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Working Lives Research Institute (Výzkumný institut pracovního života) 
Working Lives Research Institute (WLRI) je centrem pro výzkum a výuku při Fakultě sociálních a 
humanitních věd Londýnské metropolitní univerzity. WLRI realizuje společensky významný 
akademický a aplikovaný výzkum všech aspektů pracovního života, se zdůrazněním rovnosti a 
sociální spravedlnosti; pracuje pro odbory a ve spolupráci s nimi. Nedávný výzkum se zabýval 
nestandardní prací, zdravotnictvím a restrukturalizací ve veřejných službách, sociálním dialogem 
u smluvních úklidových firem v Evropě, s  pracovníky – migranty a vyslanými pracovníky – 
detailněji viz www.workinglives.org. 
 
Poděkování 
Děkujeme spolupracovníkům, kteří nám pomohli s rozhovory – byli to Jawad Botmeh, prof. Sonia 
McKay a Kouider Djilali; dále děkujeme sekretariátu EPSU za pomoc při organizaci rozhovorů a 
zástupcům partnerských organizací EPSU, kteří věnovali rozhovorům svůj čas. 
 

http://www.workinglives.org/www_londonmet/
http://www.workinglives.org/
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Organizováno za finančního přispění Evropské komise 
 

Úvod  
Federace EPSU pověřila Working Lives Research Institute, aby uskutečnil výzkumný projekt na 
téma opatření zaměstnavatelů ve veřejných službách při náboru a školení mladých pracovníků. 
Cílem bylo předložit a projednat výsledky výzkumu, navrhnout partnerům EPSU vhodné kroky na 
národní úrovni a předložit iniciativy k případné realizaci na evropské úrovni. 
 
Tento dokument zkoumá rozsah, ve kterém jsou mladí pracovníci zaměstnáni ve třech sektorech 
veřejných služeb a týká se jich nejisté (nestabilní) zaměstnání v těchto sektorech. Cílem 
dokumentu je identifikace iniciativ realizovaných zaměstnavateli v sektoru veřejných služeb, které 
vedou ke zlepšení náboru, udržení, školení a kariérního vývoje mladých pracovníků. V závěru jsou 
též zkoumána opatření přijatá partnery EPSU v reakci na problémy mladých ve veřejných službách, 
ať už se jedná o kolektivní vyjednávání, kampaně nebo interní struktury. 
 

Struktura zprávy 
Část se základními údaji obsahuje určité obecné informace o mladých pracovnících na trhu práce 
v celé EU. Poté je krátce popsán koncept nejisté práce a obecně typy nejisté práce a účast 
mladých pracovníků na nich. Shrnujeme také situaci mladých ve vybraných zemích. 
 
Hlavní část se zabývá výsledky výzkumu (stručná příloha popisuje způsob, jakým byl výzkum 
proveden), včetně údajů shromážděných ze statistických, oficiálních, akademických a podobných 
zdrojů. Tyto výsledky jsou detailněji ilustrovány informacemi získanými při rozhovorech 
s pracovníky partnerských organizací EPSU. Následuje závěrečná část, která zdůrazňuje hlavní 
problémy v oblasti politiky pro Evropskou unii a konkrétněji pro EPSU. 
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Základní údaje 
  
Mladí lidé na evropském trhu práce 
 
Pro účely této zprávy budeme chápat mladé pracovníky jako osoby od dosažení věku ukončení 
povinné školní docházky do 24 let věku. Definice a statistiky v některých zemích za mladé 
pracovníky nepovažují osoby mladší 18 let, někde se naopak započítávají osoby až do 30 let věku.  
 
17,5 % evropské populace v produktivním věku je podle agentury Eurostat ve věku 15 až 24 let 
(viz tabulku 1 níže). Ale mnohem nižší podíl – 9,1 % – jich skutečně pracuje. Rozdíl mezi těmito 
dvěma čísly je možno primárně vysvětlit tím, že mnozí mladí lidé jsou studenty v řádném denním 
studiu, což jim ale nebrání v práci. Asi polovina studentů v terciárním školství během studia 
pracuje.  

 
Druhým důvodem tohoto rozdílu je nezaměstnanost. Počet mladých nezaměstnaných v celé 
Evropě roste a tento trend od roku 2008 vykazuje tendenci k „závažnému zhoršení“ (Eurofound 
2011); nyní se pohybuje kolem 21 % (ve srovnání s 8 % všech věkových skupin celkem).  
 
V prvním čtvrtletí roku 2011 míra zaměstnanosti mladých lidí klesla na historicky nejnižší úroveň 
v EU: 32,9 %. Tento jev není v  EU rovnoměrně rozložen. Německo, Rakousko, Malta a 
Lucembursko zaznamenaly mezi roky 2007 a 2010 pouze nevýznamné změny, k masivnímu růstu 
naopak došlo ve Španělsku, Irsku a pobaltských zemích. Mapa níže ukazuje míru 
nezaměstnanosti mladých lidí v celé EU v říjnu 2011.  
 

Míra nezaměstnanosti mladých lidí (15–24 let) (říjen 2011) 
 

 
 
 Eurostat, očištěno od sezónních vlivů (převzato od Evropské komise, 2011) 
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Mladí lidé byli tvrdě zasaženi finanční krizí a recesí, probíhající od roku 2008. Dle O’Higginse 
(2012) byli „mladí lidí zasaženi dlouhodobými důsledky recese více než dospělá populace“. 

Dlouhodobá nezaměstnanost stoupá u mladých rychleji než u pracujících v nejlepším věku. Jak 
poznamenává Evropská nadace: „Mladí lidí jsou často těmi, kdo jako první opouštějí trh práce a 
jako poslední do něj vstupují“ (Eurofound 2011). 

 

Nestandardní práce  
 
Ačkoliv byla tomuto tématu věnována velká pozornost, neexistuje přesná definice nestandardní 
práce ani nestandardnosti. Obecně se nestandardnost pojí s nejistotou pracovní, ale též 
ekonomickou a sociální. Mnoho odborníků tudíž tvrdí, že nestabilnost musí být posuzována nejen 
ve vztahu k práci, ale též k  sociálnímu státu a dynamice domácností (například k bydlení).  

 
V tomto dokumentu se však můžeme o faktorech nesouvisejících s prací zmínit jen letmo. Ale i 
v samotném kontextu práce se diskutuje o tom, co lze za nestandardní práci považovat. Obecně 
se má za to, že žádný typ práce nelze automaticky považovat za nestandardní – skutečné 
zařazení závisí na národním ekonomickém a právním kontextu a na osobních podmínkách jedince. 
V některých členských státech (např. Švédsko) tak jsou dočasní agenturní pracovníci placeni i 
v době mezi jednotlivými pracovními poměry a mají práva srovnatelná s běžnými zaměstnanci, 
zatímco ve Velké Británii nejsou ani považováni za zaměstnance (jsou „pracovníky“ s omezenými 
právy).  
 
Práce na částečný úvazek, pokud si ji jedinec úmyslně vybral, nemusí být nestandardní, může se 
však jako více nestandardní jevit, pokud chtěl dotyčný pracovat na plný úvazek. Dalšími příklady 
nestandardní práce je práce „načerno“, zaměstnání falešně prezentované jako samostatná 
výdělečná činnost a zaměstnání migrantů bez pracovního povolení. McKay et al (2012) identifikuje 
čtyři faktory, podle nichž lze posoudit pracovní dohody a určit, zda se jedná o nestandardní 
zaměstnání: 
 

 Nejistota pracovního místa, ať už jde o krátkodobou smlouvu či zaměstnání, jehož trvání 
nelze předvídat; 

 Nízký plat či nedostatek příležitostí k jeho zvýšení; 

 „Podřadné“ zaměstnání, které neumožňuje využití sociálních a zaměstnaneckých práv a 
výhod sociálního zabezpečení; 

 Absence krytí kolektivní smlouvou či zastoupením odborů.  
 
Národní a mezinárodní statistiky mohou poskytnout určitou představu o vyšším výskytu určitého 
typu práce, což může naznačovat nestandardní práci (např. dočasná práce), nemohou nám však 
říci s jistotou, jaká je skutečnost  dle výše uvedených faktorů. Rozhovory, které jsme vedli 
s pracovníky partnerských organizací EPSU, poskytují lepší obrázek o různých formách 
nestandardní práce, která může v praxi ve zkoumaných sektorech existovat, tyto informace jsou 
však velmi kusé. 
 

Mladí lidé a nestandardní práce 
 

U mladých pracovníků je více pravděpodobné, že budou mít špatně placenou práci (v poměru ke 
zbývající části pracovního trhu). O nízké mzdě mluvíme, pokud pracovník pobírá dvě třetiny 
průměrné mzdy. Maitre et al (2012) konstatuje, že v 18 z 22 států EU je výskyt nízkého platu 
mnohem vyšší u osob pod 29 let než u osob starších (výjimkou jsou Česká republika, Litva, 
Slovensko a Estonsko). V Německu, Nizozemsku, Lucembursku a Irsku mělo nízký plat více než 
40 % mladých pracovníků – v Německu to bylo 57 % (ve srovnání s 14 % těch, kterým je 30–44 
let). 
 
Zvyšuje se počet mladých lidí, kteří pracují na částečný úvazek, i těch, kteří mají pracovní poměr 
na dobu určitou. Celkově stoupl poměr mladých pracovníků se smlouvou na dobu určitou z 35 % 
v roce 2000 na více než 40 % v roce 2009. Mladí lidé jsou čtyřikrát častěji zaměstnáváni 
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v pracovním poměru na dobu určitou než zbytek pracovníků (viz grafy na další straně). Pokud se 
podíváme na náš vzorek zemí, má ve Švédsku, Španělsku, Německu a Francii více než polovina 
všech pracovníků ve věku 16–24 let pracovní smlouvy na dobu určitou (Eurostat LFS pro 
2. čtvrtletí 2010). 

 
V Německu byly nestandardní úvazky úmyslně podporovány v několika vlnách reforem pracovního 
trhu. Práce na dobu určitou byla deregulována, za „minijoby“ (práci na částečný úvazek za 400 eur 
měsíčně či méně) se neodvádí sociální pojištění a byla zavedena „práce za jedno euro“, kdy jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní povinni pracovat za sociální dávky a příplatek 1,0 až 1,5 eura na hodinu 
(DGB 2012). 
 

 
Podíl pracujících ve věku 16–24 let se smlouvou na dobu určitou (Eurostat, 2. čtvrtletí 2010) 

 

 
 

 
 
Nárůst práce na částečný úvazek je vysvětlován hlavně růstem počtu osob tvrdících, že by raději 
pracovaly na plný úvazek. Je tomu tak zvláště ve Francii, Itálii, Španělsku a Velké Británii 

Graf 24: Pracovní poměry na dobu určitou (zaměstnanci) v % z celkového počtu zaměstnanců u 
mladých lidí (15–24) a dospělých (25–74), EU27. 

Zdroj: Eurostat, LFS 
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(Eurostat). Nedobrovolná práce na částečný úvazek je o něco častější u mladých než u jiných 
pracovníků, ale protože je mezi nimi mnoho studentů hodlajících pracovat pouze na částečný 
úvazek, musí být podíl u zbylé části mladých (kteří pracují na částečný úvazek nedobrovolně) ještě 
vyšší.  

 
Dalším indikátorem nestandardní práce je samostatná výdělečná činnost; ovšem její podíl se dle 
výzkumů pohybuje mezi mladými lidmi na velmi nízké úrovni a nemění se. Ale existují národní 
odchylky, v Řecku byl podíl falešné samostatné výdělečné činnosti mezi lidmi, kterým je 16–34 let, 
odhadován v roce 2008 na 16 % (uvedeno v: Kretsos 2011).  

 
Částečné nebo úplné vyloučení ze  systému sociálního zabezpečení je signálem, že daná osoba 
má na trhu práce nestandardní pozici. Tento faktor nebyl ve výzkumu konkrétně zkoumán, ačkoliv 
jsme si vědomi toho, že některé členské státy snížily dávky v nezaměstnanosti pro mladé 
pracovníky (například Velká Británie, Belgie). Kromě toho je u mladých v některých (ne ve všech) 
členských státech pravděpodobnější, že budou mít nejisté bydlení; tento motiv se objevil 
v odborářských kampaních ve Francii a Itálii. 

  
I relativní úroveň nejistoty pracovních míst – reálná či vnímaná – je faktorem přispívajícím 
k nestandardnosti zaměstnání. Je jasné, že vysoká úroveň nezaměstnanosti mladých lidí přispívá 
k obavám, zda budou schopni najít novou práci, pokud tu současnou ztratí. 
 
Jedním z faktorů, které přispívají k nestandardnosti a ovlivňují konkrétně mladé lidi, jsou zvláštní 
smlouvy o odborném zaškolení (vzdělávání učňů, odborné praxi či krátkodobých a dlouhodobých 
stážích), které se vyskytují téměř výlučně u mladých lidí a jsou často na dobu určitou, aniž by 
nutně existovala záruka, že po jejich skončení bude navázán trvalý pracovní poměr. Je často 
obtížné spočítat jejich četnost spočítat a vzhledem ke krátké platnosti těchto smluv může být pro 
odbory těžké tyto pracovníky kontaktovat.  

 

Mladí lidé ve vybraných zemích 
 

Průměrný podíl mladých lidí v EU na  populaci v produktivním věku je 16,8 %. Mezi zkoumanými 
zeměmi má nejvyšší podíl mladých lidí Nizozemsko – těsně nad 21 % – a nejnižší Řecko – 15 %.  
 
Nezaměstnanost mladých lidí je extrémně vysoká v jihoevropských zemích (viz mapu na straně 3): 
ve Španělsku se blíží 50 %, Řecko není moc pozadu, v Itálii činí 29 % a v Bulharsku kolem 27 % 
(zde do 4. čtvrtletí 2011 stoupla na 29 %). I Francie a Velká Británie vykazují vysokou míru 
nezaměstnanosti mladých – Francie 24 %, Británie 22 %. Do určité míry odpovídá vysoká 
nezaměstnanost mladých nízké úrovni dosaženého vzdělání – jako např. v Itálii, Řecku a 
Španělsku (Eurofound 2011) – zvyšující se nezaměstnanost absolventů vysokých škol v celé 
Evropě však ukazuje, že jde jen o částečnou příčinu celého problému nezaměstnanosti. 
 
V Německu, Nizozemsku a Švédsku je nezaměstnanost mladých lidí podprůměrná; existují zde 
rozsáhlé systémy odborných praxí. Též ale vykazují vysokou míru dočasných pracovních poměrů 
u mladých lidí, i když v Německu a Švédsku se tento poměr s rostoucím věkem rychle snižuje. 
Tento fakt může vypovídat o přechodu některých mladých lidí do stabilnějšího zaměstnání, 
konfederace odborů DGB v Německu ale uvádí, že pouze 7 % těch, kteří po období bez práce 
nastoupili do pracovního poměru na dobu určitou, byli po dvou letech stále ještě zaměstnáni (DGB 
2012).  
 
Ve Španělsku je vysoký výskyt práce na dobu určitou mezi mladými lidmi doprovázen nízkým 
počtem přechodů z dočasné práce do trvalého pracovního poměru. V Nizozemsku i Švédsku je 
rovněž hojný výskyt práce na částečný úvazek mezi mladými, ačkoliv v Nizozemsku je tento typ 
práce z větší části dobrovolný a souvisí s prací během řádného denního studia (V roce 2010 udalo 
tento důvod práce na částečný úvazek 82 % osob). V Německu je práce na částečný úvazek u 
mladých lidí méně obvyklá než u jiných pracovníků a její výskyt se snižuje. 
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Bulharsko hlásí velmi nízkou míru pracovních poměrů na částečný úvazek a na dobu určitou mezi 
mladými lidmi (i mezi staršími pracovníky). Je zde též nejvíce mladých lidí v Evropě v tzv. skupině 
NEET – tedy lidí, kteří nemají zaměstnání, nevzdělávají se ani se neúčastní odborné praxe. 
Rovněž Česká republika uvádí nízký výskyt částečných úvazků u mladých (9 % těch, kteří pracují), 
ale je zde relativně málo lidí ve skupině NEET.  

 
Nedobrovolná práce na částečný úvazek mezi mladými lidmi je velmi častá ve Francii a Itálii; na 
střední úrovni, která se ovšem zvyšuje, je ve Velké Británii.  
 
Téměř všechny dotazované partnerské organizace EPSU zdůraznily, že mladí lidé byli 
v hospodářství obecně zejména tvrdě postiženi během recese i zvýšením nejistoty zaměstnání ve 
veřejných službách následkem úsporných opatření. Partneři upozorňovali na stále citlivější situaci 
v oblasti zaměstnání v rámci celé ekonomiky a dramatické omezení příležitostí ke vstupu do 
sektoru veřejných služeb.  

 

Mladí pracovníci a veřejné služby 
 
Zaměstnání mladých pracovníků ve veřejných službách 
 
Tabulka 1 obsahuje data z Přehledu pracovních sil Eurostatu, udávající podíl pracovních sil 
mladších 25 let ve třech sektorech, a to pro 27 států EU a deset vybraných členských států. Tato 
čísla jsou též porovnána s podílem všech zaměstnanců a s podílem populace v produktivním věku 
mladší 25 let. 

Tabulka 1: Procentuální podíl mladých pracovníků (15–24) vůči všem zaměstnancům, 2. čtvrtletí roku 
2011 

 

 

Všechny 
obory a 
služby  

Elektřina, 
plyn 

Vodárny a 
kanalizace 

Veřejná správa, 
obrana, sociální 
zabezpečení 

Zdravotnictví, 
sociální 
práce 

Poměr mladých 
na populaci 
v produktivním věku 

EU (27) 9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

Bulharsko 6,1 - - - - 17,9 

Česká rep. 6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

Francie 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Německo 11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Řecko 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Itálie 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Nizozemsko 15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Švédsko* 10,9 - - 3,7 8,4  

Španělsko 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

V. Británie 12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Zdroj: Eurostat, * Švédsko – čísla jsou z roku 2010 

 
V případě Bulharska byla velikost vzorků z jednotlivých oborů příliš malá pro publikaci ve 
statistikách Eurostatu, bulharské zdravotnické odbory však poskytly některá národní data. Ta 
uvádějí pouze 500 pracovníků mezi 15 a 24 roky ve vodárenství, 6 200 ve veřejné správě a 1 500 
ve zdravotnictví a sociálních službách. Ve srovnání s tím bylo 52 200 mladých lidí zaměstnáno ve 
velkoobchodu a 35 200 v hotelech, restauracích a cateringu. 
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Veřejná správa  
 

V zemích zahrnutých v této zprávě činil podíl mladých pracujících vůči všem pracujícím ve veřejné 
správě od 1,5 % v Itálii po 8,3 % v Německu.  

 
Čísla publikovaná španělskou vládou během jejího předsednictví v roce 2010 ukázala, že 
v centrální státní správě pracovalo pouze 1,5 % žen a 1,2 % mužů mladších 30 let. V roce 2011 
celkově toto číslo (včetně místní a regionální správy) činilo 3,1 %.  
 
Statistika publikovaná britskou vládou ukázala, že v roce 1991 bylo 30 % státních zaměstnanců 
mladších 30 let, ale do konce března 2011 se toto číslo snížilo na 12 % (Knihovna Dolní sněmovny 
2012). V místní správě ve Velké Británii bylo v roce 2010 jen 5,9 % pracovníků mladších 25 let 
(zdroj – Local Government Association).  
 
Co se Francie týká, čísla za rok 2009 uvádějí 12,9 % státních zaměstnanců v nemocnicích 
mladších 30 let, ale pouze 10 % z pracovníků ministerstev a 7,3 % z pracovníků regionální státní 
správy. 
 
Je třeba poznamenat, že v žádné hodnocené zemi nedosahoval podíl mladých ve veřejné správě 
jejich podílu v ekonomice jako celku (např. 5,1 % v Itálii, 11,0 % v Německu). Ve většině případů 
byl rozdíl značný – ve Švédsku bylo téměř 11 % zaměstnaných pracovníků mladších 25 let, ale 
v sektoru veřejné správy to bylo méně než 4 % pracovníků. 
 
OECD došla v nedávné zprávě o vládních strukturách k podobnému závěru ohledně stárnutí 
pracovníků ve veřejné správě: „Podíl pracovníků státní správy, kterým je 50 a více let, je v průměru 
o 26 % vyšší než podíl této skupiny na celkovém počtu pracovních sil“ (OECD 2011). 

 
Očekává se, že redukce míst napříč celou veřejnou správou bude pokračovat. V tomto sektoru 
nyní ubývá míst nejvíce – jedno ze tří míst v rámci celé EU (Evropský monitor pro restrukturalizaci). 
Dle čísel Průzkumu pracovních sil zmizelo ze sektoru  veřejné správy v Evropě mezi 1. čtvrtletím 
roku 2008 a 4. čtvrtletím roku 2012 více než 165 000 míst pro mladé lidi. 

 
Zdravotnické a sociální služby 
 

Na rozdíl od veřejné správy počet pracovních míst ve zdravotnictví a sociálních službách roste – 
mezi prvním čtvrtletím roku 2008 a prvním čtvrtletím roku 2011 o 7 % (Evropský monitor pro 
restrukturalizaci). 
 
Podíl mladých ve zdravotnictví a sociálních službách činil od 2,5 % v Itálii až po 11,6 % v Německu. 
V případě Německa je tento podíl vyšší než počet mladých v ekonomice jako celku. Jedná se 
o jeden z několika málo případů, s nimiž jsme se setkali, kdy veřejné služby zaměstnávaly 
procentuálně více mladých než zbytek ekonomiky. Vlastní čísla italského odborového svazu FP-
CGIL ukazují, že ve veřejném zdravotnictví bylo zaměstnáno pouze 2 500 z 680 000 pracovníků 
mladších 25 let (0,4 %). 
 
Vodárenství, plyn a energetika 
 
Nejlepšího výkonu v tomto sektoru dosáhlo opět Německo (10,4 % v sektoru elektřiny a plynu), 
nejhorší byla Itálie (2,9 % ve vodárenství a kanalizacích). V celé Evropě, a to i mezi dočasnými 
pracovníky se však podíl mladých snižoval (viz grafy na straně 23), což naznačuje, že takováto 
flexibilní forma práce nemusí nutně zvyšovat šance mladých na zaměstnání. 
 
Obecný trend 
 
Výzkum aktuálního trendu v zaměstnání mladých lidí napříč sektory obecně ukazuje, že tendence 
je klesající, ačkoliv je méně znatelná v energetice, vodárenství a plynu; dobré výsledky jsou 
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zvláště v Německu. Od roku 2008 vykazuje pokračující pokles počtu a poměru mladých pracujících 
zejména veřejná správa.  
 
Italský respondent například uvedl, že podíl pracovníků mladších 35 let ve veřejném sektoru 
dosahoval v roce 2010 poloviny počtu z roku 2001. Partner ze Španělska sdělil, že v posledních 
letech nejsou  v sektoru veřejných služeb přijímáni téměř žádní pracovníci (bez ohledu na věk).  
 

Tendence vedoucí k nestandardnímu zaměstnání  
 
Jak bylo zdůrazněno v části o nestandardní práci, není identifikace nestandardní práce jednoduchá. 
V tomto krátkém výzkumu jsme se museli spolehnout na identifikaci těch typů práce, kde by se 
mohla vyskytovat nestandardnost, a dále na detailnější popisy od partnerů EPSU poukazující na 
praxi ohledně nejisté práce. Proto pojednáváme o práci na částečný úvazek i o dočasné práci, ale 
pouze jako o názorných oblastech, kde se lze s nestandardností setkat. 
 
Práce na částečný úvazek u mladých pracovníků v celé EU 27 již v roce 2010 nebyla ve veřejných 
službách častější než obecně v průmyslu a službách (poslední dostupná čísla Eurostatu). Je ale 
mnohem častější ve Francii, Itálii a Švédsku – ve Švédsku například 62 % mladých pracovníků ve 
veřejných službách pracuje na částečný úvazek, ve srovnání se 49 % v celé ekonomice. Tento 
podíl je vysoký i mezi mladými lidmi v Nizozemsku, ale platí též pro zbytek ekonomiky. Naopak ve 
Velké Británii je podíl výrazně méně častý – 29 % mladých lidí ve veřejných službách pracuje na 
částečný úvazek (39 % celkově). Na tato čísla je nutno nahlížet s určitou obezřetností, jelikož 
zahrnují vzdělávací instituce, kde se mladí pracovníci i práce na částečný úvazek mohou 
vyskytovat častěji.  

 
V Nizozemsku (kde se rozhovory zaměřily zejména na zdravotnictví a sociální péči) dnes mají 
začínající pracovníci častěji smlouvy na dobu určitou nebo částečný úvazek. Toto platí zvláště pro 
domácí péči a péči o starší osoby, kde mohou být uzavírány smlouvy pouze na 12 hodin týdně po 
dobu devíti měsíců. Jedná se o reakci na škrty v  dotacích centrální vlády pro poskytovatele 
veřejné péče. Smlouvy stávajících pracovníků zůstaly v platnosti, ale existuje vysoká fluktuace 
(18 % ročně) a s novými pracovníky jsou uzavírány smlouvy s horšími podmínkami.  
 
Všude se kvůli škrtům v rozpočtu objevuje tlak na flexibilitu: větší využití práce na směny a dle 
potřeby v primární a akutní zdravotní péči – ale zdá se, že mladí lidé jsou méně ochotni akceptovat 
nové metody. Agentury jsou málo využívány, s výjimkou specifických odborností, jako jsou 
anesteziologie a zvláštní péče. Převládající formou nestandardní práce je využití flexibilních smluv 
na částečný úvazek na 16 až 30 hodin týdně. Smlouvy na dobu určitou jsou u nově pracujících 
obvyklé – jeden rok zkušební doby je opakován až po čtyři roky. Pracovní legislativa využití 
takovéto flexibilní práce umožňuje, ale mladí pracovníci obvykle nezůstávají dlouho, takže dochází 
k vysoké fluktuaci personálu. 

 
Ve švédských zdravotnických službách je práce prostřednictvím agentur práce též vzácná a práce 
na částečný úvazek, i když je obvyklá, se týká spíše starších pracovníků než mladých. 
V pečovatelských domech je ovšem rozšířeno ujednání o platbě pouze dle počtu odpracovaných 
hodin nebo smlouva o práci dle potřeby, což postihuje zejména mladé lidi; na základě tohoto 
modelu jich pracuje 10 000. Rovněž se bude ze strany místní správy zvyšovat zajištění primární 
zdravotní péče prostřednictvím soukromých lékařů (Arbetsförmedlingen 2011), což pravděpodobně 
ovlivní typ míst dostupných mladých lidem. 
 
Snížení minimální mzdy pro mladé na 84 % hodnoty u starších 25 let již bylo provedeno v Řecku, 
zatímco pracovníci ve věku 17–19 let mají ještě nižší sazbu. 

 
Ve Velké Británii jsou mladí pracovníci nadprůměrně zastoupeni mezi agenturními pracovníky a 
u jiných dočasných prací. Tyto informace sdělil respondent ve Velké Británii – ve veřejných 
službách je stále více běžný outsourcing.  
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V Německu jsou mladí pracovníci nepřiměřeně zastoupeni mezi dočasnými pracovníky – zvláště 
ve skupině se smlouvami na dobu určitou (DGB 2012). Celkem mají dvě třetiny mladých 
pracovníků smlouvy na dobu určitou, ačkoliv toto číslo zahrnuje relativně vysoký počet učňů 
(OECD 2012).  
 
Odborový svaz Ver.di, německý partner EPSU, oznámil, že počet pracovníků ve veřejných 
službách na plný úvazek s trvalým pracovním poměrem za posledních 20 let klesl na polovinu. 
Mladým pracovníkům, již prošli přijímacími zkouškami v sektoru veřejných služeb, jsou nabízeny 
smlouvy na dobu určitou, na které se nevztahují kolektivní smlouvy. V důsledku toho jsou tito 
pracovníci pod tlakem, aby akceptovali nižší plat, aby si po vypršení smlouvy zajistili její 
prodloužení. DGB (2012) též uvádí, že z hodnocených oborů se „minijoby“ vyskytují zejména ve 
zdravotní a sociální péči. Tyto práce vykonávají zejména ženy a v e velké míře jsou zastoupeny 
mladší (pod 20 let) i starší (nad 64 let) pracovnice. 
 
V roce 2003 se ve Španělsku konaly protesty proti zvýšenému využití nestandardní práce ve 
veřejných službách, zvláště v regionální správě. Tlak na rozpočty a zvýšená poptávka po službách 
vedly k tomu, že samospráva začala zneužívat dočasné smlouvy. Podíl dočasných smluv mezi 
státními zaměstnanci stoupl z 9,4 % v roce 1987 na 22,8 % v roce 2004. Nejvýznamnější byl podíl 
v samosprávě (29,7 %) a zdravotní péči (29 %). Od roku 1999 je počet mladých lidí zaměstnaných 
na dobu určitou ve veřejném sektoru vyšší než v soukromém sektoru (Miguelez 2005). Účastník 
průzkumu uvedl, že ve veřejném sektoru nejsou žádní agenturní pracovníci.  
 

Velmi krátkodobé smlouvy byly nabízeny mnoha mladým pracovníkům v tzv. kategorii „B“ (většinou 
administrativa) ve Francii. Standardně se jedná pouze o 78 hodin měsíčně a v případě pracovníků, 
kteří jsou najímáni přes agentury, může jít o práci pouze na jeden nebo dva týdny. Během 
rozhovoru s francouzským partnerem byla zjištěna rozšířená praxe zaměstnávání mladých lidí na 
velmi krátkou dobu, často bez smluv, jako vedoucích zábavných programů („animátoři“). Děje se 
tak z popudu místních starostů, u nichž se zdá, že se stále více chovají jako podnikatelé. Mladí 
pracovníci v centrální správě mají výrazně méně často pevný status (definitivu) než starší 
pracovníci.  
 
Změny v ochraně pracovního trhu v Itálii způsobily, že mladí pracovníci mají méně práv a 
respondent z FP-CGIL odhadl, že se u 50 % prací jedná o nestandardní práce. Ve veřejné správě 
a zdravotnictví je ale málo nových pracovních míst. S ohledem na výdajové škrty se snižuje počet 
smluv na dobu určitou a je zastaveno přijímání nových pracovníků.  
 
Zvýšený výskyt nestandardních forem práce mezi mladými lidmi je podle všeho zárukou jen 
omezené ochrany před nezaměstnaností. Naše pohovory naznačily, že tito lidé jsou naopak 
zranitelnější ztrátou práce. Toto potvrzuje zjištění O’Higginse (na základě analýzy výzkumu 
pracovních sil pro EU 27), že čím snazší je využití dočasných smluv u mladých pracovníků, tím 
vyšší je jejich nezaměstnanost. Autor ovšem nezjistil odpovídající zlepšení zaměstnanosti 
v zemích s „flexibilnějšími“ trhy práce (O’Higgins 2012).  
 

Školení, učňovské praxe, stáže 
 
Podle O’Connella (2005), který zkoumal situaci v Irsku, je u zaměstnanců ve velkých organizacích 
a veřejném sektoru větší pravděpodobnost lepšího školení než pracovníci z menších organizací či 
soukromých firem. Podobně došla nizozemská studie k závěru, že interní školení či vzdělávání 
bylo v roce 2009 nejčastěji (v 77 %) nabídnuto pracovníkům ve veřejné správě (de Jong 2011). Dle 
údajů z pohovorů se však zdá, že poskytování této výhody v sektoru veřejných služeb je pod 
tlakem. 
 
Bylo sděleno, že v nizozemském zdravotnickém sektoru musí být minimálně 3 % rozpočtu určena 
na vzdělávání. Do této hodnoty je však zahrnut i profesní rozvoj, nejedná se tedy o opatření 
určené konkrétně mladým lidem. Existuje kolektivní smlouva upravující využití stážistů a 
stanovující jejich platební sazby. Součástí této smlouvy je ustanovení, že stážisté nejsou 
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započítáváni do celkového počtu zaměstnanců, nejsou tedy využíváni místo zaměstnanců 
s trvalým pracovním poměrem. Existoval systém sponzorování stážistů, ten ale vymizel. 
Zaměstnavatelé by jej nyní rádi obnovili a diskutují se státem o zřízení fondu pro vzdělávání 
zaměřené na pracovníky v nemocnicích. Odbory se této diskuze neúčastní. Stážisté 
v nizozemském zdravotnictví dostávají 300 eur měsíčně při stážích přesahujících 6 týdnů – takže 
se zaměstnavatelé snaží je přijímat na dobu kratší než 6 týdnů. Mladí stážisté si raději nestěžují, 
protože jsou odkázání na dobrou vůli zaměstnavatele. 
 
V roce 2009 v Řecku oznámila nastupující vláda strany PASOK ukončení smluv s 50 000 stážisty 
ve veřejném sektoru. 

 
Dotazovaný Ital uvedl, že v italské veřejné správě je 200 000 nestandardních pracovníků. Největší 
skupinu mladých pracovníků tvoří 80 000 osob, které mají smlouvy o „trvalé spolupráci“ (tzv. 
„CoCo“), na něž se nevztahuje kolektivní vyjednávání – ve skutečnosti pracují jako stážisté 
s nízkým platem. Změna na trvalý pracovní poměr se ve veřejném sektoru provádí na základě 
konkursu se zkouškami. 70 000 mladých v nich uspělo, ale nedostali pracovní místa, která 
v některých případech zanikla v důsledku rušení pracovních pozic. 
 
Smlouvy o odborné praxi s trváním až dva roky zůstávají, ale čelí stejné politice škrtů. Ve veřejném 
sektoru neexistují dle italského partnera učňovské poměry, ale existují praktikantské pozice ve 
státní správě vytvořené na základě dohod s univerzitami. V případě zdravotnictví a jako součást 
vzdělávání sester existuje kategorie povinného stážisty, který má specifická práva. 
 
Přístup k práci v sektoru veřejných služeb ve Španělsku lze získat prostřednictvím systému 
zkoušek „opsiciones“, ale dramaticky se snížil počet přijímaných pracovníků. Ve veřejných 
službách je nyní zaměstnáno velmi málo mladých lidí. V ostatních sektorech ekonomiky se 
dochází k omezení zaměstnaneckých práv. Čerstvým absolventům jsou nabízena takzvaná 
praktikantská místa, což je jednoduše práce za snížený plat. 
 
Podle odborového svazu Unison prováděli některé kvalitní orgány místní správy Velké Británie 
(např. rady hrabství Yorkshire a Kent) specifická opatření, aby mohli mladí lidé pracovat a měli 
k dispozici nabídku učňovských poměrů, ale jedná se o kroky na místní úrovni. Příručka pro 
zaměstnance rady hrabství Kent zahrnuje specifická ustanovení pro placenou dobu vyhrazenou 
pro školení a vzdělávání. Úřad má též vyhrazenou skupinu zaměstnanců pro mladší zaměstnance 
(„Skleník“), která mladým umožňuje sdílet své názory pomocí sociálních médií a uplatňuje systém 
„stínování“ zkušených zaměstnanců mladými, který pomáhá při kariérním rozvoji. 
  

Speciální programy pracovního trhu pro mladé lidi  
 
Ve Francii existuje systém „CIVIS“, jehož cílem je zajištění opětovného vstupu na pracovní trh. 
Jeho součástí je také až šestiměsíční mentoring pro 70 000 mladých lidí ve věku 18–25 let. 
Statistická služba DARES však informuje, že pouze 38 % těchto mladých přešlo do trvalého 
zaměstnání. Celkem mělo v roce 2010 23,7 % pracujících mladých lidí praktikantské smlouvy, což 
bylo o tři procentní body méně než v roce 2007 (Le Monde, 20. června 2011). 

 
V České republice je zaváděn systém dotací na pracovní místa pro osoby mladší 30 let, které byly 
registrovány jako nezaměstnané déle než pět měsíců. Tímto budou zajištěny smlouvy na částečný 
úvazek a školení až pro 5 000 pracovníků. Není však jasné, jestli se tento systém bude týkat 
veřejného sektoru (Hala 2011, EIRO). 
 
Současná i předchozí britská vláda podnikla kroky ke zvýšení počtu učňů. Dle respondenta 
z odborů Unison jich však bylo ve veřejném sektoru procentuálně méně než v soukromém.  
 
V Bulharsku existuje několik speciálních pracovních programů pro osoby mladší 29 let. Za zmínku 
stojí zejména program „Začátek kariéry“, který poskytuje mladým nezaměstnaným absolventům 
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možnost šestiměsíčního zaměstnání ve veřejné správě. Vztahuje se i na soukromý sektor, ale 
v roce 2010 bylo díky programu zaměstnáno pouze 669 mladých pracovníků.  

 

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání 
 

Kolektivní smlouva pro veřejný sektor v Itálii stanovuje maximální počet agenturních pracovníků na 
7 %, ale v praxi nejsou agenturní pracovníci příliš využíváni, jelikož jsou považováni za příliš drahé. 
V roce 2010 bylo z 2,2 milionů pracovníků ve veřejném sektoru 12 500 agenturních. Naproti tomu 
existuje 800 000 smluv na dobu určitou. 
 
Zákon v Itálii z roku 2006 poskytl možnost „stabilizace“ nestandardních pracovníků ve veřejné 
správě – v praxi přechod z pracovního poměru na dobu určitou na poměr na dobu neurčitou. 
Minulá vláda se proti opatření postavila a cesta ke stabilizaci padla za oběť této opozici, škrtům a 
zastavení náboru pracovníků. Zatímco v roce 2008 na trvalý poměr přešlo 10 069 dočasných 
pracovníků, do roku 2010 klesl jejich počet na pouhých 3 496.  

 
Ve  zdravotnictví v Nizozemsku stanovují kolektivní smlouvy, že se smlouvy na dobu určitou po 
jednom roce mají změnit na trvalé. Dotazovaná osoba však uvedla, že toto je těžké kontrolovat, 
protože zaměstnavatelé se snaží opakovaně prodlužovat smlouvy na dobu určitou a mladí mají 
značné obavy o práci, takže si nestěžují. Od stážistů se neočekává práce bez dozoru, ale odbory 
se obávají, že se může jednat o běžný jev. Během kampaně zaměřené na upozornění na 
problémy s flexibilní prací odbory přijaly 1 500 telefonátů, ze kterých vyplynulo, že často dochází k 
práci bez dozoru. 

 
Platnost dřívější dohody, na základě které měla španělská veřejná správa převzít určitou 
odpovědnost za krizi nabídnutím nových volných míst přednostně mladším pracovníkům, byla 
pozastavena po škrtu 5 % platů ve veřejném sektoru. 

 
V německém energetickém sektoru je odborná praxe uváděna jako obvyklá součást kolektivního 
vyjednávání, včetně stanovení počtu učňů a jejich přechodu do trvalého pracovního poměru.  

 
S ohledem na využití agenturních zaměstnanců ve Francii je těžké zlepšit smluvní podmínky, 
protože neplatí žádná kolektivní smlouva a mladí se musejí spolehnout na minimální zákonná 
ustanovení. Platnost dohody o odborné praxi, která podpořila zaměstnavatele, aby zaměstnali 
pracovníky až na pět let praxe se státní podporou ve výši 80 %, byla pozastavena Sarkozyho 
vládou. Ovšem v sektoru vodárenství, které stále více přechází do rukou státu, potřeba výcviku 
kvalifikovaných pracovníků vedla ke zvýšenému počtu stážistů přijímaných do městských 
vodárenských společností. Odbory se pokouší vynutit si dohody upravující odborné praxe a stáže, 
ale často se musejí spolehnout na státní legislativu, která nebere v úvahu novější formy práce, 
jako jsou kratší pracovní doba a krátkodobé smlouvy. 

 
Kolektivní dohody ve Velké Británii se zaměstnáváním mladých pracovníků příliš nezabývají, 
ačkoliv k tomuto tématu probíhají diskuze v Národní zdravotní službě (ovšem zatím nevedly 
k dohodě). 

 
Plán švédské vlády na zaměstnávání mladých byl po konzultaci s odbory revidován a zahrnuje 
„záruku“ práce pro osoby nezaměstnané déle než tři měsíce. Finální fáze programu zahrnuje stáž, 
která by měla vést ke stálému místu. V této fázi je dnes 212 mladých lidí, někteří z nich ve 
veřejném sektoru. Státní prostředky pro zaškolení těch, kteří již pracují, jsou však kvůli finančním 
škrtům rušeny.  

 

Úloha veřejného sektoru 
 
Italské veřejné služby kdysi byly považovány za vzor, s určitým zohledněním zásluhovosti, ale už 
tomu tak není. Ve veřejném sektoru je nyní dle našeho respondenta těžší získat místo. Veřejný 
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sektor přijal v roce 2010 méně než 53 000 pracovníků a ve zdravotnictví a státní správě více 
zaměstnanců v tomto roce zaměstnání opustilo, než kolik jich do něj nastoupilo. 

 
Francouzské veřejné služby, zvláště státní, mají dle našeho respondenta velmi špatnou 
perspektivu, ačkoliv existuje snaha upravit výuku ve školách tak, aby byli absolventi pro veřejné 
služby lépe připraveni. Od roku 2007 mají zaměstnavatelé povinnost zajistit pouze 20 hodin 
externího školení za rok, což není dle názoru odborů dostatečné. Sektor je pod tlakem, takže 
ačkoliv stále je kvalitnějším zaměstnavatelem z hlediska zabezpečení a minimálního platu, už není 
tak příkladným zaměstnavatelem jako dřív.  

 
Zdravotnické organizace v Nizozemsku byly dříve velmi aktivní a nabízely smlouvy sestrám – 
čerstvým absolventkám zdravotnických škol. Existovaly zde praktikantské smlouvy na tři roky a 
devět měsíců s odbornou praxí v zaměstnání. Ty již neexistují a většina zaškolení se odehrává v 
učebnách. Práce ve veřejném sektoru nikdy nebyla atraktivní, ale nyní mizí i jistota. Současně 
omezený nábor posiluje bariéru mezi mladými a starými pracovníky. Staří jsou vnímáni jako ti, kteří 
zabírají místa. Důvodem je to, že předčasný odchod do důchodu již není možný a zaměstnanci 
musejí pracovat do 67 let. 
 
Některé místní úřady ve Velké Británii se prezentují jako zaměstnavatelé na veletrzích pracovních 
míst a na univerzitách. Zákonné povinnosti plní často lépe než soukromý sektor, zejména 
při eliminaci diskriminace (např. kvůli věku). Ovšem škrty toto ztěžují. Mladí lidé musejí často 
využít nabídky agentur nebo uzavřít smlouvu na dobu určitou, aby mohli pracovat. Značný dopad 
měla na veřejné služby privatizace, zejména na méně placené úvazky, které jsou čím dál více 
uzavírány jako flexibilní a potenciálně nestandardní. 
 
Ve Švédsku – navzdory státní koncepci zaměstnávání mladých – nyní nedostávají praktikantky na 
pozici poporodní asistentky trvalé pracovní poměry. Před deseti lety mohli mladí lidé začít pracovat 
ve zdravotnictví prostřednictvím letních brigád. To je nyní mnohem těžší, protože konkurence je 
mnohem větší a příležitostí méně. V nemocnicích existuje značná volnost ve výkladu kolektivních 
smluv při nabízení zaměstnání, a to i na úrovni jednotlivých oddělení.  
 
Je známo, že pozice mladých lidí na pracovním trhu je složitá. Většina států má programy 
zaměřené na podporu mladých lidí při hledání zaměstnání nebo alespoň na získání praxe a 
zlepšení pozice na trhu. Evropská komise samotná, zvláště svou iniciativou Mládež v pohybu 
(Youth on the Move) z roku 2010, se též zaměřuje na zlepšení vyhlídek mladých uchazečů o práci 
jejich vzděláváním a odbornou praxí, na usnadnění mobility při studiu a zaměstnání a na zajištění 
nového rámce pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí. V tomto kontextu federace EPSU 
uskutečnila tento průzkum. Tato iniciativa však nevypovídá nic o roli veřejného sektoru jako 
zaměstnavatele, pouze o jeho podpoře zaměstnávání mladých někde jinde (například 
prostřednictvím úřadu práce či vzdělávání). 
 
Na námi zkoumaných zprávách o zásazích do národního trhu práce a na rozhovorech s lidmi 
z partnerských organizací ESPU stojí za pozornost, že pouze málo iniciativ zaměřených na mladé 
lidi má formu zaměstnání ve veřejném sektoru (a žádné výlučně tímto způsobem). Zdá se, že je to 
pokračování trendu, pozorovaného již dříve. Studie Světové banky publikovaná v roce 2007 
konstatovala, že zatímco přímé zaměstnávání mladých využívaly ke zmírnění jejich 
nezaměstnanosti jednotlivé státy v USA a Kanadě, v Evropě nic takového nebylo zjištěno 
(Betcherman et al 2007). Obdobně z analýzy European Employment Observatory, Youth 
employment measures 2010 (publikované v únoru 2011), nevyplývají žádné iniciativy v podobě 
zásad ohledně role státu jako zaměstnavatele. Jeden či dva respondenti uvedli, že dřívější 
iniciativy, které mohly pomoci mladým pracovníků k zaměstnání ve veřejném sektoru, byly 
zastaveny – buď kvůli změně vlády, nebo jako výsledek úsporných opatření. 
Zdá se, že politika Komise se zaměřuje na omezení příliš časného ukončení studia a zvýšení 
počtu mladých, kteří studují dále na vyšších stupních škol. I když je zřejmé, že mladí lidé 
s nedostatečnou kvalifikací hůře hledají zaměstnání, není tím řečeno, že zlepšení obecné úrovně 
kvalifikace přispěje ke snížení nezaměstnanosti nebo ekonomické neaktivity. Zprávy od 
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partnerských organizací, zvláště těch spjatých s veřejnou správou, poukazují na rostoucí neochotu 
k zaměstnávání mladých lidí ve veřejných službách bez ohledu na jejich kvalifikaci a na to, že ve 
skutečnosti i mladí lidé s kvalitním vzděláním  ztrácejí možnost se v těchto službách uchytit. 
 
Většina z dotazovaných též zdůraznila, že mimo veřejné služby dochází k omezování 
zaměstnaneckých práv způsobem, který má dopad zejména na mladé pracovníky. Výsledné 
nejisté pracovní smlouvy činí mladé lidi zranitelnější ekonomickou krizí a úspornými opatřeními. Co 
se pracovních míst týká, potvrzuje tato studie pozici zastávanou Evropskou nadací, že „politika 
vlád vůči mladým lidem obecně klade důraz na zapojení mladých do práce bez ohledu na kvalitu 
nabízených míst“ (Eurofound 2011a). My bychom zašli ještě dále – zdá se, že i méně hodnotná 

místa pro mladé se v některých částech veřejného sektoru stávají nedostatkovou komoditou – a 
opět, Nadace nezmiňuje žádné specifické strategie na podporu aktivity na trhu práce, jejichž cílem 
by bylo využití státu jako zaměstnavatele. 
 
Dle jednoho britského akademika si mohou vlády v konfrontaci se současnou finanční krizí vybrat 
– buď mohou přímo vytvořit pracovní místa („tradiční postup ke zmírnění dopadů ekonomického 
cyklu“), nebo mohou eliminovat „privilegia“ pracovních sil ve veřejném sektoru (např. týkající se 
platu, definitivy nebo penzí) (Parry 2011). Vypadá to, že většina vlád v EU si vybrala druhou 
možnost. 
 
Tento postup může být považován za krátkozraký. Evropská Nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek vypočítala, že nástup pouze 10 % lidí ze skupiny NEET v Evropě do práce 
by ušetřil (dle konzervativního odhadu) 10 miliard eur veřejných výdajů za rok (Eurofound 2011a). 
Znamená to, návrat ke snaze o zaměstnání mladých lidí by byl pro státní finance efektivní investicí. 
Toto opatření dává větší smysl než návrh OECD týkající se využití jevu stárnutí pracovních sil ve 
státních službách, dle kterého „by očekávaná vlna odchodu do penze mohla umožnit 
restrukturalizaci pracovních sil snížením počtu zaměstnanců“ (OECD 2011). 
 
Tato zpráva do značné míry ukazuje, že pokud se mezi mladými lidmi ve veřejných službách 
vyskytuje relativně málo nestandardních míst, je to proto, že kvůli již dříve se vyskytujícímu 
nestandardnímu charakteru tato místa v námi zkoumaných sektorech do značné míry zanikla. Toto 
v takové míře neplatí v elektrárenství, plynárenství a vodárenství. Jedna či dvě zprávy a několik 
statistik z těchto sektorů uvádějí, že učňovské poměry a jiná odborná praxe pro mladé pracovníky 
pokračují (např. v Německu a Francii). Je možné, že protože se jedná o kapitálově náročná 
odvětví, náklady na zaměstnance představují relativně malý podíl celkových nákladů, pokud by se 
ovšem neobnovil přísun kvalifikovaných pracovníků, mohlo by to mít katastrofické důsledky. 
 
Zdá se, že ve zdravotnictví škrty a restrukturalizace dopadají na frekventanty odborné praxe. Ti 
zjišťují, že mají jen omezené vyhlídky na trvalý pracovní poměr ve zvoleném oboru. Mezitím 
přijímá rostoucí sektor sociální péče mladé lidí na nejrůznější typy flexibilních smluv – na částečný 
úvazek, např. s možností pružné pracovní doby.  
 
Veřejná správa v Evropě se stala doménou zaměstnanců středního až důchodového věku, téměř 
bez možností pro mladé, bez ohledu na kvalitu jejich kvalifikace. Nebrali jsme ale v úvahu situaci 
mladých ve službách spoléhajících na outsourcing a v privatizovaných službách, ačkoliv byly 
během rozhovorů několikrát zmíněny. Toto je slabina využívání dat Eurostatu – někdy nemusí být 
možné identifikovat některé pracovníky dle sektorů, ve kterých pracují. Místo toho jsou uvedeni 
v sektoru působení přímého zaměstnavatele – obecně v sektoru soukromých služeb. 
 
Za popsaných okolností příliš nepřekvapí, že jsme se nesetkali s téměř žádnými iniciativami na 
podporu kariérního rozvoje mladých nebo na zlepšení kvality práce, kterou vykonávají. Většina 
našich respondentů uvedla, že zaměstnavatelé opustili dřívější praktiky, které mohly přispět 
k pokroku v kariéře nebo k nahrazení smlouvy na dobu určitou trvalým pracovním poměrem (což je 
jeden z příkladů zlepšení kvality pracovního zařazení). Mezi prohlášeními vlád o potřebě zlepšovat 
zaměstnanost mladých lidí a skutečném poskytování práce mladým lidem v sektoru veřejných 
služeb na straně druhé je obecně propastný rozdíl. 
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Tímto nechceme říci, že veškerá vina spočívá na zaměstnavatelích ve státním sektoru. V řadě 
rozhovorů byla zmíněna nepřátelská atmosféra vůči veřejným službám, která odrazuje mladé lidi 
od práce v nich. Není pochyb, že odbory v celé Evropě věnují značné úsilí obraně těchto služeb a 
příslušných zaměstnanců. Tato situace je často líčena médii jako hájení neoprávněných privilegií, 
čímž je vytvářena snaha o stanovení odlišných zájmů mezi pracovníky soukromého a veřejného 
sektoru.  

 

Iniciativy odborů  
 

Odbory v Nizozemsku nepřistoupily na nižší platy pro osoby ve věku 16–21 let, s poukazem na 
diskriminaci a při vědomí toho, že po pracovnících ve zdravotnictví bude stále poptávka (a tedy že 
nebudou ohroženy vyhlídky na práci). Ovšem poté, co vznikla Síť mladých EPSU, začaly se 
zdravotnické odbory NU’91 ptát, co dělají pro své mladé členy. Mladí členové vyplnili dotazník na 
téma, co od odborů čekají a zda se chtějí více zapojit. S ohledem na výsledky je zřizována síť, 
zpočátku jsou uplatňována sociální média. Odbory doufají, že se mladí na základě dohod o 
placeném volnu zapojí do budování odborové organizace, například agitací na středních a 
vysokých školách. Odborový výbor navíc řešení zájmů mladých členů stanovil jako prioritu pro 
příští rok. 

 
Italská konfederace CGIL zahájila specifickou kampaň proti vyloučení mladých pracovníků z trhu 
práce pod názvem „Mladí lidé – už nejsou na nic připraveni“ S využitím sociálních médií a 
flashmobů (bleskově svolávaných happeningů) provádějí osvětu, oslovují veřejnost a získávají 
nové mladé členy. Kampaň bojuje proti veřejné prezentaci mladých lidí jako lenochů, kteří jen sedí 
doma. 

 
Pan Kretsos (2011) uvedl, že řecké odbory podnikly kroky týkající se zaměstnanců na dobu určitou 
v sektoru veřejných služeb a v místní správě a usilovaly o zlepšení relativního růstu platů mladých 
při kolektivním vyjednávání. Toto však bylo před krizí. Odbory v Řecku neshromažďují údaje 
o věku svých členů. Žádná z velkých konfederací se také nesnaží žádným systematickým 
způsobem mobilizovat specifické skupiny členů. Konfederace odborů soukromého sektoru GSEE 
má výbor mladých, ale ten z velké části funguje na meziinstitucionální úrovni (například 
mezinárodně).  
 

Ve Švédsku oznámily odbory, že se velký podíl mladých pracovníků nezaregistroval k vyplácení 
podpory v nezaměstnanosti, což též znamená, že nevstoupili do odborů (které podporu vyplácejí). 
Respondent z odborů Kommunal oznámil, že po období 10 let bez struktury pro mladé opět zřízení 
této platformy zvažují. Byly shromažďovány nápady z jiných odborů. 

 
Konfederace CGT ve Francii vede kampaň za lepší dostupnost bydlení pro mladé. Podílela se také 
na kampaních proti rostoucí míře nestandardní práce u mladých lidí. Je v platnosti zásada 
o přenášení odpovědnosti ve větší míře na mladé aktivisty, kteří spíše dokáží přitáhnout mladé 
členy. Výsledkem je úspěch, zvyšuje se počet mladých nováčků. 
 
Ve Velké Británii odbory Unison podporují místní organizace při jednáních se zaměstnavateli, aby 
vyjednaly kvalitní učňovské programy, a nabízejí učňům členství v odborech se zvýhodněnou výší 
příspěvků (10 liber za rok). Angažují se též v lobbování za zvýšení minimální mzdy a za přijetí 
vyšší mzdy (London Living Wage) londýnskými zaměstnavateli. Vedou společnou kampaň 
s odbory NUS (National Union of Students) na podporu členství v odborech a nabízejí mladým 
členům školení v provádění kampaní. Cílem je zlepšení jejich sebedůvěry. Odbory mají 74 000 
členů, o nichž je známo, že je jim méně než 27 let (z 1,4 milionu celkem). Během přípravy 
jednodenní stávky veřejného sektoru dne 30. listopadu 2011 se k odborům připojilo 6 000 nových 
členů mladších 27 let. 
Bulharské odbory pracovníků ve zdravotnictví (FTU-HS) určily mladé pracovníky jako specifickou 
cílovou skupinu ve svém programu aktivit pro období 2011–2016. Na kongresu v roce 2011 přijaly 
tyto odbory usnesení, že se zaměří na mladé a budou podporovat jejich zapojení do aktivit odborů. 
Kromě rozvoje náboru a školení chtějí odbory vypracovat plány odborné praxe a zacílit kolektivní 
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vyjednávání na specifické potřeby mladých. Například v rámci zdravotnictví je konkrétním cílem 
zvýšení minimální mzdy pro nejhůře placené – v této skupině je vysoký podíl mladých. Navíc (též 
v rámci dohody o státní zdravotní péči) bylo vyjednáno vice volna na školení a kvalifikační kurzy. 
 
Odbory Ver.di v rámci jednání s německou federální vládou a místními zastupitelstvy vyjednaly 
dodatečný příspěvek 90 eur pro praktikanty a pracovníky se smlouvou na dobu neurčitou, kteří 
úspěšně absolvují přijímací zkoušku (dále bylo dohodnuto zvýšení platu o 6,3 % pro ostatní 
pracovníky). 
 
V České republice byla v rámci konfederace ČMKOS zřízena Rada mladých. Funkce v ní jsou 
volené a jsou obsazeny na plný úvazek. U části populace však přetrvává jistá nedůvěřivost 
vzhledem k roli odborů za bývalého komunistického režimu. Odbory se snaží získat lepší přístup 
do škol, aby mohly uvést na pravou míru některé nepřesné informace. Musejí však nejdříve získat 
podporu učitelských odborů, jejichž členové se podle všeho zdráhají souhlasit. 
 
Jak někteří respondenti připustili, byly odbory při obraně mladých a jejich uplatnění ve veřejném 
sektoru méně viditelné. Akademik Leftis Kretsos při svém komentáři k řeckým zkušenostem přede 
dvěma roky zdůraznil, že „pro pochopení významu účasti mladých lidí v odborech je klíčová 
situace mladých na trhu práce“ (Kretsos 2011). Toto dnes platí dvojnásob. Jsme svědky toho, jak 
se někteří partneři EPSU začínají obracet k mladým lidem (a potenciálním členům), někteří 
partneři však zjevně nemají jasno, jak to co nejlépe udělat. Z rozhovorů vyplynulo jen málo důkazů, 
že by odbory na zájmy mladých pravidelně braly ohled při kolektivním vyjednávání. Je ovšem 
pravda, že při nedávném boji proti omezení trvalých pracovních poměrů na plný úvazek odbory 
hájily své členy obecně i mladé lidi.  
 
V každém z členských států EU jsme realizovali pouze jeden pohovor se zástupci odborů (což bylo 
dáno dostupností prostředků). Nebylo tedy reálné, abychom zjistili mnoho dobrých příkladů 
mobilizace mladých členů. Domníváme se však, že se takové příklady najdou, byť na místní úrovni, 
než že neexistují vůbec.  
 

Závěry  

 
Obecné důsledky výzkumu 

 
Nestandardní zaměstnání může být problémem pro mladé lidi ve veřejných službách, a to zejména 
pro ty, kteří působí jako praktikanti nebo nemají definitivu. V některých zemích se normou 
u určitých skupin pracovníků, převážně mladých, staly smlouvy na dobu určitou. Hlavní prob lém je 
však zřejmě v tom, že mladí – vzhledem k dřívějšímu nestandardnímu zaměstnání (z hlediska 
jistoty práce)– jsou prvními, kdo při propouštění přišel o práci. Nezdá se, že by skutečnost, že u 
mladých je mnohem větší pravděpodobnost práce za nízké mzdy (a respondenti v některých 
případech potvrdili, že je tomu tak i ve veřejných službách), znamenala, že si místo udrží. Již tak 
nízká zaměstnanost mladých se ještě zhoršuje, když nuceně odcházejí stážisté a ti, kdo mají 
smlouvu na dobu určitou. To přispívá k dlouhodobějšímu stárnutí pracovních sil ve veřejných 
službách.  

 
Nejvíce je to patrné v oblasti veřejné správy, především centrální. Je nutno dále posoudit dopady 
rychlého stárnutí pracovníků v sektoru veřejné správy na poskytování služeb a na pokles 
kvalifikace (vzhledem k odchodům zkušených do důchodu) a na zajištění budoucích důchodů 
(méně nových zaměstnanců znamená nižší příspěvky do důchodového systému). Autor má 
podezření, že ti, kdo se z ideologických důvodů snaží redukovat státní aparát, využívají aktuální 
kolo úsporných opatření jako zástěrku pro zastavení náboru a snaží se pracovní síly v zásadě 
nechat vymřít (i když zpomalujícím se tempem, protože se zvyšuje věk odchodu do důchodu). 

 
Předchozí dohody a opatření, které mohly mladé pracovníky chránit před nadměrnou nejistotou 
práce, byly zjevně opuštěny – někdy i bez výrazných protestů odborů, které možná bojovaly na 
několika frontách současně (např. hájily pracovní místa a důchody).  
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Vlády se nejen nesnaží tlumit dopady krize na mladé ze státního rozpočtu, ale ještě situaci zhoršují, 
když ukončují nebo neobnovují smlouvy na dobu určitou, ukončují praxe a stáže, které by mohly 
vést k trvalému pracovnímu poměru, a omezují financování školení zaměstnanců. Pokud by dnes 
evropské orgány veřejné správy zaměstnávaly stejný podíl pracovníků mladších 25 let jako na 
konci roku 2008 (kdy byl jejich podíl ve srovnání se zbytkem ekonomiky již tak nízký), přes 100 000 
nezaměstnaných by v Evropě mělo práci. Pokud by stavy mladých zaměstnanců zůstaly na stejné 
absolutní úrovni, bylo by nezaměstnaných méně o 165 000. Je výmluvné, že právě ten z aspektů 
zaměstnávání mladých, který je pod přímou kontrolou evropských vlád, má tak špatné výsledky. 
Evropská mládež může logicky dojít k závěru, že deklarovaný zájem státu jsou jen fráze. Reformy 
trhu práce mají negativní dopad i na kvalitu volných míst pro mladé mimo sektor veřejných služeb. 
Na neklidném trhu práce po roce 2008 zřejmě pro mladé lidi neexistují žádné bezpečné zóny.  

 
S tím však souvisí i obecnější otázka zapojení mládeže v souvislosti s nejzákladnějšími aspekty 
kolektivního poskytování sociálních výhod. Pokud ve veřejných službách nebudou mladí, hrozí 
jejich odcizení a nezájem o tyto služby. Stávající státní zaměstnanci nebudou mít komu předat 
étos veřejné služby, nebo možná ještě hůře – službu převezme nová generace soukromých firem, 
konzultantů a manažerů, kterým je tento duch cizí.  
 

Důsledky pro zásady EU 
 
Je třeba přehodnotit důraz, který Komise klade na podporu „nabídky“ na trhu práce, například 
formou rekvalifikace nezaměstnaných nebo změnami na úřadech práce. Bylo by užitečné věnovat 
více pozornosti opatřením, kterými by zaměstnavatelé ve státní správě mohli zvýšit počet 
kvalitních, bezpečných pracovních příležitostí pro mladé, a to prostřednictvím přímé intervence. 

 
Tento přístup může samozřejmě narážet na obtíže, pokud je většina vlád toho ortodoxního názoru, 
že vynakládat prostředky na veřejné služby je plýtváním peněz. Naše stručná zpráva však 
naznačuje, že tato teorie zejména u mladých selhává; k podrobnějšímu prozkoumání je zapotřebí 
další činnosti. Zejména by měly být přezkoumány možnosti zaměstnavatelů ve veřejném sektoru 
při eliminování členů neaktivní populace (skupina NEET). 

 
V dalším boji proti nestandardní práci je nutno se výrazněji zaměřit na vytvoření její typologie a 
také přezkoumat vztah mezi škrty ve veřejných výdajích a dostupností pracovních míst pro mladé 
nováčky ve veřejných službách. Nedostatek práce pro mladé musí být zohledněn při přípravě 
politik a při vedení sociálního dialogu na úrovni EU, možná v rámci boje proti věkové diskriminaci.  

 

Důsledky pro EPSU 
 
Ve své loňské zprávě o úloze sociálních partnerů a vlád při řešení dopadů krize na mladé 
Evropská nadace naznačila: „V důsledku krize existuje riziko vytváření a prohlubování 
mezigeneračních rozdílů a riziko disproporcionálního znevýhodnění mladých lidí. Nejistota spojená 
s nestandardními pracovními místy znamená velmi reálnou možnost, že bolestné zkušenosti 
mladých z pracovních začátků se mohou proměnit v omezené pracovní příležitosti v pozdější 
kariéře, a hrozí odtržení mládeže od občanské společnosti“ (Eurofound 2011a). 

 
Situace se může ještě zhoršit, pokud v baštách odborových organizací – veřejných službách – 
zůstane jen minimum mladých (nebo žádní). Partneři ESPU se zřejmě v rámci své činnosti začínají 
potřebami mladých pracovníků zabývat. Je ale nutno zjistit a podrobněji popsat konkrétní 
osvědčené postupy. V rámci výzkumu jsme k tomu neměli prostředky, bylo však jasné, že – 
v reakci na zřízení Sítě mladých v EPSU – mnohde začaly vyvíjet činnost nově vznikající 
organizace mladých členů.  

  
Pokud má být tato aktivita účinná, musejí existovat komunikační kanály mezi řadovými mladými 
členy a těmi, kteří jsou zapojeni do struktur pro mladé. Komunikaci mohou usnadnit sociální média, 
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ale pokud se bude dialog odehrávat mimo rozhodovací struktury odborů, mladí členové mohou 
nabýt podezření, že je nikdo nebere vážně.  

 
Hlavním zjištěním tohoto výzkumu je poznatek, že roky zanedbávání rozvoje mladých pracovníků 
ve veřejných službách a aktuální snaha o úsporná opatření vedou k praktickému uzavření bran 
sektoru veřejných služeb pro mladé. Toto je klíčové téma pro kampaně. Vybízí k zahájení svébytné 
celoevropské odborové kampaně, která by mohla oslovit stále neklidnější skupiny mládeže. 
Federace EPSU by pak mohla zvážit, jak by mohla být připravena „záruka pro mladé“ speciálně 
pro sektor veřejných služeb. 
 

Oblasti vhodné pro další studium 
 
Většina zpráv končí návrhem dalšího výzkumu a tato zpráva není výjimkou. V průběhu práce jsme 
zaznamenali řadu oblastí, kde je úloha zaměstnávání mladých ve veřejném sektoru málo 
probádána a pochopena. Nejvýznamnější jsou tři klíčové oblasti: 

 
Privatizace a outsourcing: Je možné, že soukromé subjekty ve veřejných službách častěji 
nabízejí formy činnosti, které mohou vést k nestandardním úvazkům, ale také mohou častěji 
zaměstnávat mladé pracovníky. Tento vztah vyžaduje další šetření. 
 
Využití plánů zaměstnanosti na podporu pracovních míst v oblasti veřejných služeb: 
V literatuře o zásazích na trhu práce není přímé vytváření pracovních míst příliš rozebíráno. Bylo 
by užitečné prozkoumat možnosti, jak nabídnout mladým kvalitní pracovní příležitosti, řádné 
zaškolení, jistou práci a lepší kvalitu veřejných služeb. 
 
Místní osvědčené postupy, zejména v oblasti veřejných služeb: Nabyli jsme dojmu, že 
v sektoru veřejných služeb je na kvalitní vzdělávání a zaměstnávání mladých lidí kladen větší 
důraz než v ostatních zkoumaných sektorech, v dané lhůtě jsme však nedokázali nalézt konkrétní 
příklady. Toto lze považovat za slibný směr pro další bádání. 
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Metodika  

 
Výběr sektorů a zemí 

Země, které byly zahrnuty do podrobnějšího průzkumu, vybírala EPSU tak, aby získala 
reprezentativní vzorek celé Evropy a aby zapojila ty národní partnerské organizace, u nichž se 
předpokládaly užitečné zkušenosti a informace. Byly vybrány tyto země: Bulharsko, Česká 
republika, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. 
 
Rozhovory byly provedeny s partnery z každé z devíti vybraných zemí kromě Řecka, kde to 
bohužel nebylo možné.  
 
Na žádost EPSU se výzkum zaměřil na tři sektory veřejných služeb popsané dále. Je třeba 
poznamenat, že vzhledem k rozmanitosti národních modelů mohou být pracovníci v těchto 
odvětvích zaměstnanci státu, soukromých firem nebo neziskových organizací. V některých 
případech statistika podchytila všechny tři typy.  

 
Veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení: sem patří státní správa (veřejná služba) a místní 
samospráva, včetně regionálních úřadů. Statistiky Eurostatu a jednotlivých států mohou zahrnovat 
i stavy ve veřejných pořádkových a ozbrojených silách v této kategorii, které však nebyly hlavním 
tématem této studie. Celkově je v EU v tomto sektoru 15,3 mil. zaměstnanců (všechny údaje v této 
části jsou za 2. čtvrtletí roku 2011, pokud není uvedeno jinak). Podíl mladších 25 let v roce 2005 
činil 6,4 %, ale v 2. čtvrtletí roku 2011 klesl na 4,8 %.  
 

Zdravotnictví a sociální péče: sem patří primární zdravotní péče, akutní péče (nemocnice) a ústavy 
sociální péče (např. pro seniory, dlouhodobě nemocné). Tyto služby jsou zajišťovány různými 
způsoby, prostřednictvím státní i místní správy a různých soukromých, veřejných a neziskových 
organizací. Celkový počet zaměstnanců v EU je 22,2 milionů. Podíl mladších 25 let v roce 2005 
činil 7,5 % a do roku 2011 jen lehce stopl na 7,6 %.  
 
Veřejné služby: zahrnují podniky zajišťující dodávku plynu, elektřiny a vody a zpracování odpadu. 
V soukromém i veřejném vlastnictví, podle systému v daném státu. Celkový počet zaměstnanců 
v EU je 1,7 milionu (elektřina, plyn atd.) a 1,6 milionu (voda, zpracování odpadu). Podíl mladších 
25 let v roce 2005 byl 5,8 % a zjevně byl obdobný i v roce 2011: 6,2 % v plynárenství, 
elektrárenství atd., 5,4 % ve vodárenství a odpadech (následkem změn evidence údajů je ve 
statistikách dodávka energií, např. zemního plynu a elektřiny, evidována odděleně od dodávky 
vody a zpracování odpadu).  

 
Zdroje informací a dat 
Provedli jsme rešerši dat z hlavních mezinárodních a evropských zdrojů (Eurostat, publikace 
Evropské komise, Evropská observatoř pracovněprávních vztahů, OECD). Také jsme prozkoumali 
zprávy Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Prohledali jsme tiskové 
zprávy, data z národních statistických služeb a akademické články, i když vzhledem k omezenému 
času tato rešerše není vyčerpávající. Někteří respondenti poskytli další údaje a informace 
z národních nebo interních zdrojů. 
 
Pohovory  
Pohovory byly vedeny telefonicky, v některých případech osobně, mezi listopadem 2011 a únorem 
2012. Jednalo se o „částečně strukturované“ rozhovory, což znamená, že respondenti odpovídali 
na standardní sadu otázek, ty však byly otevřené, takže umožňovaly celkem volné odpovědi. 
Některé z partnerských organizací poskytly i statistiky. Dotazovaní byli vybráni EPSU a pohovory 
prováděli zaměstnanci agentury WLRI, převážně v angličtině (i když některé byly provedeny 
v italštině, francouzštině a španělštině). V některých případech byli respondenti schopni mluvit 
o veřejné službě obecně, v jiných však znali jen jednu specifickou oblast, např. zdravotnictví nebo 
samosprávu. Seznam respondentů je uveden v příloze 4. 
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Předběžné prezentace 
První údaje z analýzy sekundárních dat byly předloženy na zasedání Sítě mladých EPSU 
v Bruselu v prosinci 2011. V následných diskuzích poskytnuli účastníci některé dodatečné 
informace. Po předložení tohoto návrhu zprávy řídící skupině Sítě mladých v březnu 2012 byla 
vypracována konečná verze zohledňující připomínky členů Sítě mladých a sekretariátu EPSU, 
jakož i další údaje od národních partnerů. 
 

Seznam pohovorů 
 

Země Odborový svaz  Jméno  Funkce  

Bulharsko FTU-HS, CITUB Martina Velichkova  

Česká republika OSZSP ČR Terezie Písařová Odborná poradkyně právního a sociálního 
oddělení 

Francie CGT service 
public 

Cyrille Couineau Koordinátor konfederace mladých, veřejné 
služby  

Německo  Ver.di Ronny Keller Tajemník pro mládež 

Itálie FP CGIL Adriana Bozzi Koordinátor pro mladé pracovníky 

Nizozemsko NU ‘91 Rolf de Wilde Vyjednavač, sektor nemocnic 

Švédsko Kommunal (LO) Linn Nielson Zástupce mladých lidí v EPSU 

Španělsko FSC-CCOO Fátima Aguado Federální sekretariát mládeže  

Velká Británie UNISON Gary Williams Referent pro mladé členy 
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