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Abstrakt 
 

 

Diplomová práce se zaměřuje na návrhy v oblasti snižování nezaměstnanosti 

v okrese Vyškov. Cílem  je snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení uplatnitelnosti 

uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Analyzuje aktuální situaci nejen v okrese Vyškov, 

ale i v rámci celé České republiky a Evropské unie. Obsahuje návrhy ke zvýšení 

zaměstnanosti v daném regionu. 

 
 
 

Abstract 
 
  

The thesis focuses on proposals in the area of decreasing the rate of 

unemployment in the district of Vyškov. The main target is to decrease the rate of 

unemployment and to increase employability of clients of the Labour Office on the 

labour market. The thesis analyzes the current situation not only in the district of 

Vyškov but also all over the Czech Republic and the European Union. It includes 

proposals of raising the employment rate in this region.  
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Úvod 
 

 

 Ve své diplomové práci se zabývám analýzou problematiky nezaměstnanosti v 

okrese Vyškov. Nezaměstnanost je jedním z významných ekonomických, sociálních a 

politických problémů současnosti. Problematika nezaměstnanosti je s ohledem na 

probíhající hospodářkou recesi aktuální, proto jsem si ji zvolil jako téma diplomové 

práce.  

 

 Podíváme-li se do minulosti, tak zjistíme, že Úřad práce ve Vyškově, stejně tak 

jako ostatní úřady práce, byl založený na počátku 90-tých let, konkrétně 23.8.1990 

zakládací listinou Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na základě 

zákonného opatření České národní rady č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce jako 

orgánů státní správy zabezpečující státní politiku zaměstnanosti. Úřad práce ve Vyškově 

je podle § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, organizační složkou státu, vůči které podle § 53 tohoto 

zákona plní Ministerstvo práce a sociálních věcí zřizovatelskou funkci.  

 

Historie úřadu práce ve Vyškově se tedy začala psát ve druhé polovině roku 

1990. V prvotní fázi úřad práce sídlil v pronajatých prostorech v blízkosti centra města 

Vyškova. V roce 1991 došlo k rozšíření úřadu práce o pobočky ve městech Bučovice a 

Slavkov u Brna. Tímto krokem bylo zajištěno poskytování kvalitnějších a především 

lépe dostupných služeb pro občany ze vzdálenějších částí okresu. V roce 1998 došlo 

k přestěhování úřadu práce do nově vybudovaných prostor nedaleko centra města 

s dobrou dopravní obslužností.  

 

 Služby či činnosti, kterými se úřady práce zabývají se dle Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky rozdělují na činnosti směřujícím ke všem občanům, 

k osobám se zdravotním postižením, k uchazečům o zaměstnání, zájemcům o 

zaměstnání, zaměstnavatelům, cizincům a k ostatní činnosti. Jako služby všem občanům 

lze označit aktivity směřující k monitorování volných pracovních míst nejen v České 

republice, ale i v zemích EU. Další aktivity spočívají ve sledování situace na trhu práce, 

ve zprostředkování zaměstnání, poskytování rekvalifikací a pomoci  při volbě povolání.  

Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením poskytuje úřad práce především služby 
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v oblasti pracovní rehabilitace zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání. 

Dále poskytuje příspěvky na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa, pokud se 

tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Služby ve vztahu 

k uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání jsou zaměřené především na 

zprostředkování vhodného zaměstnání, výplatu podpory v nezaměstnanosti a při 

rekvalifikaci. Zaměstnavatelům mohou úřady práce nabídnout poradenské a informační 

služby v oblasti  pracovních příležitostí a hlavně poskytnout prostředky v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti. Cizincům, kteří chtějí na území České republiky pracovat 

udělují úřady práce povolení k zaměstnání. Do ostatních činností úřadu práce spadá 

zabezpečování a podpora projektů a opatření v oblasti trhu práce, kontrolní činnost na 

úseku zaměstnanosti, sledování plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo 

reklamní činnosti dítěte. 

 

 Organizační strukturu Úřadu práce ve Vyškově, jenž je rozdělena do šesti 

odborů,  bych označil jako strmou, viz. příloha č.1. 

 

Ředitel 

Nejvyšším orgánem úřadu a zároveň jeho statutárním orgánem je ředitel, který je 

po úspěšném konkursním řízení jmenován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.  

 

Odbor trhu práce a speciálního poradenství 

 Úkolem tohoto odboru je marketing a analýza trhu práce, uplatňování prostředků 

aktivní politiky zaměstnanosti, spolupráce se zaměstnavateli, rekvalifikace a poradenské 

služby. Součástí tohoto odboru je i informační a poradenské středisko pro volbu 

povolání a tzv. Job club.  

 

Odbor státní sociální podpory 

 Kompletně zastřešuje správní řízení o dávkách státní sociální podpory dle 

zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řízení o námitkách k oznámení o 

přiznání dávky, řízení v oblasti přeplatků na dávkách a metodickou činnost v oblasti 

přiznání a výplaty dávek státní sociální podpory. Dále odbor řídí svá detašovaná 

pracoviště ve Slavkově u Brna a Bučovicích. 
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Odbor evidence a zprostředkování 

 Odbor evidence a zprostředkování lze charakterizovat jako kontaktní a 

informační místo na úseku zaměstnanosti. Do jeho činnosti spadá pomoc při 

zprostředkování práce, správní řízení o dávkách podpory v nezaměstnanosti a podpory 

při rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání. Odbor také řídí svá detašovaná pracoviště ve 

Slavkově u Brna a v Bučovicích. 

 

Odbor kontroln ě právní 

 Vnitřní i vnější právní servis úřadu práce je zajišťován oddělením kontrolně 

právním. Do kompetencí tohoto odboru patří vymáhání finančních pohledávek, vedení 

složitějšího správního řízení a rozhodnutí u uchazečů o zaměstnání. Dále se výše 

uvedený odbor úřadu práce zabývá mimořádnými opravnými prostředky správních 

řízení, přiznáváním statutu osoby zdravotně znevýhodněné, povolováním výkonu 

činnosti dítěte a v neposlední řadě kontrolní činností vyplývající ze zákonů č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole, č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, č.435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti a ze zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.  

 

Odbor ekonomický 

 Hospodářská správa, financování aktivní politiky zaměstnanosti a státní sociální 

podpory spadá do kompetencí ekonomického odboru. Mezi další činnosti, které odbor 

vykonává, patří správa majetku úřadu a ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele. 

 

 Úřady práce, stejně tak jako další státní i nestátní instituce a firmy, musí  čelit 

problémům, které vyvstávají z jejich působení na trhu. Problémy, které před Úřadem 

práce ve Vyškově stojí, jsou jak interního, tak i externího charakteru.  

 

Za největší vnější problémy považuji masivní příliv uchazečů o zaměstnání 

spolu s rapidním úbytkem volných pracovních pozic a konkurenční boj mezi 

zprostředkovatelskou činností úřadu práce a agenturami práce zprostředkovávajícími 

zaměstnání typu Grafton Recruitment s.r.o, MANPOWER, spol. s r.o., atd. Dalším 

problémem, který v poslední době vyvstává z důvodu poklesu volných pracovních míst, 

je růst agresivity klientů, kteří se již nespokojují jen se slovním útokem, ale začínají 
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využívat i fyzické útoky, což mohou potvrdit zaměstnanci detašovaného pracoviště 

v Bučovicích. Dopravní dostupnost úřadu práce je v současné době velmi dobrá. 

K markantnímu zlepšení přispělo zavedení integrovaného dopravního systému, a to 

nejen na bývalém okrese Vyškov, ale i v celém Jihomoravském kraji. 

 

 Pokud se zaměříme na vnitřní problémy jistě narazíme na nedostatek pracovníků 

převážně na odboru trhu práce, kteří uplatňují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v 

praxi, na nižší rozpočet na rok 2010 v porovnáním s rokem 2009 a na občasné výpadky 

softwarových aplikací, jenž úřad využívá pro výkon své činnosti. Velkým interním 

problémem současné doby jsou také špatně fungující spisová služba ArsysX  a problém 

s doručováním písemností do datových schránek klientů. 

 

 Z uvedených problémů je nutné se prioritně věnovat celkovému nárůstu 

nezaměstnanosti nejen na okrese Vyškov, ale i v celé České republice v souvislosti 

s celosvětovou krizí. 
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1 Definování problému a cíle diplomové práce 
 

 Nezaměstnanost je makroekonomický problém, který nesmíme brát na lehkou 

váhu. Je dokázáno, že způsobuje růst kriminality, zdravotní problémy, problémy v 

 rodinném životě a všeobecně růst výdajů sociálních služeb. V literatuře jsou tyto 

negativní důsledky nezaměstnanosti označovány jako indukované náklady. Je 

samozřejmé, že nezaměstnanost celkově odstranit nedokážeme, protože tzv. přirozená 

míra nezaměstnanosti na trhu vždy existovat bude. Jihomoravský kraj se jako celek 

dlouhodobě drží nad celorepublikovým průměrem v počtu nezaměstnaných. 

Nezaměstnanost v kraji dosahovala na konci roku 2009 míry 10,6%. Z tohoto pohledu 

je na tom bývalý okres Vyškov se svojí 9,5% nezaměstnaností zatím ještě relativně 

dobře. 

 

Cílem bude navrhnout opatření, která přiblíží míru nezaměstnanosti na okrese 

Vyškov, která v prosinci roku 2009 oscilovala kolem 9,5%, co nejvíce k přirozené míře 

nezaměstnanosti, tedy k 3-5% nezaměstnanosti. S prohlubující se hospodářskou krizí a 

s rapidním úbytkem volných pracovních míst dochází ke snižování uplatnitelnosti 

některých rizikových skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Plným využitím 

prostředků aktivní politiky zaměstnanosti bychom mohli tento nepříznivý vývoj zvrátit 

nebo alespoň přibrzdit.   
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2  Teoretická východiska 
 

2.1  Trh práce  

 Místo, kde dochází ke střetu nabídky práce s poptávkou po práci, se nazývá 

trhem práce. Odměnou za provedenou práci, chceme-li cenou práce, je mzda. Trh práce 

je ve své podstatě trhem výrobních faktorů. Na tomto trhu vystupují domácnosti jako 

nabízející a firmy jako poptávající. Jejich společný cíl je maximalizace užitku. Trh 

práce tvoří tři základní faktory, a to nabídka práce, poptávka po práci a cena práce 

neboli mzda. 

 

 Práci lze charakterizovat jako  cílevědomou a účelnou činnost člověka přičemž 

kvalita výstupu závisí na fyzických a psychických možnostech dané osoby. 

Z ekonomického hlediska je práce považována společně s půdou a kapitálem za 

primární výrobní faktor. Za nositele tohoto výrobního faktoru se považuje člověk.  

 

2.2  Nabídka práce 

 Nabídka práce je chápána jako nabídka domácností - jednotlivců, kteří vstupují 

na trh práce s cílem poskytnout své znalosti, dovednosti a kvalifikaci firmám. Ve své 

podstatě se jedná o to, že si spotřebitel vytváří preference mezi užitkem plynoucím 

z volného času a mzdou, kterou získá obětováním volného času. V literatuře se uvádí, 

že nabídka pracovních sil na trhu práce je závislá na výši reálné mzdové sazby a na 

mezní újmě z práce spojené s obětováním volného času. S výší mzdové sazby se mění 

volba mezi užitkem, který plyne spotřebiteli z výrobků a služeb, a užitkem z volného 

času.(2.) Nabídka práce se graficky znační jako tzv. zpětně zakřivená nabídková křivka. 

Toto označení vyplývá z dalších velmi důležitých ekonomických jevů, kterými jsou 

substituční a důchodový efekt. 

 



 

 

15 

            
                        Graf 1: Křivka individuální nabídky práce 

 

Substituční efekt 

 Z výše uvedeného grafu je patrné, že v prvotní fázi převládá u spotřebitelů 

substituční efekt. Dochází k situaci, kdy spotřebitel nabízí více práce a tedy 

upřednostňuje mzdu, a z ní plynoucí užitky ve formě nákupu výrobků a služeb, před 

volným časem. Výrobky a služby jsou v tomto případě vůči volnému času (odpočinku) 

v pozici substitutů. 

 

Důchodový efekt   

  Opačný případ označovaný jako důchodový efekt, v grafu nad bodem „X“, 

vyvolává situaci, kdy spotřebitelé omezují nabídku práce a začínají upřednostňovat svůj 

volný čas před prací. Spotřebitelé již mají dostatek důchodu k uspokojení svých potřeb. 

Domácnosti jsou tedy bohatší a mohou si dovolit substituovat práci volným časem. 

    

 V praxi často dochází jednak k posunům po poptávkové křivce a jednak 

k posunům celé poptávkové křivky. K posunu po poptávkové křivce dochází při změně 

mzdové sazby. Posun celé poptávkové křivky je způsobený zvýšením nebo snížením 

množství nabízené práce. 
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2.3  Poptávka po práci 

 Poptávka po práci je v praxi označována jako poptávka odvozená. Děje se tak 

z důvodu její závislosti na poptávce spotřebitelů po finálních výrobcích, které se pomocí 

práce vyrábí na jedné straně a na její závislosti na omezeních v nichž firma pracuje na 

straně druhé. V úvahu musíme brát postavení firmy na trhu, její cíle a firmou používané 

technologické postupy. 

 

 Stejně tak jako domácnosti, tak i firmy se snaží maximalizovat svůj zisk. Firma, 

která se nachází v rovnováze a zároveň maximalizuje zisk, zaměstnává pracovníky do 

bodu, ve kterém dojde k rovnosti tzv. mezního produktu práce s mezními náklady na 

práci (jedná se o rovnováhu firmy na dokonale konkurenčním trhu). 

 

 Mezním produktem práce (MRPL) označujeme dodatečný výstup, který je 

výsledkem zaměstnání dodatečné jedné jednotky pracovní síly při jinak nezměněných 

ostatních vstupech.  V grafickém vyjádření má křivka mezního produktu práce stejný 

průběh jako křivka poptávky po práci, a tedy MRPL = D. V souvislosti s mezním 

produktem práce je třeba zmínit i o příjem z mezního produktu práce. Příjem 

z mezního produktu práce představuje dodatečný příjem, jenž firma získá 

zaměstnáním dodatečné jednotky práce, přičemž všechny ostatní vstupy zůstávají beze 

změny. 

 

 Mezními náklady na práci MFCL je výše nákladů, o kterou nám vzrostou 

celkové náklady firmy, vynaložených na získání dodatečné jednotky práce. Ve své 

podstatě vyjadřují cenu práce (mzdovou sazbu). 
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         Graf 2: Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu        

 

 Poptávka po práci je tedy dána vztahem mezi výší mzdové sazby a množstvím 

poptávané práce. Obecně platí, že čím vyšší je mzdová sazba, tím méně firmy poptávají 

práci. Naopak s rostoucí mzdovou sazbou roste množství nabízené práce. Dostáváme se 

tedy k rovnováze na trhu práce, kterou se budeme blíže zabývat v následující kapitole. 

 

Stejně tak jako u nabídkové křivky dochází i u poptávkové křivky k posunům. 

Posun po poptávkové křivce je způsobený změnou výše mzdové sazby. Vyvolat posun 

celé poptávkové křivky můžeme například tím, že zvýšíme produkci našeho výrobku, 

čímž zvýšíme celkový požadavek na množství poptávané práce. Vše za předpokladu, že 

nedojde k náhradě poptávané práce například výkonnějšími stroji. 

 

V praxi se setkáváme s tím, že poptávka je ovlivněná i jinými faktory jako 

jsou:(2.) 

� produktivita práce, 

� disponibilní pracovní síla, 

� ceny ostatních vstupů (ostatních výrobních faktorů), 

� očekávané budoucí tržby. 
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2.4  Rovnováha na trhu práce 

 

 
                                           Graf 3: Rovnováha na trhu práce 

 

 

Rovnováha na trhu práce vzniká při určité výši mzdové sazby (rovnovážné 

mzdy), a při určitém množství práce. Je dána průsečíkem křivky poptávky po práci a 

křivky nabídky práce.(2.) Tento stav, vyjádřený tzv. rovnovážným bodem „E“ můžeme 

vidět ve výše uvedeném grafickém znázornění. Nabídka práce i poptávka po práci 

reagují na cenu práce, tedy na výši mzdové sazby.  

 

Rozdíl mezi celkovou nabídkou práce a poptávkou po práci by měl být za 

předpokladu dokonalé flexibility trhu práce vyrovnán pohybem mezd (převyšuje–li 

nabídka práce poptávku po práci, měly by mzdy klesat tak dlouho, až dojde k jejich 

vyrovnání). Za tohoto předpokladu by ovšem neexistovala nezaměstnanost.(2.) Tato 

skutečnost je ovšem od reálného stavu značně vzdálená. Dokonalá konkurence je spíše 

ekonomickou fikcí. Ve skutečnosti je trh práce nedokonale konkurenční. Mzdy nejsou 

dostatečně pružné a nejsou tedy schopné vyrovnávat nabídku práce s poptávkou po 

práci. V literatuře se uvádí několik příčin, které stojí za nepružností mzdové sazby. 

Mezi příčiny patří:(2.) 

� Existuje hranice, pod kterou zaměstnavatel nesníží mzdu, a to i 

v případě, že by se na trhu našli nezaměstnaní se zájmem pracovat za 
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nižší mzdu. Došlo by tím k porušení mzdové relace mezi pracovníky, 

která odráží kvalitu práce a zároveň by případné propouštění a najímání 

nových pracovníků přineslo firmě dodatečné vysoké náklady. 

� Zaměstnanci vždy posuzují své mzdy v relaci ke mzdám v ostatních 

podnicích a odvětvích. Nejsou tedy ochotni přistoupit ke snížení, pokud 

nejsou přesvědčeni, že k obdobnému poklesu dojde i v jiných odvětvích. 

� Existence společenských dohod mezi pracovníky a zaměstnavateli o 

tom, že nebude docházet k poklesu nominálních mezd. 

 

 Dalšími skutečnostmi jsou strnulost nabídky práce a strnulost poptávky po práci. 

Strnulost nabídky práce je dána tím, že domácnosti mohou volit jen z omezené množiny 

kombinací mzdové sazby a rozsahu nabídky práce (plný úvazek, částečný úvazek, 

nezaměstnanost, atd.). Existence kolektivních smluv a zákonných omezení (minimální 

mzda) má taktéž významný vliv na strnulost nabídky práce. Významnou příčinou 

strnulosti nabídky na trhu práce je i jeho segmentace a z ní plynoucí velmi omezená 

konkurenceschopnost jednotlivých profesí (např.automechanik nenahradí právníka). 

 

 Zaměstnavatelé (firmy) jsou ve svém rozhodování omezeny kolektivními 

smlouvami, pracovně-právním zákonodárstvím i čistě tržními vlivy. V tomto případě 

hovoříme o strnulosti poptávky po práci. 

 

2.5  Nezaměstnanost 

 Nezaměstnanost, jako jeden z makroekonomických jevů, je v současné době 

v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí aktuálním tématem. Nezaměstnanost je 

výsledkem nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. 
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Graf 4: Nezaměstnanost a nedostatek pracovní síly na trhu práce (3.) 

 

2.5.1  Definování nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost chápeme jako stav, kdy osoby, které jsou v produktivním věku, 

nejsou schopné pracovat nebo pracovat nechtějí. Za nezaměstnané se považují všechny 

osoby 15-ti leté a starší, které ve sledovaném období souběžně splňovaly níže uvedené 

tři podmínky:(2.) 

� Byly bez práce, to znamená, že nebyly ani v placeném zaměstnání ani 

nebyly  sebezaměstnané. 

� Hledaly aktivně práci, čímž se rozumí registrace u úřadu práce, nebo 

soukromé zprostředkovatelny, hledání přímo v podnicích, využívání 

inzerce. 

� Byly připraveny k nástupu do práce. Tím je myšleno, že během 

referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 

dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání.  

 

Za zaměstnané v tomto směru považujeme všechny osoby starší 15-ti roků, které 

nesplňovaly jednu nebo více výše uvedených podmínek, popřípadě jsou tyto osoby 

řazeny mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo. 
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Placené zaměstnání je chápáno jako formální vztah osob k zaměstnání, a to i bez 

ohledu, zda v daném sledovaném období skutečně pracovaly či nepracovaly. Je to tedy 

vztah postavený na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody 

o provedení činnosti. Naopak činnost ve vlastním podniku nebo na vlastní účet je 

označována jako sebezaměstnávání. 

 

Dále je velmi důležité rozlišovat mezi osobou, která je nezaměstnaná a osobou, 

která nepracuje. Za zaměstnané se považují osoby, které vykonávají určitou práci na 

smluvním základě a za tuto práci dostávají mzdu, kdežto za pracujícího se považuje 

člověk, který sice vykonává nějakou činnost, ale za tuto činnost nedostává mzdu. Jedná 

se především o domácí práce.    

 

2.5.2  Typy nezaměstnanosti 

Frikční nezaměstnanost 

 Frikční nezaměstnanost je na trhu práce běžným jevem. Frikční nezaměstnanost 

můžeme označit jako výsledek hledání si lepšího pracovního místa. V každém 

okamžiku se na trhu práce vyskytuje, v důsledku mobility pracovníků na straně nabídky 

práce, řada osob bez placeného zaměstnání. Mezi pracovními místy totiž dochází běžně 

k přesunům osob, ať již jsou tyto přesuny motivovány vlastními potřebami těchto osob, 

nebo potřebami ekonomického vývoje. Jedná se především o normální změny 

zaměstnání a doba nezaměstnanosti je ve většině těchto případů pro nezaměstnané 

osoby jen krátkou epizodou, během níž si hledají nové uplatnění. V případě osob nově 

vstupujících na trh práce jde o dobu, v níž nacházejí své první zaměstnání.(5.) 

  

Frikční nezaměstnanost je tedy spojená s životním cyklem a s hledáním lepšího 

pracovního místa. Tato nezaměstnanost má přechodný charakter a je považována za 

dobrovolnou.(2.) 

 

 Změny ve frikční nezaměstnanosti mohou být způsobeny dobrovolnými 

změnami doby strávené hledáním zaměstnání, které jsou nezaměstnaní ochotni 

akceptovat. Je logické, že čím je přijatelnější systém sociálních podpor státu 

v nezaměstnanosti, tím více se prodlužuje čas hledání práce. Prodlužování případů 

frikční nezaměstnanosti může být také způsobeno různým stupněm nesouladu mezi 
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strukturou nabídky práce a strukturou poptávky po práci. Může to však být dáno malou 

vzájemnou informovaností subjektů na straně poptávky (zaměstnavatelů o volných 

osobách) a nabídky (pracovníků o volných místech).(5.) 

 

Cyklická nezaměstnanost 

 Tento typ nezaměstnanosti je označován jako nedobrovolná. Cyklická 

nezaměstnanost je velmi úzce propojená s hospodářským cyklem v ekonomice. Je 

výsledkem převisu celkové nabídky nad celkovou poptávkou na trhu. Recese 

v ekonomice s sebou nese pokles poptávky po práci, propouštění pracovníků a s tím 

spojený růst nezaměstnanosti. Naopak expanze ekonomiky poptávku po práci zvyšuje, 

čímž dochází k náboru nových pracovníků a tedy k poklesu nezaměstnanosti. O tomto 

typu nezaměstnanosti se často hovoří jako o nezaměstnanosti z nedostatečné poptávky. 

 

 Je-li cyklická nezaměstnanost pravidelná a spojená s přírodním cyklem, hovoří 

se o ní jako o sezónní nezaměstnanosti. Jako příklad je často uváděna zimní sezónní 

nezaměstnanost ve stavebnictví. 

 

Strukturální nezaměstnanost 

 Výsledkem nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle 

v jednotlivých tržních segmentech je strukturální nezaměstnanost. Některá odvětví a 

regiony se rozvíjejí, čímž poptávka po práci roste, zatímco na jiných místech poptávka 

klesá a dochází k nezaměstnanosti. 

 

 Lidé, kteří se stávají takto nezaměstnanými se vyznačují určitou kvalifikací, 

dovednostmi, zkušenostmi, jsou rozdílného pohlaví a mají své bydliště. Požadovány 

jsou nové profese a kvalifikace. Část strukturální nezaměstnanosti je dána pohybem 

pracovních míst mezi odvětvími, kterým se musí struktura pracovní síly přizpůsobovat 

(do jisté míry se kryje s frikční nezaměstnaností, zvláště při malém rozsahu pohybu či 

při rychlém obratu pracovní síly mezi odvětvími). Jsou-li rušena pracovní místa 

v některém odvětví, přechází část pracovní síly do nových, a dynamičtěji se 

rozvíjejících odvětví. Není to však jednoduché, a to z důvodu, že tato odvětví mohou 

být dislokována mimo oblast útlumových odvětví, jednak mohou mít různé požadavky 
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na kvalifikaci pracovníka. Přesun práce z odvětví je dán v prvé řadě poklesem poptávky 

po určité struktuře zboží a tím i po množství osob toto zboží vyrábějících.(5.) 

 

 Velkým problémem strukturální nezaměstnanosti je fakt, že do ní mohou spadat 

i osoby s vysokou kvalifikací, a to z důvodu, že jejich profese upadá a tím pádem ztrácí 

na trhu smysl. Tyto osoby se vyznačují dlouholetou praxí v dané profesi, bohatými 

zkušenostmi a znalostmi. Najednou stojí před otázkou, co bude dál. Jejich rekvalifikace 

je velice obtížná a časově náročná. Za indikátor strukturální nezaměstnanosti 

považujeme výskyt vysokého počtu nezaměstnaných a souběžně s tím výskyt velkého 

počtu volných pracovních míst. Z časového hlediska má strukturální nezaměstnanost 

zpravidla delší trvání než nezaměstnanost frikční.  

 

Skrytá nezaměstnanost  

 Do skryté nezaměstnanosti započítáváme ty osoby, které si práci nehledají a ani 

nejsou v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaní. V tomto případě také často hovoříme 

o skryté pracovní síle, a to z důvodu, že existují nezaměstnaní, kteří nejsou jako 

nezaměstnaní evidovaní, a kteří by byli ochotni začít při dostatečné nabídce pracovat. 

Do kategorie tzv. skryté nezaměstnanosti bývají zařazovány obvykle ženy na mateřské 

dovolené a mladiství. V podstatě se jedná o osoby, které ukončily hledání práce 

například z důvodu úniku do jiného statusu, kterým může být mateřství, studium, atd. 

Dále jsou to jednotlivci, kteří  si vyhledávají práci pomocí neformálních sítí (internetové 

portály, soukromé agentury práce) nebo přímo u zaměstnavatelů a nejsou tedy 

v evidenci příslušných úřadů práce. 

 

Dobrovolná nezaměstnanost 

O dobrovolné nezaměstnanosti hovoříme v případě, že na trhu existují volná 

pracovní místa, ale disponibilní pracovní síla odmítá pří dané mzdové hladině práci 

přijmout nebo volná pracovní síla upřednostňuje volný čas před prací a plně využívá 

sociální podpory státu. 
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                                                   Graf 5: Dobrovolná nezaměstnanost (3.) 

 

Nedobrovolná nezaměstnanost 

Nedobrovolnou nezaměstnanost můžeme označit jako opak dobrovolné 

nezaměstnanosti. Jedná se o situaci na trhu práce, kdy dochází k převisu nabídky nad 

poptávkou. O nedobrovolné nezaměstnanosti hovoříme v případě, že při vyšších 

mzdových sazbách existuje více pracovníků, kteří chtějí pracovat, než je nabídka 

volných pracovních míst. V podstatě se jedná o pracovní sílu, která by chtěla pracovat, 

ale nemůže. Jsou tedy nedobrovolně nezaměstnaní.  

 

 
                                               Graf 6: Nedobrovolná nezaměstnanost (3.) 
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Přirozená míra nezaměstnanosti a plná zaměstnanost 

 Za nejnižší možnou udržitelnou míru nezaměstnanosti označujeme v současné 

ekonomice přirozenou míru nezaměstnanosti. Podíváme-li se při tomto druhu 

nezaměstnanosti na trh práce, zjistíme, že jednotlivé segmenty trhu práce jsou 

v průměru v rovnováze. V některých segmentech trhu práce dochází k převisu nabídky 

nad poptávkou, v jiných naopak k převisu poptávky nad nabídkou. Je to míra, při níž 

síly působící na ceny a mzdy jsou ve svém celku v rovnováze. V praxi závisí míra 

přirozené nezaměstnanosti na řadě faktorů jimž jsou možnosti vytvářet nová pracovní 

místa, mobilita i adaptibilita pracovní síly, možnosti rekvalifikací pracovníků, atd. 

 

 Přirozenou míru nezaměstnanosti chápeme jako míru, při níž jsou trhy práce a 

statků v rovnováze. Přirozená míra je taková míra nezaměstnanosti, při níž jsou síly, 

které působí směrem ke zvyšování a snižování cenové a mzdové inflace, vyrovnané. Při 

přirozené míře je inflace stálá – nevykazuje tendenci ke zvyšování ani ke snižování .(2.) 

 

 Vzhledem k tomu, že se v případě přirozené míry nezaměstnanosti jedná 

v podstatě o úroveň nezaměstnanosti, která neakceleruje inflaci, bývá označována jako 

NAIRU (non-accelerating-inflation rate of unemployment). 

 

 V souvislosti s přirozenou mírou nezaměstnanosti se setkáme i s pojmem plná 

zaměstnanost. Tímto stavem v ekonomice rozumíme situaci, kdy člověk, který chce 

pracovat pracuje a akceptuje přitom mzdu, která mu byla zaměstnavatelem za daných 

podmínek nabídnutá.  

 

Měření nezaměstnanosti 

 K měření nezaměstnanosti nám slouží ukazatel míry nezaměstnanosti. Pro 

správný výpočet musíme znát počet dosažitelných registrovaných uchazečů a celkovou 

pracovní sílu.  

Nová definice výpočtu registrované míry nezaměstnanosti:(8.)  

dosažitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP  
       u   =   ----------------------------------------------------------------    *    100          

pracovní síla  
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2.5.3  Náklady a důsledky nezaměstnanosti  

 Náklady, které jsou spojené s nezaměstnaností jsou hlavně v případě strukturální 

a frikční nezaměstnanosti obtížně měřitelné. Za náklady cyklické nezaměstnanosti jsou 

považovány: 

� Ztráta výstupu  – v praxi to znamená, že růst nezaměstnanosti vede k poklesu 

produktu dané ekonomiky. Skutečný produkt je tak podstatně nižší než je 

produkt potencionální, čili takový produkt, který by daná země vyprodukovala 

při plném využití výrobních faktorů. 

� Ztráta na lidském kapitálu – vzhledem k tomu, že za lidský kapitál se 

považuje úroveň vzdělání a schopností jedince, má nezaměstnanost na člověka 

negativní vliv, a to z důvodu, že tlumí rozvoj lidského kapitálu. 

� Kriminalita – ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost může u 

některých jedinců vyvolávat sklony ke kriminalitě, a to jak z důvodu zachování 

určitého životního standardu, tak i z důvodu  udržení základních biologických 

potřeb. 

� Lidská důstojnost – zřejmě nejobtížněji vyčíslitelný náklad nezaměstnanosti je 

ztráta na lidské důstojnosti. Nezaměstnaný člověk ztrácí sebeúctu, sebevědomí 

a v pozdějším stádiu i motivaci k hledání zaměstnání.  

 

 Nezaměstnanost s sebou nenese jen náklady, ale přináší také určité důsledky, a 

to jak sociální, tak i ekonomické. Nezaměstnanost považujeme za sociální a 

ekonomický problém. 

� Ekonomické důsledky jsou spojeny s potencionálním a reálným produktem 

dané  ekonomiky. Ekonomika státu nevyrábí tolik produkce, kolik je schopná 

vyrábět. Hrubý národní produkt klesá pod potencionální národní produkt. 

� Sociální důsledky představují dopad nezaměstnanosti na chování jedinců a 

společenský život. Za sociální důsledky jsou považovány vlivy na životní 

úroveň, rodinu a na vnímání času. Životní úroveň je nezaměstnaností silně 

ovlivňována, a to především z důvodu ztráty přijmu plynoucího ze zaměstnání, 

což vede k poklesu životní úrovně. Status nezaměstnaného často jedinci mění 

jeho pozici v rodině a může vést ke zhroucení partnerského života. 

Nezanedbatelný je i vliv nezaměstnanosti na vnímání času. Čas pro tyto osoby 

ztrácí význam. Jedinec, který nemá zaměstnání, často vykonává neúčelné 
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aktivity, kterými zaplňuje svůj volný čas. Tyto aktivity v nejhorších případech 

končí alkoholismem a kriminalitou. 

 

2.5.4  Rizikové skupiny obyvatel 

 I když je obecně nezaměstnanost problémem celé společnosti, netýká se všech  

jedinců stejnou mírou. Ve struktuře nezaměstnaných můžeme vypozorovat velké 

rozdíly, neboť existují lidé bez zaměstnání, kteří mají oproti jiným uchazečům o 

zaměstnání určité znevýhodnění. Tito lidé spadají do tzv. problémových skupin osob. 

Mezi problémové skupiny osob patří:(2.) 

� osoby bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací. Patří sem o osoby bez 

ukončeného vzdělání; 

� mladiství, kteří ukončili povinnou školní docházku, a kteří již dále nepokračují 

v přípravě na povolání; 

� absolventi učilišť, středních škol, vyšších a vysokých škol při prvním nástupu do 

zaměstnání; 

� občané se změněnou pracovní schopností; 

� ženy a osoby pečující o dítě do 15-ti let věku nebo o dlouhodobě těžce 

postiženého člena rodiny; 

� osoby starší 50-ti let; 

� osoby společensky nepřizpůsobivé. Jedná se o osoby propuštěné z výkonu 

trestu, popřípadě léčby. Dále jsou to osoby, které nechtějí dojíždět za prací; 

� osoby Romské národnosti; 

� osoby, které nemají zájem o práci; 

� osoby dlouhodobě nezaměstnané (více jak 6 měsíců v evidenci). 

Vzhledem k tomu, že uchazeči o zaměstnání, spadající do problémové skupiny 

osob, mají horší uplatnění na trhu práce, je jim ze strany úřadů práce věnována zvláštní 

péče. S uchazeči jsou sestavovány takzvané individuální akční plány.  

Individuální akčním plánem rozumíme určitý časový plán, takový „jízdní řád 

aktivit“, které musí klient během evidence na úřadu práce absolvovat. Individuální 

akční plán je písemnou dohodou mezi úřadem práce a klientem.  
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2.5.5  Vztah nezaměstnanosti k inflaci  

 V ekonomické praxi nebyla po dlouhou dobu žádná jednoduchá metoda 

(nástroj), kterou by bylo možné analyzovat inflaci. Ke zlomu došlo začátkem 60-tých 

let, kdy ekonom A.W.Phillipse přišel se zjištěním, že mezi nezaměstnaností a cenovou 

hladinou je inverzní vztah. Tento ekonomický model je v současné ekonomii známý 

pod pojmem Phillipsova křivka. 

 

 Inflací v ekonomii označujeme stav, kdy dochází k růstu celkové cenové 

hladiny. V současných ekonomikách se můžeme setkat s inflací setrvačnou. Setrvačnou 

inflací označujeme takovou inflaci, která má tendenci setrvávat na své původní úrovni, 

a to až do doby, dokud není vystavena ekonomickým otřesům. Setrvačná inflace, často 

označovaná jako očekávaná, bývá promítána do smluv a neformálních dohod. V praxi je 

inflace neustále otřásána ekonomickými silami (inflačními šoky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Graf 7: Krátkodobá Phillipsova křivka 

 

 Phillipsova křivka nám tedy popisuje vztah mezi míro nezaměstnanosti  a 

inflací. Mezi nezaměstnaností a inflací existuje inverzní vztah, který nám říká to, že 

není možné udržet inflaci a míru nezaměstnanosti společně na nízké úrovni. Budeme-li 

chtít udržet nízkou úroveň inflace, musíme počítat s větší nezaměstnaností. Naopak 

s růstem zaměstnanosti nám poroste i inflace. 

 

Z výše uvedeného grafu 7 je patrné, že v bodě Y se nacházíme ve stavu, kdy je 

malá agregátní poptávka, což vyvolává snížení mezd a zvýšení nezaměstnanosti. V bodě 

X se nacházíme ve stavu vysoké zaměstnanosti spojené s vyšší mírou inflace.  
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Z ekonomického pohledu je nutné rozlišovat mezi skutečnou a setrvačnou 

inflací. Vždy existují překvapení (např.změna ceny ropy). Dojde-li k překvapení, může 

se skutečná míra inflace odchýlit od setrvačné nebo očekávané míry. Setrvačná inflace 

však na inflační překvapení reaguje. Substituční vztah mezi inflací a nezaměstnaností 

zůstává stabilní jen tak dlouho, dokud se nemění setrvačná nebo očekávaná míra 

inflace. Mění-li se však míra setrvačné  inflace, pak se krátkodobá Phillipsova křivka 

posunuje.(6.)  

 

 
Graf 8: Dlouhodobá Phillipsova křivka 

  

 Tvar dlouhodobé Phillipsovy křivky je vertikální a vychází z tvrzení, že jediná 

míra nezaměstnanosti, která je konzistentní  s ustálenou mírou inflace je přirozená míra 

nezaměstnanosti. 

 

 Z grafu 8 je patrné, že v bodě A máme přirozenou míru nezaměstnanosti. 

Nedochází k žádným inflačním šokům. V souvislosti s růstem produktu v období 

hospodářské expanze dochází k růstu poptávky po práci, čímž se snižuje 

nezaměstnanost, ale zároveň dochází i k růstu inflace, a to z důvodu, že firmy zvyšují 

své mzdové náklady rychleji než v předchozím období. Dostáváme se tedy do bodu B 

ve výše uvedeném grafu. Růst mezd a cen se začíná promítat do očekávání firem a 

zaměstnanců. Vlivem zvyšující se očekávané inflace dochází k posunu krátkodobé 

Phillipsovy křivky. Nacházíme se tedy v bodě C při stejné výši míry nezaměstnanosti a 
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stejné výši výkonu. Následně dochází k tomu, že se nezaměstnanost vrací na svou 

přirozenou míru a ekonomika zpomaluje. V grafu č.8 se dostáváme do bodu D. 

Výsledkem celého procesu je tedy fakt, že jsme dosáhli při stejné přirozené míře 

nezaměstnanosti jako v bodě A, vyšší inflace. 

 

2.6  Služby zaměstnanosti, pasivní a aktivní politika zaměstnanosti  

 Správu služeb zaměstnanosti vykonávají v České republice úřady práce, jenž 

jsou územním orgánem státní správy. Nadřízeným orgánem je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Činnost jednotlivých úřadů lze prakticky rozdělit na výkon pasivní a 

aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

2.6.1  Pasivní politika zaměstnanosti 

 Pasivní politiku zaměstnanosti představuje hmotné zabezpečení uchazečů o 

zaměstnání formou podpory v nezaměstnanosti. Vynakládané prostředky pasivní 

politiky zaměstnanosti by měly být dostatečně motivující k hledání si nového 

zaměstnání. V žádném případě by neměly suplovat mzdu nebo působit jako stimul 

k dobrovolné nezaměstnanosti. 

 

2.6.2  Aktivní politika zaměstnanosti 

 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) se na rozdíl od pasivní politiky 

zaměstnanosti (PPZ) zaměřuje na konkrétní cílové skupiny, kterými jsou především lidé 

s nedostatečnou nebo nevhodnou kvalifikací a dále osoby se zdravotními handicapy na 

trhu práce s cílem napomáhat nezaměstnaným osobám vrátit se do pracovního procesu. 

 

 Další funkcí aktivní politiky zaměstnanosti je eliminovat negativní ekonomické 

důsledky nezaměstnanosti a přispívat k hospodářskému růstu ve společnosti.(4.) 

 

 Za cíle aktivní politiky zaměstnanosti považujeme zvýšení zaměstnanosti, 

která nepovede k markantnímu zvýšení inflace, a dále změny ve struktuře 

nezaměstnaných. 
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 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou přesně vymezeny zákonem 

č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti v §104 odst. 2, patří sem: 

� rekvalifikace, 

� investiční pobídky, 

� veřejně prospěšné práce, 

� společensky účelná pracovní místa, 

� příspěvek na zapracování, 

� příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

 

Rekvalifikace 

 Rekvalifikace lze považovat za nástroj APZ, kterými se úřady práce snaží 

bojovat proti strukturální nezaměstnanosti. Rekvalifikace lze označit jako nejúčinnější 

nástroj APZ. Cílem rekvalifikace je změna dosavadní kvalifikace uchazeče získáním 

nových znalostí a dovedností, popřípadě prohlubováním již získaných znalostí. 

Rekvalifikace zajišťují nezaměstnaným větší uplatnitelnost na trhu práce a nové 

pracovní možnosti. Jsou uskutečňovány na základě dohody mezi úřadem práce a 

uchazečem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Náklady na 

rekvalifikaci, popřípadě příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených 

s rekvalifikací hradí za uchazeče úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče o 

zaměstnání. 

 

Veřejně prospěšné práce  

 Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti 

spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a 

komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch 

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle 

na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění 

uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s 

úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek. (9.) 

 

 Výše příspěvku může dosáhnout až do výše skutečně vyplacených mzdových 

nákladů zaměstnavatele na zaměstnance umístěné na tyto práce, a to i včetně všech 
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odvodů (odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti).  

 

Společensky účelná pracovní místa 

 Za společensky účelná pracovní místa se považují pracovní místa, která 

zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a jsou 

obsazovány uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným 

způsobem. Společensky účelným pracovním místem může být i pracovní místo, které 

bylo po dohodě s úřadem práce zřízeno uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu 

samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa lze od 

příslušného úřadu práce získat příspěvek. 

 

 Výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v daném okrese. Pokud 

v předcházejícím měsíci před podáním žádosti nedosahuje nezaměstnanost  na okrese 

průměrné míry nezaměstnanosti v ČR, tak může výše příspěvku činit maximálně 

čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Naopak pokud míra 

nezaměstnanosti dosahuje nebo přesahuje průměrnou míru nezaměstnanosti v ČR, může 

výše příspěvku dosáhnout šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství. 

 

Příspěvek na zapracování 

 O příspěvek na zapracování může požádat zaměstnavatel, který přijímá uchazeče 

o zaměstnání z rizikových skupin.  

 

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce 

poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel 

přechází na nový podnikatelský program, a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své 

zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.(9.) 
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3  Analýza současného stavu 

3.1 Nezaměstnanost v rámci Evropské unie 

 

Vývoj nezaměstnanosti v rámci Evropy  

za období 2005 - 2009 
            
Země/Sledované období 2005 2006 2007 2008 2009 
EU 27 8,9 8,2 7,1 7,0 8,9 
Nizozemí 4,7 3,9 3,2 2,8 3,4 
Rakousko 5,2 4,8 4,4 3,8 5,0 
Kypr 5,3 4,6 4,0 3,6 5,3 
Lucembursko 4,6 4,6 4,2 4,9 5,7 
Dánsko 4,8 3,9 3,8 3,3 6,0 
Slovinsko 6,5 6,0 4,9 4,4 6,0 
Bulharsko 10,1 9,0 6,9 5,6 6,7 
Česká republika 7,9 7,2 5,3 4,4 6,8 
Rumunsko 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 
Malta 7,2 7,1 6,4 5,9 7,0 
Německo 10,7 9,8 8,4 7,3 7,5 
Spojené království Velká Británie 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 
Itálie 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 
Belgie 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 
Polsko 17,8 13,9 9,6 7,1 8,2 
Finsko 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 
Švédsko 7,7 7,0 6,1 6,2 8,3 
Francie 9,3 9,2 8,4 7,8 9,4 
Řecko 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 
Portugalsko 7,7 7,8 8,1 7,7 9,6 
Maďarsko 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 
Irsko 4,4 4,5 4,6 6,0 11,8 
Slovensko 16,3 13,4 11,1 9,5 11,9 
Estonsko 7,9 5,9 4,7 5,5 13,8 
Litva 8,3 5,6 4,3 5,8 14,0 
Lotyšsko 8,9 6,8 6,0 7,5 17,6 
Španělsko 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 

     Tabulka 1: Vývoj nezaměstnanosti v EU 27 za období 2005-2009 (16.) 

 

S nezaměstnaností jako s makroekonomickým a sociálním problémem bojují 

všechny státy Evropy. Známky převisu nabídky práce nad poptávkou po práci 

nacházíme ve všech vyspělých ekonomikách. V letech 2005 - 2008 se ve většině 

sledovaných států úspěšně dařilo snižovat míru nezaměstnanosti. Rok 2009 byl ve 

znamení prudkého poklesu zaměstnanosti.  
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Absolutně nejnižší nezaměstnanost v období roku 2005-2009 vykazovalo 

z evropských zemí Norsko a z členů EU 27 to potom bylo Nizozemí. Průměrná míra 

nezaměstnanosti se za celé období pohybovala kolem 3,2% v Norsku a ve výši 3,6% v 

Nizozemí. Naopak vysokou míru nezaměstnanosti dlouhodobě Polsko a Slovensko. 

Česká republika, s průměrnou mírou nezaměstnanosti ve výši 6,3%, se nachází někde 

okolo pomyslného středu. Míra nezaměstnanosti v České republice je dlouhodobě pod 

průměrnou mírou nezaměstnanosti v EU 27. Ke konci roku 2009 byly nejvíce 

nezaměstnaností postižené Lotyšsko se 17,6% a Španělsko s 18% mírou 

nezaměstnanosti. Pro rok 2010 očekávají ekonomové, že ve Španělsku dosáhne 

nezaměstnanost 20%. 

 

V EU za poslední rok přibylo již více než pět milionů nezaměstnaných. V 

eurozóně nezaměstnanost v červenci vzrostla na 9,5 procenta z červnových 9,4 procenta 

a v celé Evropské unii (EU) pak na devět procent z předchozích 8,9 procenta. V 

eurozóně je tak počet lidí bez práce nejvyšší od května 1999 a v případě EU pak od 

května 2005. V evropské sedmadvacítce je v současnosti bez práce zhruba 21,8 milionu 

mužů a žen, přičemž před rokem to bylo o zhruba 5,1 milionu méně. Míra 

nezaměstnanosti loni v červenci, tedy ještě v době před plným propuknutím 

hospodářské recese, v eurozóně dosahovala "jen" 7,5 procenta a v celé unii sedm 

procent.(10.)  

 

Nezaměstnanost v EU 27 dle pohlaví 
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          Graf 9: Nezaměstnanost v EU 27 dle pohlaví za období roku 2005-2009 (16.) 
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Zajímavé je srovnání vývoje nezaměstnanosti mužů a žen v rámci EU. 

Nezaměstnanost žen v Evropské unii je nyní poprvé za desítku let, kdy se obdobné 

záznamy vedou, nižší než u mužů. Podle statistiků to odráží dopady současné 

hospodářské krize, která zmítá evropskou ekonomikou. Její vliv na trh práce se totiž 

hodně projevuje v sektorech, jako jsou stavebnictví či průmyslová výroba, které 

zaměstnávají výrazně víc mužů než žen.(11.) 

 

3.2 Nezaměstnanost v České republice  

 Česká republika, stejně tak jako ostatní státy Evropské unie, se musí vypořádat 

s makroekonomickým problémem, kterým je nezaměstnanost. Na počátku roku 2005, 

bylo v České republice, dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí, evidováno 

v průměru více jak 550 000 lidí bez práce, přičemž průměrný počet volných pracovních 

míst  se pohyboval pouze v rozmezí 54 217 až 56 068 volných míst. Průměrná výše 

nezaměstnanosti v té době oscilovala kolem 9%. Tento nepříznivý stav se naštěstí 

podařilo zvrátit. Již od druhého čtvrtletí roku 2005 došlo k výraznému poklesu míry 

nezaměstnanosti, a to o necelé 1%, což způsobilo snížení počtu evidovaných uchazečů o 

cca 50 000 na průměrnou hodnotu 498 959 uchazečů připadajících v průměru na 56 702 

volných pracovních míst. 

 

 V dalších obdobích dochází k udržování pozitivní sestupné tendence míry 

nezaměstnanosti. Výjimku tvoří vždy první čtvrtletí příslušných roků. Zde dochází 

k mírnému zvýšení míry nezaměstnanosti, které je způsobené tím, že firmy ke konci 

roku ukončují pracovní smlouvy se svými zaměstnanci nebo dochází k ukončování 

dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, které mají často podobu 

jednoročních kontraktů.  
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Vývoj nezaměstnanosti a počtu volných 

pracovních míst letech 2005 - 2009
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    Graf 10: Nezaměstnanost v ČR v letech 2005 - 2009 (17.) 

 

 Za velmi úspěšný rok z hlediska výše zaměstnanosti považuji rok 2008, a to 

převážně jeho druhé a třetí čtvrtletí. Počet evidovaných uchazečů se v této době 

pohyboval kolem počtu 310 000 nezaměstnaných připadajících v průměru na cca 

151 000 volných pracovních pozic. Trh práce v České republice se  v této době nacházel 

téměř v situaci, která je z makroekonomického hlediska označována jako přirozená míra 

nezaměstnanosti. 

Od druhé poloviny roku 2008 začíná ekonomika zpomalovat. Dochází k 

pozvolnému poklesu zaměstnanosti a zároveň k poklesu volných pracovních míst. 

Celosvětová hospodářská krize se začíná projevovat a pomalu nám ovlivňuje trh práce 

v České republice. Srovnáme-li stav k 1.1.2008, kdy byla míra nezaměstnanosti na 

úrovni 6,1%, se stavem k 1.1.2009, kdy byla míra nezaměstnanosti na úrovni 6,8%, 

zjistíme, že meziroční nárůst míry nezaměstnanosti činil 0,7%. V reálných číslech to 

znamenalo, že o práci přišlo 33 517 lidí. V dalších čtvrtletích dochází k dalšímu 

zvyšování míry nezaměstnanosti. Rozdíl mezi  6,8% výší nezaměstnanosti na počátku 
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roku 2009 a 9,2% výší nezaměstnanosti na konci roku 2009 je 2,4%, které vyjadřují 

nárůst uchazečů o zaměstnání o 141 075 lidí. Nejmarkantnější rozdíl nalezneme 

v případě porovnání období duben až září 2008 s obdobím duben až září 2009. Zatímco 

v roce 2008 se průměrná míra nezaměstnanosti za celé výše uvedené období 

pohybovala kolem 5,2% při průměrném počtu 149 366 volných pracovních míst, tak 

v roce 2009 dosahovala nezaměstnanost průměrné hodnoty 8,2% při průměrném počtu 

pouze 44 013 volných pracovních pozic. 

 

Nezaměstnanost dle krajů za období 2005-2009
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    Graf 11: Nezaměstnanost v ČR dle krajů za období 2005-2009 (17.) 

  

 Porovnáme-li vývoj v rámci celé České republiky zjistíme, že regiony s nejnižší 

nezaměstnanosti jsou Hlavní město Praha, Středočeský a Jihočeský kraj. Expanze 
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ekonomiky v letech 2006-2008 měla pozitivní vliv na všechny sledované regiony. 

Nejvyšší růst zaměstnanosti byl zaznamenán v nejhůře nezaměstnaností postižených 

regionech, kterými byly a jsou Ústecký a Moravskoslezský kraj. V těchto krajích se 

vyskytuje nejhůře řešitelný typ nezaměstnanosti, a tou je nezaměstnanost strukturální. 

Jihomoravský kraj se v průběhu sledovaného období umisťoval v průměru na 

pomyslném osmém místě. Rok 2009 přináší prudké zvýšení nezaměstnanosti ve všech 

krajích. Za jediný rok vzrostla míra nezaměstnanosti o téměř stejný díl, o který během 

posledních tří let klesala. V některých krajích, jako například v kraji Libereckém a 

Plzeňském, se dokonce zvýšila nad úroveň, která byla vykazována v roce 2005.  

 

3.3 Nezaměstnanost v okrese Vyškov 

3.3.1  Charakteristika okresu 

 

 

 
     Mapa 1: Okres Vyškov a jeho okolí (12.) 

 

  

Okres Vyškov je součástí Jihomoravského kraje. Svoji rozlohou 870 km2 patří 

k nejmenším v Jihomoravském kraji. Okres ve své jihovýchodní části sousedí s okresem 

Hodonín, na jihu s okresem Břeclav, na západě s okresem Brno-venkov a na své 
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severozápadní části s okresem Blansko. Severní hranice okresu Vyškov kopíruje hranici 

Olomouckého kraje. Na východě sousedí okres Vyškov s krajem Zlínským. 

 

Vyškovský okres tvoří 5 měst a 75 obcí, ve kterých žije necelých 88 000 

obyvatel. Jak jsem již zmínil dříve, je okres Vyškov administrativně rozdělený do 3 

částí, a to na město Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna a k nim přilehlé obce (viz. mapa 

2). Samotné město Vyškov se svými téměř 23 000 obyvateli má velmi dobrou polohu 

s ohledem na dopravní infrastrukturu. V těsné blízkosti města je dálnice D1 spojující 

Kroměříž s Brnem a i rychlostní silnice spojující Brno s Olomoucí a následně i 

s Ostravou. Občané města i občané k těmto dopravním tepnám přilehlých obcí, tak mají 

možnost celkem pohodlně dojíždět za prací do sousedních měst, převážně pak do 

krajského města Brna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mapa 2: Administrativní rozdělení okresu Vyškov (12.) 

 

 Blízkost krajského města Brna má i své negativní stránky. Pracovní trh města 

Brna a jeho bezprostředního okolí přetahuje kvalifikovanou pracovní sílu z okresu 

Vyškov. Dále dochází k centralizaci pracovních míst v terciárním sektoru, což sebou 

 

Slavkovsko 
Bučovicko 

Vyškovsko 
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nese nejen snížení kvality poskytovaných služeb pro běžné občany, ale hlavně odliv 

pracovních příležitostí (např. nejbližší kontaktní místo firem E.ON a RWE je v Brně). 

 

 Na okrese Vyškov můžeme nalézt několik průmyslových zón, jejichž snahou je 

přilákat investory a tím vytvořit nová volná pracovní místa. V samotném městě jsou to 

průmyslové zóny Tovární a Nouzka.  

 

Průmyslová zóna Vyškov - Tovární 

 Jedná se o první průmyslovou zónu, která byla ve městě vybudována. Nachází se 

asi 1 km severovýchodně od konce souvislé zástavby obce. Významní zaměstnavatelé 

této průmyslové zóny jsou firmy Lear Corporation Czech Republic s.r.o., Fritzmeier 

s.r.o., BKR ČR s.r.o., STAEG s.r.o., Böttcher ČR k.s., Magnum Parket a.s., JAF HOLZ 

s.r.o. a Voestalpine PROFILFORM s.r.o. 

 

Průmyslová zóna Vyškov – Nouzka 

 Po úspěchu s průmyslovou zónou Vyškov - Tovární byla do územního plánu 

obce zapracována další lokalita vhodná pro průmyslové využití. Nová průmyslová zóna 

vznikla na západním okraji města v blízkosti dálničního přivaděče dálnice D1. Mezi 

nejvýznamnější hráče této zóny patří firmy Hestego s.r.o., Mimoska CZ s.r.o., Respono 

a.s., Quantum a.s. a Trasko a.s. 

 

 V roce 2007 došlo k rozšíření této zóny o další volné stavební plochy. Lokální 

trh práce se tak mohl rozrůst o další volná pracovní místa firem Rompa CZ s.r.o., RAMI 

CZ s.r.o. V současné době probíhá výstavba výrobního areálu firmy SMC Industrial 

Automation CZ s.r.o. 

 

Průmyslová zóna města Slavkov u Brna 

 Průmyslová zóna je situována jižně až jihovýchodně od centra města. Nacházejí 

se zde firmy Lohmann & Rauscher s.r.o., LIKO-S a.s., Pegas – Gonda s.r.o., Cutisin a.s. 

a v neposlední řadě Auto-Bayer s.r.o. Průmyslová zóna se nachází v blízkosti silnice 

E50 spojující Brno s Uherským Hradištěm. Nejbližší přístup na dálnici D1 je vzdálený 

cca 6 km. 
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Průmyslová zóna Brankovice 

 Jedná se o nejmladší průmyslovou zónu na okrese Vyškov. Současná rozloha 

činí 8,412 ha. a není doposud z velké části obsazena. V této oblasti působí zatím dvě 

významné firmy, a to EMS-PATVAG s.r.o. vyrábějící aktivační patrony k airbagům a 

KOKR Brankovice s.r.o. zabývající se výrobou lahůdek v potravinářském průmyslu. 

 

Největší zaměstnavatelé v okrese 

European Data Project s.r.o. - společnost zabývající se výrobou, instalací a následnými 

opravami výherních hracích automatů. Společnost vlastní dvě výrobní haly. Jednu 

v Rousínově a jednu v Komořanech, což jsou obce vzdálené asi 15 km od města 

Vyškova. V současné době má firma necelých 1 000 zaměstnanců. Jedná se o největšího 

zaměstnavatele  celého okresu. 

 

Lohmann&Rauscher s.r.o. - v současné době druhý největší zaměstnavatel na okrese. 

Firma se zabývá výrobou textilních zdravotnických potřeb a sídlí v průmyslové zóně 

města Slavkov u Brna. Ke konci roku 2009 zaměstnávala 431 lidí. 

 

Fritzmeier s.r.o. – předmětem činnosti firmy je výroba kabin a karosářských dílů pro 

zemědělské a stavební stroje. Sídlo firmy se nachází v průmyslové zóně Vyškov-

Tovární. Ke konci roku 2009 evidoval zaměstnavatel 320 zaměstnanců. 

 

Lear Corporation Czech Republic s.r.o. – společnost zaměřená na „automotive“. 

Hlavním předmětem její činnosti je výroba pryžových výrobků, kabelů a vodičů pro 

el.instalaci v automobilech. Firma se nachází v průmyslové zóně města Vyškova. Práci 

v této společnosti našlo 310 občanů vyškovského regionu. 

 

Nemocnice Vyškov - největší nevýrobní zaměstnavatel na okrese.  

 

Ministerstvo obrany České republiky, vojenský útvar Vyškov – další významný 

zaměstnavatel v regionu. Tento zaměstnavatel má i významný vliv na rozvoj terciárního 

sektoru v okrese z pohledu častých zahraničních návštěv a vojenských cvičení 

(restaurační služby, ubytovací služby, atd.). 
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3.3.2  Celkový vývoj nezaměstnanosti v okrese Vyškov 
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     Graf  12: Vývoj nezaměstnanosti v okrese Vyškov za období 2005-2009.(12.) 
 

 

 Stejně tak jako v celé České republice, tak i v okrese Vyškov se dařilo od roku 

2005 snižovat nezaměstnanost. Nejvyšší nezaměstnanost za výše sledovaná období  

byla, dovolím si tvrdit již tradičně, v oblasti Bučovicka. Ve městě Bučovice a jeho okolí 

je nedostatek pracovních příležitostí a nejsou vybudované žádné volné plochy lákající 

investory, kterými by se nové pracovní příležitosti mohly vytvořit. Další velkou 

nevýhodou tohoto regionu je špatná dopravní infrastruktura. Obec sice leží na hlavním 

silničním tahu Brno - Uherské Hradiště, ala tato komunikace I. třídy označovaná jako 

E50 není dostatečně dimenzovaná. Případný rozvoj silniční dopravy by nejspíše 

způsobil dopravní kolaps, protože už v současné době je silnice přetěžována. Časově a 

finančně náročné je i dojíždění občanů za prací do okolních měst, převážně pak do 

krajského města Brna. Zlepšení této situace bylo zaznamenáno zavedením 

integrovaného dopravního systému. V oblasti Bučovicka se zatím nachází jediná 

průmyslová zóna, a to v obci Brankovice. Do této oblasti o rozloze více jak 8 ha se 

zatím podařilo přilákat pouze dva podnikatelské subjekty. 

 

 Naproti tomu oblast kolem Slavkova u Brna vykazuje dlouhodobě nejlepší 

výsledky, tedy nejnižší míru nezaměstnanosti. Dobrá dostupnost krajského města Brna a 

dopravní tepny v podobě dálnice D1 hraje významnou roly v udržení vysoké 
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zaměstnanosti. O dobré poloze města Slavkova u Brna svědčí i množství firem, které 

sídlí v průmyslové zóně obce.  

 

 Míra nezaměstnanosti mikroregionu Vyškovsko se dlouhodobě pohybuje mezi 

dvěma předchozími mikroregiony. Město Vyškov a jeho nejbližší okolí těží především 

z existence průmyslových zón v obci. Dále považuji za nutné v této souvislosti zmínit, 

že míru nezaměstnanosti v okrese Vyškov se dařilo od září roku 2005 do srpna roku 

2009 držet pod celorepublikovým průměrem. 

  

Na počátku roku 2005 evidoval Úřad práce ve Vyškově 4988 uchazečů 

připadajících na 369 volných pracovních míst při 11,20% nezaměstnanosti. V průběhu 

tohoto roku došlo ke snížení nezaměstnanosti o 2,4% na konečných 8,8% k 31.12.2005, 

čímž se snížil počet evidovaných uchazečů o 828. V tomto sledovaném období byl 

průměrný počet uchazečů na jedno pracovní místo na hodnotě 14,5. 

 

Do roku 2006 vstupuje Vyškovský okres s 9,1% nezaměstnaností, která 

v reálných číslech znamenala, že se o práci ucházelo 4 343 lidí. I v tom roce se úspěšně 

dařilo snižovat počty nezaměstnaných, neboť ke konci roku 2006 bylo v evidenci o cca 

1000 uchazečů méně. Průměrný počet uchazečů na jedno pracovní místo klesl oproti 

minulému roku o 7,5 a ustálil se na průměrné hodnotě 7 uchazečů na jednu pracovní 

pozici. 

 

Rok 2007 a první polovina roku 2008 se nesly v předešlém duchu. Bylo 

dosahováno klesající míry nezaměstnanosti při relativně stabilním počtu volných 

pracovních míst. Pro rok 2007 bylo evidováno v průměru 4,5 uchazeče na jedno 

pracovní místo a v první polovině roku 2008 připadalo na jedno pracovní místo 3,5 

uchazeče. Zlomovým okamžikem se stal srpen roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti 

nastartovala růst opačným směrem. Na Vyškovský okres začaly dopadat následky 

hospodářské recese. Od července 2008 do konce roku 2008 vzrostla procentní míra 

nezaměstnanosti o 1,1%, což znamenalo růst o 496 uchazečů o zaměstnání při 

souběžném poklesu volných pracovních ze 721 na 403 volných pozic.  

 



 

 

44 

Vývoj okresu Vyškov v období roku 2005-2009
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Na začátku roku 2009 bylo na okrese Vyškov bez zaměstnání 2 880 lidí při 303 

volných pracovních místech. V následujících měsících  se situace dále zhoršovala. Počet 

nezaměstnaných se v průměru měsíčně zvyšoval o 121, přičemž ke konci roku bylo již 

v evidenci 4 427 občanů. Počet volných míst se přitom pohyboval, v průměru za celé 

období, jen kolem 137. 

 

 Graf 13: Vývoj počtu volných pracovních míst na jednoho uchazeče v okrese Vyškov za období 2005-2009.(12.) 

 

3.3.3  Nezaměstnanost dle pohlaví 

Za sledované období let 2005 - 2009 bylo v evidenci Úřadu práce ve Vyškově 

více žen než mužů. Tato skutečnost je dána tím, že muži mohou přijmout i fyzicky 

náročnější práce. 

 

 Sledovaná období 
Průměr roku 

2005 
Průměr roku 

2006 
Průměr roku 

2007 
Průměr roku 

2008 
Průměr roku 

2009 Pohlaví 
Absol. % Absol. % Absol. % Absol. % Absol. % 

Muži 1944 45 1608 44 1174 43 925 43 1878 52 

Ženy 2348 55 2069 56 1567 57 1234 57 1758 48 

Celkem 4292 100 3677 100 2741 100 2159 100 3636 100 

Tabulka 2: Nezaměstnanost dle pohlaví za období 2005 - 2009. (12.) 

 



 

 

45 

Zajímavá je skutečnost, která nastala v roce 2009. V tomto sledovaném období 

přesáhly počty mužů evidovaných jako uchazeči o zaměstnání počty evidovaných žen. 

Stejný vývoj můžeme sledovat v rámci EU 27. Tuto skutečnost přisuzuji útlumu profesí, 

které jsou v režii výhradně mužů (např. stavebnictví). 

 

Průměr roku 2009

Muži Ženy
 

 Graf 14 a 15: Nezaměstnanost dle pohlaví  v roce 2008 a 2009. (12.) 
 

3.3.4  Nezaměstnanost dle věku 

 Expanze ekonomiky v letech 2005 - 2007 a s ní spojený růst zaměstnanosti 

způsobily pozitivní pohyb v počtu nezaměstnaných ve všech sledovaných věkových 

skupinách. Ve sledovaném období, kromě roku 2009, se dařilo úspěšně umísťovat 

uchazeče všech věkových skupin. Výjimku tvoří jen skupina uchazečů nad 60 let, kde 

v roce 2007 došlo k nepatrnému růstu oproti předchozím obdobím. Nejvyšší počet 

uchazečů o zaměstnání vykazovaly v roce 2005 a 2006 věkové kategorie „19-24 let“ a 

„50-54 let“. Do první věkové kategorie patří především čerství absolventi škol bez 

potřebné praxe. Zaměstnavatelé ve většině případů vyžadují po nových zaměstnancích 

určitou délku praxe, čímž jsou absolventi škol v nevýhodě. Toto je také jeden z důvodů, 

proč se tyto osoby řadí do rizikové skupiny a je jim věnována zvýšená péče. Druhou 

nejvíce postiženou skupinou jsou osoby kolem 50-ti roků, které jsou ještě vzdálené 

důchodovému věku, ale z pohledu zaměstnavatele je jejich výstup již málo efektivní, 

čímž jsou určitým způsobem diskriminováni. Často nepomohou ani jejich léty získané 

znalosti a zkušenosti. V roce 2007 a 2008 se situace na trhu práce ve Vyškově změnila. 

Došlo k úbytku počtu uchazečů v rizikové skupině „19-24 let“. Tuto skutečnost 

přisuzuji faktu, že trh práce byl přesycený. Poptávka po práci výrazně převyšovala 

nabídku práce, čímž byly firmy nuceny přijmout i jinak ne zcela vyhovujícího 

Průměr roku 2008

Muži Ženy
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zaměstnance. Dalším důvodem pro klesající počet uchazečů v rizikové skupině 19-24 

let byla možnost zaměstnavatelů, aby si požádali u těchto pracovníků o příspěvek na 

zapracování, který mohl být vyplácený až po dobu šesti měsíců. 

 

 Sledovaná období 
Průměr roku 

2005 
Průměr roku 

2006 
Průměr roku 

2007 
Průměr roku 

2008 
Průměr roku 

2009 Věkové 
kategorie 

Absol. % Absol. % Absol. % Absol. % Absol. % 

do 18 let 27 1 24 1 26 1 19 1 34 1 

do 19 let 183 4,3 117 3,2 83 3 66 3,1 146 4 

19 - 24 let 587 13,7 491 13,4 309 11,3 255 11,8 524 14,4 

25 – 29 let 501 11,7 432 11,7 298 10,9 235 10,9 437 12 

30 – 34 let 506 11,8 441 12 361 13,2 281 13 442 12,2 

35 – 39 let 433 10,1 360 9,8 262 9,6 221 10 383 10,5 

40 – 44 let 415 9,7 371 10,1 266 9,7 202 9,4 319 8,8 

45 – 49 let 527 12,3 432 11,8 304 11,1 228 10,6 362 10 

50 – 54 let 645 15 545 14,8 425 15,5 314 14,5 466 12,8 

55 – 59 let 420 9,8 406 11 338 12,3 287 13,3 438 12,1 

60 a více let 48 1,1 58 1,6 69 2,5 51 2,4 85 2,3 

Celkem 4292 100 3677 100 2741 100 2159 100 3636 100 

    Tabulka 3: Nezaměstnanost v okrese Vyškov dle věkové struktury. (12.) 
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  Graf 16 a 17: Nezaměstnanost dle věku v roce 2008 a 2009.(12.) 
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3.3.5  Nezaměstnanost dle délky evidence 

Úřadem práce ve Vyškově bylo registrováno nejvíce uchazečů v kategorii délky 

evidence do 3 měsíců a v kategorii nad 24 měsíců. Do kategorie uchazečů do tří měsíců 

délky evidence zařazuji i aktivní lidi, kteří považují úřady práce jaké své přestupní 

stanice na cestě při hledání si lepšího zaměstnání. Za vážný problém považuji vysoký 

podíl nezaměstnaných v kategorii nad 24 měsíců délky evidence. Do této kategorie 

mohou spadat nejen lidé, kteří pracovat nechtějí, ale hlavně se zde mohou vyskytovat 

lidé postižení strukturální nezaměstnaností. Z tohoto pohledu kladně hodnotím přístupy 

úřadů práce, které vedou k tomu, že se k těmto skupinám klientů přistupuje se  

zvýšenou péči. Mezi faktory, které ovlivňují délku evidence uchazeče na úřadu práce 

patří dosažené vzdělání, ochota dále se rozvíjet, pohlaví, aktuální zdravotní stav, místo 

bydliště a s tím spojení ochota případně dojíždět za prací. Úřadu práce ve Vyškově se 

od roku 2005 do roku 2009 úspěšně dařilo snižovat počty nezaměstnaných v rizikových 

skupinách. Za sledované období se podařilo snížit počty uchazečů v kategorii nad 24 

měsíců o 773, což znamená o více jak 70%. Ve všech ostatních sledovaných skupinách 

došlo v roce 2009 k navýšení počtu uchazečů. Nejvyšší nárůst zaznamenala skupina do 

3 měsíců délky evidence spolu se skupinou uchazečů, kteří jsou v evidenci úřadu od tří 

do šesti měsíců.  

 

 Sledovaná období 
Průměr roku 

2005 
Průměr roku 

2006 
Průměr roku 

2007 
Průměr roku 

2008 
Průměr roku 

2009 Délka evidence 
Absol. % Absol. % Absol. % Absol. % Absol. % 

do 3 měsíců 1067 24,9 993 27 809 29,5 879 40,7 1395 38,4 

3 – 6 měsíců 666 15,5 592 16,1 457 16,7 377 17,5 855 23,5 

6 – 9 měsíců 429 10 362 9,9 271 9,9 191 8,9 478 13,2 

9 – 12 měsíců 308 7,2 244 6,6 175 6,4 120 5,6 265 7,3 

12 – 24 měsíců 733 17,1 500 15,6 354 12,9 213 9,9 327 9 

24 měsíců a více 1089 25,4 986 26,8 675 24,6 380 17,6 316 8,7 

Celkem 4292 100 3677 100 2741 100 2159 100 3636 100 

Tabulka 4: Uchazeči o zaměstnání dle délky evidence v okrese Vyškov za období 2005-2009.(12.) 
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Nezaměstnanost dle délky evidence v roce 2009
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 Graf 18 a 19: Nezaměstnanost dle délky evidence v roce 2008 a 2009. (12.) 

 

3.3.6  Nezaměstnanost dle vzdělání 

Nejvíce početnou skupinou uchazečů o zaměstnání jsou klienti s ukončeným 

odborným vzděláním s výučním listem. Pomyslná druhá příčka, v nejvyšším počtu 

uchazečů o zaměstnání, je skupina klientů se základním vzděláním. Nejvyšší počet 

uchazečů ve všech sledovaných skupinách byl evidovaný v roce 2005. Od tohoto roku 

se úspěšně dařilo snižovat počty nezaměstnaných téměř se všemi stupni vzdělání. Z níže 

uvedeného přehledu je patrné, že pro zaměstnavatele nejsou osoby s nízkým vzděláním 

příliš atraktivní, neboť jim nejsou schopni přinést očekávanou přidanou hodnotu. 

Absolventi již tak mají problém s uplatněním na trhu práce a nízká úroveň vzdělání u 

některých z nich tento handicap ještě dále prohlubuje. 

 

 

 Sledovaná období 
Průměr roku 

2005 
Průměr roku 

2006 
Průměr roku 

2007 
Průměr roku 

2008 
Průměr roku 

2009 Stupeň vzdělání 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Bez vzdělání a 
neúplné základní 

3 0,1 1 0,03 1 0,04 1 0,05 0 0 

Základní vzdělání 1136 26,5 977 26,6 755 27,5 553 25,6 814 22,4 

Nižší střední 
vzdělání 

1 0,02 1 0,03 1 0,04 1 0,05 1 0,03 

Nižší střední 
odborné 

87 2 78 2,1 54 2 48 2 101 2,8 

Nezaměstnanost dle délky evidence v roce 2008
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Střední odborné 
s výučním listem 

1829 42,6 1538 41,8 1101 40,2 847 39,2 1578 43,4 

Stř. nebo stř.odb. 
bez maturity i 
výučního listu 

39 0,9 28 0,8 17 0,6 12 0,6 16 0,4 

Úplné střední 
vzdělání 

149 3,5 124 3,4 101 3,7 74 3,4 107 2,9 

Úplné střední 
odborné 
s vyučením i 
maturitou 

174 4,1 153 4,2 112 4,1 102 4,7 203 5,6 

Úplné střední 
odborné 
s maturitou (bez 
vyučení) 

669 15,6 586 16 453 16,5 377 17,5 591 16,3 

Vyšší odborné 
vzdělání 

29 0,7 26 0,7 19 0,7 18 0,8 24 0,7 

Bakalářské 
vzdělání 

20 0,5 19 0,5 13 0,5 15 0,7 30 0,8 

Vysokoškolské 154 3,6 142 3,9 113 4,1 110 5,1 167 4,6 

Doktorské 6 0,1 5 0,14 1 0,04 2 0,1 6 0,2 

Celkem 4292 100 3677 100 2741 100 2159 100 3636 100 

Tabulka 5: Počet uchazečů v okrese Vyškov dle vzdělání za období 2005-2009. (12.) 

 
 
 

Rok 2009

Základní vzdělání Nižší střední odborné Střední odborné s výučním listem

Stř. nebo stř.odb. bez maturity i výučního listu Úplné střední vzdělání Úplné střední odborné s vyučením i maturitou

Úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) Vyšší odborné vzdělání Bakalářské vzdělání

Vysokoškolské Doktorské

 
  Graf 20: Nezaměstnanost dle vzdělání v roce 2009.(12.) 
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3.3.7  Nezaměstnanost absolventů  

Absolventi škol, jenž jsou zařazováni mezi rizikovou skupinu nezaměstnaných, 

se podíleli na celkové nezaměstnanosti v průměru 7,9%. Během sledovaného období 

sice docházelo v absolutních číslech k poklesu evidovaných absolventů, ale při přepočtu 

na procentní vyjádření k celkovému počtu zjistíme, že množství evidovaných 

absolventů v průběhu roků 2005-2009 klesalo jen nepatrně. V roce 2009 bylo dosaženo 

v procentuálním vyjádření stejných hodnot jako na počátku sledovaného období, tedy 

v roce 2005. Kategorie absolventů trpí handicapem v podobě nedostatečné praxe, čímž 

nejsou pro zaměstnavatele dostatečně lukrativní.  

 

 Celkový počet uchazečů (absolventů) 

Sledovaná období Průměrný počet 
absolventů 

Průměrný celkový počet 
uchazečů 

Procentní podíl absolventů 
na celkovém počtu 

Rok 2005 371 4292 8,6% 

Rok 2006 297 3677 8,1% 

Rok 2007 196 2741 7,2% 

Rok 2008 155 2159 7,2% 

Rok 2009 311 3636 8,6% 

Tabulka 6: Podíl  evidovaných absolventů na celkové nezaměstnanosti ve Vyškově za období od 2005-2009. (12.) 

 

 

 

 Sledovaná období 
Stav 

k 30.9.2005 
Stav 

k 30.9.2006 
Stav 

k 30.9.2007 
Stav 

k 30.9.2008 
Stav 

k 30.9.2009 Stupeň vzdělání 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Bez vzdělání a 
neúplné základní 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Základní vzdělání 18 3,9 19 4,9 18 6,9 14 5,9 31 6,3 

Nižší střední 
vzdělání 

1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nižší střední 
odborné 

25 5,4 31 7,9 12 4,6 10 4,2 23 4,6 

Střední odborné 
s výučním listem 

132 28,5 101 25,8 64 24,5 60 25,3 149 30 

Stř. nebo stř.odb. 
bez maturity i 
výučního listu 

2 0,4 1 0,3 1 0,4 0 0 0 0 

Úplné střední 
vzdělání 

15 3,2 13 3,3 10 3,8 4 1,7 13 2,6 



 

 

51 

Úplné střední 
odborné 
s vyučením i 
maturitou 

56 12,1 58 14,8 43 16,5 31 13,1 53 10,7 

Úplné střední 
odborné 
s maturitou (bez 
vyučení) 

139 30,1 113 28,9 74 28,4 77 32,5 141 28,4 

Vyšší odborné 
vzdělání 

24 5,2 17 4,4 11 4,2 9 3,8 12 2,4 

Bakalářské 
vzdělání 

17 3,7 6 1,5 8 3,1 9 3,8 21 4,2 

Vysokoškolské 34 7,3 32 8,2 20 7,7 23 9,7 52 10,5 

Doktorské 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 

Celkem 463 100 391 100 261 100 237 100 496 100 

Tabulka 7: Počet evidovaných absolventů dle vzdělání v období 2005-2009.(12.) 

 

 Rozborem počtu nezaměstnaných absolventů v evidenci Úřadu práce ve 

Vyškově zjistíme, že největší podíl na celkovém počtu nezaměstnaných absolventů mají 

osoby, které ukončily úplné střední odborné vzdělání s maturitou následované osobami 

s ukončeným středním odborným vzděláním s výučním listem. Skladba těchto uchazečů 

plně odpovídá nabídce, která je v oblasti vzdělávání na vyškovském okrese dostupná. 

 

3.3.8  Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením 
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 Graf 21: Počet nezaměstnaných osob se zdravotním postižením za období 2005-2009.(17.) 

 

  

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je jedním z nejobtížnějších úkolů. 

Pokud se ke zdravotnímu postižení přidá další handicap, kterým je nedostatečná praxe, 
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dostáváme se do velmi obtížně řešitelné situace. V průběhu sledovaného období se 

podařilo úspěšně snižovat počty evidovaných uchazečů z této rizikové skupiny. 

Z původního průměrného celkového počtu  v roce 2005 ve výši 791 klientů se podařilo 

do roku 2008 snížit celkový počet evidovaných osob na 468. Nejvyšší podíl na 

celkovém počtu osob se zdravotním postižením měli klienti spadající do kategorie 

částečně invalidní. 

 

3.3.9  Nezaměstnanost dlouhodobě nezaměstnaných 

Dlouhodobá nezaměstnanost netrápí jen okres Vyškov, ale je  problémem, který 

se musí řešit na úrovni celé republiky. V roce 2005 dosahoval podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných 42,5%. Situace na trhu práce 

v okrese Vyškov byla poměrně vážná. V tomto roce bylo v evidenci Úřadu práce ve 

Vyškově v průměru 1 822 více jak 12 měsíců bez práce. Mírného zlepšení bylo 

dosaženo v roce 2006, kdy podíl dlouhodobě nezaměstnaných klesl o cca 2% na 40,4%. 

Největší pokles podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti byl 

meziročně zaznamenán mezi roky 2007 a 2008 a dále mezi roky 2008 a 2009, kdy došlo 

k meziročnímu poklesu podílu dlouhodobě nezaměstnaných vždy o cca 10%. I přesto, 

že se ve sledovaných obdobích úspěšně dařilo snižovat počty dlouhodobě 

nezaměstnaných osob, považuji ten stav za velmi vážný s ohledem na skutečnost, že 

v roce 2007 a 2008 byla ekonomika v expanzi a lidé, kteří by byli dostatečně 

motivováni, by si jistě práci našli. 

 

 Celkový počet dlouhodobě nezaměstnaných osob 

Sledovaná období 
Průměrný počet 

dlouhodobě 
nezaměstnaných osob 

Průměrný celkový počet 
uchazečů 

Podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na 

celkovém počtu. 

Rok 2005 1822 4292 42,5% 

Rok 2006 1486 3677 40,4% 

Rok 2007 1029 2741 37,5% 

Rok 2008 593 2159 27,5% 

Rok 2009 643 3636 17,7% 

Tabulka 8: Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu v období 2005-2009.(12.) 
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3.3.10  Cizinci na trhu práce 
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  Graf 22: Cizinci na trhu práce ve Vyškově za období 2005-2009. (12.) 
 

 

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal mimo jiné i otevření trhu 

práce České republiky pro ostatní občany EU/EHP. V roce 2005 vydal Úřad práce ve 

Vyškově 156 pracovních povolení občanům jiných než členských států EU, tedy občanů 

tzv. třetích zemí. Ve většině případů se jednalo o pracovníky z Ukrajiny a Moldávie.  

V ostatních letech byly tyto počty výrazně nižší.  V letech 2005 - 2009 bylo v okrese 

Vyškov zaměstnavateli v průměru nahlášeno 431 pracovních pozic, které byly obsazené 

cizinci - občany členských států EU. Nejčastěji se jednalo a jedná o občany Slovenské 

republiky. V současné době bylo úřadům práce doporučeno, aby důsledně monitorovaly 

trh práce a vydávaly povolení k zaměstnání cizincům, občanům tzv. třetích zemí, se 

zvýšenou obezřetností. Prioritním cílem je zaměstnávání občanů České republiky. 

 

3.4  Aktivní politika zaměstnanosti 

Souhrn opatření směřujících k maximální možné úrovni zaměstnanosti se nazývá 

aktivní politika zaměstnanosti. Tato činnost je jednou z mnoha činností, které na území 

České republiky vykonávají úřady práce, které při jejich realizaci spolupracují 

s ostatními subjekty trhu. 



 

 

54 

3.4.1  Rekvalifikace  

V následující kapitole se budu věnovat nejúčinnějšímu nástroji aktivní politiky 

zaměstnanosti čímž jsou rekvalifikace. O rekvalifikační kurzy je v okrese Vyškov velký 

zájem. Každoročně se rekvalifikačních kurzů účastní několik set osob. Mezi kurzy 

s největším počtem účastníků se dlouhodobě řadí kurzy – Základy obsluhy PC a 

Obsluha PC dle osnov EDCL. Přehled všech rekvalifikačních kurzů za období roku 

2005 - 2009 je uvedený v příloze č.2. 

 

Největší zájem o rekvalifikaci vykazovali za sledovaná období uchazeči se 

středoškolským vzděláním, kteří mají chuť a potřebu dalšího rozvoje. Naopak nejmenší 

zájem byl ve skupině uchazečů s nízkým stupněm vzdělání, kteří často nejsou ochotni 

se dále rozvíjet a mají obavy z povinností, které jim účastí v rekvalifikaci vyvstanou. 

Registraci na úřadu práce a jakékoliv činnosti s tím související považují za tzv. „nucené 

zlo“. Zvláštní postoj k rekvalifikacím zaujímá podstatná většina klientů 

s vysokoškolským vzděláním. U těchto lidí převládá pocit dokonalé připravenosti 

k profesnímu životu a necítí tedy potřebu účastnit se rekvalifikačních kurzů.  
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  Graf 23: Účast na rekvalifikacích dle pohlaví za období 2005-2009.(12.) 

 
 
Ve všech sledovaných obdobích výrazně převyšovaly počty žen zúčastněných na 

rekvalifikačních kurzech nad počty mužů. Tento fakt přisuzuji skutečnosti, že ženy mají 

horší postavení na trhu práce, nejsou schopné vykonávat těžší manuální práce, čímž si 

výrazně snižují nabídku volných pracovních míst. Ženy si jsou této skutečnosti vědomé, 
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a proto aktivně spolupracují na zvyšování své kvalifikace a tím i uplatnitelnosti na trhu 

práce. 

 

Zaměříme-li se na vývoj počtu zrealizovaných rekvalifikačních kurzů zjistíme, 

že o rekvalifikace projevovali uchazeči velký zájem. V průměru bylo každý rok 

realizováno 129 rekvalifikačních kurzů, kterých se v ročním průměru zúčastnilo 655 

klientů. Roční výdaje na rekvalifikaci se pohybovaly v rozmezí od cca 3 000 000,-Kč 

v roce 2009 po cca 4 000 000,-Kč v roce 2006. Výraznější pokles uskutečněných 

rekvalifikačních kurzů byl zaznamenán v roce 2008 a 2009, což bylo způsobeno 

změnou normativních instrukcí MPSV ČR.  
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       Graf 24: Rekvalifikace za období 2005-2009.(12.) 
 

 

3.4.2  Počet umístěných uchazečů pomocí nástrojů APZ 

Z níže uvedeného přehledu je patrné, že největší podíl na umísťování uchazečů 

do zaměstnání mají rekvalifikace. Opět se zde potvrzuje fakt, že rekvalifikační kurzy 

jsou nejúčinnějším nástrojem APZ.  
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Nástroj APZ Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

SÚPM zřízená a vyhrazená 
zaměstnavateli 

544 455 339 146 86 

SÚPM zřízená uchazeči o 
zaměstnání (SVČ) 

31 30 47 24 37 

Veřejně prospěšné práce 178 151 109 30 19 
Chráněné dílny a pracoviště 
pro občany se zdr.postižením 

3 11 6 0 2 

Rekvalifikace2 520 815 721 550 707 
Překlenovací příspěvek 6 20 0 23 0 
Příspěvek na dopravu 
zaměstnanců 

0 691 1071 0 0 

Příspěvek na zapracování 0 0 0 0 1 

Cílené programy k podpoře 
zaměstnanosti dle §120 

0 16 3 0 0 

Celkem 1282 1567 1332 773 852 
Tabulka 9:  Umístění uchazeči dle jednotlivých nástrojích APZ za období 2005-2009.(12.) 
1 - počet přepravovaných osob 
2 - včetně programů ESF 

 

Další klienty se podařilo prostředky APZ umístit na tzv. Společensky účelná 

pracovní místa (SÚPM) a tzv. Veřejně prospěšné práce (VPP). Mezi nejčastěji 

obsazovaná společensky účelná pracovní místa se v okrese Vyškov po celé sledované 

období řadily profese montážního a strojírenského dělníka, prodavačky a pomocného 

dělníka/dělnici na úklid veřejných prostranství, popřípadě dělník textilního průmyslu. 

V rámci APZ byly Úřadem práce ve Vyškově poskytnuty prostředky na vytvoření 

pracovních míst na veřejně prospěšné práce, jenž jsou z převážné části využívány 

k zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně umístitelných uchazečů. 

Z důvodu opatření v oblasti veřejných financí a doporučení MPSV ČR byla výši 

příspěvků z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti snížena k listopadu 2007 a 

zároveň došlo k výraznému omezení závazků pro rok 2008. Tato skutečnost spolu se 

snížením výše měsíčního příspěvku měla za následek snížení počtu vytvářených 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 2007 bylo vytvořeno 

celkem 109 pracovních příležitostí, což oproti roku 2006 znamenalo pokles o 42 míst. 

 

V průběhu roku 2006 a 2007 se také rozběhl regionální cílený program  

„Pomocná ruka - pracovník asistenční služby“, dle §120 zákona č.435/2004 Sb. Cílem 

tohoto programu bylo vytvářet pracovní místa, která by podávala „pomocnou ruku“ 
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starším a handicapovaným občanům. Zároveň by došlo k vytvoření stabilních 

pracovních míst na obci.  Podpora na každé pracovní místo dosahovala ze strany úřadu 

měsíční částky ve výši 8 000,-Kč. Délka trvání výplata této podpory byla omezena 

maximálně na 24 měsíců.  

 

Úřad práce ve Vyškově nezapomíná ani na zdravotně postižené občany. Za 

významný  považuji v této oblasti rok 2007, kdy se podařilo vytvořit chráněnou 

pracovní dílnu u společnosti H & V recykling s.r.o., která dokázala pojmout 11 osob se 

zdravotním postižením, z toho  3 osoby s těžším zdravotním postižením. 

 

V roce 2008 byl zaznamenán zvýšený počet terénních výjezdů pracovníků 

Úřadu práce ve Vyškově. Výjezdy svým rozsahem od roku 2006 do roku 2008 pokryly 

všechny obce okresu Vyškov, tím bylo docílenou nejvyšší možné úrovně 

informovanosti uchazečů o možnostech, které Úřad práce ve Vyškově a  projekty ESF 

nabízejí. 

 

Využívání prostředků aktivní politiky zaměstnanosti bylo v roce 2009 striktně 

řízeno normativní instrukcí, kterou vydalo MPSV ČR. Tato normativní instrukce jasně 

vymezovala kritéria, kterými se bylo nutné řídit při poskytování finančních prostředků. 

 

Oproti předchozím rokům došlo v roce 2009 k poklesu počtu vytvořených  

společensky účelných pracovních míst. Naopak růst v počtu nových míst byl 

zaznamenán u osob, které se rozhodly začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. 

Stejně tak jako v předchozích obdobích byly i v roce 2009 sezváni statutární zástupci 

obcí okresu Vyškov za účelem seznámení se s aktuálními podmínkami pro vytváření 

pracovních míst týkajících se veřejně prospěšných prací. 

 

Zvýšená péče byla opět v průběhu roku 2009 věnována osobám se zdravotním 

postižením. Nejvíce byla využívána možnost veřejně prospěšných prací, kde bylo 

umístěno 33 uchazečů se zdravotním postižením. Dalších 11 klientů bylo umístěno na 

společensky účelná pracovní místa zřízená nebo vyhrazená zaměstnavatelem. 
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3.4.3  Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 

Na aktivní politiku zaměstnanosti jsou Úřadem práce ve Vyškově vynakládané 

nemalé finanční prostředky. Finančně nejnáročnější byla ve všech sledovaných letech 

podpora společensky účelných pracovních míst následována výdaji na rekvalifikace a 

výdaji na veřejně prospěšné práce. V roce 2005 a 2006 celkové výdaje na aktivní 

politiku zaměstnanosti téměř shodné výše a to cca. 40 mil. Kč. Od roku 2007 můžeme 

sledovat markantní snížení výdajů na APZ. Celkové výdaje na APZ klesly oproti 

minulému roku o významných cca. 10 mil.Kč. Tento pokles byl způsobený jednak 

změnou normativních instrukcí a dále tím, že se začalo v maximální možné míře 

využívat prostředků z ESF. V roce 2008 a 2009 se již většina aktivit hradila z ESF, což 

způsobilo pokles výdajů APZ na cca. 12 mil. Kč. V průběhu let 2005 – 2009 tedy došlo 

ke snížení výdajů na APZ o cca. 29 mil, což je snížení o cca. 70%.  Aktivity spojené 

s návratem klientů do pracovního procesu byly a jsou z velké části financované 

z prostředků EU. 

 

Nástroj APZ Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

SÚPM zřízená a vyhrazená 
zaměstnavateli 

23 630 19 615 12 664 6 222 5 378 

SÚPM zřízená uchazeči o 
zaměstnání (SVČ) 

1 696 1 095 2 637 1 674 2 340 

Zabezpečení odborné praxe 
absolventů a mladistvých 1 

995 X X X X 

Veřejně prospěšné práce 9 443 7 408 5 389 1 055 1 444 
Chráněné dílny a pracoviště 
pro občany se zdr.postižením 

460 2245 0 0 250 

Rekvalifikace 3 656 4 326 2 818 3 148 2 560 
Překlenovací příspěvek 39 133 275 175 0 
Příspěvek na dopravu 
zaměstnanců 

24 25 40 540 0 

Příspěvek na zapracování 0 0 0 0 4 

Příspěvek při přechodu na 
nový podnikatelský program 

0 0 0 0 0 

Cílené programy k podpoře 
zaměstnanosti dle §120 

0 440 1494 1191 0 

Programy tvorby nových 
pracovních míst 

0 0 0 0 0 

Ostatní (semináře, expertízy) 1 174 841 1 568 842 27 

Celkem 41 117 36 128 26 885 14 847 12 003 
Tabulka 10: Výdaje (v tis. Kč) na AZP po jednotlivých nástrojích za období 2005-2009.(12.) 
1 - uplatňování toho nástroje APZ ukončeno přijetím zákona 435/2004 Sb 
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3.4.4  Evropský sociální fond (ESF) 

Vstupem do Evropské unie v roce 2004 získala Česká republika možnost podílet 

se na využívání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Nejstarším z 

těchto fondů je Evropský sociální fond (ESF), který byl založen Římskou smlouvou již 

v roce 1957. ESF je klíčovým finančním nástrojem pro realizaci Evropské strategie 

zaměstnanosti. Jeho hlavním posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování 

nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se 

zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. ESF pomáhá členským zemím EU k 

dosažení plné zaměstnanosti, zvyšování kvality a produktivity práce, pomáhá 

podporovat přístup znevýhodněných osob na trhu práce a snižovat národní, regionální a 

lokální rozdíly v zaměstnanosti. V programovém období 2007 – 2013 bude ESF také 

podporovat institucionální a administrativní kapacitu, to znamená dobré fungování 

institucí, veřejné správy a veřejných služeb.(14.) 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

Hlavním (globálním cílem OP LZZ je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí 

v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, 

dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování 

kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost spadá mezi více cílové tematické operační 

programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech 

aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a 

mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost. Způsobilým územím je v těchto oblastech proto také hl. m. Praha.(14.) 

 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RZZ) 

Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bylo dosažení 

vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní 

síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti 

podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. Program Rozvoj lidských 
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zdrojů umožňoval v období 2004 - 2006 čerpat dotace na podporu aktivní politiky 

zaměstnanosti, rovných příležitostí, rozvoj celoživotního vzdělání a zvýšení adaptability 

podniků. (15.) 

 

3.5   SWOT analýza okresu Vyškov 

V následující kapitole se budu zabývat samotným trhem práce, silnými a 

slabými stránkami okresu Vyškov a příležitostmi či hrozbami, které se zde vyskytují.  

 

Silné stránky Slabé stránky 
 
� dobrá dopravní infrastruktura (dálnice 

D1, integrovaný dopravní systém) 
� dobrá dopravní dostupnost krajského 

města Brna 
� převaha menších a středně velkých 

firem 
� kvalifikovaná pracovní síla 
� zájem o prostředky APZ (převážně o 

veřejně prospěšné práce) 
� dlouhodobě nižší míra nezaměstnanosti 

než je celorepublikový průměr 
� existence malých a středně velkých 

zaměstnavatelů, jejichž hlavní náplní 
není výroba pro automobilový průmysl 

� zájem zahraničních investorů 
investovat v průmyslových zónách 
okresu 

 

 
� malá nabídka volných pracovních 

míst 
� nižší úroveň platů 
� horší uplatnění žen na trhu práce než 

mužů 
� horší dopravní dostupnost okrajových 

obcí okresu (hlavně v mikroregionu 
Bučovicko) 

� poměrně vysoké procento dlouhodobě 
nezaměstnaných 

� převládající neochota uchazečů 
dojíždět za prací 

� nedostatečně rozvoj cestovního ruchu 
 

Příležitosti Hrozby 
 
� plně využívat nástroje APZ 
� v maximální možné míře využívat 

prostředků z EU, hlavně ESF 
� podporovat a využívat sezónní práce 
� podporovat rozvoj průmyslových zón 
� využívat dobré geografické polohy 

města Vyškova ve svůj prospěch 
� podporovat rozvoj samostatně 

výdělečných osob 

 
� odliv kvalifikované pracovní síly do 

sousedních okresů za vyšší mzdou 
� pokračující tendence ve snižování 

počtu zaměstnanců 
� pokračující hospodářská recese 
 

Tabulka 11: SWOT analýza okresu Vyškov 
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 Hlavní předností okresu Vyškov, kterou je nutné zdůraznit, je jeho velmi dobrá 

geografická poloha. Z města Vyškova, Slavkova u Brna či ostatních přilehlých obcí je 

výborná dopravní dostupnost do okolních měst. Hlavní dík patří dálniční tepně D1 a 

Integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského kraje. Pro osoby, které jsou 

ochotné dojíždět za prací se tím naskýtají výhodné podmínky.  

 

Na druhou stranu je tato silná stránka pro okres zároveň jeho hrozbou, a to díky 

nižší úrovni mezd než v sousedních regionech. Hrozí tedy odliv kvalifikované pracovní 

síly do sousedních obcí. Pro zlepšení situace v okrese by bylo dobré zaměřit se na 

rozvoj jeho nejproblematičtější části a tou je mikroregion Bučovicko. Do toho regionu 

je nutné nalákat investory, kteří by rozšířili nabídku volných pracovních míst. Dále 

bych se zaměřil na zvýšení motivace uchazečů v tomto mikroregionu, neboť zde 

převládá neochota klientů dojíždět za prací do sousedních obcí. 
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4  Návrhy na snížení nezaměstnanosti 
 

 V  návaznosti na analýzu trhu práce ve Vyškově se v této kapitole pokusím 

navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení uplatnitelnosti uchazečů na trhu práce, 

což by mělo pozitivní vliv na  míru nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Úkol to nebude 

vůbec lehký, neboť problematika nezaměstnanosti je dosti složitá a k jejímu řešení 

nestačí jen snaha úřadů práce. Je nutná určitá součinnost všech dotčených stran mezi 

něž patří podnikatelské subjekty, obce, školy a hlavně klienti. Bez aktivity ze strany 

klientů nebude snaha vyvíjená ostatními dotčenými orgány dostatečně účinná. Pro 

úspěšný boj s nezaměstnaností je nutné plně využívat všechny dostupné prostředky. 

Oporou pro mé návrhy bude analýza stávající situace na trhu práce a znalost místních 

poměrů. 

 

4.1  Rozvoj regionu 

 Jako jeden z hlavních faktorů, který pozitivně ovlivňuje poptávku na trhu práce, 

je rozvoj regionu. Snahou každé obci či lokality by měla být příprava vhodných 

podmínek pro potencionální investory, a to zahraniční i tuzemské. Jak rozvoj průmyslu, 

tak i rozvoj terciálního sektoru s sebou nese potřebu nových pracovních míst. Ve 

většině výrobních firem operujících na místním trhu převažuje závislost výroby na 

lidském faktoru nad závislostí na výrobních zařízeních. Ze zkušeností zaměstnanců 

vyškovské pobočky nizozemské firmy vím, že výroba této firmy v holandsku je plně 

automatizovaná a na srovnatelné pracovní směně je o více jak o třetinu méně 

zaměstnanců než na směně ve Vyškově. Z hlediska nezaměstnanosti je tedy dobré, že 

úroveň platů nedosahuje takové výše, při které by se firmě vyplatilo zainvestovat do 

nového výrobního zařízení a tím redukovat nároky na počty pracovníků. 

 

 Okres Vyškov má v boji s nezaměstnaností určité výhody, které je nutné 

využívat a obracet ve svůj prospěch. Za tyto výhody označuji: 

� výhodnou geografickou polohu, 

� velmi dobrou dopravní obslužnost, 

� atraktivitu regionu, kterou potvrzuje zájem investorů a 

� vyváženou nabídku pracovní síly (neexistuje strukturální nezaměstnanost). 
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Jak již bylo v předchozích kapitolách řečeno, existuje v okrese několik 

průmyslových zón. Po jedné průmyslové zóně mají mikroregiony Bučovice a Slavkov u 

Brna a tři průmyslové zóny nalezneme ve Vyškově.  První a nejstarší průmyslová 

lokalita se nachází na severovýchodním okraji města Vyškova. Další dvě jsou potom 

v jeho západní části v blízkosti dálničního přivaděče k dálnici D1. Dle informací 

Odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu ve Vyškově se žádné další 

průmyslové zóny v současné době nepřipravují. Tento postoj rada města Vyškova 

zaujala na přelomu roku 2007 a 2008, jako výsledek mnoha jednání se zaměstnavateli 

v regionu. Zaměstnavatelé, a to nejen ti větší, si v této době stěžovali na nedostatek 

disponibilní pracovní síly (míra nezaměstnanost se v těchto letech pohybovala na 

hranici 5%). I přesto, že se rozvoj dalších průmyslových zón prozatím zastavil, má 

okres Vyškov stále co nabídnout. Okres disponuje volnými kapacitami ve stávajících 

průmyslových zónách. Město Vyškov i ostatní města tohoto okresu nemají prozatím 

zpracovaný žádný plán rozvoje.  

 

Úřadem práce ve Vyškově bylo v roce 2009 a v lednu 2010 provedeno 

dotazníkové šetření vývoje zaměstnanosti u zaměstnavatelských subjektů. Těmito 

dotazníky bylo osloveno celkem 223 firem zaměstnávajících více než 15 osob v roce 

2009 a 217 zaměstnavatelů v roce 2010, přičemž návratnost těchto dotazníků byla 79 % 

v roce 2009 a  65% v roce 2010.(12.) Pro rok 2010 se předpokládá zřízení 138 nových 

pracovních míst a zrušení 41 pracovních míst. Vzor dotazníku je součástí této 

diplomové práce jako příloha č.3. 

 

Průmyslová zóna Vyškov - Tovární 

Existenčně nejstarší průmyslová zóna města Vyškova není zatím zcela obsazená. 

Možnosti pro její rozvoj lze najít, ale pozornost zájmu investorů se v současné době 

soustředí na průmyslovou zónu Vyškov - Nouzka II. Pro rok 2010 se očekává vytvoření 

42 pracovních míst. Bude se jednat v převážné míře o dělnické profese. 

 

Průmyslová zóna Vyškov - Nouzka I 

 Druhá nejstarší zóna města. V současné době jsou její kapacity téměř vyčerpané. 

Jedním z posledních pro její rozvoj je oblast po bývalém cukrovaru. Pozemek o výměře 

více jak 20 000m2 vlastní  v současné době developerská společnost. Dle posledních 
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plánů má stát na tomto pozemku obchodní dům Tesco, jehož součástí budou i menší 

nákupní galerie. Stavební práce v podobě úpravy terénu byly zahájeny v roce 2009. 

V současné době jsou stavební práce ze strany obchodního řetězce Tesco pozastaveny. 

Pokud se zamýšlený projekt dokončí a všechny nákupní galerie budou obsazeny, najde 

zde dle mého odborného odhadu práci minimálně 50 osob.  

  

 Z provedeného průzkumu pracovníky Úřadu práce ve Vyškově se v této zóně 

očekává  vytvoření 12 pracovních míst. V převážné míře se bude jednat o dělnické 

profese ve strojírenské oblasti. 

 

Průmyslová zóna Vyškov - Nouzka II 

 Nejmladší a zatím poslední zrealizovaná průmyslová zóna se nachází na 

západním okraji obce Vyškov, v těsné blízkosti průmyslové zóny Nouzka I. Průmyslová 

zóna byla otevřená v roce 2007 a v současné době je již téměř celá obsazená. 

K investiční činnosti zbývá podle posledních údajů cca. 1,2 ha. Cílem průmyslové zóny 

je nabízet odpovídající plochu pro provozování lehkého průmyslu, výrobních a 

nevýrobních služeb. Lokalita je zaměřena především na malé a střední podniky. Cíleně 

je tato lokalita určena pro rozvoj podnikatelské sféry města a mikroregionu. Jedinou 

současnou podmínkou pro umístění do zóny je dle Městského úřadu ve Vyškově to, že 

uvažovaný podnik nesmí mít v žádném ohledu negativní vliv na životní prostředí. 

Bavíme-li se o této průmyslové zóně, musím vytknout zastupitelstvu obce to, že 

schválilo vybudování průmyslové zóny Nouzka II bez jediné zastávky městské 

hromadné dopravy. Vzhledem ke skutečnosti, že MHD ve Vyškově jezdí v hodinových 

intervalech, je nucena spousta pracovníků být v zaměstnání o hodinu dříve, než začíná 

jejich pracovní směna. V současné době probíhají jednání mezi dotčenými firmami a 

zastupitelstvem obce. Doufám, že obec uzná svoji chybu a zajistí nápravu. Očekávaný 

rozvoj firem v této průmyslové zóně je následující. 

 

Největší podíl na snížení nezaměstnanosti ve Vyškově a okolí se očekává právě 

od této průmyslové zóny. V současné době zde otevřela svoji novou výrobní halu firma 

ROMPA CZ s.r.o., která má na vyškovském trhu dlouhou tradici. Původně sídlila 

v průmyslové zóně Nouzka I. Pro rok 2010 očekává, že bude poptávat více jak 10 

pracovníků na pozici operátorů.  
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Dále zde můžeme nalézt nově vybudovanou prodejnu firmy RAMI CZ, s.r.o. 

Součástí této budovy jsou i menší obchodní prostory, které je možné pronajmout 

k podnikatelské činnosti. Předpokládá se, že se z této budovy stane menší 

specializované obchodní centrum. Zaměstnání zde dle odhadu může nalézt 30 - 40 osob. 

 

Největším přínosem této průmyslové zóny bude otevření nové výrobní haly 

firmy SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Jedná se o investici tzv. „na zelené louce“. 

Se zahájením výroby se počítá v březnu roku 2011, kdy bude poptáváno cca 70 - 80 

pracovníků. V následujících letech předpokládá firma vytvoření dalších pracovních 

míst. Celkově vedení společnosti uvažuje o 240 nových pracovních pozicích. Bude se 

tedy jednat o významného zaměstnavatele vyškovského okresu. 

 

Průmyslová zóna Rousínov - západ 

 Město Rousínov má pro případné investory připravené pozemky o výměře 12 

ha. Zájem města Rousínova je nabídnout tyto pozemky přímým provozovatelům 

budoucích výrobních kapacit. Primárním cílem je samozřejmě snížení nezaměstnanosti 

v regionu. Po úspěšném zaplnění by mohla tato průmyslová zóna, dle mého názoru, 

nabídnout cca 150 a 200 nových pracovních příležitostí. 

 

Průmyslová zóna Brankovice 

 Zatím jediná průmyslová zóna mikroregionu Bučovicko. Na celkové ploše cca 8 

ha provozuje svoji činnost zatím jediná větší firma a tou je EMS-PATVAG s.r.o. Zatím 

není potvrzený žádný další rozvoj této průmyslové zóny. 

 

Průmyslová zóna Slavkov u Brna 

Mikroregion Slavkovsko je pro investory velmi atraktivní s ohledem na dobrou 

dopravní dostupnost jak dálnice D1, tak druhého největšího města republiky Brna. 

Největší zaměstnavatel této zóny a zároveň jeden z největších zaměstnavatelů celého 

okresu očekává poptávku po nových pracovnících v dělnických profesích. 
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Celkový očekávaný vývoj pracovních míst v roce 2010 

Mikroregiony Nová pracovní 
místa 

Rušená 
pracovní místa 

Vyškovsko (všechny průmyslové zóny) 99 28 
Slavkovsko 36 7 
Bučovicko 3 6 
Celkem 138 41 

          Tabulka 12: Očekávaný vývoj pracovních míst u zaměstnavatelů s více jak 25 zaměstnanci.(18.) 

            

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2010 se očekává zřízení cca 100 

nových pracovních míst. Největší změny očekává mikroregion Vyškovsko, a to jak 

pozitivní, tak i negativní. Dále se zde potvrzuje fakt, že mikroregion Bučovicko je 

nejpostiženějším mikroregionem celého okresu. Oslovené zaměstnavatelské subjekty 

očekávají zřízení jen tří nových pracovních míst a zrušení šesti pracovních pozic. Je 

žádoucí věnovat této části okresu Vyškov zvýšenou péči. 

 

4.1.1  Rozvoj turismu 

Další skryté možnosti vedoucí ke snížení nezaměstnanosti vidím v dostatečně 

kvalitním marketingu zaměřujícím se na rozvoj turismu v tomto regionu. Turismus není 

v okrese Vyškov dostatečně podporován, a to i s ohledem na skutečnost, že hlavně okolí 

Vyškova a Slavkova u Brna má co nabídnout. Území kolem Vyškova, převážně směrem 

na sever - severovýchod, je nadprůměrně zalesněné. Některé části lesů a krajinných 

prvků jsou vyhlášené za chráněná území. Mezi nejznámější chráněná území patří 

Rakovecké údolí a přírodní park Říčky. Naskýtají se zde tedy ideální podmínky pro 

rozvoj jak pěší, tak i cykloturistiky.  

   

 Historické památky má město Vyškov koncentrované v městské památkové 

zóně, do které patří historické stavby měšťanských domů v centru města, dále potom 

zámek se zámeckou zahradou, budova radnice, atd. Celorepublikovou raritou je potom 

větrný mlýn vybavený tzv. Halladayovou turbínou, který se nachází v nedaleké obci 

Ruprechtov. Město Bučovice nabízí prohlídku místního zámku, okolí Slavkova u Brna 

potom nabídne možnost shlédnout místa, kde probíhaly války pod vedením Napoleona. 

Naopak kousek za hranicí okresu Vyškov můžeme nalézt unikátní jeskynní systémy se 

známou propastí Macocha. 
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 Za největší nedostatky okresu Vyškov v oblasti turismu považuji nedostatečný 

marketing, nedostatečnou nabídku restauračních služeb v okolí a hlavně špatně 

dimenzovanou nabídku ubytovacích služeb. Většina firem poskytujících ubytovací 

služby je koncentrovaná jen v několika málo obcích okresu (např. Luleč, Olšany, atd.), 

zatímco podstatná část území je absolutně nepokrytá. Firmy poskytující ubytovací 

služby mají špatně nastavenou cenovou politiku. V regionu je nedostatek ubytovacích 

možností v nejžádanější cenové kategorii cca 350 - 400,-Kč na osobu a noc. Nepříliš 

komfortní ubytovny, hodící se pro velmi nenáročnou klientelu, nabízejí možnost 

k noclehu v hodnotě kolem cca 200,-Kč na noc, zatímco  pro rodinnou dovolenou více  

vhodné penziony či apartmány začínají na hodnotách kolem 500 - 600,-Kč na osobu a 

noc.  

 

 V oblasti turismu tedy navrhuji městu Vyškovu provést marketingovou kampaň 

cílenou na rozvoj turismu a zvýšení atraktivity regionu. Firmám, či osobám v evidenci 

úřadu práce uvažujících o výkonu samostatné výdělečné činnosti navrhuji zaměřit se na 

turisticky zajímavá a frekventovaná místa, ve kterých zahájit provoz restauračních a 

ubytovacích služeb. Myslím si, že rozvoj turismu by přispěl nejen do rozpočtu města, 

ale hlavně by dokázal snížit míru nezaměstnanosti. Odhaduji, že by se takto dalo 

zaměstnat minimálně 50 - 60 osob. 

 

4.1.2  Vybudování „mateřských center" 

V současné ekonomické situaci, jenž je způsobená hospodářskou krizí a 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že naprostá většina občanů (rodin) České republiky žije 

tzv. „na dluh“, jsou ženy častou postaveny před otázku, zda mít či nemít dítě. Každá 

žena musí zvážit finanční možnosti rodiny, musí brát v úvahu možnost ztráty pracovní 

pozice či dokonce ztráty celého zaměstnání. A také to, že pokud by s ní zaměstnavatel 

eventuelně po návratu z rodičovské dovolené rozvázal pracovní vztah, měla by horší 

pozici při hledání nového zaměstnání. Tvrdí se, že diskriminace žen při přijímacím 

pohovoru již neexistuje, ale ve skutečnosti víme, že zaměstnavatelé k faktu, že žena 

pečuje o jedno nebo více dětí přihlíží.  

 

Jedním z řešení, jak nepřijít o svoji pracovní pozici a celkově o kontakt se 

zaměstnavatelem, by bylo vybudovaní „mateřských center“. Zároveň, by tyto centra 
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byly výhodné i pro matky, které nemají platný pracovní vztah a chtěly by se do 

pracovního procesu zapojit, alespoň na částečný úvazek. Kterým by postupně získaly 

potřebnou praxi a zároveň by měly možnost přesvědčit zaměstnavatele o svých 

kvalitách. V současné době je v okrese Vyškov evidováno necelých 2 800 žen 

pobírajících dávku státní sociální podpory - rodičovský příspěvek. Přitom třetina těchto 

maminek nemá platnou běžící pracovní smlouvu a velmi rády by s k této dávce 

přivydělávaly. Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů umožňuje těmto ženám mít příjmy ze závislé činnosti nebo z  výkonu   

samostatné výdělečné činnosti v neomezené výši. Jedinou podmínkou je to, že dítěti 

musí zajistit řádnou a celodenní péči, popřípadě mohou dítě umístit do mateřské školky 

v rozsahu nepřevyšujícím pět kalendářních dnů v měsíci do tří let věku dítěte a 

nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo pět kalendářních dnů v měsíce pro dítě od tří 

do čtyř let věku. Následně nárok na tuto dávku zaniká. Žadatelky o práci tedy nejsou ve 

většině případů schopny přijmout práci na částečný úvazek v podobě čtyř hodinové 

směny, neboť potřebují minimálně 1 hodinu na přesun dítěte do mateřské školy, na svůj 

přesun na pracoviště a následně na přesun zpět do mateřské školy k vyzvednutí 

potomka. Pro zaměstnavatele je zase příliš administrativně a časově náročné 

zaměstnávat osoby např. na 2 hodiny denně. Navíc efektivitu či přidanou hodnotu 

tohoto pracovního procesu lze jen stěží vyčíslit. 

 

 Navrhuji tedy vybudovat mateřské centrum v každé průmyslové zóně regionu, 

které bude sloužit pouze ženám pečujícím o dítě předškolního věku, které budou v dané 

lokalitě zaměstnané. V žádném případě bych nechtěl těmito mateřskými centry 

nahrazovat mateřské školky v regionu. Zřizovatelem těchto center by měly být obce, 

které by zároveň jejich činnost dotovaly, popřípadě by byly dotace hrazeny z prostředků 

poskytnutých Jihomoravským krajem, v jehož zájmu snižování míry nezaměstnanosti 

samozřejmě je. Pro fungování je nutné  zajistit odpovídající prostory a to buď 

vybudováním prostorů nových nebo přebudování stávající tak, aby vyhovovaly 

hygienickým a ostatním normám. Dle mého názoru by plně dostačovala budova o 

podlahové ploše cca 80 m2 s okolním pozemkem o rozloze 600 m2 pro vybudování 

dětské odpočinkové zóny v letních měsících. Ceny stavebních pozemků se ve Vyškově 

pohybují okolo 1 000,-Kč za 1 m2. Náklady na koupi pozemku tedy odhaduji na 

600 000,-Kč. Podmínku podlahové plochy cca 80m2 splňuje budova o zastavěné ploše 
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10m x 10m. Při dodržení minimální konstrukční výšky nadzemního podlaží, která je 

v současné době 2,55m zjistíme, že obestavěný prostor této budovy činí cca 255 m3 + 

50 m3 bude tvořit zastřešení při použití ploché případně pultové střechy. Cena za jeden 

m3 obestavěného prostoru se při použití moderních stavebních materiálů pohybuje 

v rozmezí od 4 000 - 5 000,-Kč. Odhadované náklady na stavbu budovy tedy jsou 

1 372 500,-Kč. Celkové náklady včetně pozemku by neměly výrazně převýšit 

2 000 000,-Kč. Poslední větší investici, a to ve výši cca 300 000 - 500 000,-Kč, bude 

nutné vynaložit na vnitřní a vnější vybavení mateřského centra a na úpravu terénu 

v okolí společně s vybudování alespoň  tří parkovacích míst. Investorem této akce by 

měla být obec, příp. kraj. Samotným provozovatelem by potom mohla být obec nebo 

spíše soukromý podnikatelský subjekt, který by danou budovu měl v pronájmu. 

Pracovní uplatnění by v tomto zařízení našly dvě až tři pracovnice.  Stravování by bylo 

řešeno dovozem jídel z kuchyní místních MŠ nebo ZŠ. Kapacitu stanovuji s ohledem na 

velikost budovy a počet pracovníků maximálně na 30 - 35 dětí. 

 

Náklady na provoz tohoto zařízení by dle mého odhadu, s přihlédnutím k cenám 

pronájmu a energií v místě obvyklých, byly následující. Průměrná tržní cena za 

pronájem vhodných nebytových prostor se ve Vyškově pohybuje okolo 100,-

Kč/m2/měsíc a v průměru 10,-Kč za pronájem m2 pozemku. Předpokládám, že v zájmu 

města Vyškova je snížení nezaměstnanosti v regionu a tím by cenu jednoho metru 

čtverečního byla nastavena níže. Odhaduji, že město Vyškov by přistoupilo na měsíční 

platby nájmu ve výši cca 70,- Kč/m2.  

 

Položka 
Náklady 
v Kč/měs 

Příjmy 
v Kč/měs 

Pronájem prostor 5 600 X 
Pronájem pozemků 6 000 X 
Stravné (při plném stavu)   30 450 X 
Energie 4 000 X 
Mzdové náklady včetně 
odvodů 

40 500 X 

Ostatní provozní náklady 1500 X 
Příspěvek rodičů X 42 000 
 88 050 42 000 
Celkem          - 46 050 
Příspěvek zaměstnavatele 17 500 
Celkem          - 28 550 

        Tabulka 13: Náklady na provoz mateřského centra. 
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Příjmovou složkou tohoto zařízení by byly mimo jiné i příspěvky rodičů. 

Měsíční příspěvek na každé dítě stanovuji na částku 1 200,-Kč, což je cena, kterou 

rodiče běžně platí v soukromých mateřských školkách v regionu.  Ve výše uvedené 

tabulce uvádím souhrn nákladů a příjmů za provoz zařízení. 

 

Náklady na měsíční provoz by činily odhadem 88 050,-Kč a příjmy 42 000,-Kč. 

Měsíční hospodaření mateřské centra by bylo - 46 050,-Kč. Tato částka by připadala na 

případné dotace z obce či kraje. Daleko lepší situace by nastala v případě, že by se 

působení mateřských center na trhu osvědčilo a tyto centra by se rozšířily i do ostatních 

regionů České republiky. V tomto případě by se dalo uvažovat o návrhu legislativní 

změny v zákonu o daních. Pokud by se příspěvek zaměstnavatele mateřskému centru 

stal daňově uznatelným nákladem stejně tak, jako příspěvek zaměstnavatele na stravné, 

byla by situace v hospodaření tohoto centra daleko přívětivější. Vezmu-li v úvahu, že by 

měsíční příspěvek od zaměstnavatele mateřskému centru za každého zaměstnance činil 

500,-Kč, potom by zaměstnavatel přispěl mateřskému centru částkou 17 500,-Kč. 

Výsledná dotace od obce by činila 28 550,-Kč měsíčně, respektive 342 600,-Kč ročně. 

Budeme-li brát v úvahu výši podpory v nezaměstnanosti vyplácenou úřady práce 

ženám, které nejsou na rodičovské dovolené zjistíme, že i přes případné dotace obce či 

kraje by se tímto způsobem daly ušetřit nemalé finanční prostředky.  

 

Výše podpory v nezaměstnanosti u žen, které nemají platnou pracovní smlouvu 

činí první dva měsíce 3 435,-Kč, další dva měsíce 2 748,-Kč a poslední měsíc 2 519,-

Kč. V průměru jsou tedy výdaje státu na jednu takovou osobu 2 977,-Kč. Měsíční 

výdaje ze státního rozpočtu pro 35 žen, tedy činí 104 195,-Kč. Pokud by těchto 35 žen 

pracovalo a 35 dětí by bylo umístěno v mateřském centru, činily by měsíční výdaje 

státu, zprostředkovaně vyplacené obcí nebo krajem, výše zmiňovaných 28 550,-Kč. Dle 

mého názoru by se tímto způsobem dalo zaměstnat minimálně 100 osob. 

 

4.2  Návrhy na řešení nezaměstnanosti rizikový skupin 

4.2.1  Nezaměstnanost absolventů 

Absolventi jsou jednou z nejpočetnějších skupin uchazečů registrovaných na 

úřadech práce. Jedná se o osoby, kterým je ze strany úřadů věnována zvýšená péče. Je 
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žádoucí zapojit tyto osoby do pracovního procesu co možná nejdříve, neboť u nich hrozí 

to, že si nevypěstují žádné návyky, žádnou odpovědnost a hlavně při dlouhodobé 

nezaměstnanosti mohou začít páchat trestnou činnost. Jak již z předešlé analýzy 

vyplývá, největší podíl na nezaměstnanosti mají osoby se základním vzděláním a osoby, 

které ukončily své vzdělání získáním výučního listu. Žáci základních škol, před kterými 

stojí rozhodnutí co dále studovat, často vůbec nevědí jaké jsou další možnosti a jaká je 

situace na trhu práce. Většina nových žáků středních škol a středních odborných učilišť 

volí své zaměření na doporučení rodičů.  

 

V této oblasti navrhuji zavést veřejně dostupný a řádně aktualizovaný 

informační systém, který by informoval rodiče a potencionální žáky jednotlivých oborů 

o možnostech jejich budoucího uplatnění v daném oboru, o atraktivitě dané oblasti, o 

počtu volných míst v daném oboru, o průměrné mzdové hladině v dané oblasti, atd. 

Tento informační sytém by byl jejich určitým vodítkem při volbě budoucího povolání.  

 

Úřad práce ve Vyškově již dlouhou dobu pořádá tzv. Veletrh vzdělávání a 

pracovních příležitostí. Na tomto veletrhu jsou prezentovány možnosti a výhody dalšího 

studia na středních školách v regionu. V roce 2009 byl na tomto veletrhu prezentován v 

České republice zcela nový projekt nazvaný „Živá knihovna povolání“. Inspiraci pro 

tento projekt nalezl ředitel Úřadu práce ve Vyškově pan Ing. Jan Marek ve 

skandinávském modelu LEVANDE BIBLIOTHEK. V této Živé knihovně povolání 

bylo představeno 12 různých profesí, přičemž zástupci jednotlivých profesí živě 

diskutovali s rodiči a dětmi o svém povolání a o aktuální situaci na trhu práce. Tuto 

myšlenku hodnotím velmi kladně a doporučuji v této činnosti pokračovat i 

v následujících obdobích. 

 

4.2.2  Nezaměstnanost osob nad 50 let věku 

Nejpočetnější skupinou uchazečů v evidenci Úřadu práce ve Vyškově jsou 

osoby starší 50-ti let věku. Tito uchazeči jsou velmi obtížně umístitelní na trhu práce. 

Lidé, kteří dosáhli věkové hranice 50-ti roků přitom mají spoustu znalostí a praxí 

získaných zkušeností, které by mohly být pro zaměstnavatele přínosem. 

Zaměstnavatelské subjekty bohužel zaujímají vůči těmto osobám jiný postoj. Vidí 

v nich nižší pracovní tempo, nižší přizpůsobivost současným trendům, odmítání změn a 
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v neposlední řadě často vyšší mzdové nároky. Za hlavní nedostatek této skupiny osob 

považuji neznalost cizích jazyků a počítačovou negramotnost.  Výuka cizích jazyků by 

v této skupině osob byla příliš náročná a zřejmě by ani nepřinesla očekávanou přidanou 

hodnotu, zatímco ve výuce počítačové gramotnosti je situace jiná. Je tedy nutné se i 

nadále zaměřovat na odstranění alespoň jednoho silného handicapu, kterým tato skupina 

klientů trpí, a tím je neznalost základní obsluhy počítačového vybavení. Je žádoucí u 

těchto osob vyvolat pocit, že počítač není jejich nepřítelem nýbrž užitečným 

pomocníkem. Navrhuji tedy připravit pro klienty základní informační brožury obsluhy 

PC, které budou uchazeče informovat o výhodách počítačů a o základech obsluhy PC. 

Tuto snahu by bylo dobré podpořit adekvátním marketingem. V návaznosti na předešlé 

informační materiály navrhuji pravidelně pořádat rekvalifikační kurzy obsluhy PC po 

malých skupinách osob, přičemž kladu velký důraz na vytvoření přátelštějších vazeb 

mezi lektorem a účastníkem kurzu s cílem vytvoření co možná nejindividuálnějšího 

přístupu. Myslím si, že zvýšením počítačové gramotnosti by se dalo ročně zaměstnat 

cca 15 osob z této rizikové skupiny.  

 

Na druhou stranu navrhuji zamezení možnosti osob, které dosáhly 

důchodového věku, dále pracovat. Cílem těchto osob bývá často jen zvýšení si 

důchodové renty. Pracovní pozice, jenž jsou obsazené těmito lidmi, jsou blokované pro 

ostatní pracovní sílu na trhu dostupnou. Mladí lidé nebo i absolventi tak nemají možnost 

nalézt pracovní místo, ve kterém by mohli uplatnit své znalosti a dále se rozvíjet.   

 

4.2.3  Nezaměstnanost dlouhodobě nezaměstnaných 

Nezaměstnanost osob, které jsou v evidenci úřadu práce déle jak 12 měsíců je 

vážným celorepublikovým problémem. V této kategorii uchazečů nalezneme spoustu 

osob s rozdílným přístupem k řešení své situace. Na jedné straně jsou to osoby, které se 

aktivně podílejí na hledání si zaměstnání, bohužel pro svá omezení se jim práci nedaří 

nalézt. Převážně se jedná o osoby se zdravotním postižením, s nižší nebo základní 

úrovní vzdělání, s nedostatečnou kvalifikací. Zaměstnat tyto osoby vyžaduje velké úsilí.  

 

Druhou skupinu tvoří osoby, u kterých převládá pasivita v řešení jejich 

situace. I v době hospodářské konjunktury se na trhu práce nejen ve Vyškově, ale i 

v celé České republice nacházela spousta osob, které nebyly dlouhodobě součástí 
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žádného pracovního procesu. Tito lidé nejsou dostatečně motivováni k hledání si 

zaměstnání. Spoléhají se na sociální systém státu a v horším případě jsou pří této 

sociální pomoci státu ještě zaměstnaní a podporují tzv.„šedou ekonomiku“. Na celém 

systému tedy svým způsobem parazitují hned dvakrát. Řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti vidím v přepracování systému pobírání sociálních dávek a v těsné 

spolupráci mezi úřadem práce a těmito klienty. Navrhuji tedy, aby na klienty spadající 

do této skupiny osob byl vyvíjen nátlak k vyvolání aktivity z jejich strany v řešení 

otázky nezaměstnanosti. Těmto pasivním osobám navrhuji přiznat sociální dávky pouze 

ve výši dostačující k nákupu základních potravin a hygienických potřeb. Do budoucna 

není přeci udržitelné neustále tyto osoby výhodně dotovat, a tím pádem je demotivovat 

při hledání si uplatnění na trhu práce. Pro dlouhodobě nezaměstnané osoby navrhuji 

povinnou účast na veřejně prospěšných pracích. Například firma Vyškovské služby 

s.r.o. se každoročně potýká s nedostatkem pracovní síly v letních měsících na úpravu 

zelených ploch a v zimních měsících na pomoc při úklidu sněhu. Odhaduji, že na 

údržbu veřejných prostranství, obcí a měst v regionu by se dalo zaměstnat minimálně 

100 dlouhodobě nezaměstnaných osob. 

 

4.2.4  Nezaměstnanost zdravotně postižených osob 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, jsou osoby zdravotně 

postižené na trhu práci silně znevýhodněné. Jedná se o klienty, u kterých se vyskytuje 

kumulace handicapů. Osoby zdravotně postižené se vyznačují nižší pracovní výkonností 

a vyšší absencí než zdraví pracovníci. Je tedy nutné zaměstnavatelské subjekty 

náležitým způsobem motivovat k zaměstnávání těchto osob. Pomineme-li zákonnou 

povinnost každé firmy s více jak 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdrav. 

postižením v počtu 4% z celkové počtu zaměstnanců nebo eventuelní tzv. náhradní 

plnění, kdy jsou firmy povinny odebrat zboží od podnikatelských subjektů 

zaměstnávajících 50% osob ze zdrav. postižením zjistíme, že nejúčinnějším nástrojem 

je podpora vytváření chráněných dílen a chráněných pracovišť.  

 

V oblasti snížení nezaměstnanosti v této skupině navrhuji zapojovat tyto osoby 

v co možná největší možné míře do pracovního procesu v podobě nabídky veřejně 

prospěšných prací a nadále podporovat z prostředků APZ vytváření SÚPM pro tyto 

osoby. Za velmi důležitou roli v této oblasti považuji vytvoření těsné spolupráce mezi 
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těmito klienty a úřadem práce. Jednotlivá sezení a poradenské programy je nutné 

individuálně zaměřit každému uchazeči. Vzhledem k tomu, že v evidenci Úřadu práce 

ve Vyškově jsou mezi uchazeči se zdravotním postižením převážně osoby částečně 

invalidní, lze dle mého odhadu na veřejně prospěšné práce umístit v roce 2010 přibližně 

25 - 30 osob těchto osob. 

 

4.3  Aktivní politika zaměstnanosti v roce 2010 

4.3.1  Rekvalifikace 

Rekvalifikace, jako stěžejní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který má 

pozitivní vliv na snižování míry nezaměstnanosti, doporučuji využívat v maximální 

možné míře i v roce 2010.  Jsem rád, že velký počet klientů úřadu práce již nechápe 

rekvalifikační kurzy jako nucené zlo, ale spíše jako prostředek, který jim pomůže při 

řešení jejich tíživé životní situace. V současné době eviduje Úřad práce ve Vyškově 

mnohem více zájemců o rekvalifikační kurzy než jsou  kapacitní možnosti těchto kurzů. 

 

Navrhuji tedy směřovat do oblasti rekvalifikací co možná nejvíce finančních 

prostředků, čímž by se dal zvýšit počet realizovaných rekvalifikačních kurzů popřípadě 

i zkvalitnit výuka. Pro dlouhodobě nezaměstnané osoby bych tyto kurzy stanovil jako 

povinné s tím, že by se důsledně kontrolovala kvalita výstupu účastníka kurzu po jeho 

ukončení. Dále navrhuji, aby úřady práce byly v co možná nejužším kontaktu se 

zaměstnavatelskými subjekty a neustále monitorovaly situaci na trhu práce s cílem 

přizpůsobovat nabídku rekvalifikačních kurzů aktuálním potřebám trhu. Myslím si, že 

touto strategií by se daly ročně umístit desítky klientů. 

 

Rekvalifikační kurzy pro rok 2010 

Název Plánované Navrhované 

Základy obsluhy PC  Ano Ano 
Obsluha PC dle osnov ECDL  Ano Ano 
Konstruování v programu AutoCAD Ano Ne 
Tvorba www stránek Ano Ano 
Grafik v Corelu a v Photoshopu Ano Ano 
Základy podnikání  Ano Ano 
Projektový manažer  Ano Ano 
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Účetnictví  Ano Ano 
Skladové hospodářství  Ano Ano 
Řidičská oprávnění  Ano Ano 
Pracovník sociální péče (os. asistence) Ano Ano 
Pracovník v sociálních službách Ano Ano 
Kosmetické služby  Ano Ano 
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž  Ano Ano 
Masérské služby  Ano Ano 
Programování a obsluha CNC strojů  Ano Ano 
Operátor výroby  Ano Ano 
15.Svařování  Ano Ano 
Řidič motorového vozíku  Ano Ano 
Obsluha motorové řetězové pily Ano Ano 
Obsluha křovinořezu Ano Ano 
Pomocné práce v domácnosti a v úklidových 
službách  Ano Ano 
Čtení a kreslení technické dokumentace Ano Ano 
Využívání prostředků z ESF Ano Ano 
Řidič VZV Ano Ano 
Pracovník péče o děti Ne Ano 
Pracovník v logistice Ne Ano 
Účetnictví s využitím cizích jazyků Ne Ano 
Operátor zákaznického call-centra  Ne Ano 

     Tabulka 14: Přehled rekvalifikačních kurzů pro rok 2010. 

 

4.3.2  Veřejně prospěšné práce 

Jeden z nástrojů jak zapojit klienty úřadu práce zpět do pracovního procesu 

představují veřejně prospěšné práce, které jsou určitou formou dohody mezi úřadem 

práce a zaměstnavatelem, kterým je obec nebo jiná státní instituce. Zde musím zmínit, 

že Úřad práce ve Vyškově dbá na informovanost statutárních zástupců obcí o 

možnostech, které jim může nabídnout.  

 

V této oblasti navrhuji, apelovat na obce a ostatní státní instituce, aby 

v maximální možné míře využívaly možnosti zaměstnávat osoby na veřejně prospěšné 

práce. Dále navrhuji povinnou účast na veřejně prospěšných pracích všem osobám, 

které jsou dlouhodobě nezaměstnané a využívají pouze sociální podpory státu. Při 

zavedení povinné účasti na VPP dlouhodobě nezaměstnaných osob považuji za nutné 

zřídit kontrolní orgán, který by byl schopný terénní kontroly výkonů těchto osob a jejich 
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případné penalizace. Odhaduji, že v letním a zimní období by se tímto způsobem dalo 

zaměstnat více jak 100 osob.  

 

4.3.3  Společensky účelná pracovní místa 

 Za společensky účelná pracovní místa se považují pracovní místa, která 

zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a jsou 

obsazovány uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným 

způsobem. Společensky účelným pracovním místem může být i pracovní místo, které 

bylo po dohodě s úřadem práce zřízeno uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu 

samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa lze od 

příslušného úřadu práce získat příspěvek.  

 

 V této oblasti navrhuji zaměřit se převážně na společensky účelná pracovní 

místa zřízená pro osoby samostatně výdělečně činné. Myslím si, že v evidenci úřadu 

práce je spousta schopných osob, které by byly ochotny vykonávat samostatnou 

výdělečnou činnost v případě, že by dostaly patřičný stimul. Navrhuji tedy vytvářet 

takové podmínky, které budou pro potencionální začínající podnikatele dostatečně 

motivující. 
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5  Vyhodnocení návrhů 
 

Návrhy 
Nástroj APZ Rok 2009 1.Q 2010 

2.Q 2010 2.pol. 2010 Rok 2010 

SÚPM-zřízené a vyhrazené 
zaměstnavateli 

5 378 401,8 1 569 3 138 5 109 

SÚPM zřízené uchazeči o 
zaměstnání (SVČ) 

2 340 289,7 930 1 565,30 2 785 

Veřejně prospěšné práce 1 444 301,7 1 002 501,3 1805 

Chráněné dílny a pracoviště 
pro občany se zdr.postižením 

250 0 100 150 250 

Rekvalifikace 2 560 138,9 993 1 966,10 3 098 

Ostatní (semináře, expertízy, 
atd.) 

27 2,3 11,2 18,5 32 

Celkem 11 999   13 079 
Tabulka 15: Návrhy v oblasti výdajů na APZ v roce 2010 (v tis.Kč). 

 

Celkové výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti byly v roce 2009 cca. 

12 000 tis. Kč. Pro rok 2010 navrhuji navýšit rozpočet o 9%, tedy na 13 079 tis. Kč. 

Z těchto finančních prostředků navrhuji i nadále v maximální možné míře hradit výdaje 

na VVP, SÚPM, chráněné dílny a rekvalifikace. V oblasti výdajů na veřejně prospěšné 

práce navrhuji zvýšení o 25% s cílem zapojit  těmito prostředky dlouhodobě 

nezaměstnané osoby do pracovního procesu. Dále navrhuji zvýšit výdaje na SÚPM pro 

osoby vykonávající SVČ, a to o 19% a výdaje na rekvalifikace o 21%. Naopak výdaje 

na SÚPM zřízené a vyhrazené zaměstnavateli  navrhuji snížit o 5%. Celkový nárůst 

prostředků APZ navrhuji tedy o 1 mil. Kč.  Doporučuji zaměřit se na maximální 

využívání všech dostupných prostředků APZ, které povedou ke zvyšování 

zaměstnanosti v okrese. Úhradu dalších výdajů spojených s aktivizací klientů a jejich 

zapojení do pracovního procesu navrhuji financovat, stejně tak jako doposud, z ESF. 
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6  Předpoklady realizace 
 

1. Vytvoření plánu opatření pro následující období. 

2. Přidělení finančních prostředků úřadům práce. 

3. Úzká spolupráce mezi úřadem a zaměstnavatelskými subjekty. 

4. Vytvořit a neustále aktualizovat nabídku rekvalifikačních kurzů dle 

požadavků pracovního trhu. 

5. Dokonalá informovanost budoucí pracovní síly (studentů) o potřebách a 

možnostech pracovního trhu. 

6. Průběžná realizace rekvalifikačních kurzů. 

7. Poskytování dotací osobám, které uvažují o zahájení samostatné 

výdělečné činnosti, na základě kvalitně provedeného podnikatelského 

záměru.  

8. Kontrola zaměstnávání povinného podílu zdravotně postižených osob ve 

firmách. 

9. Vytvoření nabídky veřejně prospěšných prací. 

 

  V.10 VI.10 VII.10 VIII.10 IX.10 X.10 XI.10 XII.10 I.11 II.11 III.11 IV.11 
1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

Tabulka 16: Harmonogram realizace.
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7  Závěr 

 

 Ve své diplomové práci, jenž nese název „Návrhy na snížení nezaměstnanosti 

v okrese Vyškov“ se zabývám otázkou, jak řešit makroekonomickým problém, kterým 

je nezaměstnanost. Svoji diplomovou práci jsem zaměřil na návrhy, které by mohly 

pomoci snížit nezaměstnanost v regionu z důvodu, že v současné ekonomicky špatné 

době je to téma aktuální a velice zajímavé. 

 

 Úvodní část této práce obsahuje stručnou charakteristiky Úřadu práce ve 

Vyškově včetně služeb a činností, které poskytuje. Dále jsem definoval cíl své práce a 

zmínil jsem se o teoretických východiscích, ze kterých jsem čerpal. Následující kapitolu 

jsem zaměřil na analýzu současného stavu nejen v okrese Vyškov, ale  i v rámci celé 

České republiky a Evropské unie. Míru nezaměstnanosti jsem sledoval za období od 

roku 2005 do roku 2009, a to nejen vývoj celkový, ale i vývoj v jednotlivých 

kategoriích uchazečů. Velká část mojí práce je také věnována aktivní politice 

zaměstnanosti, jakožto nejúčinnějšímu nástroji v boji s nezaměstnaností. V další 

kapitole jsou uvedeny návrhy, které by mohly vést ke snižování míry nezaměstnanosti.  

 

 V oblasti vývoje zaměstnanosti v České republice bylo za poslední roky 

zaznamenáno mnoho změn. V roce 2005 byla průměrná míra nezaměstnanosti v České 

republice okolo 9%, což znamenalo více jak 550 000 lidé bez práce. V následujících 

letech byl zaznamenán velmi příznivý vývoj míry nezaměstnanosti. Počet lidí bez práce 

každoročně klesal při zároveň rostoucí nabídce volných pracovních míst. Nejlepší 

situace byla v roce 2008, kdy se průměrná míra nezaměstnanosti v celé České republice 

pohybovala okolo 5% při současné nabídce více jak 150 000 volných pracovních míst. 

Od konce roku 2008 se vývoj nezaměstnanosti obrátil. Míra nezaměstnanosti vzrostla 

z průměrných 5% v roce 2008 k cca 9% na konci roku 2009.  

 

 Okres Vyškov si dlouhodobě drží míru nezaměstnanosti pod celorepublikovým 

průměrem, konkrétně od září roku 2005 do srpna roku 2009. Okres se administrativně 

skládá ze tří dílčích celků, kterými jsou mikroregiony Vyškovsko, Bučovicko a 

Slavkovsko. Nejvíce postiženým mikroregionem byl ve sledovaném období a 

v současné době i je mikroregion Bučovicko. Naopak nejlépe je na tom díky své 
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geografické poloze mikroregion Slavkovsko. Z celkového pohledu je na tom okres 

Vyškov poměrně dobře. Mezi silné stránky regionu se řadí dobrá geografická poloha, 

kvalitní dopravní infrastruktura, převaha menších a středně velkých zaměstnavatelských 

subjektů a kvalifikovaná pracovní síla.  

 

 Stejně tak jako ve většině ostatních regionů České republiky, tak i v okrese 

Vyškov tvoří nejpočetnější skupinu uchazečů  absolventi škol a osoby ve věku nad 50 

roků, což je dáno tím, že skupině absolventů chybí zkušenosti a osoby starší 50-ti roků 

jsou zaměstnavatelskými subjekty často odmítány. V boji s nezaměstnaností u 

absolventů je nutné zaměřit se na vybudování užší spolupráce mezi zaměstnavateli a 

školami. Dále je nutné klást větší důraz na možnost získání praxe při studiu. U osob 

starších 50-ti let hrají důležitou roli rekvalifikace.  

 

 V letech 2005 - 2008 se úspěšně dařilo umísťovat osoby se zdravotním 

postižením. Počet zdravotně postižených osob byl v roce 2005 na hodnotě 751. 

V každém dalším roce byla zaznamenána sestupná tendence v počtu těchto 

registrovaných osob s tím, že průměrného minima v počtu evidovaných osob se 

zdravotním postižením bylo dosaženo v roce 2008. Meziroční nárůst v počtu 

evidovaných klientů byl zaznamenán v roce 2009. 

 

 Aktivní politika zaměstnanosti, jako stěžejní nástroj ke snižování míry 

nezaměstnanosti, byla podporována Úřadem práce ve Vyškov ve všech sledovaných 

obdobích. Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti dosahovaly v roce 2005 cca 41 000 

tis. Kč. V následujících letech docházelo k postupnému snižování výdajů tzv. aktivní 

politiky zaměstnanosti národní a ke zvyšování výdajů z fondů EU. Úřad práce ve 

Vyškově se aktivně zapojoval do projektů financovaných z ESF. 

 

 Okres Vyškov má spoustu silných stránek, které je třeba využívat v jeho 

prospěch. Pro přehled silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb jsem vytvořil 

SWOT analýzu. Nejen město Vyškov, ale i ostatní obce mají zájem snižovat 

nezaměstnanost v regionu. Dochází k aktivní podpoře rozvoje průmyslových zón. Dále 

jsou obcemi okresu využívané možnosti veřejně prospěšných prací.  
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 I přesto, že v době hospodářské expanze docházelo ke snižování počtu 

evidovaných uchazečů ve všech sledovaných skupinách, bylo v evidenci Úřadu práce ve 

Vyškově stále mnoho klientů, kteří spadali do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných. 

Z této skutečnosti jasně vyplývá to, že v okrese Vyškov, tak jako v celé České 

republice, žijí osoby, které nejsou ochotné za daných podmínek na trhu práci přijmout. 

V praxi je totiž zcela běžným jevem to, že ne každý nezaměstnaný práci aktivně hledá. 

Vždy budou na trhu existovat skupiny lidí, kteří nejsou dostatečně motivováni a práci 

hledat nechtějí.  
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Příloha č. 1: Organizační struktura Ú řadu práce ve Vyškově 
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Příloha č. 2 - Počet klientů zúčastněných na realizovaných rekvalifikačních 
kurzech v období roku 2005 - 2009 

 
 Sledované období 

Rekvalifikační kurzy Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
Rok 
2009 

Aranžování a vazba květin 6 2 x x 1 
Asistent malé a střední firmy 4 x x x x 
Asistent pedagoga x 2 x x x 
Barman x 5 2 x x 
Celní deklarant 1 x x x x 
Cukrářské práce 1 x x 1 x 
Daňová evidence a účetnictví 27 x x x x 
Dřevorubec 1 4 x x 3 
Ekonomické kurzy x 59 67 x x 
Ekonomika firmy v prostředí EU 8 x x x x 
Evropská zkouška páječe 1 x x x x 
Grafik Corellu + Photoshop x 12 21 44 44 
Holičské a kadeřnické práce 2 1 1 3 2 
Hostinská činnost 1 x x x x 
Instruktor pohyb.výchovy batolat 1 x x x x 
Kosmetické služby x 2 11 2 3 
Kovoobráběčské práce 18 x x x x 
Kuchařské práce 1 3 4 2 1 
Marketing CIMA 2 x x x x 
Masér 4 7 4 4 7 
Mech.práce s křovinořezem 1 4 x x x 
Nespecifická rek. Aspirant 25 10 34 x x x 
Obchodní zástupce x x 9 x x 
Obsluha PC dle osnov ECDL 59 59 51 45 x 
Obsluha PC pro pokročilé 42 39 32 22 x 
Obsluha staveb.strojů 1 1 x x x 
Odborný asistent 12 26 x x x 
Péče o zvířata x 1 x x x 
Pečovatelka 5 x 12 1 x 
Pečovatelka v oblasti soc.služeb 18 6 x x x 
Pedikůra a manikůra 2 5 9 20 9 
Personální manager x 10 x x x 
Plastikář x x 10 22 x 
Podvojné účetnictví 3 x x x x 
Pomocnice v domácnosti x x 16 17 33 
Pracovník personálního oddělení x x 9 x x 
Pracovník soc.péče x 24 67 45 32 
Pracovník sklad.hospodářství 10 29 49 58 35 
Programování NC a CNC strojů 43 13 16 24 x 
Projektant v AutoCAD 10 19 11 3 18 
Projektový manager 4 x 8 24 37 
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Realitní makléř x 8 x 1 2 
Řeznické a uzenářské práce x 12 x x x 
Řidič motorového vozíku 15 16 34 21 40 
Řidičské průkazy sk.C x 2 2 12 8 
Skladový logistik x 19 10 x x 
Soustružnické a frézařské práce 9 x 1 x x 
Správce informačních systémů 1 x x x x 
Správce počítačových sítí 2 x 5 11 x 
Svařování 34 42 50 25 72 
Test EDCL x 19 x x 80 
Tvůrce a správce webu 2 x 19 x 38 
Účetnictví s využitím PC x x x 16 50 
Údržba zeleně a veřejných ploch 5 10 x x x 
Úprava psů 1 1 x x 2 
Všeobecný sanitář 2 5 6 4 9 
Vyhláška č.50/1978 Sb. 4 1 x x 2 
Zakládání a údržba sídelní zeleně 1 x x x x 
Základní kurz jeřábníků x x 20 5 x 
Základní kurz vazače x x 18 4 x 
Základní kurz pro kontr.mot.vozidel 1 x x x x 
Základy obsluhy PC 130 245 118 96 166 
Základy podnikání 15 21 24 18 13 
Zaškolení na měkké pájení mědi x 44 x x x 

Celkem 520 815 721 550 707 
X – rekvalifikační kurz nebyl realizován 

 



 

 

90 

Příloha č. 3: Dotazník - Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji 
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