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C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE

AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC

PETR WIJA

Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha

SOUHRN

Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických zmìn, které vedou ke stárnutí populace Èeské republiky. Analyzuje 
faktory, které mohou být dùležité pro zvýšení kvality života starších lidí (ekonomické aktivity, vzdìlávání aj.) a uvádí opatøení 
rezortu Ministerstva práce a sociálních vìcí, která mají øešit tyto problémy. V té souvislosti poukazuje na zákon è. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, Národní program pøípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 „Kvalita života ve stáøí“, Strategii celo-
životního vzdìlávání a další dokumenty. 

Klíèová slova: stárnutí populace, kvalita života seniorù, Ministerstvo práce a sociálních vìcí

SUMMARY

Presented is a review of the state and development of demographic changes that are leading to the ageing of the population in 
the Czech Republic. Analyzed are factors that may be important for the improvement of the quality of life of the elderly (economic 
activities, education, etc.) and presented are measures taken by the Ministry of Labour and Social Affairs for resolving those problems. 
In this connection pointed out are Act No.108/2006 Dig. on social services, the national program of preparation for ageing for the 
period of 2008 through 2012 ”Quality of Life in Old Age“, Strategy of Lifelong Education, and other documents.

Key words: population ageing, quality of life in elders, Ministry of Labour and Social Affairs

Demografické stárnutí a pojetí politiky přípravy na 
stárnutí

Podle demografické prognózy zpracované Èeským 
statistickým úøadem bude v roce 2050 žít v Èeské 
republice pøibližnì pùl milionu obèanù ve vìku 85 
a více let (ve srovnání s 101 718 v roce 2006) a témìø 
tøi miliony osob starších 65 let (31,3 %)1. Nadìje dožití 
pøi narození v roce 2050 bude èinit 78,9 let pro muže 
a 84,5 pro ženy2 (oproti 73,4 let pro muže a 79,7 let pro 
ženy v roce 2006). Pøedpokládá se, že v období let 2000 
až 2050 se v hospodáøsky vyspìlých zemích zvýší podíl 
lidí ve vìku 80 a více let tøikrát, avšak poèet stoletých 
a starších 15,5krát3. Úhrnná plodnost v prvé polovinì 
roku 2007 èinila 1,4 živì narozených dìtí na jednu ženu 
v reprodukèním vìku a pøekonala tak hranici 1,3 považo-
vanou za velmi nízkou úroveò. Plodnost však stále zùstá-
vá na nízké, v dlouhodobém pohledu prostou reprodukci 
populace nezajišśující úrovni.

Demografický vývoj je podmínìn ekonomickým 
a sociálním vývojem, souèasnì pøedstavuje jeden ze 
strategických a dlouhodobých faktorù, které je tøeba 
zahrnout do tvorby politiky v rùzných oblastech. Demo-

1Støední varianta projekce populaèního vývoje ÈSÚ. Poèet obyvatel nad 85 let k 1. lednu 2006.
2Podle prognózy zpracované Pøírodovìdeckou fakultou Univerzity Karlovy bude nadìje dožití pøi narození v roce 2050 èinit pro muže 82 let a pro ženy 86,7 let. 
(B. Burcin a T. Kuèera: Prognóza populaèního vývoje Èeské republiky na období 2003–2065).

3World Population Ageing, OSN, 2002.

grafické stárnutí je v zásadì pozitivním dùsledkem eko-
nomického a sociálního rozvoje a je z tohoto pohledu 
jevem žádoucím. Je zøejmé, že jak úmrtnost, tak i porod-
nost jsou významnì determinovány sociální politikou 
a životní úrovní ve spoleènosti. 

Pøi zvažování významu demografického vývoje a opat-
øení, která je tøeba v reakci na stárnutí populace pøijmout, 
je žádoucí zamìøit se na dvì základní výzvy. První se týká 
dopadù demografického vývoje na ekonomiku, trh práce 
a zejména dùchodový systém. Druhá se týká lidských 
práv a kvality života rostoucího poètu starších a velmi 
starých osob. Strategie reagující na stárnutí populace by 
mìla reagovat na obì tyto výzvy. 

Demografické stárnutí je dùsledkem sociálnì ekono-
mického rozvoje. Politika pøípravy na stárnutí by mìla 
vést k dalšímu sociálnímu a ekonomickému rozvoji, a to 
reflektováním demografického vývoje v rùzných politi-
kách a oblastech. Základem politiky pøípravy na stárnutí 
pøitom nejsou opatøení smìøující ke zmìnì demografické-
ho stárnutí (vìkové struktury populace) prostøednictvím 
populaèní (pronatalitní èi migraèní) politiky, jejichž vliv 
na vìkovou strukturu populace je podle názorù mnoha 
odborníkù málo významný, ale zejména pøizpùsobení 
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úbytek pracovní síly mùže být do znaèné míry kompen-
zován zvýšením zamìstnanosti. Ekonomický dopad 
stárnutí populace bude do znaèné míry závislý na tom, 
jak využijeme získané pøírùstky v délce života. 

Konkurenceschopnost ekonomiky bude stále více 
záviset na investicích do vzdìlání a zdraví v prùbìhu 
života a na využití schopností a dovedností starších 
osob. Lidé musí být zdravìjší a spokojenìjší, aby byli 
schopni a ochotni zùstat déle v zamìstnání. Mìli 
by být pøipravováni pro delší a f lexibilnìjší kariéru 
a aktivní pøístup k rozvoji svých dovedností. Spoleè-
nost a zamìstnavatelé musí tuto skuteènost cílevì-
domì ref lektovat v koncepci rozvoje lidských zdrojù 
a zaèít investovat do udržení schopností, dovedností 
a zamìstnatelnosti rostoucího podílu starších osob 
na trhu práce. Ke zvýšení zamìstnanosti starších osob 
a prodloužení pracovního života je nezbytné motivo-
vat jak zamìstnavatele, tak starší zamìstnance. K pro-
dloužení pracovního a aktivního života je žádoucí zlepšit 
kvalitu pracovního života.

Ekonomická aktivita starších osob vèetnì aktivity po 
dosažení dùchodového vìku  závisí na mnoha faktorech. 
Je obecnì vyšší tam, kde je vìtší poptávka po pracovní síle 
a nízká nezamìstnanost. Liší se mezi regiony i sociálními 
skupinami. Vyšší vzdìlání a kvalifikace poskytuje více 
možností a vìtší f lexibilitu na trhu práce. Vìk, ve kterém 
jednotlivci èelí problémùm na trhu práce, se mùže znaènì 
lišit u jednotlivých profesí a sektorù ekonomiky. Nelze 
stanovit obecnì platnou vìkovou hranici, kdy èlovìk 
ztrácí schopnost uplatnit se v zamìstnání a být aktivní 
ve spoleènosti. 

Zásadní roli v reakci na stárnutí populace hraje vzdì-
lávací politika, a to nejen vzhledem k zajištìní žádoucí 
kvalifikace a f lexibility pracovní síly a pøedpokladù pro 
celoživotní uèení, ale také zvýšením zdravotní a finanèní 
kompetence populace. To pøedpokládá pøijetí celoživot-
ního pøístupu k práci a zamìstnatelnosti a vytvoøení 
rovných pøíležitostí pro zvyšování znalostí a dovedností 
v prùbìhu života. Vzdìlání dalších generací a jeho vliv 
na produktivitu práce mùže významnì kompenzovat 
vliv stárnutí populace. Je dùležité zamìøit se na pøed-
vídání poptávky po pracovních silách, posílení vazby 
dalšího profesního vzdìlávání na požadavky trhu práce 
a odstranit disproporce mezi profesním vzdìláváním 
a kvalifikaèními požadavky na pracovní sílu.

Dùležitou roli v pøípravì na stárnutí hrají koncepèní 
opatøení v oblasti bydlení. Bezpeèné bydlení a prostøedí 
podporující mobilitu a sociální vztahy je podmínkou 
zachování nezávislosti a sociální participace ve stáøí. Byd-
lení odpovídající funkènímu zdravotnímu stavu umož-
òuje žít v pøirozeném prostøedí i v pøípadì zdravotních 
a jiných omezení. Bezbariérové bydlení zvyšuje bez-
peènost a usnadòuje péèi formálním i profesionálním 
peèovatelùm. Bydlení musí zohledòovat rùzné potøeby 
a situace, do kterých se lidé mohou v prùbìhu života 
dostat. Stáøí je souèástí života a pravdìpodobnost, že 
v období stáøí prožijeme stále delší èást života, stou-
pá. Preventivní opatøení jsou efektivnìjší a levnìjší než 
následná nákladná øešení vzniklých situací. V souladu 
s konceptem „celoživotního domova“ („life time homes“) 
je žádoucí definovat minimální standardy bezbariérovos-
ti bydlení a zajistit jejich implementaci v rámci veškeré 
nové bytové výstavby.

Zmìna vìkové struktury populace je jedním z faktorù 
ovlivòujících výskyt nemocí spojených s vyšším vìkem. 

jednotlivých politik, napø. vzdìlávací, zdravotní, byto-
vé, penzijní, zamìstnanosti, sociálních služeb a dalších 
pøedpokládanému demografickému vývoji. Starší lidé 
a využití jejich potenciálu, odstranìní vìkové diskrimi-
nace, posílení mezigeneraèní soudržnosti v komunitì, 
rodinì i v oblasti pracovního života by mìly být integrální 
souèásti této strategie. 

Oblasti a priority politiky přípravy na stárnutí

Dùležitou informaci, kterou nám dává demografie 
o budoucím složení populace, je nezbytné reflektovat 
nejen kvantitativnì, ale zejména kvalitativnì, zmìnou 
pøístupu v øadì oblastí. Lepší zdraví a delší život jsou 
významné hodnoty samy o sobì. Spoleènost, v níž jsou 
lidé zdravìjší, vzdìlanìjší a žijí déle, pøedstavuje pøí-
ležitost pro ekonomický a sociální rozvoj. Prodloužení 
støední délky života znamená, že v prùmìru máme všich-
ni možnost prožít delší život, mít déle vztah se svými 
rodièi a být déle oporou pro své dìti a vnuky.

Rùst poètu a podílu starších lidí vyžaduje pøizpùso-
bení služeb a produktù jejich potøebám a preferencím. 
Je tøeba spoleènost, její instituce, služby, prostøedí zboží 
atd., uèinit více responzivní, pøátelskou ke stáøí a starým 
lidem (age-friendly). Skuteènost, že se stáøí stává pøímou 
zkušeností stále vìtšího poètu lidí, vyžaduje pøizpùsobení 
služeb a produktù jejich potøebám, preferencím a pøijetí 
opatøení, která zvýší kvalitu života ve stáøí. 

Ke zvýšení kvality života ve stáøí a podpoøe prospe-
rity ve stárnoucí spoleènosti je nezbytné dát v prùbì-
hu života pøíležitost pro uplatnìní, uèení, vzdìlávání 
a aktivní život lidem v každém vìku. Lineární model 
vzdìlání, práce a dùchod stále více pøestává platit 
a hranice mezi jednotlivými fázemi životního bìhu 
se stávají f lexibilnìjšími a ménì ostrými.

Obèané každého vìku by mìli hrát aktivní roli pøi 
urèování povahy a kvality jim poskytovaných služeb. 
Na trhu práce, pøi poskytování zdravotní péèe, sociál-
ních a dalších služeb je žádoucí zásadní zmìna pøístu-
pu ke starším osobám. Zdravotní péèe o staré lidi musí 
pøedcházet vzniku dlouhodobé závislosti a institucio-
nalizaci. Potøebujeme hlavnì více možností pro aktivní 
a sobìstaèný život ve stáøí, ne více ústavních zaøízení 
pro seniory. Potøebujeme ke stáøí pøátelské komunity, 
které poskytují více pøíležitostí pro sociální aktivity 
a hodnotné trávení volného èasu. Potøebujeme komunitní 
centra poskytující starším obèanùm a rodinám podpo-
ru a f lexibilní služby. Potøebujeme nabídku vhodného 
a dùstojného bydlení, které podporuje sociální integraci 
a vyhovuje potøebám a omezením starých lidí. 

Ústavní zaøízení pro seniory je nezbytné transformo-
vat v komunitní zaøízení, otevøít je veøejnosti a uèinit je 
pøirozenou souèástí života v obci a dát lidem, kteøí v nich 
žijí, a jejich blízkým, vìtší právo a vliv na život v tìchto 
zaøízeních. Rezidenèní zaøízení musí poskytovat nejen 
chránìné bydlení a individualizované služby, ale také 
podporu seniorùm a rodinám i mimo tato zaøízení.

Další prioritou je zvýšení ekonomické aktivity 
a zamìstnanosti, zejména starších osob. Zvýšení zamìst-
nanosti je jednou z klíèových strategií k øešení ekonomic-
kých výzev spojených se stárnutím populace. Problémem 
stárnutí populace není ani tak jeho dopad na ekonomiku, 
jako spíše jeho interakce se situací na trhu práce a cha-
rakteristikami penzijního systému. Stárnutí a pøípadný 
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Zvýšení poètu starších osob se specifickými zdravotními 
potøebami vyžaduje pøizpùsobení zdravotních služeb této 
situaci, zajištìní dostupnosti geriatrické péèe, rehabili-
tace, dlouhodobé a paliativní péèe a podporu zdravého 
života. Cílem zdravotní politiky a zdravotní péèe v reakci 
na demografické stárnutí je prodloužení délky zdravého 
života a omezení závažné nezpùsobilosti a ztráty sobì-
staènosti. K tomu je nezbytné snížit prevalenci, incidenci 
a dùsledky nemocí a další faktory vedoucí ke snížení 
funkèní zdatnosti a k omezení sobìstaènosti.

Zdraví je jedním z faktorù kvality života a souèasnì je 
celkovou kvalitou života a životního prostøedí význam-
nì determinováno. Pro kvalitu života ve stáøí jsou vedle 
zdraví a sobìstaènosti dùležité další faktory, vèetnì eko-
nomického zabezpeèení, vstøícného prostøedí, psychické 
pohody, mobility a využití volného èasu. Zdraví je vysoká 
hodnota individuální i sociální. Zdraví zahrnuje zdra-
ví tìlesné, duševní a sociální. Zdraví je stavem pohody 
a spokojenosti, nejen nepøítomnost nemoci nebo vady.

Kvalitní zdravotní péèe ve stáøí vyžaduje odbornou 
specializovanou geriatrickou péèi a souèasnì geriatric-
ky modifikované pøístupy v rámci jednotlivých specia-
lizací. Nediskriminace v péèi o staré a køehké pacienty 
neznamená jen nerozlišování, ale zejména respektování 
rozdílných potøeb a rizik køehkých geriatrických pacien-
tù. Pro efektivní poskytování zdravotní péèe je nezbytné 
posílení primární péèe a vytvoøení integrovaného mode-
lu péèe a služeb na místní úrovni. Zdravotní služby by 
mìly pøispívat k integraci staršího èlovìka do spoleènosti 
a místního prostøedí a pomoci mu mobilizovat potenci-
ál pro nezávislost a sobìstaènost. Výzvy, kterým èelíme 
v kontextu stárnutí populace, jsou spíše kvalitativní než 
kvantitativní, spoèívají ve zmìnì pøístupu a priorit, niko-
liv v pouhém rozšíøení kapacit pøi zachování souèasného 
systému a pojetí péèe.

Stárnutí populace vyžaduje zmìnu zdravotní strategie. 
Pro vývoj nákladù na zdravotní péèi je rozhodující vývoj 
zdravotního stavu obyvatel, úèelnost a efektivita využí-
vání finanèních, personálních a dalších zdrojù, vèetnì 
nákladných technologií a lékù. Rùst nákladù na zdravot-
nictví bude záviset na prioritách a úspìšnosti zdravotní 
politiky a podpoøe aktivního stárnutí. Zdravé a aktivní 
stárnutí je pøedpokladem zvýšení ekonomické aktivity, 
na které je závislý systém zdravotního pojištìní.

Aktivity a opatření realizované v reakci na demografické 
stárnutí populace

Nárùst poètu seniorù a rostoucí potøeba sociální 
péèe a sociálních služeb musí vést k rozvoji sociálních 
systémù tak, aby reflektovaly rùznost sociální situace 
seniorù a minimalizovaly riziko sociálního vylouèení 
a institucionalizace.

Zákon è. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který 
vypracovalo MPSV, vytváøí podmínky pro zvýšení kvality 
a rozšíøení nabídky sociálních služeb. Zákon legislativnì 
zakotvuje jednotlivé typy sociálních služeb, nárok na 
poskytnutí základního sociálního poradenství o mož-
nostech øešení nepøíznivé sociální situace, zavádí systém 
registrace poskytovatelù sociálních služeb a upravuje 
kontrolu sociálních služeb, jejíž nedílnou souèástí je 
kontrola kvality poskytování sociálních služeb s využi-
tím stanovených standardù kvality. Registraci a inspekci 
poskytovatelù sociálních služeb provádìjí krajské úøady 
a MPSV. 

Zákon o sociálních službách dále zavedl pøíspìvek 
na péèi ve výši 2000 až 11 000 Kè, jehož pøíjemcem 
je osoba potøebující sociální službu. Výše pøíspìvku 
je stanovena podle stupnì závislosti, který vychází 
z objektivizovaného zhodnocení míry sobìstaènosti 
a potøeby péèe. Pøíspìvek na péèi nahradil dosavadní zvýše-
ní dùchodu pro bezmocnost a pøíspìvek pøi péèi o blízkou 
nebo jinou osobu, což znamená zjednodušení systému. 
Zákon rovnìž upravuje pøedpoklady pro výkon povolá-
ní sociálních pracovníkù, použití opatøení omezujících 
pohyb osob atd. Pozornost sociálních pracovníkù a všech 
subjektù poskytujících sociální služby se zamìøuje na 
vyhledávání seniorù, kteøí se nacházejí v nepøíznivé zdra-
votní a sociální situaci. Aplikace zákona pøispívá ke zvý-
šení místní, èasové i ekonomické (zejména u služeb terén-
ních) dostupnosti sociálních služeb, k vytváøení nových 
forem služeb a péèe a vytvoøení podmínek pro dùstojný 
a aktivní život obyvatel rezidenèních zaøízení pro seniory. 
Zajištìní dostupnosti sociálních služeb je podle zákona 
o sociálních službách v kompetenci obcí a krajù, které 
mají podle zákona zjišśovat potøeby poskytování sociál-
ních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 
zpracovávat støednìdobý plán rozvoje sociálních služeb 
a zajišśovat dostupnost informací o možnostech a zpùso-
bech poskytování sociálních služeb na svém území. 

Zákon o sociálních službách pøispívá také k integ-
raci sociální a zdravotní péèe, k zajištìní poskytování 
sociálních služeb v souladu se standardy kvality sociál-
ních služeb, které stát garantuje vydáváním oprávnìní 
k poskytování sociálních služeb, a prùbìžnou inspekcí 
kvality služeb, a k rozvoji takových sociálních služeb, 
které pomáhají udržet dosavadní zpùsob života v domá-
cím prostøedí a umožòují zachování vìtšiny sociálních 
vazeb.

Usnesením vlády ze dne 21. února 2007 è. 127 vláda 
schválila Koncepci podpory transformace pobytových 
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskyto-
vaných v pøirozené komunitì uživatele a podporující soci-
ální zaèlenìní uživatele do spoleènosti. Cílem koncepce 
je podpora humanizace stávajících ústavních zaøízení, 
postupná restrukturalizace smìøující k malým bytovým 
jednotkám v bìžné zástavbì a podpora takových služeb, 
které umožní seniorùm co nejdéle zùstat v jejich pøiro-
zeném prostøedí.

Dne 30. bøezna 2006 byl schválen zákon è. 179/2006 
Sb., o ovìøování a uznávání výsledkù dalšího vzdìlává-
ní a o zmìnì nìkterých zákonù, který nabyl úèinnosti 
v plném rozsahu 1. srpna 2007. Cílem zákona je podpora 
dalšího vzdìlávání, zejména prostøednictvím nastavení 
motivaèních nástrojù jak pro úèastníky dalšího vzdìlává-
ní, tak i pro zamìstnavatele. Zákon chce podpoøit úèast 
na vzdìlávání u všech vìkových kategorií.

Dne 11. èervence 2007 schválila Vláda ÈR usnesením 
è. 761 Strategii celoživotního uèení, ve které je uèení 
pojímáno jako celoživotní proces. Samotný dokument 
„Strategie“ se skládá ze ètyø èástí. První èást uvádí do 
problematiky, objasòuje jednotlivé pojmy související 
s celoživotním uèením a sleduje pojetí celoživotního uèe-
ní v dosavadních strategických dokumentech ÈR a EU. 
Druhá èást se zabývá analýzou stávající situace, násled-
ná tøetí strategická èást se snaží o øešení analyzované 
situace a navrhuje sedm strategických smìrù pro rozvoj 
celoživotního uèení (uznávání/prostupnost, rovný pøí-
stup, funkèní gramotnost, sociální partnerství, stimulace 
poptávky, kvalita a poradenství).
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V letech 2004 a 2005 byl realizován Národní program 
poèítaèové gramotnosti, který zdùrazòoval princip rov-
ných pøíležitostí obèanù v oblasti pøístupu k informaè-
ním technologiím a byl cílen na starší vìkové skupiny 
obyvatel.

K významným zmìnám docházelo také v systému 
dùchodového pojištìní. Reformní opatøení v základním 
dùchodovém pojištìní jsou pøijímána prùbìžnì. Zatím 
posledním významnìjším opatøením byly parametric-
ké zmìny základního dùchodového pojištìní pøijaté 
v souvislosti s reformou veøejných rozpoètù v roce 2003 
s úèinností od 1. ledna 2004. V první polovinì roku 2004 
vznikl na základì politické dohody tým expertù (tzv. 
Bezdìkova komise), který na pøelomu let 2004 a 2005 
provedl analýzy jak souèasného základního dùchodové-
ho pojištìní a jeho možných parametrických úprav, tak 
také návrhù na reformu tohoto systému pøedložených 
jednotlivými politickými stranami. Závìreèná zpráva pak 
byla publikovaná v èervnu 2005. Po dalších politických 
jednáních byl koncem roku 2005 pøipraven návrh „Doho-
dy politických stran“ o dalším pokraèování dùchodové 
reformy. Tato Dohoda však nakonec nebyla podepsána. 
Podle Programového prohlášení souèasné vlády by mìla 
dùchodová reforma pokraèovat ve tøech etapách. Návrh 
zákona pøipravený v rámci I. etapy prací na parametric-
kých zmìnách dùchodového pojištìní obsahuje soubor 
opatøení, která by mìla stabilizovat základní dùchodové 
pojištìní. Navrhovaná konkrétní opatøení se týkají výda-
jové strany základního dùchodového pojištìní a lze je 
èlenit na èást týkající se doby pojištìní a náhradní doby 
pojištìní, èást týkající se podmínek nároku na dùchod, 
èást týkající se výše dùchodu, èást týkající se podmínek 
nároku na výplatu dùchodu a èást týkající se zmìny defi-
nice invalidity. Pøíslušný návrh paragrafovaného znìní 
novely zákona o dùchodovém pojištìní a dalších zákonù, 
který již prošel mezirezortním pøipomínkovým øízením, 
projedná politická komise Poslanecké snìmovny Parla-
mentu ÈR pro dùchodovou reformu. Na základì toho 
bude rozhodnuto o dalším postupu.

Svým usnesením ze dne 11. èervna 2007 è. 622 schvá-
lila vláda návrh zákona o rovném zacházení a o právních 
prostøedcích ochrany pøed diskriminací (antidiskrimi-
naèní zákon), který umožní postihovat a bránit se vùèi 
diskriminaci na základì vìku a dalších diskriminaèních 
dùvodù v oblasti pøístupu k zamìstnání, podnikání, 
v oblasti vzdìlávání, zdravotní péèe, sociálního zabezpe-
èení, bydlení a v dalších oblastech. 

Dnem 1. øíjna 2004 nabyl úèinnost nový zákon 
o zamìstnanosti (zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanos-
ti, ve znìní pozdìjších pøedpisù), který zakazuje pøímou 
i nepøímou diskriminaci v oblasti zamìstnanosti a uklá-
dá úèastníkùm právních vztahù podle tohoto zákona 
(úøadùm práce, zamìstnavatelùm atd.) zajišśovat rovné 
zacházení se všemi fyzickými osobami, které uplatòují 
právo na zamìstnání.

Úøady práce kontrolují dodržování zákona è. 435/2004 
Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Kon-
trolní èinnost úøadù práce je vymezena ustanoveními § 8 
a § 126 uvedeného zákona. Zákon o zamìstnanosti ukládá 
mj. zamìstnavatelùm a dalším subjektùm vykonávajícím 
èinnost podle tohoto zákona povinnost zajišśovat rovné 
zacházení se všemi fyzickými osobami uplatòujícími prá-
vo na zamìstnání. Pøi uplatòování práva na zamìstnání 
je zakázána pøímá i nepøímá diskriminace, mj. z dùvodu 
vìku. Porušení zákazu diskriminace nebo rovného zachá-

zení podle zákona o zamìstnanosti je pøísnì postihová-
no. Úøad práce mùže subjektu, který tento zákaz poruší, 
uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kè. Z porovnání 
získaných údajù vyplývá, že poèet pøípadù prokázané 
diskriminace z dùvodu vìku se v jednotlivých letech 
pøíliš nemìní. V roce 2006 bylo úøady práce v rámci kon-
trolní èinnosti zjištìno celkem 15 pøípadù diskriminace 
z dùvodu vìku pøi uplatòování práva na zamìstnání, 
z toho pøímé diskriminace žen v 6 pøípadech, pøímé dis-
kriminace mužù v 8 pøípadech a v jednom pøípadì nepøí-
mé diskriminace mužù. Dále bylo kontrolními orgány 
zjištìno 5 pøípadù porušování zákazu èinit nabídky 
zamìstnání, které mìly diskriminaèní charakter z dùvo-
du vìku, z toho se 3 pøípady týkaly nepøímé diskriminace 
žen a 2 pøípady nepøímé diskriminace mužù. Prokazová-
ní porušování antidiskriminaèních ustanovení zákona 
o zamìstnanosti je obtížnìjší než u zákoníku práce nebo 
jiných pracovnìprávních pøedpisù. S ohledem na to, co 
bylo uvedeno, lze však dovodit, že vedle zjištìných kon-
krétních pøípadù diskriminace z tohoto dùvodu existuje 
v praxi celá øada latentních pøípadù, které se pøi bìžné 
kontrolní èinnosti úøadù práce vždy nemusí podaøit 
odhalit. Zamìstnavatelé jsou si již vìdomi toho, že by 
jejich diskriminaèní jednání mohlo být ze strany úøadù 
práce sankcionováno, a proto jsou pøi jednáních s ucha-
zeèi o zamìstnání pomìrnì obezøetní a skuteèný dùvod 
jejich nepøijetí do zamìstnání, byś by to byl jejich vyšší 
vìk, odùvodní zcela jiným zpùsobem.

Výzkumný ústav práce a sociálních vìcí MPSV (dále 
jen „VÚPSV“) vìnoval pozornost situaci starších osob 
na trhu práce a v dalších oblastech ve výzkumné zprávì 
s názvem „Vìková diskriminace – ageismus: úvod do 
teorie a výskyt diskriminaèních pøístupù ve vybraných 
oblastech s dùrazem na pracovní trh“ (Vidoviæová, 2005). 
V rámci šetøení byly sledovány subjektivní soudy o výsky-
tu vìkové diskriminace v èeské spoleènosti a osobní 
zkušenosti respondentù s nìkterými jejími formami. 
Problém vìkové diskriminace je v porovnání s dalšími 
diskriminaèními dùvody ménì znám a probádán. Jedná 
se o komplexní problém, který vyžaduje další výzkum. 
Dùležitou výzvou je proto zvyšování informovanosti 
o této problematice, a to veøejnosti, profesionálù, pracov-
níkù veøejné správy a medií. 

VÚPSV v roce 2007 publikoval výzkumnou zprávu 
„Mainstreaming vìku jako strategie managementu 
populací se stárnoucí demografickou strukturou“ 
(Vidoviæová, Gregorová, 2007). Zpráva analyzuje pod-
mínky využití mainstreamingu vìku pøi tvorbì politik 
a hodnocení jejich dopadu na rùzné vìkové skupiny 
a navrhuje zpùsoby uplatnìní tohoto nástroje v praxi. 
Všechny výzkumné zprávy jsou dostupné na stránkách 
VÚPSV (www.vupsv.cz).

MPSV se podílelo na pøípravì „Národní strategie Èes-
ké republiky pro Evropský rok rovných pøíležitostí pro 
všechny (2007) – smìrem ke spravedlivé spoleènosti a pri-
ority Evropského roku“, která se zamìøuje mimo jiné na 
prioritní témata v problematice diskriminace na základì 
vìku. V rámci plnìní strategie byly finanènì podpoøeny 
projekty, z nichž se nìkteré zabývají také diskriminací 
na základì vìku.

V øíjnu 2005 schválila vláda Národní koncepci rodin-
né politiky. Po roce 1989 se jedná o první materiál svého 
druhu, jehož cílem je posílit pozici rodiny v èeské spoleè-
nosti, vytvoøit všestrannì pøíznivìjší spoleèenské klima 
i podmínky pro rodinu. Koncepce obsahuje mimo jiné 
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PROJEKTY ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ 2003–2007 – 
DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

PROJECTS OF AGEING IN HEALTH 2003–2007 – GRANT SUPPORT PROGRAMME 
OF THE CZECH MINISTRY OF HEALTH

BARBORA KOLÁŘOVÁ

SUMMARY

Within its budget, the Ministry of Health supports NGOs that are involved in caring for the elderly and citizens affected with 
diseases connected with advanced age. Presented is a review of subsidies granted in the past four years along with the topics covered 
in the programme. Results show that among non-profit organizations there is an increasing interest in the programme dealing 
with problems of old age.

Key words: elderly, government grants, NGOs, active ageing

opatøení na podporu peèující rodiny a peèujících osob.
V návaznosti na první Informaci o plnìní Národního 

programu pøípravy na stárnutí na období 2003–2007, 
kterou vzala vláda na vìdomí svým usnesením ze dne 16. 
listopadu 2005 è. 1482, a z dùvodu závažnosti problémù 
dotýkajících se stárnutí populace a života seniorù byla 
v roce 2006 ustavena Rada vlády pro seniory a stárnutí 
populace (dále jen „Rada“). Rada ve své èinnosti usiluje 
o vytvoøení podmínek pro zdravé, aktivní a dùstojné 
stárnutí a stáøí a aktivní zapojení starších osob do eko-
nomického a sociálního rozvoje spoleènosti v kontex-
tu demografického vývoje. Rada zøídila své ètyøi stálé 
pracovní skupiny, které se vìnují prioritním otázkám 
v pùsobnosti Rady, a to Pracovní skupinu pro zdravotní 
a sociální politiku, zdravotní a sociální služby, Pracovní 
skupinu pro trh práce, celoživotní uèení a hmotné zabez-
peèení, Pracovní skupinu pro podporu informovanosti, 
spoleèenské participace a odstraòování diskriminace 
starších lidí a Pracovní skupinu pro bydlení a rezidenèní 
sociální služby.

Ministerstvo práce a sociálních vìcí pøipravilo ve 
spolupráci s dalšími resorty, Radou vlády pro seniory 
a stárnutí populace a dalšími subjekty Národní program 
pøípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, který 
schválila vláda dne 9. ledna usnesením è. 8. Program 
navazuje na Národní program pøípravy na stárnutí na 
období let 2003 až 2007 a na zkušenosti s jeho realiza-
cí. Jeho cílem je podpoøit solidaritu a soudržnost mezi 
generacemi a zájem o situaci, tìžkosti a preference star-
ších lidí v Èeské republice, zvýšit subjektivní a objektivní 
bezpeèí a ochránit práva zranitelných skupin starých lidí. 
Souèasnì si klade za cíl využít stárnutí jako pøíležitost 

a pøijmout opatøení, která podpoøí ekonomický rùst 
a zvýší kvalitu života ve stáøí.

Program vychází z pøedpokladu, že ke zvýšení kvali-
ty života ve stáøí a k úspìšnému øešení výzev spojených 
s demografickým stárnutím je nezbytné zamìøit se na 
následující strategické oblasti a priority, které je žádou-
cí prosazovat horizontálnì napøíè sektory a na všech 
úrovních veøejné správy: aktivní stárnutí, prostøedí 
a komunita vstøícná ke stáøí, zlepšení zdraví a zdravotní 
péèe ve stáøí, podpora rodiny a peèovatelù, participace 
a ochrana lidských práv.

Kvalita života ve stáøí je hodnota a prùøezové téma, 
které pøesahuje hranice administrativních kompetencí 
a úrovní veøejné správy. Vyžaduje ucelený a komplexní 
pøístup a spolupráci napøíè sektory spoleènosti, vyžadu-
je spolupráci nestátních neziskových organizací, církví, 
odborné veøejnosti, výzkumných a vzdìlávacích institucí, 
sociálních partnerù a dalších složek spoleènosti. Vyžadu-
je strategické partnerství vlády a samosprávy k naplnìní 
závazku vyšší kvality života ve stáøí. Vyžaduje zejména 
aktivní pøístup a zapojení obèanù každého vìku. Rada 
vlády pro seniory a stárnutí populace by mìla významnì 
pøispìt k plnìní tohoto programu a ke spolupráci rele-
vantních subjektù.

Mgr. Petr Wija, Ph.D.
Ministerstvo práce a sociálních vìcí

Odbor sociálních služeb
Na Poøíèním právu 1/376

128 01 Praha 2
E-mail: petr.wija@mpsv.cz


