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Úvodní slovo

Vážený čtenáři,

na zasedání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (NKI), kterému předsedal 
a které pořádal Evropský účetní dvůr v Lucemburku v říjnu 2017, jednali vedoucí představitelé NKI o tom, jak by NKI 
mohly přispět k obnovení důvěry občanů Evropské unie (EU) v národní a unijní instituce. Diskutovali také o nových 
auditních produktech a o tom, jak výsledky činnosti NKI šířeji zpřístupnit občanům Evropské unie.

Toto auditní kompendium je jedním z nových výstupů Kontaktního výboru. Doplňuje další jeho publikace 
a informuje o výsledcích kontrolní činnosti NKI členských států Evropské unie v poslední době.

První kompendium se zaměřuje na zaměstnanost mladých lidí a jejich začleňování na trh práce. Jedná se o jedno 
z hlavních témat většiny členských států EU a orgánů Evropské unie. Vysoká míra zaměstnanosti je jedním 
z klíčových cílů EU v rámci Strategie Evropa 2020, přičemž členské státy investují na řešení nezaměstnanosti 
mladých lidí a tvorbu pracovních míst významné objemy veřejných prostředků. Tyto investice jsou často finančně 
podporovány Evropskou unií, aby se zvýšil dopad vnitrostátních projektů, což je skutečnost, která neunikla 
pozornosti NKI EU, jejichž cílem je zajistit účinné využití těchto prostředků.

Auditní kompendium nabízí obecný úvod k nezaměstnanosti mladých lidí a roli EU a členských států v této oblasti 
a poskytuje přehled vybrané kontrolní činnosti NKI od roku 2010, včetně shrnutí jejich práce. Více informací o těchto 
auditech získáte od příslušných NKI.

Doufáme, že toto auditní kompendium pro Vás bude užitečným zdrojem informací.

Ivan Klešić
prezident Státního kontrolního úřadu Chorvatska
předseda Kontaktního výboru

Klaus-Heiner Lehne
předseda Evropského účetního dvora
vedoucí projektu
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Glosář

Dopad: při posuzování výkonnosti jsou to dlouhodobější socio-ekonomické důsledky, které lze pozorovat po určité 
době od dokončení projektu nebo programu.

Efekt: Změna, která je vyvolaná intervencí a která obvykle souvisí s jejími cíli (např. stážisté, kteří získali 
zaměstnání). Efekty mohou být očekávané či neočekávané, kladné či záporné.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF nebo ESI fondy): Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond, 
které se ve víceletém finančním rámci 2014–2020 řídí společnými pravidly (nařízení (EU) č. 1303/2013 – tzv. nařízení 
o společných ustanoveních). Jejich celkovým cílem je snižovat regionální rozdíly v EU.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR): cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posilovat 
hospodářskou a sociální soudržnost v Evropské unii odstraňováním zásadních regionálních rozdílů prostřednictvím 
finanční podpory určené na vytváření infrastruktury a pomocí produktivních investic do tvorby pracovních míst, 
především pro podniky.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI): investiční mechanismus podpory založený na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady a prováděný na základě smlouvy mezi Evropskou investiční bankou a Evropskou 
komisí, jehož cílem je mobilizovat peněžní prostředky pro strategické projekty v celé EU.

Evropský sociální fond (ESF): jeho cílem je posilovat hospodářskou a sociální soudržnost v Evropské unii 
zlepšováním situace v oblasti zaměstnanosti a pracovních příležitostí (zejména opatřeními v oblasti odborné 
přípravy), podporou vysoké míry zaměstnanosti a vytvářením většího počtu lepších pracovních míst.

Míra nezaměstnanosti mladých lidí je podíl nezaměstnaných ve skupině 15 až 24letých ve srovnání s celkovým 
počtem ekonomicky aktivního obyvatelstva (zaměstnaného i nezaměstnaného) v této věkové skupině.

Míra zaměstnanosti mladých lidí: míra zaměstnanosti je zásadním ukazatelem pro monitorování situace na trhu 
práce. U věkové skupiny 15 až 29letých se vypočítává jako podíl osob ve věku 15 až 29 let, které jsou v celé populaci 
této skupiny zaměstnány.

Mladí lidé: pro účely (ne)zaměstnanosti mladých lidí se jedná o osoby ve věku 15 až 25 let nebo v některých 
členských státech 15 až 29 let.

Mobilita pracovních sil: právo všech občanů EU na volný pohyb pracovníků, jak je vymezeno v článku 45 Smlouvy 
o fungování EU. Zahrnuje právo pohybu a pobytu pracovníků, právo vstupu a pobytu pro členy rodiny a právo 
pracovat v jiném členském státě a právo na rovnocenné zacházení jako s občany daného členského státu. 
V některých zemích platí omezení pro občany nových členských států.
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Glosář

NEET: lidé, kteří „nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy“. Do této skupiny patří 
nezaměstnaní a neaktivní osoby.

Operační program: Evropskou komisí schválený program investic členského státu financovaných EU. Má podobu 
jednotného souboru priorit, který zahrnuje opatření, v jejichž rámci se financují projekty po období sedmiletého 
víceletého finančního rámce.

Podíl nezaměstnaných mladých lidí: procento nezaměstnaných mladých lidí ve srovnání s celkovou populací této 
věkové skupiny (nejen aktivních, ale též neaktivních osob, jako například studentů).

Výbor pro zaměstnanost (EMCO): hlavní poradní výbor Rady pro zaměstnanost a sociální věci v oblasti 
zaměstnanosti.

Výsledek: při posuzování výkonnosti je to měřitelný okamžitý účinek projektu nebo programu.

Záruka pro mladé lidi: závazek všech členských států, že všichni mladí lidé mladší 25 let obdrží ve lhůtě čtyř 
měsíců od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání, kvalitní nabídku zaměstnání, 
dalšího vzdělávání, učňovského programu nebo výcviku. Je založen na doporučení Rady přijatém v dubnu 2013, 
které vychází z návrhu Evropské komise.
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Zkratky

ADEM: Agentura pro rozvoj zaměstnanosti v Lucembursku

EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj

EMMI: ministerstvo pro lidské zdroje v Maďarsku

EPSP: evropský pilíř sociálních práv

ESF: Evropský sociální fond

EU: Evropská unie

EÚD: Evropský účetní dvůr

GCTS: systém pro sledování profesní dráhy absolventů (Graduate Career Tracking System)

ISSAI: Mezinárodní standardy nejvyšších kontrolních institucí (International Standards of Supreme Audit 
Institutions)

MTEESS: Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky

NEET: osoby, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (Not in Education, 
Employment or Training)

NKI: nejvyšší kontrolní instituce
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Zkratky

NPR: národní program reforem

p. b.: procentní bod

ŘO: řídicí orgán

SEU: Smlouva o Evropské unii

SFEU: Smlouva o fungování Evropské unie

STEM: věda, technologie, inženýrství a matematika (Science, Technology, Engineering, Mathematics) (složky 
trhu práce)

YEI: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative)
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Kontaktní výbor a jeho činnost

Kontaktní výbor je samostatné, nezávislé a nepolitické shromáždění vedoucích představitelů nejvyšších 
kontrolních institucí (NKI) v členských státech Evropské unie (EU) a Evropského účetního dvora (EÚD). Je 
fórem, na kterém se diskutuje o otázkách společného zájmu pro EU a hledají se jejich řešení.

V tomto kontextu se Kontaktní výbor zavázal, že bude podporovat dialog a spolupráci v auditu a souvisejících 
činnostech. Vypracovává a prosazuje společná stanoviska k novým skutečnostem v oblasti auditu 
a vyvozování odpovědnosti a podporuje své členy, NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU.

Kontaktní výbor posiluje spolupráci mezi svými členy, čímž přispívá k účinné externí kontrole a vyvozování 
odpovědnosti v EU. Pomáhá zlepšit finanční řízení a dobrou správu EU ve prospěch jejích občanů.

Kontaktní výbor byl zřízen v roce 1960. V jeho předsednictví se ročně střídají jednotlivé NKI. Nemá žádné 
oficiální sídlo ani sekretariát a správní podporu mu poskytuje Evropský účetní dvůr.

Informace o Kontaktním výboru naleznete na adrese www.contactcommittee.eu.

http://www.contactcommittee.eu
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Shrnutí

Situace mladých lidí na trhu práce, kterou dramaticky ovlivnily důsledky hospodářské a finanční krize, jež začala 
v roce 2008, je pro Evropskou unii a její členské státy velkou výzvou. Přestože nezaměstnanost mladých lidí poté, co 
v roce 2013 dosáhla vrcholu, poklesla, zůstává vážným problémem: v roce 2016 nemohlo najít práci 4,2 milionu 
mladých Evropanů a podíl těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, zůstává vysoký.

Řešení nezaměstnanosti mladých lidí je úkolem, který mají plnit hlavně národní a regionální vlády. Avšak v boji proti 
nezaměstnanosti je podporuje a v nutných případech jejich úsilí doplňuje také Evropská unie.

Protože roste počet programů zabývajících se nezaměstnaností mladých lidí a také objem veřejných prostředků 
určených na tuto oblast, mnoho nejvyšších kontrolních institucí členských států EU zařadilo audit tohoto tématu do 
svých pracovních programů.

Na úvod podává toto auditní kompendium obecný přehled, včetně objasnění historického vývoje politiky 
zaměstnanosti v Evropské unii. Po něm následuje popis některých hlavních otázek v oblasti nezaměstnanosti 
mladých lidí.

V druhé části kompendia jsou shrnuty výsledky vybraných auditů, které za poslední čtyři roky provedlo třináct NKI 
členských států EU (Belgie, Bulharsko, Německo, Francie, Maďarsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, 
Portugalsko, Slovensko a Spojené království) a Evropský účetní dvůr. Tyto vybrané audity se zabývaly důležitými 
aspekty výkonnosti a zaměřovaly se na efektivnost, účinnost anebo hospodárnost realizované politiky 
zaměstnanosti, programů a projektů.

Třetí část kompendia obsahuje podrobný informační přehled o vybraných auditech, které provedlo třináct NKI 
členských států a Evropský účetní dvůr.
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ČÁST 1 – Oblast politiky 
zaměstnanosti

Právní základ a historický vývoj

1. EU sdílí pravomoci v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky s členskými státy. Koordinuje a monitoruje 
národní politiky, zajišťuje výměnu osvědčených postupů a vydává právní předpisy v oblasti práv pracovníků 
a koordinace systémů sociálního zabezpečení. Hlavní předpisy upravující politiku zaměstnanosti v EU se postupně 
vyvíjely. Hlavní etapy tohoto vývoje popisuje následující kapitola.

Právní základ politiky zaměstnanosti EU

2. Právním základem pro politiku zaměstnanosti na úrovni EU je čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU): 
„Unie vytváří vnitřní trh. […] Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na 
cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti 
a společenskému pokroku […]“.

3. Dále Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí1, že „[č]lenské státy a Unie pracují […] na rozvoji 
koordinované strategie zaměstnanosti a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků 
a schopnosti trhů práce reagovat na hospodářské změny […] Členské státy přispívají svou politikou zaměstnanosti 
[…] k dosažení cílů […].“

4. Kromě toho EU2 „přispívá k dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti tím, že podněcuje spolupráci mezi 
členskými státy a podporuje a případně doplňuje jejich opatření.“ Podobně je „podpora zaměstnanosti“ 
společným cílem EU a členských států v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti3.

5. Výše uvedené články ve smlouvách jsou výsledkem dlouhého vývoje, který začal Římskou smlouvou 
(1957). Maastrichtská smlouva (1992) zavedla dohodu o sociální politice a sociální protokol (sociální chartu4), které 
tvořily přílohy Smlouvy. Smlouva potvrdila zásady uvedené o několik let dříve v Chartě Společenství základních 
sociálních práv pracovníků (1989)5. Avšak teprve v Amsterodamské smlouvě (1997) byla jako jeden z úkolů, kterým 
bylo pověřeno Evropské společenství, zavedena podpora vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany. 
Následující obrázek 1 zobrazuje hlavní vývoj legislativy a politiky zaměstnanosti od roku 1957, zejména Iniciativu na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí.

1 Články 145 a 146 SFEU.
2 Článek 147 SFEU.
3 Článek 151 SFEU.
4 Protokol č. 14 o sociální politice.
5 V Chartě byla uznána tato základní sociální práva pracovníků: svoboda pohybu, zaměstnání a odměna za práci, zlepšení životních a pracovních 

podmínek, sociální ochrana, svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání, odborná příprava, rovné zacházení s muži a ženami, informování, 
konzultace a účast pracovníků, ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana dětí a mladistvých, práva starších osob, práva osob se 
zdravotním postižením.
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ČÁST 1 – Oblast politiky zaměstnanosti

Obrázek 1 – Hlavní legislativa a politiky v oblasti zaměstnanosti (1957–2017) (EÚD)
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Amsterodamská smlouva (1997) a evropská strategie zaměstnanosti

6. Amsterodamská smlouva (1997) byla zásadním předělem v činnosti EU v oblasti zaměstnanosti a sociální 
politiky. Do Smlouvy byla začleněna nová hlava „Zaměstnanost“6, čímž se jedním z cílů EU stala podpora vysoké 
úrovně zaměstnanosti a EU mohla přijímat pokyny a předkládat členským státům doporučení v rámci 
tzv. koordinované strategie7, tj. evropské strategie zaměstnanosti8, která vychází z otevřené metody koordinace 
(Open Method of Coordination – OMC). Poprvé byl také ve Smlouvách výslovně uveden boj proti sociálnímu 
vyloučení.

7. Tento nový přístup spočívající v otevřené metodě koordinace předpokládal spolupráci mezi EU 
a členskými státy na základě společných hlavních směrů politik a cílů stanovených na úrovni EU a jejich převedení 
do vnitrostátních a regionálních politik. Otevřená metoda koordinace je doplněna pravidelným monitorováním, 
hodnocením a vzájemným přezkoumáváním organizovaném jako vzájemně školící proces9. Smlouva také 
předpokládala zřízení Výboru pro zaměstnanost (EMCO – Employment Commitee)10 s poradní funkcí k podpoře 
koordinace politik zaměstnanosti a trhu práce mezi členskými státy.

Lisabonská strategie (2000) a integrované hlavní směry v oblasti zaměstnanosti

8. Dalším krokem, kterým se uznával význam zaměstnanosti a sociálních otázek pro růst 
a konkurenceschopnost EU a kterým se otevřená metoda koordinace rozšiřovala na další oblasti, byla Lisabonská 
strategie, zahájená v březnu 2000. Lisabonská strategie požadovala více pracovních míst a lepší pracovní místa 
a větší sociální soudržnost do roku 2010. Hlavními nástroji pro dosažení tohoto cíle bylo rozšířit otevřenou metodu 
koordinace na více oblastí, včetně důchodů, zdravotnictví a péče, tzv. sociální otevřená metoda koordinace 
(social OMC), a posílit řídicí a koordinační roli Evropské rady.

9. Po přezkumu v polovině období v roce 2005 dostala Lisabonská strategie nový impuls a měla se zaměřit 
na to, aby se dosáhlo vyššího a trvalého růstu a vytvářelo se více pracovních míst a lepší pracovní místa11. Byla 
zavedena nová struktura řízení založená na partnerství mezi členskými státy a orgány EU. V souvislosti s přezkumem 
Lisabonské strategie v polovině období v roce 2005 byly hlavní směry politik zaměstnanosti, přijaté v rámci 
evropské strategie zaměstnanosti, začleněny do integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost.

6 HLAVA VIII v konsolidovaném znění Smlouvy (dřívější hlava VIa).
7 Evropský parlament (2015), Sociální politika a politika zaměstnanosti: obecné zásady, fakta a čísla o Evropské unii 
8 Články 145–150 SFEU.
9 Evropský parlament (2016), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance (Začleňování ukazatelů 

zaměstnanosti a sociálních ukazatelů do makroekonomického dohledu). 
10 Článek 150 SFEU. 
11 COM (2005) 24, Společně k růstu a zaměstnanosti: Nový začátek lisabonské strategie. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569985/IPOL_STU(2016)569985_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52005DC0024
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Lisabonská smlouva (2007) a strategie Evropa 2020 (2010): cíl zaměstnanosti

10. V roce 2007 zavedla Lisabonská smlouva další relevantní změny do cílů EU v sociální oblasti a oblasti 
zaměstnanosti. V nové horizontální sociální doložce bylo zdůrazněno, že „[p]ři vymezování a provádění svých politik 
a činností přihlíží Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální 
ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví12“.

11. O tři roky později, v roce 2010, se zaměstnanost stala jedním z pěti hlavních cílů strategie Evropa 
2020 – ústřední strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Hlavní cíl stanovuje, že do roku 
2020 se má míra zaměstnanosti osob ve věku 20 až 64 let zvýšit na 75 %. Tento cíl doplňují s ním související dva další 
hlavní cíle:

 ο Sociální začleňování a boj proti chudobě: snížit počet lidí ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením nejméně o 20 milionů,

 ο Vzdělávání: snížit míru předčasného ukončování školní docházky na 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 
30 až 34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %.

12. Od roku 2010 se hlavní cíle strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a pro sociální oblast používají pro 
referenční srovnávání v rámci evropské strategie zaměstnanosti. Evropská strategie zaměstnanosti (EES) se provádí 
prostřednictvím evropského semestru, který je rámcem pro koordinaci a monitorování pokroku 
v makroekonomické a fiskální politice, politice zaměstnanosti a sociální politice v opakujících se ročních cyklech 
a který podporuje těsnou koordinaci politik mezi členskými státy a orgány EU. Provádění evropské strategie 
zaměstnanosti – které je podporováno činností Výboru pro zaměstnanost – lze rozdělit do čtyř následujících kroků 
v evropském semestru:

 ο Hlavní směry politik zaměstnanosti jsou společnými prioritami a cíli pro politiky zaměstnanosti, 
které navrhuje Evropská komise, schvalují je národní vlády a přijímá Rada EU. Hlavní směry politik 
zaměstnanosti byly poprvé přijaty s hlavními směry hospodářských politik v balíčku integrovaných 
hlavních směrů v roce 2005 a přepracovány v roce 2010 v souvislosti se strategií Evropa 2020.

 ο Evropská komise vypracovává společnou zprávu o zaměstnanosti, která vychází z a) posouzení 
stavu zaměstnanosti v Evropě, b) provádění hlavních směrů politik zaměstnanosti a c) posouzení 
srovnávacího přehledu klíčových ukazatelů zaměstnanosti a sociálních ukazatelů. Zveřejňuje ji 
Evropská komise a přijímá Rada EU. Společná zpráva o zaměstnanosti je nyní součástí roční analýzy 
růstu.

 ο Národní vlády předkládají národní programy reforem (NPR), které analyzuje Evropská komise, aby 
zjistila, zda jsou v souladu se strategií Evropa 2020. NPR vycházejí z hlavních směrů a opírají se o ně 
také doporučení pro jednotlivé země.

 ο Na základě NPR zveřejňuje Komise zprávy o jednotlivých zemích, v nichž analyzuje socio-
ekonomické politiky členských států, a pak vydává doporučení pro jednotlivé země13.

12 Článek 9 SFEU.
13 Viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=cs.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=cs
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13. Ve strategii Evropa 2020 bylo také navrženo vytvořit sedm stěžejních iniciativ. Tři z nich spadají do oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí:

 ο Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa, která má modernizovat politiky flexikurity, aby trh 
práce lépe fungoval a lidé mohli získat dovednosti, které budou potřebovat v budoucnosti, a aby se 
zlepšila kvalita pracovních míst a pracovní podmínky;

 ο Mládež v pohybu přispívá k lepšímu vzdělávání a odborné přípravě, pomáhá mladým lidem studovat 
v zahraničí a usnadňuje jim hledání pracovních míst;

 ο Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení pomáhá šířit dobrou praxi 
a poskytuje prostředky na podporu sociálního začleňování a boje proti diskriminaci.

14. V roce 2012 přijala Komise balíček opatření v oblasti zaměstnanosti14, což je soubor dokumentů, které 
zkoumají, jak se politiky zaměstnanosti EU protínají s jinými politikami podporujícími inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. V těchto dokumentech byla označena odvětví trhu práce v EU s největším růstovým 
potenciálem a nejúčinnější způsoby, jak mohou země EU vytvářet více pracovních míst. Navrhují se v něm opatření, 
jak podporovat tvorbu pracovních míst, obnovit dynamiku trhu práce a zlepšit správu a řízení EU. Součástí tohoto 
balíčku byl také balíček týkající se zaměstnanosti mladých lidí.

15. V roce 2014 stanovila nová Junckerova Komise deset politických priorit, které měly sloužit jako politický 
mandát pro pětileté funkční období Evropské komise. První prioritou hlavních politických směrů je „Nový impuls 
pro zaměstnanost, růst a investice“, k níž patří také zahájení investičního plánu pro Evropu15.

16. Při nedávné příležitosti sociálního summitu v listopadu 2017 se Evropský parlament, Rada a Evropská 
komise společně přihlásily k evropskému pilíři sociálních práv (EPSP)16, který poprvé vyhlásil předseda Juncker ve 
svém projevu o stavu Unie v roce 2015 a který v dubnu 2017 oficiálně předložila Evropská komise. V EPSP je 
stanoveno 20 klíčových zásad a práv rozdělených do tří kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce, 
spravedlivé pracovní podmínky a sociální ochrana a začleňování. Sociální pilíř doplňuje srovnávací přehled, jehož 
pomocí se sleduje pokrok.

14 COM (2012) 173 final.
15 Viz https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_cs. 
16 COM (2017) 250. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_cs


17
ČÁST 1 – Oblast politiky zaměstnanosti

Politiky a opatření EU v oblasti zaměstnanosti mladých lidí

17. Mandát EU v oblasti zaměstnanosti mladých lidí a její manévrovací prostor jsou shodné s tím, co bylo 
řečeno o zaměstnanosti dospělých osob. Doplňuje je však širší strategie EU pro mládež. EU podporuje 
zaměstnanost, zaměstnatelnost a sociální začleňování mladých lidí zejména v rámci své agendy pro pracovní místa, 
růst a investice, strategie Evropa 2020 a prostřednictvím fondů EU, jako je Erasmus+, Evropský sociální fond (ESF) 
a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí17.

Strategie EU pro mládež (2010)

18. Strategie EU pro mládež, na níž se dohodli ministři EU, stanovuje rámec pro spolupráci v souladu 
s článkem 6 a 165 SFEU na období 2010–2018. Má dva hlavní cíle:

 ο vytvořit pro všechny mladé lidi větší počet rovných příležitostí v oblasti vzdělávání a na trhu práce,

 ο podporovat mladé lidi, aby se aktivně podíleli na životě společnosti18.

19. Politika EU v oblasti mládeže zejména zdůrazňuje sociální začleňování všech mladých lidí, větší účast na 
demokratickém a občanském životě a snadnější přechod do dospělosti se zvláštním důrazem na začleňování do 
pracovního života19. Cíle se plní dvojím způsobem, a to pomocí:

 ο konkrétních iniciativ zaměřených na mladé lidi, které mají podporovat neformální učení, účast, 
dobrovolnické činnosti, práci s mládeží, mobilitu a informovanost,

 ο meziodvětvových iniciativ, jejichž cílem je zohlednit problematiku mládeže při formulování, 
provádění a hodnocení politik a opatření v jiných oblastech s významným dopadem na mladé lidi, 
jako je vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a dobré životní podmínky.

20. Strategie EU pro mládež předpokládá iniciativy v osmi oblastech včetně zaměstnanosti a podnikání. 
Hlavní odpovědnost za politiky v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže mají členské státy, 
avšak úlohou Evropské unie je podporovat činnosti členských států, což již činí po mnoho let20. Strategii provádí 
členské státy EU s podporou Evropské komise.

17 Viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=cs 
18 Viz https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. 
19 Evropská komise (2015), Zpráva EU o mládeži za rok 2015. 
20 COM (2016) 640 final. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=cs
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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Stěžejní iniciativa „Mládež v pohybu“ (2010)

21. Stěžejní iniciativa „Mládež v pohybu“, která je součástí strategie Evropa 2020 pro „inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“, obsahuje komplexní soubor opatření v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 
pro mladé lidi, včetně iniciativy „Příležitosti pro mladé“21 (2011) a „Tvoje první práce přes EURES“22. Celkovým 
cílem stěžejní iniciativy je zlepšit vzdělání a zaměstnatelnost mladých lidí, snížit jejich nezaměstnanost a zvýšit míru 
jejich zaměstnanosti.

22. Iniciativa „Příležitost pro mladé“, přijatá Evropskou komisí v roce 2011, se zaměřila konkrétně na mladé 
lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a měla za cíl spojit konkrétní 
opatření členských států a EU s prioritami stanovenými v:

 ο strategii Evropa 2020,

 ο závěrech Rady z června 2011 o zaměstnanosti mládeže23,

 ο doporučeních Rady o politikách snížení míry předčasného ukončování školní docházky24.

23. „Tvoje první práce přes EURES“ je tzv. cílený program mobility. Tyto programy mají vést k obsazení 
volných pracovních míst v určitém odvětví, profesi, zemi nebo skupině zemí nebo podporovat určité skupiny 
pracovníků se sklonem k mobilitě, jako jsou mladí lidé. Program, který provádějí národní služby zaměstnanosti, je 
otevřen mladým lidem (do 35 let) a zaměstnavatelům ze zemí EU-28, Norska a Islandu a má jim pomoci nalézt práci, 
stáž nebo místo v učňovské přípravě v jiném členském státě.

21 COM (2011) 933 final.
22 Viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=cs.
23 Závěry Rady 11838/11 ze dne 20. června 2011 o podpoře zaměstnanosti mládeže.
24 Úř. věst. C 191(2011).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=cs
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Balíček týkající se zaměstnanosti mladých lidí a akční tým pro mladé lidi (2012)

24. V prosinci 2012 dala Rada EU většině členských států EU konkrétní doporučení, jak bojovat proti 
nezaměstnanosti mladých lidí. V témže roce navrhla Evropská komise balíček týkající se zaměstnanosti mladých 
lidí, což je soubor opatření, která mají členským státům pomáhat řešit nezaměstnanost mladých lidí a jejich sociální 
vyloučení v souvislosti s jejich vysokou a přetrvávající nezaměstnaností. Tato opatření měla podobu:

 ο Záruky pro mladé lidi (duben 2013), tj. závazku všech členských států zajistit, aby mladí lidé mladší 
25 let získali buďto:

• kvalitní nabídku zaměstnání,

• další vzdělávání,

• učňovskou přípravu,

• nebo stáž

do čtyř měsíců poté, co se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání. Závazek je založen na 
doporučení Rady přijatém v dubnu 2013, které vychází z návrhu Evropské komise.

 ο Evropská aliance pro učňovskou přípravu (červenec 2013), která sdružuje subjekty veřejného 
sektoru, podniky, sociální partnery a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, zástupce 
mladých lidí a další klíčové subjekty a podporuje programy a iniciativy v oblasti učňovské přípravy 
v Evropě. Společným cílem je posílit kvalitu, nabídku a obraz učňovské přípravy v Evropě. V poslední 
době se jako důležité téma objevila též mobilita učňovské přípravy.

 ο Rámec pro kvalitu stáží (březen 2014) je doporučení Rady, v němž se navrhují pokyny pro stáže 
mimo formální vzdělávání s cílem poskytovat kvalitní vzdělávací náplň a spravedlivé pracovní 
podmínky.

25. Ještě v roce 2012 Evropská komise spolu s osmi členskými státy, které měly v té době nejvyšší míru 
nezaměstnanosti mladých lidí, ustavila akční týmy pro mladé lidi25 skládající se z národních odborníků a úředníků 
EU, jejichž úkolem bylo vybrat opatření, na něž budou využity prostředky EU (včetně prostředků ESF), které v rámci 
programového období 2007–2013 zbývaly na podporu pracovních příležitostí pro mladé lidi v malých a středních 
podnicích.

25 Viz zvláštní zpráva EÚD č. 3/2015: Systém záruk pro mladé lidi: první kroky jsou za námi, ale rizika související s jeho uplatňováním na nás teprve 
čekají. 

http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=31500
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Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2013)

26. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) poskytuje finanční podporu pro provádění balíčku 
týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí a především záruky pro mladé lidi. YEI doplňuje další opatření prováděná 
na národní úrovni, zejména ta s podporou z ESF. Opatření v rámci YEI mají být zaměřena přímo na mladé lidi. 
Iniciativa podporuje výhradně mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy (NEET), včetně dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí nebo těch, kteří nejsou zaregistrovaní jako 
uchazeči o zaměstnání v regionech s mírou nezaměstnanosti přes 25 %.

27. Celkový rozpočet YEI (pro všechny způsobilé členské státy EU) činí 6,4 miliardy EUR na období 2014–
2020 (3,2 miliardy EUR pochází ze zvláštní rozpočtové položky na zaměstnanost mladých lidí, kterou doplňuje 3,2 
miliardy EUR z ESF). Příspěvek z ESF doplňují do požadované výše z vlastních finančních zdrojů způsobilé členské 
státy. Dne 14. září 2016 navrhla Evropská komise rozpočet na YEI zvýšit26. Za tímto účelem má být během období 
2017–2020 na iniciativu poskytnuto dalších 1,2 miliardy EUR, přičemž 233 milionů EUR je v návrhu rozpočtu na rok 
201827 a 500 milionů EUR v opravném rozpočtu na rok 201728.

Vývoj v poslední době (2013–2017)

28. Ještě v roce 2013 předložila Evropská komise sdělení29, v němž představuje kroky, které je třeba 
neprodleně podniknout, aby se mladým lidem zajistil návrat na pracovní trh, do školy či kurzu odborné přípravy. 
Cílem je urychlit provádění iniciativy záruka pro mladé lidi, zvýšit investice do mladých lidí prostřednictvím ESF, 
přednostně realizovat YEI, podporovat mobilitu pracovních sil v rámci EU pomocí služby EURES30 a vyvíjet nástroje 
pro celou EU, které budou pomáhat zemím EU a podnikům v nich při náboru mladých lidí.

29. Dne 7. prosince 2016 Komise ve svém sdělení31 Investice do evropské mládeže navrhla obnovit úsilí na 
podporu mladých lidí v podobě balíčku návrhů týkajících se mladých lidí, který předpokládá tři směry opatření:

 ο větší dostupnost zaměstnání,

 ο lepší příležitosti díky vzdělávání a odborné přípravě,

 ο více příležitostí pro solidaritu, mobilitu ve vzdělávání a účast na vzdělávání.

26 COM (2016) 603 final. 
27 Viz http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01. 
28 COM (2017) 222. 
29 COM (2013) 447
30 EURES je portál pracovní mobility EU. Jeho účelem je poskytovat informace, poradenství a služby pro nábor/umisťování do zaměstnání 

(zprostředkování zaměstnání) ve prospěch pracovníků a zaměstnavatelů, včetně všech občanů, kteří chtějí využívat zásadu volného pohybu 
osob. Viz https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage 

31 COM (2016) 940 final. 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01
https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage
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30. Jako součást tohoto balíčku zřídila Evropská komise Evropský sbor solidarity32 a předložila další sdělení 
o zlepšování a modernizaci vzdělávání33.

Mladí lidé: statistické údaje o trhu práce (2008–2016)

31. Situace mladých lidí na trhu práce, kterou dramaticky ovlivnily důsledky hospodářské krize, jež začala 
v roce 2008, je pro Evropskou unii velkou výzvou. Hospodářská krize dopadla na mladé lidi obzvlášť tvrdě. 
Prohloubila propast mezi těmi, kteří mají více příležitostí, a těmi s omezenými příležitostmi. Někteří mladí lidé jsou 
stále více vyloučeni ze společenského a občanského života, někteří mohou přijít o veškerou motivaci a jsou ohroženi 
marginalizací či dokonce radikalizací34.

32. Mnoha mladým lidem se velmi obtížně daří najít dobrá pracovní místa, což vážně omezuje jejich cestu 
k nezávislosti. Přestože nezaměstnanost mladých lidí poté, co v roce 2013 dosáhla vrcholu, poklesla, zůstává vážným 
problémem: v roce 2016 nemohlo najít práci 4,2 milionu mladých Evropanů a podíl těch, kteří jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní, zůstává vysoký.

Míra nezaměstnanosti mladých lidí

33. Míra nezaměstnanosti mladých lidí se počítá jako podíl nezaměstnaných mladých lidí z ekonomicky 
aktivních mladých obyvatel (viz obrázek 2).

Obrázek 2: Vysvětlení míry nezaměstnanosti mladých lidí (EÚD)

Nezaměstnaní

Ekonomicky aktivní (pracovní síla)

Neaktivní

Neaktivní

Populace mladých lidí

Zaměstnaní

Míra nezaměstnanosti mladých lidí: nezaměstnaní / ekonomicky aktivní obyvatelstvo  
(zaměstnaní + nezaměstnaní)

32 COM (2016) 942 final.
33 COM (2016) 941 final.
34 Evropská komise (2015), Zpráva o mládeži za rok 2015. 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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34. V roce 2016 činila míra nezaměstnanosti35 mladých lidí (ve věku 15–24 let) 18,7 %, tj. byla 
o 4,9 procentního bodu (p. b.) nižší než nejvyšší míra dosažená v roce 2013 (23,6 %, viz obrázek 3). Zdá se, že situace 
se od roku 2013, kdy nezaměstnanost mladých lidí dosáhla v EU-28 a ve většině členských států EU svého vrcholu, 
lepší.

Obrázek 3 – Nezaměstnanost mladých lidí (15–24) v EU-28, 2008–2016 (Zdroj: Eurostat yth_empl_100)
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35. Přes tyto známky zlepšení je míra nezaměstnanosti mladých lidí stále mimořádně vysoká. Navíc je 
nezaměstnanost mladých lidí stále dvakrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti, která v roce 2016 v EU-28 
dosahovala 7,5 %.

36. Největší zlepšení v letech 2013 až 2016 v procentních bodech zaznamenalo Chorvatsko (–18,7 p. b.), 
Maďarsko (–13,7 p. b.) a Slovensko (–11,5 p. b.). V roce 2016 bylo členským státem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 
mladých lidí (47,3 %) i nadále Řecko, byť poklesla o 11 p. b. ze své nejvyšší úrovně 58,3 % v roce 2013. Následujícími 
zeměmi s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí jsou Španělsko (44,4 %) a Itálie (37,8 %).

37. V absolutních číslech bylo v roce 2016 v celé EU o 1,4 milionu mladých lidí bez práce méně než v roce 2013 
(pokles z 5,6 milionu na 4,2 milionu36).

35 Míra nezaměstnanosti dané věkové skupiny vyjadřuje počet nezaměstnaných osob v této věkové skupině jako procentní podíl z celkového počtu 
ekonomicky aktivního obyvatelstva (zaměstnaného i nezaměstnaného). Eurostat nezaměstnanou osobu v souladu s pokyny MOP definuje jako 
osobu ve věku 15 až 74 let (nebo 16 až 74 let ve Španělsku, Itálii, Spojeném království, na Islandu a v Norsku), která je a) bez práce během 
referenčního týdne, b) v následujících dvou týdnech je schopná nastoupit do práce (nebo již našla práci, která začne v následujících třech 
měsících) a c) během předchozích čtyř týdnů v určitém okamžiku aktivně hledala zaměstnání.

36 Zdroj: Eurostat, code [une_rt_a]. 
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Míra nezaměstnanosti mladých lidí podle úrovně vzdělání

38. Důležitým činitelem v budoucím pracovním životě mladých lidí je úroveň dosaženého vzdělání. 
Obrázek 4 dokládá, že čím vyšší je dosažené vzdělání, tím nižší je zaznamenaná míra nezaměstnanosti mladých lidí. 
Míra nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání (26,5 %) je dvakrát vyšší než u mladých lidí s terciárním 
vzděláním (13,8 %). Podobný rozdíl (10 p. b.) lze také zaznamenat u mladých lidí s vyšším sekundárním vzděláním.

Obrázek 4 – Nezaměstnanost mladých lidí v EU-28 podle úrovně vzdělání, 2008–2016 (Zdroj: Eurostat, 
yth_empl_090)
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39. Ve srovnání představují změny od roku 2013 do roku 2016 u všech tří skupin zlepšení (–5 p. b.). Avšak 
u všech úrovní dosaženého vzdělání je míra nezaměstnanosti mladých lidí v roce 2016 stále vyšší než míra 
zaznamenaná v roce 2008. Znamená to, že nezaměstnanost mladých lidí se ještě nevrátila na úroveň z doby před 
krizí. Z údajů dále vyplývá, že během hospodářské krize hledali zaměstnání obtížně i mladí lidé s terciárním 
vzděláním. Nadto vytvořila hospodářská krize v mnoha zemích pro mladé absolventy velmi obtížnou situaci, 
protože měli často vyšší kvalifikaci, než jaké byly možnosti na trhu práce37.

37 Eurofound, Young people and NEETs in Europe: First Findings (Mladí lidé a NEET v Evropě: první zjištění). Lucembursko: Úřad pro publikace 
Evropské unie

https://www.eurofound.europa.eu/cs/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
https://www.eurofound.europa.eu/cs/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
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Dlouhodobá nezaměstnanost mladých lidí

Obrázek 5 – Míra dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí v EU-28, 2008–2016 (Zdroj: Eurostat, 
yth_empl_120)
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40. Situace nezaměstnaných mladých lidí se dále komplikuje, pokud nejsou schopni nalézt zaměstnání po 
dlouhou dobu. Období dlouhodobé nezaměstnanosti38 má pro pracovní budoucnost mladých lidí závažné 
důsledky: čím déle zůstává mladý člověk bez zaměstnání, tím obtížnějším se pak stává vstup na trh práce.

41. Od začátku finanční a hospodářské krize v roce 2008 se míra dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí 
(12 měsíců a déle) v EU-28 zvýšila o 1,9 p. b. (z 3,5 % v roce 2008 na 5,4 % v roce 2016). Nejvyšší hodnota byla 
zaznamenána v roce 2013 (8 %). Od té doby se objevuje pozitivní trend (–2,6 p. b.), avšak dlouhodobá 
nezaměstnanost mladých lidí je stále mnohem vyšší než před krizí (obrázek 5).

42. V roce 2016 měly nejvyšší míru dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí mezi členskými státy Řecko 
(25,1 %) a Itálie (19,4 %). Jsou to také státy, které od roku 2008 zaznamenaly největší nárůst; příslušné hodnoty v roce 
2013 činily 17,3 p. b. v případě Řecka a 11,3 p. b. v případě Itálie. Další tři země s mírou dlouhodobé nezaměstnanosti 
mladých lidí přes 20 % v roce 2013 (Španělsko, Chorvatsko a Slovensko) vykázaly v roce 2016 pozoruhodné zlepšení.

38 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti je poměr osob, které jsou nezaměstnané 12 a více měsíců, oproti celkovému počtu nezaměstnaných na trhu 
práce.
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Nezaměstnaní mladí lidé jako procento celkové populace mladých lidí (podíl 
nezaměstnaných mladých lidí)

43. Velký počet mladých lidí nepatří mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo, z něhož se nezaměstnanost 
mladých lidí počítá (viz obrázek 6). Mnoho mladých lidí totiž studuje v řádném denním studiu a nepracuje ani 
nehledá práci. Podíl nezaměstnanosti mladých lidí zohledňuje také tuto část mladé populace a vyjadřuje procento 
nezaměstnaných mladých lidí ve vztahu k celkové populaci mladých lidí (zaměstnaných, nezaměstnaných 
a neaktivních)39.

Obrázek 6 – Vysvětlení podílu nezaměstnaných mladých lidí
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Podíl nezaměstnaných mladých lidí: nezaměstnaní / populace mladých lidí

Obrázek 7 – Podíl nezaměstnaných mladých lidí v EU-28, 2008–2016 (Zdroj: Eurostat yth_empl_140)
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39 Další vysvětlení, viz Eurostat, statistické údaje o nezaměstnanosti: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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44. Podíl nezaměstnaných mladých lidí v roce 2016 byl 7,8 %, tj. o 0,9 p. b. vyšší než v roce 2008 (6,9 %), ale 
o 2,1 p. b. nižší než maximální úroveň dosažená v roce 2013 (9,9 %, viz obrázek 7). Na úrovni členských států analýza 
ukazuje, jak výrazně se situace v Evropě mezi jednotlivými členskými státy liší.

45. Nejvyšší podíl nezaměstnaných mladých lidí mezi členskými státy v roce 2016 zaznamenaly Španělsko 
(14,7 %), Řecko (11,7 %) a Chorvatsko (11,6 %). Mezi lety 2008 a 2016 se podíl nezaměstnaných mladých lidí zvýšil 
o alespoň 1 procentní bod v celkem 14 členských státech. Naopak v témže období vykázaly pokles Spojené 
království (–1,7 p. b.) a Německo (–2,0 p.b.).

46. Srovnání míry nezaměstnanosti a podílu nezaměstnaných svědčí o velmi obtížné situaci mladých lidí 
v Řecku, Španělsku, Itálii a na Kypru. Mladí lidé bez práce v těchto zemích představují relativně vysoký podíl jak 
celkového počtu pracovníků, tak obyvatelstva ve věku 15 až 24 let.

Míra NEET

47. Kromě skupiny nezaměstnaných mladých lidí (tedy těch, kteří mohou začít pracovat a aktivně si hledají 
práci) je zde další velká a významná skupina mladých lidí, kteří mají menší motivaci být aktivní, a mají tedy ještě 
větší obtíže vstoupit na trh práce. Tato skupina neaktivních mladých lidí, kteří se neúčastní vzdělávání nebo 
odborné přípravy, se označuje jako neaktivní NEET. Dohromady tyto dvě skupiny („nezaměstnaní“ a „neaktivní“ 
NEET) ve věkové skupině 15 až 24 let tvoří část populace nazývanou NEET40. Míra NEET vyjadřuje podíl mladých lidí, 
kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, na celkové mladé populaci podobným 
způsobem jako podíl nezaměstnaných mladých lidí.

48. Hlavní rozdíl oproti míře nezaměstnanosti mladých lidí spočívá v tom, že míra NEET zohledňuje rovněž 
velkou kategorii „neaktivních“ mladých lidí. Proto je míra NEET v procentním vyjádření nižší než míra 
nezaměstnanosti mladých lidí, zatímco v absolutních číslech je populace NEET vyšší než populace nezaměstnaných.

40 Viz zvláštní zpráva EÚD č. 5/2017: Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=41096
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Obrázek 8 – Míra nezaměstnanosti mladých lidí oproti míře NEET

Míra NEET:Míra nezaměstnanosti mladých lidí:

Populace NEETNezaměstnaná populace

Populace mladých lidíEkonomicky aktivní mladí lidé

ZaměstnaníZaměstnaní Nezaměstnaní 
v odborné přípravě

Nezaměstnaní 
v odborné přípravě Nezaměstnaní NEETNezaměstnaní NEET Neaktivní NEET Neaktivní ve vzdělávání/ 

odborné přípravě

Nezaměstnaní NEETNezaměstnaní v odborné 
přípravě Neaktivní NEETNezaměstnaní NEET

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

49. V letech 2008 až 2013 se v EU-28 míra NEET zvýšila o 2,1 p. b. na 13,0 %. Poté se snížila o 1,5 p. b. na 11,5 % 
v roce 2016. Mezi jednotlivými členskými státy se situace různí. Jak je patrné z obrázku 9, v roce 2016 zaregistrovalo 
míru NEET vyšší než průměr EU-28 celkem 10 členských států. V roce 2016 byly členskými státy s nejvyšší mírou NEET 
Itálie (19,9 %), Bulharsko (18,2 %) a Rumunsko (17,4 %).

50. Ze srovnávacího pohledu vykázaly největší nárůst mezi lety 2008 a 2016 Kypr (+6,0 p. b.), Rumunsko (+5,8 
p. b.) a Chorvatsko (+5,3 p. b.).
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Obrázek 9 – Míra NEET v členských státech, 2016 (Zdroj: Eurostat, yth_empl_150)
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51. Zlomovým bodem by rok 2013: téměř všechny členské státy dosáhly své nejvyšší míry NEET v roce 2013 
a poté se jejich situace začala pomalu zlepšovat.

52. V roce 2016 však mělo nižší míru NEET než v roce 2013 pouze osm členských států (Belgie, Dánsko, Irsko, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Švédsko a Spojené království).

Míra zaměstnanosti mladých lidí

53. Ukazatele, kterými jsme se doposud zabývali, poskytují přehled o nezaměstnané či neaktivní mladé 
populaci, zatímco ukazatel zaměstnanosti mladých lidí pomáhá určit, zda se procento mladých lidí, kteří mají 
zaměstnání, zvyšuje či nikoli. Míra zaměstnanosti mladých lidí se počítá jako podíl zaměstnaných mladých lidí na 
celkové mladé populaci (viz obrázek 10).
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Obrázek 10 – Vysvětlení míry zaměstnanosti mladých lidí
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54. Přestože byly od roku 2013 zaznamenány známky mírného zlepšení, na úrovni EU-28 je rozdíl mezi lety 
2008 a 2016 stále negativní. Zatímco v roce 2008 dosahovala zaměstnanost mladých lidí 37,3 %, v roce 2016 byla 
o 3,6 p. b. nižší (33,7 %, viz obrázek 11).

Obrázek 11 – Míra zaměstnanosti mladých lidí, 2008–2016 (Zdroj: Eurostat, yth_empl_020)
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55. Mezi jednotlivými členskými státy se situace opět výrazně liší: pouze devět členských států (Dánsko, 
Německo, Estonsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko a Spojené království) mělo míru zaměstnanosti 
mladých lidí vyšší než průměr EU-28, kdežto převážná většina (zbývajících 19 členských států) vykazovala míru nižší 
než průměr.

56. Ve čtyřech členských státech (Bulharsko, Řecko, Španělsko a Itálie) je míra zaměstnanosti mladých lidí ve 
skutečnosti nižší než 20 %, což znamená, že práci má pouze jeden nebo méně než jeden mladý člověk z pěti.

57. Ze srovnávacího pohledu bylo v roce 2016 v lepší situaci než v roce 2008 pouze sedm členských států, 
totiž Česká republika, Estonsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Polsko a Švédsko.

58. Situaci dále komplikuje vysoký podíl dočasných smluv41 mezi mladými pracovníky v několika členských 
státech. Dočasné smlouvy jsou důležitým krokem při přechodu ze vzdělávání na trh práce. Avšak vysoká míra 
dočasného zaměstnání mezi mladými lidmi může být vnímána jako ukazatel kariérní nejistoty42.

59. Na mladé dočasné zaměstnance v EU-28 připadalo 43,8 % celkového počtu zaměstnanců. V deseti zemích 
byl podíl mladých lidí s dočasným zaměstnáním ještě vyšší. Tak tomu bylo v Německu, Španělsku, Francii, Itálii, 
Chorvatsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a Švédsku.

41 Dočasná smlouva je smlouva na dobu určitou, která je ukončena, když jsou splněna určitá objektivní kritéria, jako je dokončení pracovního úkolu 
nebo návrat pracovníka, který byl dočasně nahrazen (Eurostat).

42 Evropská komise (2015), Zpráva EU o mládeži za rok 2015. 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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Úvod

60. Nezaměstnanost mladých lidí zaslouženě zaujímá přední místo mezi tématy, kterými se zabývá Evropská 
komise i vlády mnoha členských států. Pozornost věnovaná nezaměstnanosti mladých lidí dala impuls mnoha 
iniciativám na vnitrostátní i unijní úrovni. Podílí se na nich široké spektrum zainteresovaných subjektů z oblasti 
vzdělávání a sociálních služeb. Tento zájem rovněž mobilizoval velký objem veřejného financování, které má zlepšit 
vyhlídky mladých lidí na získání zaměstnání. Protože roste počet programů zabývajících se nezaměstnaností 
mladých lidí a do této problematiky se investují veřejné prostředky, začlenily NKI tyto druhy opatření do své práce.

61. Tato část kompendia shrnuje výsledky vybraných auditů, které v posledních čtyřech letech provedlo 
třináct NKI členských států43 a Evropský účetní dvůr. Sám EÚD svůj audit prováděl v sedmi členských státech44. 
Zeměpisný rozsah auditů prezentovaných v kompendiu znázorňuje obrázek 12.

Obrázek 12 – Práce NKI členských států Evropské unie popsaná v kompendiu

Auditní práce národních NKI a EÚD
Auditní práce národních NKI
Auditní práce EÚD
Auditní práce nezohledněna

43 Belgie, Bulharsko, Německo, Francie, Maďarsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Spojené království.
44 Irsko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko a Slovensko.
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62. Audity, o nichž pojednává toto kompendium, se zabývaly otázkami výkonnosti s vlivem na příslušné 
politiky a projekty nebo obsahovaly důležité aspekty posuzování výkonnosti. Znamená to, že NKI se zaměřovaly na 
efektivnost, účinnost anebo hospodárnost prováděných politik, programů a projektů.

Metodika auditů

63. NKI provádějí audity v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISSAI) a příslušnými prováděcími 
standardy vypracovanými na národní úrovni, které zajišťují kvalitu auditorské práce a zpráv.

64. Auditní metodika a postupy byly zvoleny a použity individuálně, aby byl auditní úkol proveden co 
nejúčinněji. V příslušných případech a v souladu s požadavky na rozdělení pravomocí v daném členském státě 
provedly NKI své audity ve spolupráci s regionálními kontrolními orgány. Dva audity popsané v této zprávě byly 
realizovány v rámci mezinárodního koordinovaného auditu (viz příspěvky bulharského a maďarského NKI).

65. V příslušných případech přezkoumávali auditoři politiky EU a provádění právního rámce v členských 
státech a zkoumali důkazní informace související s národním kontextem. Důležitou částí práce byla analýza velkých 
datových souborů (Maďarsko, Lucembursko a Slovensko). NKI kromě toho prověřovaly prostředky přidělené 
z vnitrostátních rozpočtů.

66. Součástí některých auditů byla mezinárodní analýza. Kupříkladu francouzská NKI analyzovala provádění 
podpory v sedmi regionech a srovnávala je s podobnými výdaji v Německu, Švýcarsku, Dánsku, Nizozemsku 
a Spojeném království.

67. Analýzu dokumentů doplňovaly pohovory se zástupci příslušných národních a regionálních orgánů. 
Auditoři také vedli pohovory s osobami, které byly příjemci opatření v oblasti zaměstnanosti. Byly organizovány 
průzkumy, aby se získalo širší spektrum názorů nebo oslovil větší počet respondentů.
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Kontrolované období

68. Účinky strukturálních opatření a dopady programů se v rané fázi často obtížně kontrolují. Audity v tomto 
kompendiu byly zaměřeny na víceleté programy prováděné v letech 2010 a 2016 a obvykle se týkaly období tří let.

69. Následující tabulka obsahuje přehled hlavních cílů či zaměření auditní práce NKI. Některé audity 
kombinovaly dvě či více těchto oblastí zájmu. Například hodnocení programů zaměstnanosti bylo často doplněno 
posouzením cílů politik a příslušného monitorovacího systému. U tří z těchto auditů (Malta, Portugalsko a EÚD) se 
zkoumal ESF nebo Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR). Bylo tomu tak proto, že pomocí strukturálních fondů 
se často posiloval účinek vnitrostátních programů.

70. Kromě výše uvedeného se dva audity zabývaly konkrétními projekty, které přímo nabízely práci mladým 
lidem ve veřejném sektoru (Itálie, Polsko). Jednalo se o praxi ve veřejné správě nebo ochraně kulturního dědictví.
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Tabulka – Přehled auditní práce evropských NKI, o níž pojednává toto kompendium

NKI Název auditu

Hlavní oblast zájmu
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Belgie
Sladění vzdělávacího systému s trhem práce

√

Bulharsko
Monitorování profesní dráhy a migrace 
vysokoškolských absolventů √ √

Německo
Podpora mladých lidí s kvalifikačními 
deficity √ √

Francie
Přístup k zaměstnání pro mladé lidi 
– budování cest k zaměstnání, přizpůsobení 
státní podpory

√ √

Itálie
Audit vnitrostátního projektu „500 mladých 
lidí pro kulturu“ √

Litva
Využívání možností odborné přípravy

√ √

Lucembursko
Zvláštní zprávy z roku 2011 a 2014 
o opatřeních v boji proti nezaměstnanosti √ √

Maďarsko
Koordinovaný audit systému sledování 
profesní dráhy absolventů √

Malta
Příspěvek strukturálních fondů ke strategii 
Evropa 2020 v oblastech zaměstnanosti 
a vzdělávání

√ √ √

Polsko
Stáže a pracovní umístění v úřadech veřejné 
správy √

Portugalsko
Audit strategického plánu na podporu 
zaměstnanosti mladých – „Impulso Jovem“ √ √ √ √

Slovensko

Kontrola efektivnosti a účinnosti 
vynakládání prostředků státního rozpočtu 
na připravenost a uplatnění absolventů 
vybraných vysokých škol na trhu práce 
a plnění vybraných ukazatelů hospodaření, 
studijního a učebního procesu

√

Spojené království
Dosažení nejlepší hodnoty prostřednictvím 
učňovského programu √ √

Evropský účetní dvůr

Nezaměstnanost mladých lidí – vedla 
opatření EU ke změnám? Posouzení záruky 
pro mladé lidi a Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí

√ √ √
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Provádění politik zaměstnanosti

Cíle auditů

71. Sedm NKI kontrolovalo provádění politik nebo programů zaměstnanosti. Ve většině případů obvykle 
ověřovaly, zda je příslušná legislativa účinná a umožňuje náležitě podporovat přesně vymezené cílové skupiny. 
Rovněž posuzovaly, jak fungují stávající řídicí, monitorovací a kontrolní systémy.

72. Ve třech případech NKI posuzovaly, zda byla podpora EU, poskytovaná prostřednictvím operačních 
programů členských států, koncipována a prováděna účinně a přispívala k plnění strategických cílů EU v oblasti 
zaměstnanosti a vzdělávání (strategie Evropa 2020).

Hlavní auditní připomínky

73. Účinnost a efektivnost kontrolovaných programů a opatření se výrazně lišily. Otázky, které se u jednoho 
projektu považovaly za problematické, nevyvolávaly v jiných auditech znepokojení.

74. Auditoři zjistili, že celostátní programy někdy nebraly v úvahu skutečné potřeby mladých lidí nebo 
zkušenosti získané z provádění předchozích programů. Efektivnost státní podpory určené mladým uchazečům 
o zaměstnání se proto velmi různila. Z jednoho auditu vyplynulo, že účinky intenzivních a krátkodobých opatření 
jsou lepší než dlouhodobá podpora.

75. Podporu a řešení pro mladé lidi nabízelo mnoho subjektů činných v oblasti zaměstnanosti, což vedlo 
k tomu, že bylo zahájeno příliš mnoho programů. Někdy nová opatření konkurovala stávajícím a atraktivnějším 
alternativám. To vedlo k situacím, kdy učňové podporovaní v oblasti vstupní kvalifikace využívali více programů 
podpory. Odpovědné orgány navíc nedokázaly vysvětlit, proč je potřeba překrývající se podpora v takovém 
rozsahu. Ukazuje to, že pracovní úřady neposuzovaly, zda byla kritéria způsobilosti pro podporu odborné přípravy 
splněna ve všech případech. V jiném případě auditoři konstatovali, že financování pracovních úřadů by mělo 
vycházet z jejich výsledků a z povahy jejich cílových skupin.

76. V některých případech se řízení, monitorování a kontrola programů a opatření neopíraly o efektivní 
informační a řídicí systém. Auditoři také zpochybnili objem finančních prostředků, které členské státy vyčlenily na 
konkrétní opatření. A konečně nedostatky v informačních systémech pro řízení vedly k tomu, že prováděná opatření 
byla částečně v nesouladu s předpokládanými opatřeními.
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Přizpůsobování vzdělávacích systémů

Cíle auditů

77. Ve čtyřech auditech se problém nezaměstnanosti mladých lidí analyzoval z pohledu účinnosti 
vzdělávacích systémů. Zde se jednalo především o sladění rozsahu kompetencí, plánování a obsahu vzdělávacích 
programů se skutečnými potřebami trhu práce.

78. V jednom případě auditoři posuzovali, zda výcviková střediska plní potřeby trhu práce a využívají se 
v souladu se svým účelem. V jiném případě prověřovali efektivní využívání veřejných prostředků – vztah mezi 
počtem vysokoškolských studentů a dotacemi poskytnutými ze státního rozpočtu. Zde se také hodnotilo, jak dotace 
přispívají k úspěchu absolventů na trhu práce.

Hlavní auditní připomínky

79. Akční plány vypracované pro sekundární vzdělávání dosáhly omezených výsledků, protože chyběla 
propracovaná kritéria. Rozsah učebních programů úspěšně přizpůsobených potřebám trhu tak zůstal omezený. 
Auditoři zjistili, že některé kvalifikační standardy a vzdělávací nástroje nebyly v souladu nebo byly neslučitelné. 
Motivace poskytovat tyto učební programy byla navíc malá.

80. V Litvě auditoři zjistili, že ačkoli se investovalo do zlepšení infrastruktury pro odbornou přípravu, 
v polovině kontrolovaných subjektů se počet studentů oproti předchozím letem nezvýšil. Bylo to částečně 
způsobeno skutečností, že více než polovina těchto středisek byla využívána méně než pět hodin denně.

81. Auditoři na Slovensku zjistili, že univerzity produkují příliš mnoho absolventů, kteří nemohou najít 
zaměstnání ve vystudovaném oboru, a že korelace s potřebami trhu práce je nedostatečná. To se týkalo především 
systému financování vysokoškolského vzdělávání. Místo toho, aby se vysoké školy financovaly podle úspěšnosti 
jejich absolventů na trhu práce, většina prostředků se přidělovala ryze podle počtu zapsaných studentů.

82. Vyskytla se však i pozitivní zjištění. Zaměstnavatelé v některých členských státech (Belgie, Spojené 
království) byli s kvalitou odborné přípravy orientované na trh práce obecně spokojeni. V některých případech 
oceňovali vzdělávací programy i studenti – v průzkumu provedeném na Slovensku téměř všichni absolventi uvedli, 
že si kvality svého vysokoškolského vzdělání vysoce cení, i když jen polovina by si znovu zvolila stejný obor. Na 
druhé straně učňové ve Spojeném království hodnotili kvalitu poskytnutého vzdělání méně pozitivně.
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Posílení opatření při hledání zaměstnání

Cíle auditů

83. U pěti auditů hodnotících, nakolik jsou pracovní úřady a podobné projekty schopny napomáhat 
umísťování do zaměstnání (například program odborné přípravy ve Spojeném království), se NKI zaměřovaly na 
účinnost a efektivnost iniciativ na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

84. Tyto audity se často zabývaly více tématy, například tím, zda je rámec pro danou politiku dostatečný, 
a příslušnými monitorovacími systémy. Některé připomínky v jiných částech této analýzy jsou tedy relevantní i pro 
tento oddíl.

Hlavní auditní připomínky

85. Výsledky auditů se obtížně posuzovaly, neboť bylo často nesnadné najít souvislost mezi opatřeními 
a zaměstnatelností účastníků. Efektivnost státní podpory určené mladým uchazečům o zaměstnání se velmi různila. 
Například auditoři lucemburské NKI zjistili, že shromážděné údaje byly neprůkazné, protože neobsahovaly 
informace o zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání. Francouzští auditoři uvedli, že efektivnost státní podpory pro 
mladé uchazeče o zaměstnání se velmi různí a regionální zainteresované subjekty musí účinněji spolupracovat 
a zlepšit návazné sledování mladých nezaměstnaných.

86. Při auditu v Portugalsku se ukázalo, že řízení a kontrolní opatření v plánu na zlepšení zaměstnatelnosti 
mladých lidí se neopíraly o efektivní agregaci údajů a vhodný řídicí systém. Provádění plánu proto zdaleka 
nenaplnilo předpokládané cíle, protože se opozdilo a konkurovaly mu další atraktivnější programy pracovních stáží.

87. Pokud jde o program odborné přípravy kontrolovaný ve Spojeném království, příslušné ministerstvo 
nevymezilo, jak zvýšený počet odborných stáží využije ke zlepšení produktivity. Vývoj nových standardů odborné 
přípravy byl pro zaměstnavatele náročný na zdroje a trval déle, než se předpokládalo. Zatímco zaměstnavatelé 
vykazovali s kvalitou nabízené odborné přípravy a se získanými přínosy vysokou míru spokojenosti, praktikanti se 
o kvalitě poskytované přípravy vyjadřovali méně optimisticky. Inspektorát pro vzdělávání se navíc domníval, že 
přibližně u jedné pětiny poskytovatelů by se kvalita odborné přípravy měla zlepšit.
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Monitorovací systémy

Cíle auditů

88. Monitorování a řízení sběru dat mají zásadní význam pro rozhodovací proces založený na důkazech. 
Umožňují přiměřeně vyhodnotit současný stav dané politiky či programu a jsou nezastupitelné pro rozhodování 
o jejich zlepšeních pro budoucnost.

89. Audity bulharské a maďarské NKI se zaměřily na monitorování opatření určených na sledování profesní 
dráhy absolventů. NKI posuzovaly, jak účinná jsou opatření na monitorování profesní dráhy a migrace 
vysokoškolských absolventů.

90. V ostatních auditech se kontrolovalo, zda byly monitorovací systémy řádně zřízeny a zda byly schopny 
poskytovat správné a spolehlivé řídicí informace. Spolehlivé monitorování se považovalo za nepostradatelné pro 
vytvoření nástroje podporujícího rozhodování, který poskytoval zpětnou vazbu vzdělávacím zařízením nabízejícím 
přizpůsobenou odbornou přípravu. Spolehlivé informace jsou nutné také proto, že mladým lidem pomáhají 
orientovat se při výběru jejich profesní dráhy.

Hlavní auditní připomínky

91. Vytvoření robustního a spolehlivého monitorovacího systému ve složitém prostředí je náročný úkol. 
V některých případech se monitorovací systémy využívaly účinně. To zase ukazovalo, že příslušné organizace plnily 
své úkoly dobře, v souladu s cíli stanovenými pro všechny fáze projektu. Tyto systémy účinně podporovaly 
rozhodovací proces například tím, že poskytovaly údaje o povaze zaměstnání absolventů. Díky spolehlivým 
informacím některá zúčastněná vzdělávací zařízení dosáhla stanovených cílů či je překročila.

92. Přes snahu příslušných orgánů a dosažené výsledky se NKI setkaly i s méně úspěšnými případy, v nichž 
opatření nebyla vždy úspěšná. Chyby a nedostatky lze rozdělit takto:

 ο nesprávná koncepce – postupy či odpovědnost za sběr, porovnávání, analýzu a vyhodnocení údajů 
o účastnících nebyly přesně vymezeny. Například nebylo jasné, jaký objem vnitrostátního financování 
členské státy na konkrétní opatření vyčlenily. Kromě toho byly údaje neprůkazné, neboť neobsahovaly 
informace o zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání.

 ο nevhodné využití – řízení, monitorování a kontrola programů a opatření se neopíraly o efektivní 
systém pro agregaci a správu informací. V důsledku toho se nevyužívaly údaje při rozhodování 
například o tom, kolik studentů bude přijato do univerzitního studia;

 ο zastaralé nebo irelevantní údaje – na stanovení ukazatelů výkonnosti se pracovalo jen v počátečním 
stadiu. Sledování určitých kategorií absolventů bylo omezené. Zlomkovité a neúplné údaje negativně 
ovlivnily možnost aktualizace původního hodnocení opatření na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí.
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Programy nabízející přímé zaměstnání

Cíle auditů

93. Tento poslední typ kontrolovaných projektů spočíval v přímém zajištění pracovních míst pro mladé lidi. 
V jednom se nabízela praktikantská místa ve veřejné správě (v Polsku) a v druhém zaměstnání při péči o italské 
kulturní dědictví. V obou případech auditoři posuzovali, jak byly projekty realizovány a jakých výsledků dosáhly.

Hlavní auditní připomínky

94. Nábor na praktikantská místa v Polsku nebyl transparentní – většina veřejných subjektů nezveřejnila na 
svých internetových stránkách informace o volných místech a výběrových řízeních. Některé nebyly navíc připraveny 
přijmout velké počty praktikantů a účastníci někdy plnili ty nejjednodušší úkoly, například kopírování. Navíc ne vždy 
dobře fungoval systém mentorování – vyskytly se případy, kdy mentor odpovídal za příliš velký počet klientů, což 
znamenalo, že mentorování někdy postrádalo skutečný význam.

95. Projekt kulturního dědictví byl realizován v souladu se svými cíli, tj. poskytovat odbornou přípravu 
mladým lidem a obnovovat kulturní dědictví, a to často tak, že se znovu zahajovaly opuštěné iniciativy. Auditoři také 
kritizovali složitá pravidla a byrokratické postupy, nedostatek vybavení nebo jeho zastaralost, chybějící finance 
a nedostatečný čas pro dokončení složitých úkolů. V některých případech byla vysoká fluktuace praktikantů, což 
vedlo k vyššímu pracovnímu zatížení a nedostatku pracovníků.

96. Povětšinou byly projekty celkově vnímány pozitivně a účastníci obou projektů oceňovali příležitost, 
kterou dostali.

Zveřejňování

97. Všechny zprávy zařazené do tohoto kompendia byly zveřejněny na příslušných internetových stránkách 
NKI. Aby se zvýšila reakce médií, zveřejnění zprávy bylo obvykle doprovázeno tiskovou zprávou.

98. Součástí komunikační politiky některých NKI byly prezentace pro hlavní zainteresované subjekty, obvykle 
národní parlamenty nebo jejich odborné výbory a příslušné subjekty a agentury státní správy.

99. Nadto některé NKI své zprávy prezentovaly na mezinárodních konferencích a seminářích. To se obvykle 
týkalo případů, kdy byly čerpány fondy EU nebo kdy byl audit proveden v rámci mezinárodní spolupráce.
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Návazná kontrola plnění předchozích doporučení

100. Všechny NKI ze zásady a v souladu s osvědčenou praxí sledují plnění svých doporučení. Každá NKI to 
provádí ve shodě se svými vnitřními pravidly. Může sledovat provádění každého doporučení nebo kontrolu 
provádět v rámci jiného auditního úkolu.

101. Návazná kontrola se obyčejně prováděla šest měsíců až tři roky po lhůtě pro plnění doporučení podle 
interních pravidel NKI. Některé NKI kontrolují plnění doporučení bez stanovení konkrétního časového plánu.

102. Pokud jde o zprávy zahrnuté do kompendia, jedna NKI následný audit již dokončila a další v tomto ohledu 
žádné další kontroly neplánuje.
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Evropský účetní dvůr

Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU 
ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi 
a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí

Přehled

103. V této zprávě se zkoumá pokrok učiněný v souvislosti se zárukou pro mladé lidi, která byla ustavena na 
základě doporučení Rady s cílem zajistit, aby se všem mladý lidem do 25 let dostalo nabídky zaměstnání, dalšího 
vzdělání, učňovského programu nebo praxe do čtyř měsíců od doby, kdy ukončí své formální vzdělání nebo se 
stanou nezaměstnanými. Ve zprávě se také hodnotí Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth 
Employment Initiative – YEI), jež zvýšila finanční podporu pro ty, kteří se ocitli v nejtíživější situaci. Při auditu byl 
zjištěn jen malý pokrok a výsledky, které nedosahují očekávání.

104. Rozpočet schválený pro iniciativu YEI činí 6,4 miliardy EUR a je financován ze samostatné nové rozpočtové 
položky částkou 3,2 miliardy EUR a dalšími 3,2 miliardami EUR z vnitrostátních prostředků přidělovaných 
prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF).

Jak se audit prováděl

105. Hlavními kontrolovanými subjekty byla Evropská komise a prováděcí subjekty v sedmi členských státech: 
Irsku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Portugalsku a na Slovensku. Kontrolované subjekty byly mimo jiné přímo 
zapojeny do provádění programů souvisejících se zárukou pro mladé lidi anebo řízením operačních programů 
v rámci iniciativy YEI a ESF zaměřených na nezaměstnanost mladých lidí.

106. Zdrojem důkazních informací byly dokumentární přezkumy na úrovni EU a členských států a pohovory 
s odpovědnými vnitrostátními orgány. Auditoři provedli analýzu shromážděných důkazních informací a prověrku 
vzorku jednotlivců, kteří využili dotovaných nabídek YEI.

107. Tomuto auditnímu úkolu bylo celkově věnováno 190 pracovních týdnů od plánování až po zveřejnění 
zprávy. Auditní tým se skládal z vedoucího projektu a devíti auditorů. Tým byl sestaven tak, aby auditoři mohli 
provádět auditní postupy ve všech vybraných členských státech.

108. Audit probíhal od září 2015 do března 2017.

EVROPSKÝ
ÚČETNÍ DVŮR
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Hlavní připomínky

109. I když daných sedm navštívených členských států s prováděním záruky pro mladé lidi pokročilo a dosáhlo 
určitých výsledků, situace v době auditu, tedy více než tři roky po přijetí doporučení Rady, nesplňovala původní 
očekávání, jež byla se zahájením záruky pro mladé lidi spojována. Jejím cílem bylo poskytnout do čtyř měsíců 
kvalitní nabídku všem mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET), spojována.

110. Ani jeden z navštívených členských států prozatím nezajistil, aby všichni tito mladí měli možnost přijmout 
do čtyř měsíců nabídku, která by jim pomohla s trvalou integrací na pracovním trhu. Důležitým ovlivňujícím 
faktorem je i skutečnost, že není možné se zaměřit na celou populaci těchto mladých lidí, pokud jsou k dispozici 
pouze zdroje z rozpočtu EU.

111. Nebylo také jasné, jak velké částky z vnitrostátních zdrojů členské státy na provádění záruky pro mladé 
lidi vyčlenily.

112. Z auditu navíc vyplynulo, že příspěvek Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí k dosažení cílů 
záruky pro mladé lidi v době provádění auditu v pěti navštívených členských státech byl velmi omezený.

Doporučení

113. Členským státům a Komisi bylo doporučeno zejména:

 ➤ řídit očekávání stanovením realistických a dosažitelných cílů a cílových hodnot;

 ➤ před ustavením systémů provádět rozdílové analýzy a analýzy trhu;

 ➤ zlepšit své systémy pro monitorování a vykazování.

Členské státy by navíc měly:

 ➤ vypracovat úplný přehled nákladů na provádění záruky pro mladé lidi a přizpůsobit opatření podpory 
objemu financování, který je k dispozici;

 ➤ zajistit, aby nabídky odpovídaly profilu účastníka a poptávce na trhu práce a vedly k získání práce.

Komise by měla:

 ➤ zajistit, aby členské státy prokazovaly, že opatření pro mladé lidi financovaná EU adekvátně řeší 
potřeby mladých lidí.
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Zveřejnění a následná kontrola

114. Zpráva byla zveřejněna počátkem dubna 2017. V Bruselu se zároveň konaly informační schůzky pro tisk 
a zainteresované strany. Následně byla zpráva koncem dubna 2017 prezentována Výboru Evropského parlamentu 
pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a Výboru pro zaměstnanost (EMPL) a Pracovní skupině Evropské rady pro sociální 
otázky.

115. Dále se v květnu 2017 v Bruselu uskutečnila konference na vysoké úrovni v prostorách Evropského 
parlamentu k projednání závěrů zprávy. Renomovaní odborníci z institucí EU, pracovníci v dané oblasti a zástupci 
mladých lidí a zaměstnavatelů spolu s ostatními veřejnými i soukromými zainteresovanými subjekty na ní 
projednávali programy EU pro zaměstnanost mladých lidí a diskutovali o tom, jakým směrem by se opatření na 
zvýšení zaměstnanosti mladých lidí měla ubírat.

116. V rámci standardního postupu bude tři roky po zveřejnění zprávy provedena následná kontrola.

Očekávaný dopad

117. Zpráva a její doporučení mají přispět ke zlepšení politiky v následujících oblastech:

 ο lepší koncepce politiky, zacílení a nastavení realističtějších cílů na základě patřičné analýzy potřeb pro 
podobné iniciativy na úrovni EU v budoucnu;

 ο větší transparentnost v souvislosti s finančními prostředky EU a vnitrostátními veřejnými rozpočty, 
které byly přiděleny na záruku pro mladé lidi v členských státech;

 ο cílenější výběr projektů v členských státech, který bude lépe reagovat na zjištěné potřeby 
a poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu odpovídající potřebám na trhu práce, a zajistí tak 
udržitelnost dosažených výsledků;

 ο komplexnější, včasnější a spolehlivější metody shromažďování údajů v členských státech, umožňující 
provádět analýzy a úpravy politiky v této oblasti na základě důkazních informací o realizovaných 
projektech.
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Účetní dvůr Belgie

Cour des Comptes/Rekenhof

Auditní zpráva o harmonizaci vzdělávacího 
systému s trhem práce

Přehled

118. V roce 2014 provedl Účetní dvůr Belgie audit harmonizace vzdělávacího systému s trhem práce. Zkoumal 
sladění sekundárního vzdělávání s trhem práce a zjistil, že je ještě nutné je optimalizovat. Mnoho studentů 
v technických a odborných vzdělávacích programech odcházelo ze třetího ročníku střední školy s kvalifikací, která 
na trhu práce nebyla tak užitečná, jak by mohla být. Přestože vyhláška o rámci kvalifikací z roku 2009 částečně 
zajišťovala lepší harmonizaci, s jejím prováděním byly problémy, pokud jde o rozsah, časový plán a nedostatek 
informací.

Jak se audit prováděl

119. NKI prováděl svůj audit výkonnosti na základě těchto otázek:

 ο Jaká je celková politika vlámské vlády ohledně harmonizace vzdělávání s trhem práce?

 ο Je nabídka odborné přípravy přizpůsobená potřebám trhu práce?

 ο Je obsah odborné přípravy zaměřen na znalosti a dovednosti studentů, které potřebují k tomu, aby 
mohli vykonávat zaměstnání?

120. Auditní zpráva popisuje problémy a politiky související s harmonizací a upozorňuje na dva aspekty 
týkající se toho, jak se určují předměty vyučované ve větších školách vyššího sekundárního vzdělávání, včetně 
plánování a obsahu. NKI ke svému auditu využila předpisy, oficiální dokumenty a dokumentaci úřadů. Prověřovala 
vzdělávací programy na období 2007–2010, 2010–2014 a 2014–2015. Auditní tým dvou auditorů vedl pohovory se 
zaměstnanci ministerstva školství, Agentury pro zajišťování kvality ve vzdělávání a odborné přípravě, Vzdělávacím 
inspektorátem, Agenturou pro služby ve vzdělávání a zástupci sedmi pracovních odvětví.
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Hlavní připomínky

Vlámská vzdělávací politika a politika pracovního trhu

121. Vlámská politika harmonizace vzdělávacího systému a trhu práce se skládá z různých složek: akčního 
plánu pro vědu, technologii, inženýrství a matematiku (STEM), vlámské struktury kvalifikací, učení se prací, slučování 
vzdělávání a práce, posilování odborného vzdělávání, pilíře odborného vzdělávání (tzv. beroepskolom) 
a regionálních technologických středisek. Výsledky akčního plánu STEM byly doposud omezené. S cílem reformovat 
sekundární vzdělávání začala vlámská vláda sledovat kurzy odborné přípravy. Strategický dokument na období 
2009–2014 upozornil na konkrétní nedostatky a problémy s harmonizací sekundárního a vysokoškolského 
vzdělávání s trhem práce.

Úloha vlámské veřejné správy

122. Vlámská vláda může zřídit nové kurzy odborné přípravy v závislosti na vývoji v sociální, vzdělávací 
a technologické oblasti a potřebách trhu práce. Vláda na základě stávajících potřeb určí postupy a kritéria pro 
schvalování nových kurzů odborné přípravy a návrhy se pak předkládají výboru oficiálních zástupců a odborníků. 
Auditoři však zjistili, že často chyběla propracovaná kritéria. Existují předpisy pro vytváření a změnu kurzů odborné 
přípravy, ale žádné závazné předpisy pro to, co dělat se zastaralými kurzy. Jsou vymezeny dva druhy kvalifikace: 
profesní a vzdělávací.

Postup a předpisy

123. Jakýkoli účastník trhu práce může schvalovacímu výboru předkládat návrhy nových kurzů. V roce 2006 se 
vláda rozhodla vyhodnotit sekundární vzdělávání a prověřila za tímto účelem všechny studijní obory, aby 
aktualizovala a racionalizovala stávající rozsah kurzů. Byl vypracován hlavní plán pro reformu sekundárního 
vzdělávání na základě klíčových evropských kompetencí, který obsahoval nové kurzy odborné přípravy 
s aktualizovaným obsahem, aby se zlepšila harmonizace vzdělávání s trhem práce. Tento plán nahradil typy 
vzdělávání studijními oblastmi a současně zachoval strukturu ročníků. Současná legislativa je koncipována tak, aby 
se nové vzdělávací kurzy orientovaly na trh práce. NKI však zjistila, že rozsah kurzů, které se úspěšně orientují na trh, 
zůstává omezený. Dále zjistila, že vlámská vláda poskytování takových kurzů málo motivovala. V budoucnosti bude 
kvalifikace získaná vzděláním založena na konkrétní konečné kvalifikaci a odborné kvalifikaci, aby školy a instituce 
nenabízely kurzy, po nichž není na trhu práce žádná poptávka.

124. NKI dospěla k závěru, že pracovní odvětví jsou obecně s kvalitou vzdělávání orientovaného na trh 
spokojeny, přičemž občas se vyskytují kvalitativní nedostatky a především chybí technici, kteří dokončili sekundární 
vzdělávání.

125. Vlámská vláda chtěla odbornou přípravu lépe sladit s trhem práce tím, že v plném rozsahu provede 
vyhlášku z roku 2009 o struktuře kvalifikací, novelizovanou v roce 2011, a realizuje akční plán STEM, který má 
z dlouhodobé perspektivy přinést lepší výsledky. Vyhláška se však dosud prováděla pomalu a i po své novelizaci 
vyvolává pochybnosti.
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Doporučení

 ➤ Vlámská vláda a státní správa by měly dále sledovat kurzy odborné přípravy, aby si mohly utvořit jasnou 
představu o tom, zda jsou pro současný trh práce relevantní;

 ➤ Vláda by měla zastaralé kurzy odborné přípravy aktualizovat, nebo ukončit;

 ➤ Měl by se zavést regulovaný program, který povede k tomu, že školy ukončí odbornou přípravu orientovanou na 
trh práce, která neodpovídá potřebám trhu, a školy by se měly motivovat k tomu, aby nabízely odbornou 
přípravu, jež je potřeba;

 ➤ Právní předpisy se širokým záběrem upravující kvalifikace;

 ➤ Pedagogičtí pracovníci by měli být zapojeni do stanovení odborných kvalifikací v dřívější fázi;

 ➤ Vláda by mohla prověřit používání deskriptorů pro konečné kvalifikace;

 ➤ Vláda by měla přijmout opatření, aby byla dostatečně prokázána relevance odborné kvalifikace;

 ➤ Profily odborné způsobilosti schválené vlámskými orgány musí být úplné a splňovat potřeby.

Zveřejnění a následná kontrola

126. Auditní zpráva byla představena vlámskému parlamentu a zveřejněna v listopadu 2014. Zpráva a tisková 
zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách NKI (www.rekenhof.be).

127. Ministryně vzdělávání zprávu schválila a otázala se, proč podle NKI není jasné, jak lze přístup orientovaný 
na odbornou způsobilost a deskriptory využít pro osobní rozvoj, a dále se zajímala o to, zda by partneři na trhu 
práce nemohli být do stanovení odborných kvalifikací zapojení dříve. Dále uvedla, že ke změně rozsahu 
vzdělávacích možností je třeba přistupovat komplexně.

Očekávaný dopad

128. Realizovaná doporučení by měla přispět k lepšímu sladění vzdělávacího systému s potřebami trhu práce. 
Vzdělávací programy budou v budoucnosti jasně uvádět konečné a odborné kvalifikace. Tento přístup založený na 
odborné způsobilosti však s sebou nese i rizika a není jasné, jak zapadá do širšího poslání vzdělávání, pokud jde 
o společnost a osobní rozvoj.

http://www.rekenhof.be
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Národní kontrolní úřad Bulharska

Сметна палата на Република България

Audit monitorování profesní dráhy a migrace 
vysokoškolských absolventů

Přehled

129. V auditní zprávě se posuzuje účinnost monitorování profesní dráhy a migrace vysokoškolských 
absolventů.

130. Výkonnost monitorovacích činností se posuzovala na základě těchto kritérií:

 ο jasná pravidla pro sledování profesní dráhy vysokoškolských absolventů,

 ο byl zaveden systém pro monitorování profesní dráhy,

 ο předpoklady pro monitorování migračních procesů;

 ο skutečné monitorování těchto procesů mezi absolventy vysokých škol.

Jak se audit prováděl

131. Audit se týkal období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 a prověřovala se při něm opatření různých 
státních subjektů a institucí pro monitorování profesní dráhy a migračních procesů absolventů.

Hlavní připomínky

132. Potřebou shromažďovat informace o profesní dráze absolventů se zabývá řada dokumentů na unijní 
i vnitrostátní úrovni. Současné právní nástroje v zásadě stanoví, že různé subjekty pověřené prováděním politiky 
vysokoškolského vzdělávání a zaměstnanosti musí spolupracovat formou výměny informací, ale nestanoví postupy 
nebo povinnosti, pokud jde o sběr, porovnávání, analýzu a vyhodnocování údajů o absolventech.
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133. Vysoké školy zavedly systémy pro sledování a monitorování profesní dráhy absolventů. Na převážné 
většině vysokých škol nejsou používané metody sběru a zdroje informací dostatečně spolehlivé, takže shromážděné 
údaje nejsou vyčerpávající ani aktuální.

134. Bulharský systém hodnocení univerzit je spolehlivým nástrojem pro monitorování profesní dráhy 
vysokoškolských absolventů, neboť využívá údaje z objektivních centralizovaných zdrojů. Sledování některých 
kategorií absolventů je omezené: jedná se o studenty absolvující v zahraničí, studenty, kteří neodvádí příspěvky na 
sociální zabezpečení, a nezaměstnané osoby nezapsané na úřadu práce.

135. Jelikož údaje o absolventech ze systému hodnocení jsou spolehlivé, může je bezpečně používat 
ministerstvo školství a vědy, když rozhoduje o financování vysokého školství a o politice přijímání studentů, avšak 
během kontrolovaného období se tak nedělo. V roce 2016 propojilo ministerstvo přijímání na vysoké školy a jejich 
financování s informacemi o profesní dráze, což v tomto ohledu pomohlo posílit úlohu systému hodnocení.

136. Evropský parlament a Komise upozornily na to, jak závažné jsou pro členské státy problémy 
s asymetrickou mobilitou a odlivem mozků, a zdůraznily, že je potřeba se tímto tématem zabývat na národní i unijní 
úrovni. Bulharská politika řízení migračních procesů mezi absolventy se zaměřuje na dvě hlavní oblasti – 
přesvědčovat bulharské vystěhovalce, aby se vraceli, a přitahovat do země vysoce kvalifikované cizince – a je 
vyjádřena v řadě strategických dokumentů.

137. Opatření na monitorování profesní dráhy a migrace vysokoškolských absolventů nejsou účinná, protože:

 ο politika migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků je krajně roztříštěná,

 ο subjektům odpovědným za řízení migračních procesů chybí jasné cíle, konkrétní opatření či 
odpovědnost, pokud jde o sledování profesní dráhy absolventů,

 ο sběr a analýza informací o migraci pracovníků jsou na celostátní úrovni málo regulovány,

 ο systémy pro monitorování migrace absolventů jsou nespolehlivé jak celostátně, tak v příslušných 
útvarech.

138. Přes určitá omezení monitoruje bulharský systém hodnocení univerzit profesní dráhu absolventů na 
celostátní úrovni velmi účinně.



49
ČÁST 3 – Stručný přehled zpráv NKI

Doporučení

139. Výsledkem auditu byla tato doporučení.

Ministr práce a sociální politiky by měl:

 ➤ Posoudit dopad politiky pro řízení migračních procesů mezi vysoce kvalifikovanými pracovníky 
a potřebu změn v této politice.

 ➤ Analyzovat:

 ο charakteristiky a omezení dostupných informací o migraci vysoce kvalifikovaných pracovníků 
a možné způsoby, jak tato omezení překonat,

 ο možnosti vytvořit mechanismus sběru, výměny a konsolidace informací o vysoce kvalifikovaných 
bulharských i zahraničních pracovnících a stanovit logické souvislosti.

 ➤ Vypracovat předpisy, kterými by se zřídil specializovaný subjekt nebo struktura s odpovědností za 
sběr a analýzu informací o migraci pracovních sil v Bulharsku.

 ➤ Zřídit národní systém pro monitorování migrace pracovních sil, včetně migrace vysokoškolských 
absolventů.

 ➤ Vyjednat vhodný meziresortní a meziútvarový mechanismus pro sdílení informací o migraci 
pracovních sil, včetně vysoce kvalifikovaných pracovníků, v souvislosti s novou agendou dovedností 
pro Evropu (New Skills Agenda for Europe), kterou přijala v roce 2016 Komise a Evropský parlament 
v usnesení 2015/2281(INI).

Ministr vzdělávání a vědy by měl:

 ➤ Přezkoumat ukazatele v akčním plánu pro realizaci strategie rozvoje vysokoškolského vzdělávání 
v Bulharské republice.

 ➤ Stanovit konkrétní charakteristiky a cíle národního plánu „vzdělávání pro profesní dráhu“ spolu 
s ukazateli pro monitorování jeho plnění.

 ➤ Vypracovat předpisy upravující fungování bulharského systému hodnocení univerzit, aby byl odolný 
a fungoval spolehlivě.

 ➤ Zlepšit fungování rejstříku APOSTILLE, aby se rozšířily možnosti třídit a získávat z něj údaje potřebné 
pro tvorbu politik.

 ➤ V rámci meziresortní komise pro otázky vzdělávání týkající se bulharských občanů žijících v zahraničí 
monitorovat, jak se provádí vzdělávací politika ve vztahu k bulharským společenstvím a jednotlivcům 
žijícím mimo zemi, pokud jde o výsledky opatření, která mají osoby s kořeny v Bulharsku motivovat 
k tomu, aby ve svém vzdělání pokračovaly na bulharských vysokých školách, a vyhodnotit tak dopad 
těchto opatření.

 ➤ Pomáhat ministrovi práce a sociální politiky s analýzami uvedenými v bodech 1 a 2 výše.
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Zveřejnění a následná kontrola

140. Auditní zpráva byla přijata rozhodnutím Bulharského kontrolního úřadu dne 24. dubna 2017, zaslána 
Národnímu shromáždění a byla k ní vydána tisková zpráva. Dne 31. května 2017 byla prezentována na semináři 
o strategii Evropa 2020 na Maltě.

141. Následná kontrola doporučení bude provedena po lhůtě pro jejich realizaci (duben 2018).

Očekávaný dopad

142. Audit by měl zlepšit účinnost činností, kterými se monitoruje profesní dráha a migrace vysokoškolských 
absolventů, a podporovat příslušné orgány.
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Spolkový účetní dvůr Německa

Bundesrechnungshof

Audit podpory mladých lidí s kvalifikačními 
deficity

Přehled

143. Německá Spolková agentura pro zaměstnanost poskytuje poradenství a finanční podporu lidem 
hledajícím práci nebo odbornou přípravu v Německu a vyhledává pro ně vhodná pracovní místa. Jedná se 
o samosprávnou veřejnou agenturu, která je financována z příspěvků od zaměstnavatelů a zaměstnanců a ze 
spolkového rozpočtu dostává dotace a náhrady.

144. V roce 2011 byly schváleny nové předpisy, které místním pobočkám Spolkové agentury pro zaměstnanost 
umožňují nabízet dotace zaměstnavatelům, kteří prostřednictvím vstupní kvalifikace (Einstiegsqualifizierung) 
podporují mladé lidi, kteří obtížně hledají místo na trhu práce. Cílem této odborné přípravy je poskytnout vhodně 
kvalifikovaným mladým lidem základ pro získání odborných dovedností. Pro cílovou skupinu to má být vstupní 
brána do odborné přípravy v podnicích. Finanční podpora má také motivovat zaměstnavatele, aby nabízeli profesní 
přípravu na pracovišti, a zvyšovali tak kapacitu podniků pro odborné vzdělávání.

145. Německá NKI je oprávněna Spolkovou agenturu pro zaměstnanost kontrolovat. Při auditu se prověřovalo, 
zda jsou nové předpisy účinné, a hledaly se nedostatky při poskytování podpory.

146. V letech 2011 až 2015 poskytly místní pobočky agentury podporu na vstupní kvalifikace v celkové výši 
téměř 174 milionů EUR, tedy v průměru 35 milionů EUR ročně.

Jak se audit prováděl

147. Hlavními kontrolovanými subjekty byla Spolková agentura pro zaměstnanost a pět agentur pro 
zaměstnanost ve čtyřech spolkových zemích.

148. Auditní tým vybíral místní agentury pro zaměstnanost podle regionů a podle počtu poskytnutých grantů. 
Poté vybral a prověřil vzorek těchto grantů. Auditoři také zkoumali procesy v oblasti IT a statistické údaje a vedli 
pohovory s odborníky a vedoucími pracovníky místních agentur pro zaměstnanost.
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149. Tým strávil při získávání důkazních informací v terénu celkem 154 pracovních dní.

150. Jednalo se o hloubkovou kontrolu opatření financovaných v letech 2013 a 2014, která se prováděla 
v červnu a červenci roku 2015. Auditní tým prověřoval, zda místní agentury pro zaměstnanost:

 ο řádně kontrolovaly žádosti zaměstnavatelů o dotace na mzdy učňů,

 ο poskytly mladým lidem během vstupní kvalifikace dostatečné poradenství,

 ο monitorovaly úspěšnost podpory.

151. Auditoři také zkoumali, nakolik Spolková agentura pro zaměstnanost na místní agentury pro 
zaměstnanost při podpoře vstupních kvalifikací dohlížela.

Hlavní připomínky

152. Podávání a vyřizování žádostí

 ο V téměř jednom případě z deseti prověřovaných místní agentury pro zaměstnanost nezkontrolovaly, 
zda podmínky pro poskytnutí podpory na vstupní kvalifikace byly splněny, nebo tak neučinily včas. 
V některých případech nebyly podporované osoby pro cíl odborné přípravy vhodné nebo již 
odbornou přípravu dokončily v zahraničí.

 ο V polovině prověřovaných případů chyběly platné zákonem požadované tzv. dohody o začlenění. 
V dalších 26 % prověřovaných případů agentury v platné dohodě o začlenění nestanovily, že podpora 
vstupní kvalifikace je jedním z poskytovaných benefitů.

 ο Podpora vstupní kvalifikace je benefit, který se poskytuje na základě uvážení. Ve všech prověřovaných 
případech financovaly agentury vstupní kvalifikaci do maximální výše a na maximální možné období 
12 měsíců. V žádném z těchto případů nebylo doloženo, proč byla nutná nejvyšší možná podpora.

 ο V některých případech byli učni účastnící se vstupní kvalifikace podporováni také z dalších opatření, 
která jim měla pomoci najít práci. Někdy byl zaměstnavatel také nositelem těchto jiných opatření, 
a dostával tedy plnění z obou. Financovat dvě opatření na plný úvazek současně však není dovoleno.
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153. Poradenství poskytované místními agenturami pro zaměstnanost

V polovině programů vstupní kvalifikace s trváním nejméně tři měsíce agentury učně nijak nekontaktovaly. A ve více 
než čtvrtině těchto případů nekontaktovaly ani zaměstnavatele.

154. Následná opatření

Organizace, která je příjemcem podpory, musí vydat oficiální osvědčení o získaných schopnostech a znalostech. 
V naprosté většině případů, kdy po vstupní kvalifikaci nenásledovala odborná příprava, nebyla vydána žádná 
osvědčení. V některých případech si agentury neponechaly kopie osvědčení.

Doporučení

155. Podávání a vyřizování žádostí

 ➤ Před schválením dotace musí místní agentury při osobním pohovoru s případným učněm prověřit 
splnění právních podmínek a výsledek zdokumentovat. Při dohledu nad místními agenturami musí 
Spolková agentura pro zaměstnanost dbát o to, aby pečlivě prověřily, že před tím, než poskytnou 
finance na vstupní kvalifikaci, jsou splněny všechny požadavky na způsobilost. Agentury musí zajistit, 
aby budoucí učni byli vhodní pro profesi, pro niž hledají odbornou přípravu.

 ➤ Místní agentury by měly zlepšit své správní postupy a uzavírat dohody o začlenění se všemi osobami 
ucházejícími se o odbornou přípravu, jak to požaduje zákon. V dohodách o začlenění by měly být 
stanoveny cíle a očekávání jak agentury, tak budoucích učňů, a také plnění, které má být poskytnuto.

 ➤ Spolková agentura pro zaměstnanost by měla dbát o to, aby všechny agentury řádně využívaly svou 
volnost rozhodování. Znamená to informovat je podrobněji o jejich povinnosti využívat volnost 
rozhodování, o významu volnosti rozhodování, a o jejich povinnosti spravovat peněžní prostředky 
uvážlivě. Kromě toho musí agentura zamezovat nepatřičnému dvojímu financování.

156. Poradenství poskytované místními agenturami pro zaměstnanost

Agentury by měly učně během vstupní kvalifikace doprovázet a podporovat intenzivněji, než tak dosud činily, aby 
předčasně neukončovali výcvik, a podporovat je při následném hledání kurzů odborné přípravy.

157. Následná opatření

Je třeba lépe využívat znalostí a schopností získaných během vstupní kvalifikace, když se pro učně následně hledají 
místa.
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Zveřejnění a následná kontrola

158. Závěrečná auditní zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách německé NKI dne 13. července 2017 
(https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159. Německá NKI si ponechává právo zkoumat, zda Spolková agentura pro zaměstnanost a její místní 
pobočky doporučení ze zprávy řádně provádějí.

Očekávaný dopad

Místní agentury pro zaměstnanost by měly poskytovat řádnou a nákladově efektivní podporu pro programy vstupní 
kvalifikace. Spolková agentura pro zaměstnanost by měla v rámci svého monitorování zajistit řádné provádění 
podpory. Cílem je, aby podpora vstupní kvalifikace skutečně sloužila jako brána do odborné přípravy v podnicích 
pro učně, kteří obtížně hledají práci.

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
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Účetní dvůr Francie

Cour des comptes

Přístup k zaměstnání pro mladé lidi – budování 
cest k zaměstnání, přizpůsobení státní podpory

Přehled

160. Struktura francouzského trhu práce staví mladé lidi do obzvláště nevýhodného postavení a míra jejich 
nezaměstnanosti je dvakrát vyšší než u širší populace. Déle jim trvá, než najdou stabilní zaměstnání, jsou častěji 
vystaveni nejistotě zaměstnání a nedobrovolné práci na částečný úvazek a mají vysokou míru chudoby. K nápravě 
tohoto stavu byla během několika desetiletí zahájena řada podpůrných opatření, která prováděly různé subjekty, 
včetně finanční podpory pro společnosti najímající mladé lidi, podpory poskytované francouzskou službou 
zaměstnanosti a přístupu k odborné přípravě.

161. Tento systém státní podpory stál v roce 2015 celkem 10,5 miliardy EUR a náklady stále rostou, avšak 
dosažené výsledky, pokud jde o přístup k dlouhodobému zaměstnání, neodpovídají vyhlášeným cílům nebo 
zdrojům, které byly vyčleněny.

Jak se audit prováděl

162. Audit byl proveden společně s francouzskými regionálními účetními dvory. Kontrolovanými subjekty byla 
francouzská ministerstva odpovědná za zaměstnanost, národní vzdělávání a vysokoškolské vzdělávání, francouzský 
úřad práce a další organizace v oblasti podnikání a zaměstnanosti. Provádění pomoci se analyzovalo v sedmi 
francouzských regionech a bylo provedeno mezinárodní srovnání s Německem, Švýcarskem, Dánskem, 
Nizozemskem a Spojeným královstvím. Také francouzská obchodní komora provedla průzkum, v němž shromáždila 
názory asi tisíce ředitelů podniků na státní podporu a nezaměstnanost mládeže.

163. Při auditu se používaly údaje o zaměstnanosti mladých lidí ve věku 15 až 25 let v období 2010–2015 
a audit se zaměřil na účinnost a efektivnost opatření realizovaných na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Součástí 
byla analýza statistik zaměstnanosti, částek přidělených z rozpočtu a dohod o výkonnosti, spolu s pohovory 
s jednotlivými osobami.
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Hlavní připomínky

164. Přístup mladých lidí k zaměstnání se zhoršil jak kvantitativně, tak kvalitativně. Potýkají se s narůstajícími 
obtížemi, přičemž výsledkem je vyšší míra nezaměstnanosti a nesoulad mezi jejich kvalifikací a zaměstnáním, které 
je často nestálé.

165. Tyto obtíže jsou výrazně závažnější pro mladé lidi bez uznávané kvalifikace, dlouhodobě nezaměstnané, 
osoby, které do Francie migrovaly, a osoby, které žijí v nejvíce znevýhodněných městských a venkovských oblastech; 
proto by politiky podporující zaměstnanost mladých lidí měly být zaměřeny nejprve na tyto skupiny. Dvojí povaha 
trhu práce, jež chrání ty, kteří zaměstnání mají, ale ostatním nabízí krátkodobou a nestabilní práci, znevýhodňuje 
nové účastníky oproti těm, kteří již pracují. Efektivnost státní podpory pro mladé uchazeče o zaměstnání se výrazně 
liší podle použitého nástroje: účinek intenzivních a krátkodobých opatření je větší než u dlouhodobé podpory 
prováděné vládními institucemi.

166. Státní financování by mělo být přednostně určeno na ty nástroje, které se ukázaly jako nejúčinnější, 
a koordinace mezi mnoha subjekty působícími v oblasti podpory nezaměstnaných mladých lidí by se měla zlepšit. 
Celostátní režimy jsou často koncipovány, aniž by se braly v úvahu skutečné potřeby mladých lidí nebo zkušenosti 
získané z předchozích mechanismů, a bylo jich vypracováno příliš mnoho. Jednotlivé regionální subjekty musí 
účinněji spolupracovat a zlepšit návazné sledování mladých nezaměstnaných. Když se koncipují programy 
a přidělují zdroje, dostatečně se nezohledňují výsledky a financování poskytované agenturám by mělo vycházet 
z výsledků podpory, kterou provádějí, a z povahy jejich cílových skupin.

Doporučení

167. Účetní dvůr vydal dva pokyny:

 ➤ soustředit státní podporu více na mladé lidi, kteří nejobtížněji získávají zaměstnání,

 ➤ upřednostňovat rychlé reakce a intenzivní opatření,

168. a 12 doporučení:

 ➤ zkrátit délku dotovaných smluv,

 ➤ usnadnit přechod z dotovaných smluv do odborné přípravy vedoucí k získání kvalifikace,

 ➤ postupně přesunout prostředky z rozpočtu určeného na dotované smlouvy na programy intenzivnější 
podpory,

 ➤ zavést kontrolu docházky u programů, na něž se vyplácí příspěvky,

 ➤ zřídit jediný sdružený subjekt pro všechny programy podobný subjektu, který již existuje pro systém 
záruk pro mladé lidi, který by rozhodoval o přijetí do programu a o monitorování mladých lidí,
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 ➤ racionalizovat a zlepšit řízení místních úřadů práce sdílením jejich funkcí v oblasti správní a finanční 
a v oblasti řízení projektů,

 ➤ pro každý místní úřad práce uzavřít víceletou smlouvu vymezující jeho cíle a rámec hodnocení jeho 
výkonnosti,

 ➤ zařazovat mladé lidi do programů na základě společného souboru kritérií,

 ➤ vytvořit prostředek pro sledování pokroku jednotlivých účastníků a výsledků programů za použití 
společného identifikátoru,

 ➤ snížit počet programů podpory a zjednodušit jejich obsah,

 ➤ poskytnout subjektům větší svobodu v tom, jak využijí své zdroje na vytvoření obsahu podpory, 
výměnou za odměny odvozené od výkonnosti,

 ➤ podporovat přístup mladých lidí hledajících práci k odborné přípravě.

169. Účetní dvůr celkově doporučil přiřazovat nižší prioritu dotovaným smlouvám, jejichž výsledkem je efekt 
mrtvé váhy jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, a více využívat tradičních forem kurzů, které kombinují teorii 
s praxí.

Zveřejnění a následná kontrola

170. Zpráva byla zveřejněna v září 2016. Dne 5. října 2016 byla vydána tisková zpráva. Lze ji nalézt 
na internetových stránkách Účetního dvora 
https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people.

171. Plnění doporučení Účetního dvora bude prověřováno na konci roku 2017.

Očekávaný dopad

172. Racionalizace a lepší řízení programů zaměstnanosti mladých lidí ve Francii, aby se zlepšily ekonomické 
a sociální vyhlídky mladých lidí ve Francii, kteří budou v budoucnosti vstupovat na trh práce.

https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
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Účetní dvůr Itálie

Corte dei Conti

Audit národního projektu „500 mladých lidí pro 
kulturu“

Přehled

173. Dne 6. prosince 2013 schválilo ministerstvo kulturního dědictví a cestovního ruchu zvláštní program pro 
rozvoj inventarizace, katalogizace a digitalizace kulturního dědictví. Byl vypracován třífázový vzdělávací plán, 
kterému předcházel výběr 500 mladých lidí, kteří měli být v této oblasti vzděláváni.

174. Projekt tak měl dvojí účel. Zaprvé byl zaměřen na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí v souladu 
s doporučením Evropské unie z 22. dubna 2013 a jeho druhým cílem bylo s využitím zdrojů pro naléhavá opatření 
chránit, zhodnocovat a obnovovat kulturní dědictví, jemuž hrozí znehodnocení, a podpořit průmysl cestovního 
ruchu.

175. Součástí plánu byly tři různé projekty celostátního rozsahu. První, nazvaný „Území: pamětihodnosti“, byl 
zaměřen na online zobrazení kulturních a turistických tras zahrnujících památky, archeologická naleziště, 
architekturu a sbírky. Druhý, nazvaný „Velká válka a mírové procesy: místa a obsah“, nabízel online kurzy o místech 
a historických svědectvích, které tvoří kolektivní paměť první světové války. Třetí projekt ve vzdělávacím programu 
se týkal nehmotného kulturního dědictví a zaměřoval se na audiovizuální zdroje.

176. Italské ministerstvo kulturního dědictví přidělilo v rozpočtovém roce 2014 na program „500 mladých lidí 
pro kulturu“ částku ve výši 2,5 milionu EUR, kterou pak měly doplnit prostředky z rozpočtu EU.

177. Při auditu se zkoumaly aspekty související s plánováním, kritéria výběru projektů, postupy pro výběr 
stážistů, procedurální kroky, stav provádění vzdělávacích programů (z časového, finančního a účetního hlediska) 
a dopad činností z hlediska řízení.

Jak se audit prováděl

178. Audit se zaměřil na to, jak ministerstvo kulturního dědictví a cestovního ruchu vybíralo stážisty, a na 
činnosti prováděné v souvislosti s katalogizací a digitalizací kulturního dědictví, jemuž hrozí znehodnocení.
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179. Metodika auditu v zásadě zahrnovala dokumentární přezkumy a analýzy. Úředník se soudní pravomocí 
odpovědný za audit zaslal ministerstvu kulturního dědictví dva dopisy, v nichž se dotazoval na provedené činnosti, 
použité postupy, načasování jednotlivých fází a čerpání dostupných peněžních prostředků.

180. Jelikož vzdělávací programy probíhaly po celé zemi, hlavními partnery v řízení o sporných otázkách byl 
útvar ústřední správy ministerstva kulturního dědictví a příslušný ústřední rozpočtový úřad (externí účetní úřad 
ministerstva hospodářství a financí) při tomto ministerstvu.

181. Auditní tým se skládal z úředníka se soudní pravomocí a pěti dalších úředníků.

182. Finanční a výkonností audit byl prováděn od dubna 2016 (kdy byl ministerstvu kulturního dědictví zaslán 
první dopis) do října 2016 a týkal se období 2013–2015.

Hlavní připomínky

183. Program měl několik pozitivních výsledků.

184. Projekty byly vybírány v souladu s cílem poskytnout mladým lidem vzdělání a rozšířit digitální dědictví. 
K 30. dubnu 2016 vzniklo několik inventářů, katalogů a digitalizovaných položek, které byly vloženy do databází tří 
ústředních institucí. Instituce považovaly program za užitečný a byly schopny obnovit opuštěné iniciativy.

185. Hodnocení účastníků bylo celkově velmi pozitivní. Ze 140 stážistů jich 119 kurz hodnotilo jako „vynikající“.

186. Na druhé straně nejzávažnější kritika se týkala obtíží při výběru stážistů, které dokládal mimo jiné vysoký 
počet stážistů, kteří účast v programu odmítli a byli nahrazeni. Hlavními důvody byl nízké odměny, umístění mimo 
domovský region a nedostatečná stabilita.

187. Další kritika se týkala pomalého postupu projektů kvůli příliš byrokratickým pracovním metodám. 
K 30. červnu 2016, tj. stanovenému datu dokončení, bylo 28 ze 144 projektů dokončeno méně než z poloviny.

188. Zainteresované subjekty poskytly zpětnou vazbu ve formě formulářů a stěžovaly si na nedostatek 
vybavení (nebo zastaralé vybavení), nedostatečné finanční krytí, nedostatek času na provedení složitých úkolů, 
organizační nedostatky, zvýšení pracovní zátěže a nedostatek pracovníků.

189. Z účetního hlediska bylo dosaženo významných úspor ve výši 18,5 % přidělené částky, která by při plném 
vyčerpání umožnila poskytnout vzdělávání většímu počtu mladých lidí.
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Doporučení

190. V budoucnosti by podobné programy měly:

 ➤ využít všech možností, které nabízí trh práce v soukromém sektoru,

 ➤ zlepšit dovednosti účastníků,

 ➤ zmapovat turistické a kulturní trasy,

 ➤ při dokončení programů podepsat dohody s regiony s cílem vytvořit inovativní začínající podniky.

Zveřejnění a následná kontrola

191. Zprávu dne 29. září 2016 schválil ústřední senát auditu výkonnosti.

192. Dne 7. října 2016 byla oficiálně zveřejněna, rovněž na internetových stránkách, a zaslána parlamentu 
a vládě. Byla též zveřejněna související tisková zpráva.

193. Účetní dvůr obdržel následné informace od příslušných orgánů v dubnu 2017. Jediná podstatná 
připomínka se týkala možnosti, aby byli mladí stážisté v budoucnosti přidáni na seznam odborníků v oblasti 
kulturního dědictví.

Očekávaný dopad

194. Zpráva a její doporučení by měly zlepšit politiku odborného vzdělávání mladých lidí, načasování projektů, 
pobídky pro příjemce a napojení na trh práce, což pomůže podobným iniciativám v budoucnosti.
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Národní kontrolní úřad Litevské republiky

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Zpráva z auditu veřejných prostředků: Využívání 
možností odborné přípravy

Přehled

195. Politika odborného vzdělávání a přípravy a naplňování potřeb trhu práce jsou důležitými činiteli 
v konkurenceschopnosti a dlouhodobé prosperitě státu.

196. V roce 2014 se pro odborné vzdělávání a přípravu rozhodlo jen 33 % z populace mladých lidí v zemi 
(průměr EU je 50 %), zatímco ostatní se bezprostředně po ukončení všeobecného vzdělávání hlásili na vysokoškolské 
instituce nebo vstoupili na trh práce bez odborné přípravy. Asi 22 % populace bylo zaměstnáno bez dosažení 
kvalifikace doložené osvědčením.

197. Během období finanční podpory EU 2007–2013 bylo nejvíce pozornosti a prostředků zaměřeno na tři 
oblasti odborného vzdělávání a přípravy: vzdělávací infrastrukturu, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků 
a aktualizaci vzdělávacího obsahu. Atraktivita a kvalita odborného vzdělávání a přípravy závisí na této kombinaci.

198. V letech 2012 až 2015 bylo v Litvě otevřeno 42 středisek praktického vzdělávání pro konkrétní odvětví 
a bylo do nich investováno 118 milionů EUR. Střediska byla vytvořena ve 33 ze 74 institucí odborného vzdělávání 
a přípravy (45 %) a byla vybavena nejmodernějším zařízením pro vzdělávání obyvatel země, kteří chtějí získat novou 
kvalifikaci nebo rozvíjet stávající. Bylo rozhodnuto poskytnout mistrům odborné přípravy technické dovednosti, 
které jsou důležitou součástí práce v novém středisku praktického vzdělávání, a za tímto účelem pro ně byly 
organizovány stáže v různých podnicích.

199. Aby služby poskytované vzdělávacími institucemi splňovaly potřeby trhu práce a byly flexibilní, 
investovaly se prostředky do stanovení kvalifikací a aktualizace obsahu odborného vzdělávání. Výsledkem bylo 
deset nových kvalifikačních standardů, 60 modulárních programů odborného vzdělávání a 14 odvětvových 
vzdělávacích nástrojů. Instituce budou muset do roku 2021 přejít na modulární systém odborného vzdělávání 
a přípravy.

200. Podíl mladých lidí studujících na institucích odborného vzdělávání a přípravy a dospělých účastnících se 
programů celoživotního vzdělávání je jedním z nejnižších v Evropské unii. Tato skutečnost vedla Národní kontrolní 
úřad k tomu, že analyzoval, zda investice do odborného vzdělávání a přípravy zlepšují jejich kvalitu a atraktivnost.
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201. Účelem auditu bylo posoudit, zda rozvoj vzdělávacích středisek naplnil měnící se potřeby trhu práce, zda 
byly využívány v souladu s původním záměrem, zda byly programy odborného vzdělávání a přípravy obnoveny 
a zda byly technické dovednosti pedagogických pracovníků pravidelně aktualizovány.

Jak se audit prováděl

202. Kontrolovanými subjekty bylo litevské ministerstvo školství a vědy a Středisko pro rozvoj kvalifikace 
a odborného vzdělávání a přípravy.

203. Ze 33 institucí odborného vzdělávání a přípravy jich bylo k auditu vybráno 18 (55 %), v nichž se nachází 26 
ze 42 vzdělávacích středisek (62 %) v zemi. Byl proveden průzkum mezi 400 studenty vzdělávajícími se ve střediscích 
a asi 200 pedagogy odborného vzdělávání, kteří v nich pracují, a byly vedeny pohovory se zástupci sedmi 
přidružených podniků a tří vyšších odborných škol.

204. Audit se týkal období 2012–2014 a pro analýzu dopadu byly použity i údaje z roku 2015.

Hlavní připomínky

205. Při auditu se zjistilo, že vybavení se v různých institucích odborného vzdělávání a přípravy využívalo 
velmi odlišně a nebylo vždy k dispozici všem věkovým skupinám. Nové kvalifikační standardy, modulární programy 
odborného vzdělávání a vzdělávací nástroje se ne vždy vyvíjely jednotně a byly často vzájemně neslučitelné.

206. Do zlepšování infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy bylo celkem investováno 118 milionů EUR, 
avšak asi v polovině kontrolovaných institucí se počet studentů v úvodních vzdělávacích programech ve 
vzdělávacích střediscích proti předchozím dvěma letům nezvýšil.

 ο Zdroje 60 % těchto středisek se využívaly nanejvýš jen pět hodin denně, protože ne všechny instituce 
začaly nabízet nové programy odborného vzdělávání, nebyly stanoveny žádné konkrétní cíle pro 
propagaci nového zařízení středisek a nebyla navržena řešení, jak financovat kurzy pro vzdělávání 
nových studentů či pedagogů.

 ο Neexistovala žádná jednotná metoda, jak stanovovat poplatky za vzdělávací služby.

 ο Bylo vyčleněno asi 500 000 EUR na vypracování kvalifikačních standardů, avšak tyto standardy nebyly 
schváleny. Byl vyčleněn asi 1 milion EUR na vývoj modulárních programů odborného vzdělávání 
a přípravy, ale jen 24 ze 60 bylo zaregistrováno a pouze devět začalo být v roce 2015 v institucích 
odborného vzdělávání a přípravy testováno. Bylo tomu tak proto, že projekty nebyly realizovány 
podle jednotného procesu, dokumenty popisující kvalifikační standardy nebyly úplné, kvalifikační 
standardy nebyly před registrací v plném rozsahu posouzeny a příslušná legislativa byla novelizována 
tak, že některé programy jí již nevyhovovaly.

 ο Činností v rámci projektů se účastnilo jen několik málo pedagogů odborného vzdělávání a vzdělávání 
bylo po konci projektů ukončeno.
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Doporučení

207. Z auditu vyplynula pro obě kontrolované instituce řada doporučení:

 ➤ Vyhodnotit důvody pro pořizování výcvikového vybavení a přidělování peněžních prostředků na 
renovace a slučitelnost těchto opatření s potřebami trhu práce,

 ➤ Podrobná doporučení ke zvýšení účinného využívání vzdělávacích středisek,

 ➤ Vypočítávat poplatky tak, aby vznikaly příjmy,

 ➤ Zajistit, aby standardy, programy a nástroje byly slučitelné, jednotné a zaregistrované,

 ➤ Stanovit požadavky na výbory odborného vzdělávání a přípravy a lhůty pro dosahování výsledků,

 ➤ Přepracovat programy podle nové legislativy a norem, aby byly relevantní,

 ➤ Organizovat školení pro pedagogy odborného vzdělávání.

Zveřejnění a následná kontrola

208. Auditní zpráva byla zveřejněna spolu s tiskovou zprávou 28. února 2016. Je dostupná na internetových 
stránkách Národního kontrolního úřadu Litevské republiky s anglickým a litevským shrnutím. Národní kontrolní úřad 
předložil výsledky auditu také výborům litevského parlamentu pro audit a pro školství, vědu a kulturu.

209. Realizace každého doporučení se sleduje stanoveným postupem.

Očekávaný dopad

210. Pokud budou doporučení řádně realizována, zvýší se využívání středisek praktického vzdělávání, budou 
vznikat prostředky na obnovu vybavení, programy odborného vzdělávání a přípravy budou lépe sladěny 
s potřebami trhu práce a pedagogové odborného vzdělávání budou dále školeni. Lépe se pak využije další 
plánovaná investice do infrastruktury středisek praktického vzdělávání a do aktuálního vzdělávacího obsahu ve výši 
přibližně 57 milionů EUR.

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
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Účetní dvůr Lucemburského velkovévodství

Cour des Comptes du Grand-Duché de Luxembourg

Zpráva z roku 2011 o opatřeních v boji proti 
nezaměstnanosti a zpráva z roku 2014 o následné 
kontrole doporučení

Přehled

211. Původní zpráva Účetního dvora se týkala období 2006 až 2009 a byla zveřejněna v roce 2011. Cílem auditu 
bylo vyhodnotit opatření podporující zaměstnanost mladých lidí po třech letech jejich provádění, konkrétně 
smlouvu o podpoře zaměstnání a smlouvu o uvedení do zaměstnání, které zavedl zákon z 22. prosince 2006.

212. Zpráva o následné kontrole z roku 2014 se týkala období 2012 až 2014 a její součástí byl oddíl o záruce pro 
mladé lidi. Jelikož provádění záruky pro mladé lidi mělo být zahájeno v červnu 2014, Účetní dvůr zkoumal, zda 
zainteresované subjekty podnikly potřebné kroky k tomu, aby byla účinně spuštěna.

213. V letech 2007 a 2009 financoval stát prostřednictvím Fondu zaměstnanosti opatření na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, tj. smlouvu o podpoře zaměstnání a smlouvu o uvedení do zaměstnání, částkou 12,3 
milionu EUR.

214. V letech 2012 a 2014 činily prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu příjmů a výdajů na tato opatření asi 
68 milionů EUR.

215. Hlavním cílem zvláštní zprávy zveřejněné v roce 2011 bylo přezkoumat rozhodnutí a opatření schválená 
Poslaneckou sněmovnou (Lucemburským parlamentem) v souvislosti se zákonem z 22. prosince 2006 o zachování 
pracovních míst a o vymezení zvláštních opatření týkajících se sociálního zabezpečení a politiky životního prostředí.

216. Jedním u cílů tzv. zákona 5611 bylo přezkoumat legislativu upravující opatření na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí, přičemž hlavním cílem bylo, aby byla účinnější při začleňování mladých lidí na trhu práce.

217. Navrhované legislativní změny ukončily používání smluv pro dočasné pomocné pracovní síly pro mladé 
lidi jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. V roce 2006 byly jedinými opatřeními na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí smlouva o podpoře zaměstnání (veřejný sektor) a smlouva o uvedení do zaměstnání (soukromý sektor).

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg
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218. Zpráva o následné kontrole z roku 2014 byla zveřejněna na žádost Poslanecké sněmovny. Předseda 
Poslanecké sněmovny informoval Účetní dvůr, že výbor pro kontrolu provádění rozpočtu žádá, aby Účetní dvůr 
prověřil, jaká opatření ministerstvo práce a zaměstnanosti přijalo v reakci na připomínky a doporučení v jeho 
zvláštní zprávě.

Jak se audit prováděl

219. Hlavními kontrolovanými subjekty bylo Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociální a solidární 
ekonomiky (MTEESS) a Agentura pro rozvoj zaměstnanosti (ADEM). Účetní dvůr provedl pohovory s vedením obou 
organizací a analyzoval poskytnuté dokumenty, aby určil, shromáždil a potvrdil informace potřebné k vypracování 
připomínek a doporučení ve zvláštních zprávách.

220. Tým tvořil místopředseda Účetního dvora a tři auditoři.

221. První audit probíhal od května 2010 do října 2010. Následný audit byl prováděn od prosince 2013 do 
června 2014.

Hlavní připomínky

222. Během auditu opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí v roce 2011 Účetní dvůr zjistil, že údaje 
jsou neprůkazné, protože zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání v důsledku opatření není doložena. Příslušné 
orgány uvedly, že jim chybí potřené nástroje, aby mohly účinnost opatření posoudit. Při svém auditu z roku 2014 
Účetní dvůr zjistil, že nebylo provedeno žádné aktualizované posouzení opatření na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí. Se stanovením ukazatelů výkonnosti se teprve začínalo.

223. Účetní dvůr také konstatoval, že v rámci záruky pro mladé lidi se využívá dohoda o spolupráci, která se od 
roku 2006 neuplatňuje a byla pouze předmětem pilotních projektů.

224. Účetní dvůr také upozornil, že se zahájením záruky pro mladé lidi v červnu 2014 by nedostatek 
pracovníků ADEM mohl ještě zesílit, a mohl by tak ještě více ohrozit dosažení cílů dohody o spolupráci.

Doporučení

225. Ve své zprávě z roku 2011 Účetní dvůr zdůraznil, že je zapotřebí zavést systém hodnocení založený na 
ukazatelích výkonnosti. Účetní dvůr se domnívá, že cíle a výkonnost nových organizací musí být stanoveny od 
počátku, aby mohl být boj proti nezaměstnanosti vyhodnocován.
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226. Účetní dvůr také doporučil vypracovat pro nový subjekt víceletý plán. Jeho účelem je vytvořit rámec pro 
obecnou politiku, strategické volby, střednědobé činnosti a úkoly a potřebné finanční a lidské zdroje.

227. V roce 2014 zopakoval Účetní dvůr svá doporučení, že opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí je 
třeba vyhodnotit, a doporučil, aby se o účinnosti opatření, jako je smlouva o podpoře zaměstnání a smlouva 
o uvedení do zaměstnání, diskutovalo na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

228. V určitých stanovených lhůtách, například dva roky po provádění, by příslušný ministr měl mít povinnost 
informovat Poslaneckou sněmovnu o kvantitativním (počet příjemců, kteří podepsali smlouvu tohoto typu) 
i kvalitativním (počet příjemců, kteří našli práci) vývoji přijatých opatření.

229. Účetní dvůr se domnívá, že opatření je třeba po určitém období vyhodnocovat, aby mohla být případně 
upravena nebo ukončena, pokud nepřinesla očekávané výsledky.

Zveřejnění a následná kontrola

230. Zvláštní zprávy o opatřeních v boji proti nezaměstnanosti byly Poslanecké sněmovně předloženy 7. dubna 
2011 a 13. října 2014.

231. Zprávy pak byly uveřejněny na internetových stránkách Účetního dvora a byly k nim vydány tiskové 
zprávy.

232. Výbor Poslanecké sněmovny pro kontrolu provádění rozpočtu zvláštní zprávy Účetního dvora dále 
sleduje a informuje o opatřeních, která příslušné orgány v souvislosti s doporučeními Účetního dvora přijaly. Zpráva 
o následné kontrole byla zveřejněna 30. března 2015.

233. V budoucím pracovním programu Účetního dvora figuruje též zvláštní zpráva o záruce pro mladé lidi.



67
ČÁST 3 – Stručný přehled zpráv NKI

Státní kontrolní úřad Maďarska

Állami számvevőszék

Koordinovaný audit systému sledování profesní 
dráhy absolventů

Přehled

234. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 20. dubna 2012 o modernizaci evropských systémů 
vysokoškolského vzdělávání zdůraznil, že je nezbytné sledovat zaměstnanost absolventů, aby bylo možné měřit, 
do jaké míry vysokoškolské vzdělávání odpovídá požadavkům trhu práce. Evropský parlament vyzval členské státy 
k tomu, aby shromažďovaly a zveřejňovaly údaje o vzájemném vztahu mezi kvalifikací pro výkon jednotlivých 
profesí a pracovními příležitostmi v daném oboru.

235. Evropský parlament a Evropská komise v několika dokumentech upozorňují na riziko „odlivu mozků“, a to 
zejména v souvislosti s členskými státy střední, východní a jižní Evropy, kde rostoucí počet nových absolventů 
odchází pracovat do zahraničí. Nejvyšší kontrolní instituce Maďarska, Rumunska a Bulharska se proto v rámci sítě 
pro strategii Evropa 2020 dohodly na provedení společného auditu. Koordinoval jej maďarský Státní kontrolní úřad 
a jednalo se o audit výkonnosti zaměřený na účinnost.

236. Cílem auditu bylo upozornit na osvědčené postupy v systémech sledování profesní dráhy absolventů 
s důrazem na uplatnění absolventů zaměstnaných v jiných členských státech.

237. V Maďarsku byl tento audit proveden Státním kontrolním úřadem a soustředil se na zřízení a provoz 
systému sledování profesní dráhy absolventů (GCTS), který byl zaveden v rámci výběrových řízení EU. Tento systém 
podporuje rozhodovací proces a poskytuje zpětnou vazbu institucím vysokoškolského vzdělávání o kvalitě 
a uplatnění jejich odborné přípravy a zároveň směruje mladé lidi při výběru povolání.

Jak se audit prováděl

238. Audit se týkal období od 1. ledna 2011 do 31. října 2015 a kontrolovanými subjekty bylo ministerstvo pro 
lidské zdroje (EMMI), Úřad pro vzdělávání a šest vybraných maďarských univerzit.

239. Audit byl proveden v souladu s profesními auditorskými standardy a zásadami auditu výkonnosti. 
Hodnocení informací a dokumentů, které vycházelo z auditních otázek, obnášelo následující fáze: zjištění, formulace 
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otázek (žádost o informace), srovnání a analýza. Audit spočíval ve vyhodnocení odpovědí na otázky a využití údajů 
z osvědčení s ohledem na právní předpisy platné v kontrolovaném období.

Hlavní připomínky

240. Ústřední orgán organizuje sběr, sloučení a analýzu údajů z celé země, zřizuje databázi, vytváří metodiku 
a poskytuje podporu institucím, zatímco vysokoškolské instituce shromažďují a analyzují jednotlivé údaje 
a vypracovávají zprávy pro ústřední orgán.

241. Decentralizovaný systém je schopen poskytnout údaje o povaze zaměstnání, která absolventi získali, 
a univerzitám umožňuje, aby do dotazníku zařadily své vlastní otázky. Tato decentralizace zvyšuje motivaci zachovat 
systém a získané údaje využít a vedla také k různým příkladům dobrých postupů.

242. V Maďarsku se údaje ze systému pro sledování profesní dráhy absolventů využívají v rozhodovacím 
procesu jak na vládní úrovni, tak na úrovni vysokých škol. Pro ty, kteří se připravují na přijímací zkoušky na vysokou 
školu, nabízí online informační systém vytvořený na základě údajů z GCTS podrobné informace o možnostech 
zaměstnání absolventů. Stránky s těmito informacemi mají vysokou návštěvnost.

243. Všechny vysokoškolské instituce, které byly předmětem auditu, dosáhly nebo překročily požadovaný 
počet účastníků, kteří používají údaje daného systému. Čtyři instituce dosáhly navíc cíle zapojit 90 % absolventů do 
průzkumů a dvě vysoké školy tento cíl překročily.

244. Ochota dotázaných cílových skupin odpovědět na dotazníkový průzkum se však snižovala. Klesající míra 
odpovědí oslabuje spolehlivost údajů a ohrožuje i udržitelnost systému.

245. Státní kontrolní úřad dospěl k závěru, že organizace splnily své úkoly řádně v souladu s cíli stanovenými 
pro všechny fáze: plánování, koordinace, vývoj a monitorování. Výsledkem centralizovaného plánování – zejména 
v souvislosti s jednotlivými profesemi – byly užitečné metody a pokyny. K úspěšnému zavedení daného systému 
přispěla také aktivní a těsná spolupráce mezi ústředními orgány a vysokoškolskými institucemi.

Doporučení

246. Na základě auditu bylo doporučeno, aby databáze pro sledování profesní dráhy absolventů obsahovala 
spolehlivější údaje o absolventech pracujících v zahraničí, aby ministerstvo pro lidské zdroje více pobízelo 
absolventy k tomu, aby se zúčastnili dotazníkového průzkumu na internetu, a aby se informace shromažďovaly 
v podobě, která umožňuje vytěžování údajů. Při auditu byla rovněž zjištěna řada konkrétních příkladů dobrých 
postupů, jejichž uplatnění auditoři doporučili.
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Zveřejnění a následná kontrola

247. Státní kontrolní úřad Maďarska zveřejnil svou auditní zprávu 6. října 2016 a na základě výsledků auditu 
vypracoval rovněž analýzu tohoto tématu.

248. Analýza byla zaměřena především na dva základní problémy, které při auditu vyšly najevo: proč 
dotazovaní absolventi byli málo ochotni účastnit se dotazníkového průzkumu a proč nebyly využity údaje 
o nejnovějších absolventech zaměstnaných v zahraničí. I když míru odpovědí lze samozřejmě zvýšit zlepšením 
technických podmínek a zkrácením dotazníku, podle analýzy je pořád nejdůležitější posílit vazbu mezi vysokými 
školami a jejich absolventy. V analýze se také uvádí, že je třeba klást větší důraz na zvýšení spolehlivosti databáze 
GCTS během provozu a vývoje, což umožní podrobněji přezkoumat profil zaměstnání absolventů pracujících 
v zahraničí.

Očekávaný dopad

249. Na základě doporučení auditu by měla být přijata evropská iniciativa, jejímž účelem by bylo sledovat 
uplatnění absolventů a zlepšit informace o jejich profesní dráze nebo dalším vzdělávání, podporovat lepší profesní 
poradenství, koncepci programů, institucionální strategie a tvorbu politik. Koncepce dotazníku by se měla změnit 
a absolventi by o něm měli být lépe informováni. Měla by se také vytvořit přesnější infografika a databáze různých 
povolání, které by umožnily interaktivní výměnu informací a vytěžování údajů.
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Národní kontrolní úřad Malty

Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)

Přínos strukturálních fondů ke strategii Evropa 
2020 v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání

Přehled

250. Tato zpráva se zabývala tím, zda projekty a jiné činnosti v rámci operačních programů ESF a EFRR byly 
koncipovány a prováděny tak, aby účinně přispívaly k plnění strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti 
a vzdělávání, a zda první výsledky těchto intervencí odpovídají tomuto pojetí. Tímto úkolem pověřil Kontaktní výbor 
nejvyšších kontrolních institucí (NKI) pracovní skupinu pro strukturální fondy. Tento souběžný audit proběhl ve 
spolupráci s nejvyššími kontrolními institucemi deseti členských států.

251. Celkové roční veřejné výdaje na příslušnou oblast činí 113 645 000 EUR (včetně vzdělávání 
a zaměstnanosti), z toho 20 800 000 EUR (osa 1 ESF) se týká zaměstnanosti (obecně, nikoli pouze zaměstnanosti 
mladých lidí).

Jak se audit prováděl

252. Hlavním kontrolovaným subjektem byl řídicí orgán na Maltě a audit se vztahoval na období 2014 až 2016. 
Při řešení stanovených cílů Národní kontrolní úřad Malty vycházel z řady informačních zdrojů. Provedený průzkum 
obnášel přezkum dokumentů týkající se Evropské unie (EU), hloubkovou analýzu příslušného právního rámce 
a dokumentace vypracované konkrétně pro maltský kontext. Přezkoumanými dokumenty EU byla strategie Evropa 
2020 a písemné pokyny týkající se investičních priorit, výkonnostního rámce a uplatňování právního rámce 
v členských státech.

253. Obzvláště relevantní pro tento audit byly právní předpisy, které se zabývají jednotlivými aspekty 
fungování operačních programů (OP). Konkrétně daný právní rámec obsahuje tři nařízení EU z roku 2013 
(č. 1301/2013, č. 1303/2013 a č. 1304/2013) o obecných a společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova 
a Evropském námořním a rybářském fondu.

254. Dokumentaci týkající se přímo situace na Maltě tvořila dohoda o partnerství s EU, národní program 
reforem (NPR) z roku 2015, doporučení Rady a doporučení pro Maltu, přijaté operační programy, pravidla 
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způsobilosti a hodnocení ex ante a dále interní dokumentace vypracovaná oddělením pro plánování 
a koordinaci priorit (coby řídícím orgánem) v souvislosti s hlavními cíli stanovenými ve strategii Evropa 2020.

255. Národní kontrolní úřad během auditu vedl částečně strukturované pohovory s řídícím orgánem. Kromě 
těchto pohovorů si v případě potřeby vyžádal také podkladovou dokumentaci a vysvětlení. Pohovory vycházely 
ze standardní příručky k pohovorům, kterou přijala pracovní skupina. Tento dokument byl rozdělen na tři hlavní 
části:

 ο obecné informace s cílem získat přehled o operačních programech v členských státech v oblasti 
vzdělávání a zaměstnanosti;

 ο koncepce operačních programů s cílem zjistit, jak byly kontrolované operační programy vypracovány 
a zda byly sladěny s cíli strategie Evropa 2020;

 ο provádění operačních programů, týkající se schválených projektů vybraných pro přezkum, s cílem 
zjistit, do jaké míry tyto projekty přispěly nebo v budoucnu přispějí k dosažení hlavních cílů strategie 
Evropa 2020.

256. Kontroly na místě probíhaly od května 2016 do listopadu 2016.

Hlavní připomínky

257. Operační programy byly podle zjištění Národního kontrolního úřadu vypracovány na základě rozsáhlého 
přezkoumání národních priorit, rizik a výzev, na vnitrostátní úrovni se na nich podílela všechna ministerstva a byly 
koordinovány oddělením pro plánování, které zajišťovalo jednotný přístup. Doporučení uvedená v hodnocení 
ex ante byla ve valné většině případů patřičně zohledněna. Národní kontrolní úřad dospěl k závěru, že operační 
programy jednoznačně odpovídaly potřebám země, byly v souladu s doporučeními Rady a zohledňovaly zjištěná 
rizika a problémy.

258. Národní kontrolní úřad měl obecně za to, že zvolené ukazatele přispějí k celkovému dosažení cílů 
strategie Evropa 2020. Vyskytlo se však několik nedostatků v konkrétních investičních prioritách, k nimž nebyly 
poskytnuty podrobné mechanismy a informace byly nejasné. Ukazatele výsledků u OP I byly podle názoru 
Národního kontrolního úřadu i přes absenci některých údajů dosažitelné a v případě OP II, k němuž bylo poskytnuto 
více informací, byly realistické a obecně vzato ambiciózní.

259. Pokud jde o možnou efektivnost a účinnost projektů, mezi projekty a jejich konkrétními cíli a ukazateli 
výsledků existovala jasná vazba a byly k nim poskytnuty odpovídající pokyny.

260. Zavedené systémy pro sledování ukazatelů byly přiměřené a zajišťovaly včasný sběr a analýzu údajů. 
V monitorovacích výborech byly zastoupeny všechny příslušné orgány s výjimkou auditního orgánu, který byl 
konzultován příležitostně podle potřeby.

261. Žadatelé měli k dispozici dostatečné pokyny k operačním programům a projektům a k tomu, jak podat 
žádost, a mohli se účastnit informačních setkání.
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262. Dobrým postupem bylo zřízení mezirezortního koordinačního výboru a jeho odvětvových podvýborů, 
díky čemuž bylo možné optimálně využít zdroje a minimalizovat překrývání a zdvojování práce. Výbory předložily 
strategické informace a pokyny týkající se programového období 2014–2020.

Doporučení

263. Kromě některých konkrétních nedostatků u ukazatelů, o nichž se zmiňují výše uvedené připomínky, 
Národní kontrolní úřad nepředložil žádná obecná doporučení dostatečně materiální povahy ani doporučení týkající 
se širších rizikových oblastí, o nichž by bylo potřeba dále pojednat. Je nutné upozornit, že načasování přezkumu 
do poměrně rané fáze programového období fakticky úřad při analýze omezilo.

Zveřejnění a následná kontrola

264. Zpráva byla zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách Národního kontrolního úřadu 
dne 1. února 2017. Zároveň s ní byla vydána také tisková zpráva. Žádná následná kontrola zatím neproběhla.

Očekávaný dopad

265. Pokud by došlo k revizi operačních programů, Národní kontrolní úřad se domnívá, že by měly být 
zohledněny zjištění a závěry této zprávy.
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Nejvyšší kontrolní úřad Polska

Najwyższa Izba Kontroli

Stáže a pracovní umístění pro nezaměstnané 
v úřadech veřejné správy

Přehled

266. Úřady veřejné správy zavedly vhodné organizační mechanismy pro stáže určené pro studenty 
a absolventy a pracovní umístění pro nezaměstnané45. Kvalita těchto opatření však není vždy tak vysoká, jak by měla 
být. To se následně podepisuje na tom, do jaké míry pomáhají účastníkům najít pracovní uplatnění. Míra 
nezaměstnanosti absolventů je zároveň jedním z hlavních problémů na trhu práce, který je podle vnitrostátní 
strategie rozvoje lidského kapitálu do roku 2020 mimo jiné důsledkem nesouladu mezi stávajícími potřebami 
na jedné straně a úrovní a rozsahem stáží a pracovních umístění na straně druhé.

Jak se audit prováděl

267. Kontrolováno bylo 24 veřejných subjektů: 17 orgánů veřejné správy (dvě ministerstva, pět vojvodských 
úřadů, pět obecních/místních a pět okresních úřadů) a sedm univerzit ze šesti vojvodství.

268. Tyto subjekty byly vybrány na základě nejvyššího počtu stáží a pracovních umístění pro nezaměstnané, 
které se uskutečnily v letech 2013, 2014 a první polovině roku 2015.

269. Do rozsahu auditu spadaly stáže pro studenty a pracovní umístění pro nezaměstnané.

270. Audit se vztahoval na období od 1. ledna 2013 až do ukončení auditních prací v každém z kontrolovaných 
subjektů a probíhal od 17. září do 31. prosince 2015.

45 Pracovním umístěním v Polsku se rozumí proces, kdy nezaměstnaná osoba získává praktické dovednosti plněním určitých úkolů na pracovišti, ale 
na tuto činnost se neuzavírá pracovní smlouva.
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Hlavní připomínky

271. Úřady veřejné správy byly pro stáže a pracovní umístění obecně dobře připraveny. Ve dvou výjimečných 
případech subjekty přijaly příliš mnoho účastníků a překročily tak svou organizační kapacitu. Stáže se řídí 
smlouvami nebo dohodami mezi úřady veřejné správy a vyššími odbornými školami či univerzitami a pracovní 
umístění jsou upravena smlouvami mezi úřady veřejné správy a úřadem práce. Praktikanti a stážisté jsou přiděleni 
k mentorům, ale vyskytly se případy, kdy mentoři měli na starosti příliš mnoho osob (až dvanáct). V případě 
vysokoškolských mentorů bylo mentorství někdy jen hypotetické, protože některé stáže se uskutečnily během 
prázdnin, kdy mentoři byli na dovolené. V několika případech měl jeden mentor na starosti obzvláště vysoký počet 
studentů (v extrémních případech více než 800 osob během školního roku).

272. Velká většina navštívených úřadů neplatila mentorům za odbornou přípravu žádné finanční příspěvky, 
přestože příslušné nařízení (nařízení o odborných stážích) s takovými příspěvky počítá, pokud mentor není během 
období stáže (alespoň částečně) osvobozen od pracovních povinností. Auditoři poukázali na to, že je nespravedlivé, 
že podle platných právních předpisů mají mentoři studentů veřejných škol nárok na dodatečné příspěvky, zatímco 
mentoři studentů soukromých škol nikoliv (mohou například pracovat na stejném místě a vykonávat stejnou 
činnost).

273. Výměna informací mezi univerzitami a úřady není plně funkční, zejména v případě programu stáží. 
Mentoři na úřadech neměli žádný kontakt se zástupci univerzit a některé stáže probíhaly mimo rámec programu.

274. Nezaměstnaní mladí lidé obvykle plnili v rámci pracovního umístění po počátečním adaptačním období 
úkoly velmi podobné těm, které vykonávali zaměstnanci úřadu. V případě stáží a pracovních umístění účastníci 
někdy vykonávali ty nejjednodušší úkoly, často pouze mechanické povahy, například kopírování (to byl případ jedné 
třetiny praktikantů).

275. Auditoři Nejvyššího kontrolního úřadu zaznamenali v devíti úřadech (přes 50 %) také další nedostatky. 
Týkaly se školení v oblasti zdraví a bezpečnosti, která například vedly osoby bez příslušného oprávnění. Ve dvou 
úřadech zpracovávali praktikanti a stážisti osobní údaje, ačkoli k tomu neměli příslušné oprávnění, což je v rozporu 
s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.
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276. Na kontrolovaných ministerstvech a vojvodských úřadech se stáží v průběhu kontrolovaného období 
zúčastnilo pouze 75 osob, což je jedna čtvrtina původně předpokládaného počtu podle vládního pilotního 
programu stáží. Účelem daného opatření bylo zvýšit otevřenost úřadů vůči stážistům a poskytovat kvalitní odborné 
stáže.

277. Pracovní umístění pro nezaměstnané na úřadech veřejné správy vedla pouze v 52,5 % případů k získání 
zaměstnání do tří měsíců po ukončení praxe, protože kvůli výběrovým řízením úřady nemohly pracovní místo 
zaručit.

278. Ve třech úřadech byly závěrečné posudky o stážistech příliš obecné – byly zformulovány stejným 
způsobem a vypracovány podle šablony, což omezilo jejich užitečnost pro budoucí zaměstnavatele.

Doporučení

279. Nejvyšší kontrolní úřad prokázal, že z hlediska pracovního umístění je potřebná větší spolupráce mezi 
subjekty doporučujícími stáže a jednotlivými odděleními, v nichž probíhají, a že by veřejné orgány měly přijmout 
patřičná opatření, aby:

 ➤ byla zveřejňována volná pracovní místa spolu s pravidly a kritérii pro přijetí;

 ➤ subjekty doporučující stáže a pracovní umístění měly ve všech případech programy stáží / pracovního 
umístění;

 ➤ bylo provedeno spravedlivé posouzení stáží a pracovních umístění a určeny konkrétní dovednosti, 
které praktikanti získají;

 ➤ studenti měli možnost zúčastnit se dobrovolných stáží, jako jsou odborné praxe absolventů;

 ➤ se stáže a pracovní umístění organizované v daném úřadu vyhodnocovaly.

280. Nejvyšší kontrolní úřad rovněž uvedl, že mentorům studentů soukromých škol nebyly 
poskytovány příspěvky, a předložil v tomto směru příslušný návrh předsedovi vlády.
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Zveřejnění a následná kontrola

281. Informace o výsledcích auditu schválil předseda Nejvyššího kontrolního úřadu 6. června 2016 a související 
tisková zpráva byla zveřejněna 18. srpna 2016 na internetových stránkách Nejvyššího kontrolního úřadu.

282. Celkem auditoři vypracovali v návaznosti na audit 60 závěrů, které vedoucí pracovníci kontrolovaných 
subjektů schválili k realizaci.

Očekávaný dopad

283. Zpráva a závěry, které z ní vyplývají, by měly pomoci zlepšit pracovní umístění a stáže tím, že přispějí 
k transparentnějšímu náboru stážistů a praktikantů, zvýší počet kvalitních pracovních umístění a stáží a také rozsah 
a intenzitu spolupráce mezi univerzitami / vyššími odbornými školami a organizacemi, které tato místa nabízejí.
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Účetní dvůr Portugalska

Tribunal de Contas

Audit strategického plánu na podporu 
zaměstnanosti mladých – „Impulso Jovem“

Přehled

284. Audit byl proveden na žádost portugalského parlamentu s obecným cílem posoudit řídicí a kontrolní 
systémy a plnění strategického plánu „Impulso Jovem“. Jeho součástí byly následující činnosti:

 ο charakterizování strategického plánu „Impulso Jovem“ zaměřeného na iniciativy na podporu 
zaměstnatelnosti mládeže z hlediska jeho organizační struktury, rozhodovacího procesu a řídicího 
a kontrolního systému;

 ο analýza cílů plánu a přiměřenosti přidělených zdrojů;

 ο posouzení, do jaké míry plán „Impulso Jovem“ (červen 2012 až prosinec 2013) dosáhl svých cílů 
z hlediska konkrétního a finančního plnění.

285. Audit se vztahoval na období od června 2012 do prosince 2013.

286. Cílem strategického plánu „Impulso Jovem“ bylo mobilizovat evropské finanční prostředky ve výši 932,3 
milionu EUR (204,7 milionu EUR z ESF a 727,6 milionu EUR z EFRR).

Jak se audit prováděl

287. Hlavním kontrolovaným subjektem byl ústřední vnitrostátní orgán pro oblast zaměstnanosti a odborné 
přípravy Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), ale během auditu byl konzultován rovněž certifikační 
orgán pro ESF a EFRR, řídící orgány a zprostředkující subjekty hlavních operačních programů a jiné veřejné subjekty 
zapojené do zavádění a plnění strategického plánu „Impulso Jovem“.

288. Audit byl vypracován v souladu s obecně uznávanými metodami a postupy podle manuálu pracovních 
postupů auditu Účetního dvora Portugalska.
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289. Ke kontrole plnění požadavků způsobilosti a přezkoumání postupů pro kontrolu a monitorování 
strategického plánu „Impulso Jovem“ a učiněných plateb byly vybrány nestatistické vzorky.

290. Při ověřování se braly v úvahu všechny osy a opatření, které byly součástí strategického plánu, 
a kontrolovaly se projekty z každé osy.

291. Odpovědnost za audit nesl jeden člen Účetního dvora Portugalska a audit byl schválen na plenárním 
zasedání druhé sekce této instituce. Ostatních šest členů přispělo do procesu svými připomínkami.

292. Auditní tým se skládal ze tří auditorů a jejich práci koordinoval jeden hlavní auditor.

293. Audit probíhal od prosince 2013 do listopadu 2016.

Hlavní připomínky

294. Správa, monitorování a kontrola plánu „Impulso Jovem“ se neopíraly o efektivní systém pro 
shromažďování a správu informací.

295. Z výsledků vyplývá, že plnění plánu se velmi vzdálilo od původně zamýšlených opatření. Svůj částečný 
podíl na tom měla nejen obtížná hospodářská situace, ale také skutečnost, že v provádění některých nových 
opatření se vyskytly určité komplikace, kvůli nimž byla odložena návazná podpůrná opatření. Dalším určujícím 
faktorem bylo, že v době vzniku prvních etap plánu mu konkuroval existující a atraktivnější program stáží, s nímž 
byly jednak spojeny nižší náklady na účast příjemců anebo navrhovatelů, takže mohl nabídnout delší odborné stáže, 
a jednak se vztahoval na Lisabonský region.

296. Počáteční předpokládaná investice na „Impulso Jovem“ dosahovala asi 932,3 milionu EUR, schváleno bylo 
444,3 milionu EUR a investice na realizaci činila 187,4 milionu EUR, což znamená míru plnění 42,2 %.

297. Z celkového počtu nezaměstnaných lidí do 30 let, kteří byli k 31. prosinci 2012 v evidenci středisek pro 
zaměstnanost (171 994 osob), tvoří mladí lidé, kteří získali zaměstnání v rámci plánu „Impulso Jovem“ (93 989 osob), 
tj. asi 54,6 % z celkového počtu, přičemž 23,0 % (39 736) již není ve střediscích pro zaměstnanost vedeno.

298. O míře zaměstnanosti v jednotlivých oborech neměl institut IEFP žádné informace.



79
ČÁST 3 – Stručný přehled zpráv NKI

Doporučení

299. Vzhledem k tomu, že národní plán provádění záruky pro mladé lidi, který spadá do nového 
programového období 2014–2020, následoval po plánu „Impulso Jovem“, byla předložena tato doporučení:

 ➤ zajistit jednotný a propracovaný globální informační systém;

 ➤ vyhodnotit výsledky zaměstnatelnosti v jednotlivých oborech;

 ➤ sledovat vývoj u mladých lidí s nižší úrovní vzdělání, jejich úspěšnost v absolvování odborné přípravy 
a jejich integraci na trhu práce;

 ➤ zesílit kontroly na místě ve srovnání s kontrolami plánu „Impulso Jovem“.

Zveřejnění a následná kontrola

300. Zpráva byla předložena portugalskému parlamentu dne 6. ledna 2017 a zveřejněna v elektronické podobě 
na internetových stránkách Účetního dvora Portugalska. Zároveň k ní byla vydána tisková prezentace.

301. V rámci standardního postupu bude šest měsíců po zveřejnění zprávy provedena následná kontrola. 
Dokud nebudou všechna doporučení splněna (nebo definitivně odmítnuta s příslušným odůvodněním nebo jejich 
platnost vyprší z jiných objektivních důvodů), bude auditní tým každoročně provádět nové posouzení stavu 
zbývajících doporučení.

Očekávaný dopad

302. Očekává se, že zpráva a její doporučení povedou ke:

 ο zlepšení informačního systému, o nějž se opírá řízení a rozhodování,

 ο lepším znalostem o propojení mezi oblastmi odborné přípravy a zaměstnatelností,

 ο lepšímu sledování integrace mladých lidí s nižší úrovní vzdělání na trhu práce,

 ο zesíleným kontrolním postupům u těchto typů grantů.
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Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky

Kontrola efektivnosti a účinnosti vynakládání 
prostředků státního rozpočtu na připravenost 
a uplatnění absolventů vysokých škol na trhu 
práce a plnění vybraných ukazatelů hospodářství, 
studijního a učebního procesu

Přehled

303. Tento audit byl zaměřen na vývoj počtu studujících na vysokých školách ve vztahu k dotacím ze státního 
rozpočtu. Zároveň se ověřovalo, jak dotace přispěly k uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce.

304. V roce 2013 slovenský pracovní trh nabízel pro absolventy vysokých škol pouze tisíc pracovních míst. Ve 
druhém čtvrtletí roku 2013 bylo přes 27 000 vysokoškolsky vzdělaných lidí bez práce. Při auditu bylo zjištěno, že 
vysoké školy na Slovensku produkují přebytek absolventů a že mezi profilem absolventů a potřebami trhu práce 
chybí vzájemná korelace.

Jak se audit prováděl

305. Hlavními kontrolovanými subjekty byly slovenské ministerstvo školství a deset slovenských veřejných 
vysokých škol.

306. Byla provedena analýza, syntéza, porovnání a kategorizace ekonomických a jiných údajů. Na vybraných 
fakultách byl proveden přezkum míry úspěšnosti studentů a průzkum zaměstnanosti byl založen na údajích úřadů 
práce. Pro absolventy vysokých škol byl vypracován dotazník s cílem získat informace o jejich uplatnění na trhu 
práce a o spokojenosti s kvalitou vzdělávání. Přezkoumané dokumenty obsahovaly závěrečný účet rozpočtové 
kapitoly ministerstva školství, výroční zprávy o plnění rozpočtů vysokých škol, výroční zprávy o činnosti, dohody 
o poskytnutí dotace atd.

307. Cílem auditu bylo zjistit, zda se vnitrostátní rozpočtové prostředky vyčleněné na přípravu absolventů 
vybraných vysokých škol na úspěšné uplatnění na trhu práce využily účinně a efektivně. Za tímto účelem bylo 
položeno šest otázek: jak účinně byly veřejné finanční prostředky využity ke zvýšení zaměstnanosti absolventů, zda 
tyto prostředky splnily své cíle, jak rychle uchazeči o zaměstnání našli práci, vztah mezi přijetím do zaměstnání 
a výsledky během studia, spokojenost studentů s kvalitou vzdělání a zapojení zaměstnavatelů do procesu vzdělávání.

308. Audit probíhal v období mezi 27. květnem a 6. prosincem 2013.
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Hlavní připomínky

309. Obecně bylo zjištěno, že vysoké školy produkují příliš mnoho absolventů, kteří nemohou najít zaměstnání 
ve vystudovaném oboru, a že korelace s potřebami trhu práce je nedostatečná. Přidělování prostředků státního 
rozpočtu jednotlivým vysokým školám je jen částečně podmíněno úspěšností absolventů na trhu práce. Vysoké 
školy získávají dotace především na základě počtu studentů, přičemž 10 % až 20 % dotací zůstává nevyužito 
a přenáší se do následujícího roku. Vysoký poměr studentů na jednoho vyučujícího vedl k vyššímu podílu 
nezaměstnaných studentů na vyučujícího. V letech 2010 až 2012 přes 15 % absolventů nenašlo pracovní uplatnění, 
což představuje krátkodobou neefektivnost vynaložených prostředků státního rozpočtu ve výši 55 570 000 EUR. 
Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že více než 60 % absolventů uplatňuje získané vzdělání a 26,3 % má trvalý 
pracovní poměr. Přes 90 % respondentů dalo vysoké hodnocení kvalitě svého vysokoškolského vzdělání, ale jen 52 
% by znovu studovalo stejný obor.

Doporučení

310. Byla předložena řada doporučení, jejichž cílem je řešit nezaměstnanost absolventů a zajistit větší důraz 
na poskytování takové odborné přípravy a dovedností, které odpovídají poptávce na trhu práce, a to zlepšením 
informovanosti, spolupráce a motivace. Hlavní doporučení jsou následující:

 ➤ komplexně přehodnotit metodiku přidělování dotací a zvážit zvýhodnění vysokých škol, jejichž 
absolventi jsou na trhu práce průkazně úspěšnější;

 ➤ přehodnotit cíle a stanovit cíle nové v podprogramu 077 11 – Poskytování vysokoškolské vzdělávání 
a zajištění provozu vysokých škol;

 ➤ ministerstvo školství a veřejné vysoké školy by měly ve spolupráci se Sociální pojišťovnou 
a ministerstvem práce vytvořit nástroje na zajištění dostupnosti aktuálních a spolehlivých údajů, aby 
bylo možné sledovat uplatnění absolventů na trhu práce;

 ➤ ministerstvo školství by mělo přizpůsobit rámec rozdělování finančních prostředků tak, aby bylo 
možné podporovat vysoké školy, jejichž absolventi průkazně nacházejí pracovní uplatnění;

 ➤ přehodnotit Národní program reforem na následující období;

 ➤ rozšířit Informační systém služeb zaměstnanosti tak, aby vysoké školy byly propojeny s příslušnými 
úřady práce, a měly tak online přístup k údajům o uplatnění svých absolventů na trhu práce;

 ➤ uvést do souladu popisy profilů absolventů a zařadit do kategorií jednotlivé studijní obory podle 
soustavy studijních oborů;

 ➤ zavést ukazatele ke sledování počtu studentů, kteří studium nedokončili;

 ➤ zvýšit váhu koeficientu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
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Zveřejnění a následná kontrola

311. Zpráva byla zveřejněna dne 7. ledna 2014 a předložena předsedovi vlády, ministrovi školství a příslušným 
slovenským parlamentním výborům.

312. Plnění doporučení bude předmětem budoucích auditů.

Očekávaný dopad

313. Zpráva a doporučení by měly pomoci zvýšit efektivnost a účinnost využívání rozpočtových zdrojů na 
vysokoškolské vzdělávání a zvýšit míru zaměstnanosti pro absolventy vysokých škol.
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Národní kontrolní úřad Spojeného království

UK National Audit Office

Dosahování hodnoty prostřednictvím programu 
odborných stáží

Přehled

314. V této zprávě se zkoumalo, zda ministerstvo školství může prokázat, že program odborných stáží řízený 
zaměstnavateli byl v poměru k vynaloženým prostředkům přínosný.

315. Několik po sobě jdoucích vlád považovalo odborné stáže za hlavní cestu k rozvíjení dovedností, a tyto 
stáže proto tvoří klíčovou součást plánů pro růst a vyšší produktivitu. Odborná stáž zlepšuje budoucí vyhlídky 
mladých lidí a podporuje rozmanitost na pracovišti. Má se za to, že bez zásahu vlády by zaměstnavatelé 
neinvestovali do odborné přípravy včetně odborných stáží optimální výši prostředků.

316. V posledních letech došlo k výraznému nárůstu počtu odborných stáží a ministerstvo školství tento 
program dále rozšiřovalo, přičemž stáže čím dál častěji řídí a financují sami zaměstnavatelé. Mezi výrazné změny na 
podporu realizace programu patřilo stanovení cíle usnadnit nabídku nových odborných stáží, stanovení nových 
standardů týkajících se odborné přípravy skupinou zaměstnavatelů a základní financování z odvodů 
zaměstnavatelů.

Jak se audit prováděl

317. Hlavním kontrolovaným subjektem bylo ministerstvo školství, které se nacházelo v počátečních fázích 
náročného programu přechodu na nový systém odborných stáží. Účelem zprávy Národního kontrolního úřadu bylo 
informovat o tom, jak ministerstvo tento přechod řídilo, a vyhodnotit dosavadní úsilí o zvýšení hodnoty dosahované 
díky programu odborných stáží, jež v rostoucí míře řídí zaměstnavatelé. Tento audit výkonnosti se zaměřil na tři 
hlavní oblasti:

 ο stanovení cílů programu a měření úspěšnosti,

 ο zlepšení kvality jednotlivých odborných stáží,

 ο řízení rizik ohrožujících kvalitu a hodnotu odborných stáží.
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318. Důkazní informace se shromažďovaly od prosince 2015 do května 2016.

319. V rámci auditu proběhly částečně strukturované pohovory s pěti orgány dohledu, sedmi poskytovateli 
odborné přípravy, 19 zaměstnavateli a subjekty zastupujícími automobilový průmysl, stavebnictví a odvětví 
odborných služeb, dvěma partnerstvími místních podniků a zástupci deseti zainteresovaných skupin.

Hlavní připomínky

320. Pokud jde o stanovení cílů programu a měření jeho úspěšnosti, ministerstvo školství neuvedlo, jakým 
způsobem využije rostoucí počet odborných stáží ke zvýšení produktivity ani jak hodlá ovlivňovat skladbu stáží 
s ohledem na dosažení nejlepších výsledků. Nedefinovalo ani, co v reformovaném programu přesně znamená 
„úspěšnost“. Z výzkumu vyplynulo, že přínosy různých stáží se výrazně liší, ale nebylo jasné, jak hodlá ministerstvo 
školství na základě tohoto poznatku postupovat.

321. Kvalita jednotlivých odborných stáží se měla zlepšit zavedením standardů v oblasti odborné přípravy 
vypracovaných samotnými zaměstnavateli. Řada zaměstnavatelů a poskytovatelů odborné přípravy zapojených 
do koncipování a nabídky odborných stáží sice zásady, z nichž nové standardy vycházejí, podpořila, ale bylo potřeba 
o nich více informovat. V praxi představovalo vypracování nových standardů pro zaměstnavatele proces náročný na 
zdroje, který trval déle, než ministerstvo školství předpokládalo. Někteří zaměstnavatelé a zástupci odvětvových 
skupin se obávali, že tento přístup vede k velkému počtu úzce definovaných, překrývajících se standardů, které 
omezují získávání přenosných kvalifikací.

322. Zaměstnavatelé vykazovali s kvalitou nabízených odborných stáží a z nich plynoucími přínosy vysokou 
míru spokojenosti, ale průzkum mezi praktikanty poskytl o kvalitě získané praxe méně jednoznačný obrázek, 
a Inspektorát pro vzdělávání dospěl k závěru, že kvalita oborné přípravy u pětiny poskytovatelů by se měla zlepšit. 
Ministerstvo školství vypořádalo jednotlivá rizika pro kvalitu a hodnotu odborných stáží, která jsou spojena 
s realizací složek stávajícího programu změn, vhodným způsobem. Vypracovávalo také účinnější přístup k řízení 
průřezových rizik pro úspěšnost programu. Práce však ještě zdaleka není u konce a ministerstvo zatím nestanovilo, 
jaké údaje bude potřebovat k tomu, aby sledovalo hlavní behaviorální rizika a náznaky, že se rizika naplňují.

Doporučení

323. Ministerstvo školství by mělo:

 ➤ stanovit plánovaný celkový dopad na produktivitu a růst spolu s krátkodobými klíčovými ukazateli 
výkonnosti pro měření úspěšnosti programu;

 ➤ zajistit, aby harmonogram pro další rozvoj standardů zůstal realistický a aby o něm byli 
zaměstnavatelé a poskytovatelé služeb jasně informováni;

 ➤ zlepšit způsob, jakým řešilo hlavní rizika, vzájemnou provázanost a nepředvídané události 
v jednotlivých složkách programu;



85
ČÁST 3 – Stručný přehled zpráv NKI

 ➤ lépe se snažit porozumět tomu, jak zaměstnavatelé, poskytovatelé odborné přípravy a posuzovací 
orgány mohou reagovat na probíhající reformy, a vypracovat stabilní mechanismus rychlé reakce 
v případech, kdy dojde ke zneužití trhu;

 ➤ stanovit příslušné role vládních orgánů a Institutu pro odbornou přípravu, zejména pokud jde 
o dohled nad kvalitou odborných stáží a shromažďování a analýzu relevantních údajů a měření.

Zveřejnění a následná kontrola

324. Zpráva spolu s tiskovou zprávou byla zveřejněna dne 6. září 2016. Byla projednána na zasedání výboru 
pro veřejné účty Dolní sněmovny dne 12. října 2016 a dne 30. listopadu 2016 výbor zveřejnil svou vlastní zprávu, na 
niž ministerstvo školství reagovalo v rámci svého běžného postupu. Zjištění auditu byla rovněž prezentována na 
Westminsterském fóru pro zaměstnanost v únoru 2017.

325. Národní kontrolní úřad pravidelně sleduje plnění svých doporučení v rámci kontaktů s kontrolovaným 
subjektem. V březnu 2017 ministerstvo školství zveřejnilo oficiální strategii na realizaci přínosů programu odborných 
stáží, která zahrnuje výkonnostní opatření, jako jsou lepší výdělky pro úspěšné praktikanty, zvýšení počtu 
praktikantů, kteří získají udržitelné zaměstnání nebo jiné vzdělávací příležitosti, a více praktikantů z etnických 
menšin, s poruchami učení a ze znevýhodněného prostředí.

326. Institut pro odbornou přípravu začal vykonávat činnost dne 3. dubna 2017.

Očekávaný dopad

327. Zpráva a její doporučení by měly pomoci zdokonalit danou politiku tím, že vytvoří lepší programové cíle 
a opatření v oblasti výkonnosti, aby bylo možné snáze zjistit, zda je program úspěšný. Tím by se zlepšilo zavádění 
standardů v oblasti odborné přípravy navržených zaměstnavateli, což by vedlo k lepšímu řízení rizik, jako je 
zneužívání systému odborných stáží a nového mechanismu odvodů na program odborných stáží.
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Seznam kontrolních činností zúčastněných NKI členských států EU od roku 
2010, které se týkají se zaměstnanosti mladých lidí

328. Tento seznam uvádí přehled kontrolní činnosti nejvyšších kontrolních institucí EU, které se – v plném 
rozsahu nebo částečně – zabývají nezaměstnaností mladých lidí nebo jejich začleněním na trhu práce. Pro více 
informací o příslušném auditu kontaktujte prosím příslušnou NKI.

Belgie

 ο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, listopad 2014 (Harmonizace vzdělávacího systému a pracovního 
trhu, zveřejněno v listopadu 2014)

Bulharsko

 ο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. (Audit 
monitorování profesní dráhy a migrace vysokoškolských absolventů, zveřejněno v dubnu 2017)

 ο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. (Odborná příprava pro zaměstnanost, 
zveřejněno v roce 2016)

 ο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. (Zajišťování zaměstnanosti mladých lidí s využitím 
fondů EU v rámci operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“, zveřejněno v listopadu 2014)

 ο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г. 
(Kariérní vývoj absolventů, zveřejněno v říjnu 2013).

 ο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на 
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван 
през м. Юли 2013 г. (Realizace projektu „Rozvoj“ zaměřeného na podporu ekonomické aktivity nezaměstnaných 
osob, financovaného v rámci operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“, zveřejněno v červenci 2013)

Německo

 ο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, srpen 2015 (Audit podpory při zahájení profesního života 
podle § 49 hlavy III německého zákona o sociálním zabezpečení, zveřejněno v srpnu 2015)

 ο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach §§ 51 ff. SGB III, listopad 
2016 (Audit programů odborné přípravy s přístupem orientovaným na výrobu podle § 51 a následujících 
německého zákona o sociálním zabezpečení, zveřejněno v listopadu 2016)

• Teil I: Kofinanzierung und Vergabe (Část I: Spolufinancování a zadávání veřejných zakázek)

• Teil II: Durchführung und Abrechnung (Část II: Implementace a účetnictví)
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 ο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 (Audit podpory 
mladých lidí s kvalifikačními deficity podle § 54a německého zákona o sociálním zabezpečení, svazek III, 
zveřejněno v červenci 2017)

Francie

 ο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, září 2016 (Přístup k zaměstnání pro mladé 
lidi – budování cest k zaměstnání, přizpůsobení státní podpory, zveřejněno v září 2016)

Itálie

 ο Progetto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 (500 mladých lidí pro kulturu, zveřejněno v říjnu 2016)

Litva

 ο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 (Využívání možností odborné přípravy, zveřejněno 
v únoru 2016)

Lucembursko

 ο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et 
octobre 2014 (Opatření v boji proti nezaměstnanosti a následná kontrola doporučení, zveřejněno v dubnu 2011 
a říjnu 2014)

Maďarsko

 ο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 (Koordinovaný audit systému sledování 
profesní dráhy absolventů, zveřejněno v říjnu 2016)

Malta

 ο Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the Areas of Employment and Education (Příspěvek 
strukturálních fondů ke strategii Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, zveřejněno v únoru 2017)

Polsko

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 (Stáže, pracovní umístění a zkušební praxe pro 
nezaměstnané v úřadech veřejné správy, zveřejněno v srpnu 2016)

 ο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej, květen 2010 (Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením ve veřejné správě)
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 ο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, září 2010 (Najímání 
zaměstnanců místních samosprávných celků)

 ο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, leden 2012 (Plnění programu na podporu 
zaměstnanosti pro osoby do 30 let)

 ο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych 
jednostkach organizacyjnych, červen 2013 (Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných 
ministerstvech, ústředních orgánech a organizačních složkách státu)

 ο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia 
aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, listopad 2013 (Sociální zaměstnávání jako nástroj 
ke zlepšení špatné životní úrovně a zvýšení činnosti osob ohrožených sociálním vyloučením)

 ο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, duben 2015 (Účinnost vybraných forem 
prevence nezaměstnanosti)

 ο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, květen 2015 (Dotace na podnikatelskou činnost 
z Fondu práce)

 ο Kształcenie na kierunkach zamawianych, říjen 2015 (Vzdělávání ve vyhrazených kurzech)

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, červen 2016 (Stáže a pracovní umístění v úřadech veřejné 
správy)

 ο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia, duben 2017 (Využití strukturálních 
fondů ke zvýšení zaměstnanosti)

Portugalsko

 ο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 (Strategický plán 
na podporu zaměstnatelnosti mládeže „Impulso Jovem“, zveřejněno v lednu 2017)

Slovensko

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, január 2014 (Kontrola efektivnosti a účinnosti vynakládání prostředků státního rozpočtu na 
připravenost a uplatnění absolventů vybraných vysokých škol na trhu práce a plnění vybraných ukazatelů 
hospodaření, studijního a učebního procesu, leden 2014)

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, december 2013 (Kontrola efektivnosti a účinnosti vynakládání prostředků státního rozpočtu 
na připravenost a uplatnění absolventů vybraných vysokých škol na trhu práce a plnění vybraných ukazatelů 
hospodaření, studijního a učebního procesu, prosinec 2013)

 ο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, február 
2013 (Kontrola vybraných nástrojů aktivní politiky trhu práce, nelegální práce a nelegálního zaměstnávání, únor 
2013)
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Spojené království

 ο Delivering value through the apprenticeships programme (Dosažení hodnoty prostřednictvím programu 
odborných stáží), zveřejněno v září 2016

 ο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow (Šetření zneužití Fondu flexibilní podpory 
v Plaistow), zveřejněno v červenci 2016

 ο Welfare reform – lessons learnt (Reforma sociálního zabezpečení – získané poznatky), zveřejněno v květnu 2015

 ο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan (Odvětví dalšího vzdělávání a učení: 
realizace plánu zjednodušení), zveřejněno v prosinci 2014

Evropský účetní dvůr

 ο Systém záruk pro mladé lidi: první kroky jsou za námi, ale rizika související s jeho uplatňováním na nás teprve 
čekají, zveřejněno v březnu 2015 (zvláštní zpráva č. 3/2015)

 ο Podpora Komise pro akční týmy pro mladé lidi: finanční prostředky ESF byly přesměrovány, ale důraz na výsledky 
je nedostatečný, zveřejněno v prosinci 2015 (zvláštní zpráva č. 17/2015)

 ο Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí, zveřejněno v dubnu 2017 (zvláštní zpráva č. 5/2017).





Obraťte se na EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na 
internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:
— prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
— na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
— e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Vyhledávání informací o EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: 
https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://publications.europa.eu/
cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na 
místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1952 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné 
na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze 
bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.

https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/contact_cs
https://europa.eu/european-union/index_cs
https://publications.europa.eu/cs/publications
https://publications.europa.eu/cs/publications
https://europa.eu/european-union/contact_cs
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/cs
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