
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

344. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 19. schůze, konané dne 2. března 2016 

 

k návrhu doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu 
práce /senátní tisk č. J 38/10/ 
 
Senát  
 
I.  
 

1. se  seznámil  
s návrhem doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu 

práce; 
 

2. uvědomuje si, 
že ačkoliv je míra nezaměstnanosti v České republice na nízké úrovni 
a představuje jednu z nejnižších v porovnání s ostatními členskými státy EU, je i 
v České republice problém s dlouhodobou nezaměstnaností; 

 
II. 
 

1. vítá 
předložené doporučení Komise a podporuje tři hlavní navržená opatření, která by 
mohla vést ke zlepšení situace dlouhodobě nezaměstnaných v EU; 
 

2. konstatuje, 
že doporučení respektuje odlišnosti v jednotlivých členských státech a zajišťuje 
jim dostatečnou flexibilitu při realizaci navrhovaných opatření; 
 

3. domnívá se,  
že v případě stanovení jednoho kontaktního místa pro účely koordinovaného 
poskytování služeb příjemcům podpory by se neměly zřizovat nové instituce, ale 
měly by se v maximální míře využít subjekty ze stávajících struktur; 
 

4. souhlasí, 
s vládou, že navrhovaný systém monitorování nesmí být příliš zatěžující, pokud 
jde o rozsah poskytovaných informací; monitorování by mělo být založeno 
především na již existujících indikátorech a statistikách Eurostatu; 



 
5. dodává,  

že jakkoliv je možné velkou část současné nezaměstnanosti ve státech EU 
považovat za nezaměstnanost cyklickou, velkou vinu na ní nese také i 
neodpovídající struktura poptávaných a nabízených kvalifikací; 
 

6. zastává proto názor,  
že důležitou preventivní roli při řešení otázky dlouhodobé nezaměstnanosti bude 
hrát efektivní vzdělávací systém, který bude pružně reagovat na potřeby 
pracovního trhu a bude mladé lidi a jejich rodiče motivovat k odpovědnému 
výběru profesní kvalifikace, což již Senát uvedl ve svém usnesení č. 306 
z 22. srpna 2013 k „Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí; 
 

7. podporuje 
v této souvislosti výzvu k úzké spolupráci se zaměstnavateli, která umožní lépe 
porozumět jejich požadavkům a potřebám, což by mohlo napomoci ke zlepšení 
začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce a efektivnosti vzdělávacích 
systémů; 
 

8. konstatuje, 
že by v boji s dlouhodobou nezaměstnaností měl být kladen větší důraz rovněž 
na podporu dalších preventivních opatření jako například podnikatelské vzdělávání 
a podpora podnikání u nezaměstnaných osob, flexibilní pracovní úvazky či podpora 
pracovní mobility; 

 
III. 
 

1. žádá vládu, 
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalším vývoji projednávání; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Karel Kratochvíle v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


