
1 
 

Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2020 
8. volební období 

379. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

z 59. schůze 

ze dne 4. listopadu 2020 
 
 

 

k návrhu doporučení Rady o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi 

a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi /kód 

Rady 9338/20, KOM(2020) 277 v konečném znění/ 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů – Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům 

pro příští generaci /kód Rady 9364/20, KOM(2020) 276 v konečném znění/ 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Martiny Štěpánkové, MPA, po 

vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Františka Kopřivy a po rozpravě 

 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 Jiří Kobza v. r.  František Kopřiva v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj a místopředseda 
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 Příloha k usnesení č. 379 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora 

zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci 
 

KOM(2020) 276 v konečném znění, kód Rady 9364/20 

 

Návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro 

mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení 

záruk pro mladé lidi 
 

KOM(2020) 277 v konečném znění, kód Rady 9338/20 

Interinstitucionální spis 2020/0132/NLE 
 

 

 Právní základ: 

Článek 149 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

8. 7. 2020, 10. 7. 2020 

 Datum projednání ve VEZ: 

9. 9. 2020 (1. kolo) 

 Procedura: 

Nelegislativní postup.  

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 31. července 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 9. září 

2020 prostřednictvím systému ISAP. 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Pokud jde o sdělení, nejedná se o legislativní akt a hodnocení subsidiarity se neprovádí. 

V případě návrhu doporučení bude hodnocení doplněno na základě jednání VEZ.  

 Odůvodnění a předmět: 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům 

pro příští generaci (dále také jen „sdělení“) představuje iniciativy zaměřené na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí, které přispívají ke strategii oživení po pandemii covidu-19. Jejich 

cílem je zakotvit do politik v oblasti zaměstnanosti mladých lidí ekologickou a digitální 

transformaci. Těmito iniciativami jsou doporučení o posílení záruk pro mladé lidi, doporučení 

o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální 

spravedlnost a odolnost, obnovená aliance pro učňovskou přípravu a další opatření zahrnující 

podporu zaměstnanosti mladých lidí. Iniciativy představené ve sdělení doplňuje aktualizovaná 

evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a 

odolnost. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52020DC0276
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52020DC0276
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52020DC0276
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0277
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/CS/COM-2020-275-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/CS/COM-2020-275-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/CS/COM-2020-275-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2020%3A274%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2020%3A274%3AFIN
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Návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi a o 

nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (dále také 

jen „doporučení“) navazuje na doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi   a na sdělení o 

sociálních aspektech ekonomické transformace z ledna 2020. V reakci na dopady pandemie 

covidu-19, vývoj na trhu práce a digitální a ekologickou transformaci Komise navrhuje tyto 

záruky dále posílit. Záruky by se měly nově vztahovat i na mladé lidi ve věku 25-29 let a větší 

pozornost by měla být věnována zranitelným skupinám, včetně žen, rasových a etnických 

menšin, zdravotně postižených a lidí žijících ve venkovských, odlehlých nebo 

znevýhodněných oblastech. I nadále by každý, kdo se do systému záruk pro mladé lidi 

přihlásí, měl obdržet do čtyř měsíců nabídku zaměstnání, vzdělávání, učňovské přípravy nebo 

stáže.  

 

Po dlouhodobé debatě o roli sociálních práv v EU předložila v dubnu 2017 Evropská komise 

v rámci snah o vybudování spravedlivější a sociálnější Evropy sdělení o pilíři sociálních 

práv EU, který stanoví 20 klíčových zásad a práv na podporu obnoveného procesu sbližování 

na cestě k lepším životním a sociálním podmínkám v Evropě. Člení je do tří kategorií, 

přičemž jednou z kategorií je také přístup na pracovní trh. Pilíř sociálních práv není 

legislativním dokumentem, ale má povahu politického prohlášení a závazku EU zajistit 

naplňování v něm stanovených principů. Vzhledem k tomu, že v oblasti politiky 

zaměstnanosti, popř. vzdělávání, kterých se sdělení a doporučení týká, má EU pouze 

koordinační pravomoc, je provedení této oblasti evropského pilíře sociálních práv v rukou 

členských států.  

Oblast zaměstnanosti mladých lidí je v centru pozornosti EU zejména od roku 2013, kdy bylo 

přijato doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi. V doporučení EU usilovala o poskytnutí 

kvalitní nabídky zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského programu nebo stáže pro mladé 

lidi, kterou by měli obdržet do čtyř měsíců od začátku nezaměstnanosti či od ukončení 

formálního vzdělávání. Posílení těchto záruk pro mladé lidi bylo oznámeno ve sdělení „Silná 

sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze dne 14. ledna 2020. Předkládané sdělení a 

doporučení je součástí balíčku na podporu zaměstnanosti mladých lidí předloženého 1. 

července 2020, který se skládá především z doporučení o posílení záruk pro mladé lidi, 

doporučení o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální 

spravedlnost a odolnost, a obnovené aliance pro učňovskou přípravu.  

 Obsah a dopad: 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům 

pro příští generaci 

Ve sdělení Komise představuje iniciativy k podpoře zaměstnanosti mladých lidí. Jedná se o 

zejména o (1.) doporučení o posílení záruk pro mladé lidi, (2.) doporučení o odborném 

vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost 

a (3.) obnovenou alianci pro učňovskou přípravu.  

1. Pokud jde o návrh doporučení Most k pracovním místům – posílení záruk pro mladé 

lidi, jedná se o návrh, který navazuje na doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi z roku 

2013. Návrh doporučení rozšiřuje osobní působnost opatření a posiluje prevenci 

nezaměstnanosti a neaktivity mladých lidí. Návrh rovněž klade důraz na genderové, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017C1213%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017C1213%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0277
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environmentální a digitální aspekty problematiky zaměstnanosti (další podrobnosti k tomuto 

dokumentu jsou uvedeny níže).  

2. Co se týče návrhu doporučení o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou 

konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, koncepce odborného vzdělávání 

má reagovat na ekologickou a digitální transformaci. Modernizovaná politika odborného 

vzdělávání by měla umožnit lepší přechody mladých lidí ze studijních a učebních oborů na trh 

práce. Instituce odborného vzdělávání by měly zahrnovat excelenci i spravedlnost. Excelence 

v tomto smyslu znamená, že instituce odborného vzdělávání by měly být centrem moderních 

technologií a měly by plnit funkci podnikatelských inkubátorů. Instituce by rovněž měly 

aktivně bojovat proti jakýmkoliv formám diskriminace, zejména žen nebo etnických menšin.  

3. Pokud jde o obnovenou alianci pro učňovskou přípravu, má reagovat na výzvu, kterou 

představuje pandemie covidu -19. Obnovená aliance rovněž vyzve k přijetí nových závazků 

týkajících se digitální a ekologické učňovské přípravy se zaměřením na rozvíjející se 

hospodářská odvětví. Obnovená aliance zahrnuje mimo jiné přijetí závazku zajištění kvalitní a 

účinné učňovské přípravy, pobídky na podporu malých a středních podniků, pokud jde o 

přípravu učňů, posílení sociálního dialogu apod.  

Evropská aliance pro učňovskou přípravu je platforma, v níž spolupracují zainteresované 

subjekty s cílem posílit kvalitu, mobilitu a image učňovské přípravy. Tyto cíle jsou 

podporovány prostřednictvím závazků členských států a dobrovolných závazků zúčastněných 

stran. Česká republika se v rámci aliance pro učňovskou přípravu zavázala zejména zlepšit 

zapojení zaměstnavatelů do systému odborné přípravy a vzdělávání a zvýšit rozsah a kvalitu 

odborné praxe ve tříletých a čtyřletých oborech.  

Kromě těchto tří oblastí sdělení obsahuje další opatření na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí. Komise v tomto ohledu podpoří evropskou síť veřejných služeb zaměstnanosti a posílí 

její kapacitu pro vzájemné učení. Dále Komise zamýšlí podporovat posilování sítí pro 

začínající mladé podnikatele, přičemž podporu bude zaměřovat na znevýhodněné skupiny. 

Akční plán Komise pro sociální ekonomiku, který má být přijat v průběhu roku 2021, by se 

měl zaměřovat také na mládež. Pozornost rovněž hodlá Komise věnovat nestandardním 

formám zaměstnání, v nichž často mladí lidé pracují (pozornost se bude týkat tzv. ekonomiky 

platforem).  

Komise upozorňuje, že na financování kohezní politiky, včetně programů na podporu 

zaměstnanosti, je v krátkodobém horizontu připraveno 55 miliard EUR, přičemž ze 

střednědobého hlediska se na podporu oživení a odolnosti navrhuje 560 miliard EUR. 

Iniciativy budou moci být podporovány i ze zdrojů Evropského sociálního fondu a dalších 

nástrojů EU.  

Návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi a o 

nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi 

Jádrem návrhu je doporučení členským státům, aby zajistily, že všichni mladí lidé mladší 30 

let (jedná se o zásadní změnu, neboť předcházející záruky se týkaly lidí mladších 25 let) 

obdrží do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální 

vzdělávání, kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže. 

Systém záruk má zahrnovat čtyři fáze: mapování, informační opatření, příprava a 

nabídka. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/CS/COM-2020-275-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/CS/COM-2020-275-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&intPageId=5234&langId=cs
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1148&langId=en
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Pokud jde o fázi mapování, jejím prvním cílem je identifikace cílové skupiny, dostupných 

služeb a potřeb v oblasti dovedností. V tomto ohledu se doporučuje, aby byly posíleny 

systémy mapování tak, aby došlo k hlubšímu porozumění hlavní cílové kategorii uživatelů 

(pro tuto  kategorii  doporučení používá označení akronymem „NEET“, který  se vžil pro 

mladé lidi, kteří „nebyli zaměstnáni ani se neúčastnili vzdělávání nebo odborné přípravy“ – 

„Not in Education, Employment, or Training“). V tomto ohledu je rovněž nezbytná 

identifikace dovedností požadovaných na trhu práce. Druhým cílem mapování je umožnění 

prevence prostřednictvím systémů sledování a včasného varování. V tomto ohledu je třeba 

identifikovat osoby, které by mohly spadnout do kategorie NEET, a spolupracovat se všemi 

zainteresovanými subjekty k prevenci předčasného odchodu mladých lidí ze vzdělávání. 

Pokud jde o fázi informačních opatření, prvním cílem je zvýšit povědomí a cílenou 

komunikaci. V tomto ohledu bude zapotřebí zavést vhodné komunikační kanály a používat 

rozpoznatelný vizuální styl pro veškerou komunikaci. Druhým cílem je posílit informační 

opatření vůči zranitelným skupinám. Z tohoto hlediska by se měla posílit informační opatření 

zaměřená na osoby, které v kategorii NEET setrvávají dlouhou dobu, se zapojením speciálně 

vyškolených osob. 

Co se týče fáze přípravy, prvním cílem je použití profilovacích nástrojů k vytvoření 

individualizovaných akčních plánů na míru. V tomto ohledu by se měly zlepšit nástroje a 

postupy pro profilování a screening s cílem dosáhnout souladu mezi potřebami a reakcemi. 

Dále bude nutné zajistit personální kapacity poskytovatelů záruk tak, aby se mohlo cílovým 

osobám dostat individualizovaného přístupu. Druhým cílem je poskytování poradenství, 

pomoci a mentorování. To zahrnuje zaměření pozornosti na genderové stereotypy a jiné 

formy diskriminace a přípravu osob spadajících do kategorie NEET na měnící se povahu 

práce. Dále bude v oblasti poradenství nezbytné zvolit ucelený přístup odkazováním mladých 

lidí na instituce, které jim budou pomáhat v překonávání překážek. Třetím cílem je posilování 

digitálních dovedností přípravným školením. To předpokládá posouzení digitálních 

dovedností mladých lidí a případné nabídky zlepšení těchto dovedností. Čtvrtým cílem je 

posuzování, zlepšování a validace dalších důležitých dovedností. Tyto dovednosti by měly 

zahrnovat zelené a podnikatelské dovednosti a měly by pomoci využívat příležitosti v 

rozvíjejících se oborech. 

Pokud jde o fázi nabídky, tak prvním cílem je zajištění pobídek pro zaměstnanost a zakládání 

podniků v době ekonomické recese. V tomto ohledu lze využívat různých pobídek, včetně 

mzdových dotací či slev na pojistném. Druhým cílem je sladění nabídky se stávajícími 

standardy za účelem zajištění kvality a rovnosti. V tomto ohledu je zapotřebí sladit podporu 

s minimálními standardy (např. pracovní podmínky, přístup k sociální ochraně, zákaz 

zneužívání atypických smluv apod.). 

Návrh rovněž obsahuje doporučení týkající se využívání finančních prostředků. V tomto 

ohledu je podle návrhu zapotřebí věnovat dostatečné vnitrostátní zdroje a plně a optimálně 

využívat stávající nástroje EU v rámci politiky soudržnosti (např. ESF nebo Iniciativa na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí) a další zdroje EU (InvestEU, Erasmus + apod.). 

 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR předkládané dokumenty, především návrh doporučení, v obecné rovině vítá. Určité 

výhrady má vláda ČR k posuzování digitálních dovedností osob spadajících do kategorie 

NEET. Podle vlády ČR je v tomto ohledu třeba zohledňovat kapacity úřadů práce a dalších 

odborných pracovišť.  



5 
 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

Příslušným orgánem pro projednání těchto dokumentů v Evropském parlamentu je výbor pro 

zaměstnanost a sociální politiku. Dokumenty se prozatím nachází v přípravné fázi. 

 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1. b e r e  n a  v ě d o m í   sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora zaměstnanosti mladých 

lidí: most k pracovním místům pro příští generaci /kód Rady 9364/20, KOM(2020) 276 v 

konečném znění/; 

 

2. b e r e  n a  v ě d o m í   návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům – 

posílení záruk pro mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o 

zavedení záruk pro mladé lidi /kód Rady 9338/20, KOM(2020) 277 v konečném znění/; 

  

3. s o u h l a s í    s rámcovou pozicí vlády k oběma těmto dokumentům; 

 

4. z d ů r a z ň u j e  důležitost digitálních dovedností a souhlasí s cílem zajistit 

specializované přípravné školení; 

 

5. k v i t u j e    vliv pogramu Erasmus+ na prevenci předčasného odchodu ze vzdělávání a 

vyzývá k jeho silnějšímu zacílení na žáky se zvýšeným rizikem zařazení do skupiny 

NEET; 

 

6. z d ů r a z ň u j e    důležitost inovace učňovského vzdělávání, dostupnost rekvalifikace a 

prohloubení dovedností v oblasti digitální a zelené transformace, jakož i v oblasti 

podnikání a řízení profesní dráhy; 

 

7. p o v ě ř u j e    předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu 

postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise. 

 

 Jiří Kobza v. r.  František Kopřiva v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj a místopředseda 

   


