou obce samy zaměstnavateli, 

vztahují se na ně příslušné normy jako zákoník práce nebo zákon o zaměstnanosti.     

 

Přesto se téma zaměstnanosti v regionech považuje většinou za velmi 

významnou. Tři čtvrtiny MAS (52 ze 72) ji v březnu a dubnu 2015 

vyhodnotily mezi třemi nejdůležitějšími tématy z pěti, které byly k 

vyhodnocení předloženy:   

 

Kolikrát uvedeno pořadí: Protipovodňová 
opatření 

Regionální 
školství 

Odpady Doprava Zaměstnanost 

na 1 místě 15 30 18 9 27 

na 2. místě  5 16 16 8 13 

na 3. místě 9 7 14 15 12 

 

Pro mnoho MAS, resp. obcí je však problematika zaměstnanosti naopak nedůležitá. Je to vidět i na 

počtu MAS, které otázky k zaměstnanosti nezodpověděly (zhruba pětina všech, bráno podle 

textových odpovědí z května 2015).  

 

Nezájem často projevují právě starostové obcí. K charakteristickým 

výrokům v debatách patřily:   

 

„O zaměstnanost ať se starají podnikatelé, my se staráme o vybavení obcí.“  

„Je to věc úřadu práce a vůbec státu. To nemůžete naložit na samosprávu.“  

„Pracovní příležitosti neovlivníme. Kromě veřejně prospěšných prací nemáme žádnou možnost.“  

 

Neznamená to, že by problematiku odmítali starostové jako celek, spíš to, že častěji zaznívají 

opatrné a odmítavé postoje motivované přemírou práce a neexistencí zákonných povinností.  

 

Je však třeba si uvědomit, že problematika zaměstnanosti má přímé  

vazby… 
 

a) na rozvoj obcí včetně demografického složení obyvatelstva,  

b) na kvalitu života obyvatel, soužití, kriminalitu aj. 

c) částečně i na vzhled obcí (využití brownfields, účast firem na zlepšení jejich okolí) 

 

 

Přitom z hlediska poslání MAS v regionech problematika zaměstnanosti 

- vyjadřuje důležité potřeby obyvatel obcí a regionu,   
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- je financovatelná z externích zdrojů EU/ČR (MAS sice nebude přímým příjemcem, ale může zde 

podporovat místní subjekty – viz dále),  

- řešení může významně přispět ke spolupráci všech sektorů (veřejného, podnikatelského a 

neziskového). 

 

Pro MAS je proto problematika zaměstnanosti vždy relevantní a měla by být zařazena do 

jejich strategií (SCLLD). 

 

Tato problematika (podobně jako např. řešení sociálně vyloučených 

lokalit nebo veřejných služeb) má své zvláštnosti i v tom, že 

„zviditelní“ existenci tzv. čtvrtého sektoru. To jsou instituce s místním 

dopadem jako školy, banky, policie, úřad práce, ale i místní pracoviště Agentury pro sociální 

začleňování a některé státní úřady. Ty všechny jako celek nelze plně začlenit ani pod samosprávu, 

ani pod podnikatelský sektor. Právě v otázkách zaměstnanosti je třeba řešit konkrétní problémy 

komplexně, s účastí všech zainteresovaných subjektů. Je zřejmé, že pro tento účel je nejlépe 

disponovaná místní akční skupina (ponecháme-li nyní stranou praktické překážky jako 

nedostatečně silné postavení a autorita MAS v regionu, nedostatečné personální vybavení, 

nedostatečné „volné“ prostředky na tuto iniciační a koordinační práce aj.).  

 

Jakákoli aktivita obcí v otázkách zaměstnanosti (kromě zaměstnávání vlastních pracovníků 

MěÚ, OÚ a jejich příspěvkových organizací) se může uskutečňovat jen na platformě MAS, 

neboť ani DSO nemají v rámci zákona o obcích příslušné kompetence a pouze MAS má potenciál 

sjednotit úsilí místních aktérů (včetně čtvrtého sektoru).   

 

 

Je také třeba nedívat se na problematiku jen z hlediska tzv. 

nezaměstnanosti (počtu osob bez zaměstnání), tedy s pomocí míry 

nezaměstnanosti. Stejně důležité jsou i tři další aspekty věci:  

- zaměstnanost (je důležité, kolik lidí z obce, v absolutním počtu, je zaměstnáno nebo mají 

samostatný zdroj příjmů, protože čím víc jich je, tím víc se může „obci dařit“ bez ohledu na to, 

kolik je současně nezaměstnaných),    

- pracovní příležitosti (čím více jich je tím lépe, třebaže se je dočasně nedaří využit a pracovní 

místa obsadit),   

- zaměstnatelnost lidí (jejich pracovní způsobilost, která je dána jak jejich dosavadními 

pracovními zkušenostmi, znalostmi, schopnostmi a návyky, tak zvyšováním nebo změnou jejich 

kvalifikace).   

 

Jeden aspekt nevylučuje druhý, nýbrž vzájemně se doplňují. Tak například cílem v obcích nemusí 

být jen snížení nezaměstnanosti, ale i udržení dosavadní zaměstnanosti (čili předcházení budoucí 

nezaměstnanosti), což alespoň částečně mohou místní subjekty ovlivnit. Obec tu však nemá mnoho 

přímých ani nepřímých nástrojů (např. „odpuštění“ daně z nemovitostí, pokud by bylo možné, by 

nemělo dostatečný efekt). V řadě případů však může zvýšit poptávku po výrobcích a službách 

místní firmy, která by jinak byla pro nedostatek zakázek v ohrožení. Může převzít část 

zaměstnanců a vytvořit sociální podnik. Může jednat se vzdáleným vlastníkem o nerušení místní 

provozovny. Podobně existují možnosti při tvorbě pracovních příležitostí nebo při zvyšování 

zaměstnatelnosti obyvatel (pomoc při organizování a provádění rekvalifikací apod.). 

 

 

2. Vybrané současné trendy v zaměstnanosti 

 

Pro krátkodobý pohled je užitečná znalost aktuálních potřeb 

pracovních sil, která se v posledních letech celostátně soustřeďuje na 

tyto skupiny profesí (dle sledování GŘ Úřadu práce ČR):  řemeslníci a 

opraváři, montéři a obsluha strojů, techničtí a odborní pracovníci v různých oborech, pracovníci v 

oblasti prodeje a osobních služeb (jako kuchaři a číšníci), pomocní pracovníci. Rozsáhlé 

obsazování volných pracovních míst ovšem samo předpokládá dlouhodobější řešení, na něm se 



Střednědobé trendy  

v zaměstnanosti 

Změny ve spotřebitelské 

poptávce 

Význam a začlenění tématu 

zaměstnanosti do SCLLD 

budou podílet zejména změny v učebních a studijních oborech, zaměstnávání cizinců, úspory 

vzniklé automatizací výroby a služeb, rekvalifikace řízené úřady práce apod.   

 

Problematiku zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti však nelze uchopit 

jen pomocí aktuálních statistik, jako jsou míry nezaměstnanosti nebo 

počty volných pracovních míst. Důležité jsou trendy, které promění 

celou problematiku v příštích letech. Z těchto trendů patří k nejdůležitějším:  

 

- rostoucí podíl firem na výuce pomocí výrobní praxe a stáží učňů a studentů (tzv. duální systém) 

a absolventů   

- zaměstnávání podporovaná Evropským sociálním fondem (především prostřednictvím 

operačního programu Zaměstnanost)   

- velký důraz firem i středního školství na technické a přírodovědné obory, na řemesla a 

zejména na „technologicky citlivé“ obory (typicky: nástrojař) 

- nové, flexibilní  formy a metody organizace práce a pracovní doby, například rotace práce, 

sdílení pracovního místa, pružná pracovní doba, zkrácený (stlačený) pracovní týden, práce z 

domova (homeworking), práce na dálku, „v terénu“ (teleworking), ale také například dočasné 

zaměstnávání (často cestou zprostředkovatelských agentur)  

- rychle pokračující automatizace a digitalizace výroby a služeb včetně maloobchodu, které 

povedou k redukci pracovních míst pro málo a středně kvalifikované pracovníky 

 

Řadu současných změn můžeme pozorovat ve spotřebitelské poptávce, 

která rovněž podněcuje změny v zaměstnanosti a pracovním uplatnění. 

Souhrnně jde o to, že spotřebitelé začínají dávat častěji přednost 

místním produktům a výrobkům se známým původem a že celkově roste poptávka městského 

obyvatelstva po místní produkci a nabídce venkova. To se projevuje v různých oborech:   

 výroba místních potravin a dalších produktů (popularita značky původu, využití 

krátkých prodejních řetězců, zakládání zpracovatelských a odbytových družstev),  

 nabídka místních specialit (restaurace s „místním menu“, tržnice),      

 volný čas (další přesun rekreačních a oddychových aktivit do přírody, rozvoj nízko 

adrenalinových sportů a aktivit, ale i vyhledávání „prostoru“, „ticha“, nerušeného pobytu 

v přírodě),    

 služby poskytované na venkově (domy pro seniory aj.).  

 

Jde pouze o zběžný výčet trendů, na něž však může MAS s místními subjekty dobře reagovat již 

v přípravné etapě (SCLLD) a pak ve svých podpůrných službách. (K těmto službám MAS 

řadíme zejména iniciaci nových námětů pro místní subjekty, vyhledávání podnikatelských a 

nepodnikatelských příležitostí, specifické i nespecifické poradenství, koordinaci záměrů více 

subjektů uvnitř určitého sektoru i mezisektorově, ale také třeba vzdělávání, propojování, propagaci 

atd.).  

 

 

3. Cíle MAS ve vztahu k zaměstnanosti 

 

Cíle MAS v oblasti zaměstnanosti, které se objeví v SCLLD, by 

neměly být neorganicky „přilepeny“ k jiným cílům a prioritám 

rozvoje regionu. Naopak, měly by být koncepčně a organicky 

včleněny do celkové filozofie strategie. Problematika zaměstnanosti je průřezovým tématem, 

které prolíná řadou jiných „klíčových oblastí“ rozvoje regionu, jakými jsou například školství a 

vzdělávání, kvalita života a volnočasové aktivity v obcích, využití a péče o přírodní a kulturní 

dědictví, bydlení a služby v obcích aj.   

 

Z tohoto hlediska je významné, aby se zaměstnanost (přestože bude v samotné SCLLD soustředěna 

na jedno místo) promítla do celkové koncepce návrhové části SCLLD. Příklad koncepčního 

východiska je v SCLLD MAS Podlipansko. Její vize zní: „V Podlipansku lidem stojí za to žít, 

bydlet a pracovat.“ Je zřejmé, že všechny tři komponenty této vize mají jasný průmět do 



Formulace hlavních cílů 

v oblasti zaměstnanosti 

Formulace dílčích cílů v 

oblasti zaměstnanosti 

Cíle s nepřímým dopadem 

do oblasti zaměstnanosti 

zaměstnanosti a ta může být posuzována z jejich hlediska. S prací (zaměstnáním a podnikáním) 

úzce souvisí bydlení a také celková kvalita života.  

 

Cíle v oblasti zaměstnanosti můžeme formulovat dvojím způsobem: 

sektorově a problémově. Sektorový způsob je v praxi mnohem 

častější a znamená, že se soustředíme pouze na otázky 

samotného zaměstnávání, řídčeji již vzdělávání. Příklad sektorově pojatého cíle:  

 

„Aktivně pracovat s místními živnostníky, s malými a středními podniky: pomáhat jim při 

vyhledávání fin. zdrojů a přípravě projektových žádostí, organizovat profesní vzdělávání (obecné a 

specifické, tj. pro konkrétní prac. uplatnění), pomoci uplatňovat místní výrobky na trhu, poskytovat 

poradenství při tvorbě pracovních míst (např. společné podniky obcí).“  Takový cíl je pro SCLLD 

zcela legitimní a pravděpodobně i postačující, neboť pokrývá různé fin. zdroje (v tomto případě 

IROP, OP Zaměstnanost a OP PIK) a různé potřeby místních subjektů a obyvatelstva. V dalším 

rozpracování cíle do dílčích opatření pak lze jednotlivé složky uvedené formulace dobře rozvíjet.  

 

Problémový způsob „nejde po tematických oblastech“, nýbrž po ucelených, reálných 

problémech. Proto vždy produkuje parciální pohled na problematiku zaměstnanosti, řeší specifický 

problém, avšak komplexně. Příklad problémově formulovaného cíle s významnou komponentou 

zaměstnanosti (v odlehlém regionu):  

 

„Dosáhnout toho, aby mladí lidé po ukončení počátečního (tj. základního a středního) 

vzdělávání zůstávali v regionu a neodcházeli do větších měst mimo region.“ Důvody jsou 

zřejmé: masovější odchod mladých lidí oslabuje místní komunitu jak z demografického hlediska 

(úbytek mladých lidí, které budou mít vlastní děti a jsou v plném rozvoji svých sil), tak z hlediska 

kvality života, protože mladí lidé mívají jako celek vyšší vzdělání než mají předchozí generace.  

 

V čem tkví komplexnost takto formulovaného cíle? V tom, že se týká konkrétních otázek bydlení 

mladých lidí (sociální bydlení, „svobodárny“), dalšího profesního vzdělávání (adaptace na 

konkrétní potřeby místních firem), zapojení do sportovního a společenského života obcí atd. 

Otázky zaměstnanosti jsou zde pouze podstatnou komponentou celkového řešení životní situace 

mladých lidí. Právě tato komplexnost však umožňuje dosahovat ve spolupráci s mnoha různými 

partnery potřebné výsledky.    

 

V souvislosti s hlavním (strategickým) cílem v oblasti zaměstnanosti 

lze formulovat celou řadu dílčích variant, které všechny jsou 

relevantní pro strategii rozvoje regionu (některé byly použity v 

prostředí NS MAS nebo v evaluačních a poradenských studiích Timy Liberec): 

 
Zefektivnit podporu malých a středních podniků (zvyšovat motivaci k podnikání, cíleně 

pracovat se začínajícími podnikateli, podporovat nové směry v podnikání, zapojit malé a střední místní 

podniky do integrovaných projektů rozvoje regionu) 

Podpořit podnikání a konkurenceschopnost (kooperace venkovských podniků navzájem i s 

většími podniky, šíření know‐how pro výroby s vysokou přidanou hodnotou, podpora služeb pro 

podnikání na venkově) 

Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů pro ekonomiku (příležitosti k získání nebo 

udržení kvalifikace použitelné na trhu práce, ale i v osobním a občanském životě) 

 

 

Podobně by bylo možné formulovat dílčí cíle nebo aktivity u problémově zaměřeného hlavního cíle. 

V uvedeném příkladu stabilizace mladých lidí by šlo o dílčí cíle, resp. aktivity, které by se týkaly 

jejich bydlení, zlepšení kvalifikace, stáží v místních firmách, nabídky k zapojení do kulturních a 

sportovních aktivit atd.     

Kromě cílů, které se přímo týkají zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

obyvatelstva existuje i řada témat a pro ně formulovaných cílů, 

které se týkají zaměstnanosti, tvorby pracovních míst a 

podobných příležitostí nepřímo, svými bezprostředními dopady. Jsou to například:  



Návrhy aktivit v oblasti 

zaměstnanosti 

 
Zvýšit dostupnost a kvalitu služeb jako bydlení, primární zdravotní péče, péče o děti a služeb pro 

rodinu, kultury, sociálních služeb, informačních a telekomunikačních služeb a služeb souvisejících s 

přímými územními dopady 

Posílit rozvoj udržitelného cestovního ruchu (rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb 

cestovního ruchu včetně využívání kulturních, sportovních, zdravotních, lázeňských aj. aktivit, 

rekonstrukce historických památek a jejich zpřístupňování, tvorba specifických regionálních produktů a 

tzv. balíčků CR) 

Podporovat šetrné způsoby zemědělského hospodaření a brát ohled na jeho 

mimoprodukční funkce (podpora ekologicky správné zemědělské praxe, ocenění mimoprodukčních 

funkcí zemědělství, podpora místní produkce) 

Podporovat šetrné způsoby lesního hospodaření a brát ohled na mimoprodukční funkce 

lesa, zachovat a zlepšovat biologickou rozmanitost v lesích (změna druhové skladby a věkové 

i prostorové struktury lesa, zvýšení podílu přirozené obnovy, zvýšení biologické rozmanitosti a 

mimoprodukční funkce) 

 

Jak je zřejmé, dosažení těchto a podobných cílů předpokládá změny a především zvýšení 

zaměstnanosti místních obyvatel.   

 

Dílčí cíle a opatření v oblasti zaměstnanosti pak mohou být 

rozvedeny do řady aktivit. Jen jako neuspořádané příklady uvádíme 

návrhy samotných MAS (Hradecký venkov, Království – Jestřebí 

hory, Český západ, Brdy – Vltava, Leader Loucko, Brána Brněnska a dalších) i naše vlastní návrhy 

(většinou již ověřené v praxi):  

 
 Obce zakládat sociální podniky pro využití drobných řemesel, sociální služby, drobné opravy v 

obcích, péči o veřejná prostranství atd. Přitom lze zvážit využití opuštěných budov a ploch 

(brownfieldů).   

 Obce ve spolupráci s úřady zapojovat nezaměstnané do veřejně prospěšných prací. 

 V obcích využívat možnost realizovat stavební projekty dotované z fondů EU prostřednictvím 

vlastní stavební firmy (tzn. přednostní zaměstnání místních obyvatel).  

 Podněcovat vytváření společensky účelných pracovních míst (vč. sebezaměstnávání živnostníků).  

 MAS zajišťovat výměnu zkušeností mezi představiteli obcí, podnikatelskými subjekty a úřadem, 

práce, příp. vytvářet tzv. regionální pakty zaměstnanosti.  

 Sestavit regionální pracovní četu (s rekvalifikací pomocí OP Zaměstnanost), složenou přednostně 

z  osob ohrožených sociálním vyloučením, a následně je zaměstnat při údržbě veřejné zeleně, v 

obecních lesích atd.   

 Podněcovat nebo pořádat rekvalifikační a rozšiřující kurzy, jimiž lidé mohou zvýšit svou 

zaměstnatelnost.  

 MAS stát se partnerem v integrovaných projektech zaměřených na zaměstnanost a profesní 

vzdělávání (příklad integrovaného projektu: spolupráce úřadu práce, obce, firem a neziskové, resp. 

poradenské a vzdělávací organizace pro včasné podchycení a následné pracovní uplatnění nových 

absolventů škol formou individuálních patronátů a řízeného zapojení mladých lidí do pracovního 

procesu).    

 Vyhledávat vhodné partnery a napomáhat při zakládání zpracovatelských a odbytových družstev pro 

uplatnění místních výrobků na širších trzích.  

 Zajišťovat metodickou pomoc živnostníkům, upozorňovat na nové předpisy, zajišťovat jim účetní a 

právní služby, připravovat s nimi projektové žádosti a zajišťovat administraci jimi realizovaných 

projektů.  

 Podporovat propagaci místních firem (spolupráce při vytváření webových stránek, možnost 

prezentace na webových stránkách obcí, mikroregionů a MAS). 

 Marketingově podporovat místní produkci potravin a jejich uplatnění na trhu.  

 Zprostředkovávat nabídky pracovních příležitostí v místních firmách včetně brigádnických prací.  

 V obcích zajišťovat péči o děti předškolního věku (sdružená zařízení, obecní „dětské skupiny“, 

bytové školky aj.) pro částečně zaměstnávání rodičů po mateřské dovolené a s vazbou na příležitosti 

flexibilních pracovních režimů.   

 Organizovat spolupráci obcí a NNO při zajišťování terénních a pobytových služeb pro seniory a 

dlouhodobě nemocné.  

 

 



Zařazení tématiky 

zaměstnanosti do SCLLD 

Zaměstnanost a podpora 

z evropských fondů 

4. Zaměstnanost a strategie CLLD 

  

Nedávno provedené ad hoc šetření strategií CLLD několika náhodně 

vybraných MAS ukázal, že mnoho MAS nedokáže problematiku 

zaměstnanosti uchopit a buď se jí nevěnuje vůbec (objevují se 

stanoviska jako: „Otázce zaměstnanosti se Strategie věnuje pouze okrajově, neboť aktuální 

nastavení dotačních zdrojů neumožňuje účinné zapojení Strategie do tvorby pracovních míst na 

území MAS…“), anebo ve velmi obecné rovině („podporovat drobné podnikání na venkově“, 

„sledovat a doporučovat dotační zdroje pro podnikatele“, „podporovat sociální podnikání“, 

„posilovat místní ekonomiku“ atd.).  

 

Příklady relevantních cílů a aktivit uvedené v části 3 však naznačují, že o problematice lze 

uvažovat v mnoha rozmanitých aspektech a že spoluprací s místními subjekty lze zpracovat 

ucelený program na podporu zaměstnanosti a začlenit jej do strategie.  
   

Zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel má rozsáhlou podporu 

Evropské unie a ČR, jak ukazuje Strategie Evropa 2020, vládní 

koncepce a nyní především operační programy, zejména IROP, OP 

Zaměstnanost a nepřímo i OP VVV, OP PIK, OP ŽP, programy přeshraniční spolupráce, ale i další. 

Tato podpora je většinou vázána na strategické cíle zvýšení konkurenceschopnosti národních 

ekonomik i EU  a na boj s chudobou a sociálním vyloučením. Je tudíž vhodné dostat v regionálních 

strategiích řešení zaměstnanosti do vztahu k těmto dlouhodobým cílům. (Ovšemže tu nejde o 

prostou podobnost formulací, nýbrž o jasný vztah navrhovaných aktivit a opatření ke zvýšení 

konkurenceschopnosti a snížení hrozby sociálního vyloučení skupin obyvatel. Všechny výše 

uváděné příklady jsou s těmito cíli dobře kompatibilní.)   

 

♠ ♠ ♠ 

 

Poznámka: Tento materiál je originálním textem vytvořeným pro potřeby projektu SMS. Autor 

použil rovněž tyto informační zdroje: Sdružení místních samospráv, Gen. ředitelství Úřadu práce 

ČR, Tima Liberec, Národní síť MAS, zákony č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a 128/2000 Sb. o 

obcích v platných zněních, dokumentace vzniklá v rámci projektu SMS.  
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