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ABSTRAKT  

 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese 

Olomouc. Analytická část je pak věnována zjištění aktuálního stavu na trhu práce v 

tomto okrese a následně jsou navrhnuta opatření, která by mohla přispět ke snížení 

nezaměstnanosti. 

 

ABSTRACT 

 

The presented diploma thesis is aimed on the employment questions in the 

Olomouc region. The analytical part of this thesis is devoted to the description of 

current situation at the labor market in this region and consequentially several measures 

are suggested to contribute to the decrease of the unemployment rate. 
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ÚVOD 

Předkládám diplomovou práci na téma Návrh na snížení nezaměstnanosti 

v okrese Olomouc. Je zpracována pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Olomouci. 

Úřad práce byl založen zakládací listinou Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky (dále jen „MPSV ČR“) na základě zákonného opatření ČNR č. 306/1990 Sb., 

o zřízení úřadů ke dni 25. 9. 1990. Současně na území okresu Olomouc byla zřízena 

detašovaná pracoviště – v Litovli, Uničově a Šternberku. V čele úřadu práce stál ředitel 

úřadu. Úřad práce měl právní subjektivitu, byl samostatnou účetní jednotkou 

do 31. března 2011. 

V souvislosti s přijetím zákona č. 73/2011 Sb., zákon o Úřadu práce České 

republiky a o změně souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. dubna 2011 zřízen Úřad 

práce České republiky. Tímto datem jsou zrušeny původní (okresní) úřady práce zřízené 

podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.). Veškeré úkoly v oblastech 

zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní 

sociální podpory a dalších přebírá Úřad práce České republiky (dále jen Úřad práce 

ČR). Úřad práce ČR je správním úřadem s celostátní působností. Je účetní jednotkou, 

IČ je 721 96 991 se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28. 

Organizačně je Úřad práce ČR členěn na generální ředitelství (viz. Příloha 1), 

které má sídlo v Praze a krajské pobočky, které se dále člení na kontaktní pracoviště.  

Na území Olomouckého kraje vznikla Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

se sídlem v Olomouci a 17 kontaktních pracovišť, která vznikla reorganizací původních 

úřadů práce a jejich kontaktních míst. Na území Olomouckého kraje to jsou: Kontaktní 

pracoviště Litovel, Kontaktní pracoviště Uničov a Kontaktní pracoviště Šternberk.  

V čele krajské pobočky stojí ředitel jmenovaný generálním ředitelem. V čele 

kontaktních pracovišť stojí ředitelé nebo vedoucí. 

Organizační struktura krajské pobočky (viz. Příloha 2) je dána organizačním 

řádem Úřadu práce ČR, člení se na: 

- kancelář krajské pobočky, která zahrnuje sekretariát a referát spisové služby 



- oddělení kontrolně právní, který se dále člení na referát právní a referát 

specializovaných kontrol 

- oddělení zaměstnanosti, ty se dále člení na referáty (trhu práce, projektů EU, 

zprostředkován a poradenství 

- oddělení nepojistných sociálních dávek 

Organizační struktura jednotlivých kontaktních pracovišť je rovněž typizovaná 

organizačním řádem generálního ředitelství. Obecně ji tvoří pouze oddělení 

zaměstnanosti a oddělení nepojistných sociálních dávek. 

Úřad práce České republiky plní úkoly v oblastech: 

- zaměstnanosti 

- ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 

- státní sociální podpory, 

- výplaty dávek pro osoby se zdravotním postižením, 

- příspěvku na péči a inspekci poskytování sociálních služeb a pomoc v hmotné 

nouzi, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem 

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně 

některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem 

o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi 

- služby úřadu práce jsou službou veřejnosti 

- provádí zprostředkování zaměstnání, spolupracuje s agenturami práce 

- poskytuje OZP zvýšenou péči na trhu práce, vede jejich evidenci 

- spolupracuje se zaměstnavateli, sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, 

zpracovává informace od zaměstnavatelů, o jejich záměrech ve vývoji 

zaměstnanosti, vede evidenci volných pracovních míst 

- zabezpečuje a podporuje projekty usilující o začlenění znevýhodněných osob 

na trhu práce v rámci ESF 

- poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti 

- vymezuje pojem „rovné zacházení“ a „zákaz diskriminace“ při uplatňování práva na 

zaměstnání / přímá a nepřímá diskriminace 

 10



- posuzuje a vyplácí dávky pro OZP, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, 

příspěvek na zvláštní pomůcku 

- poskytuje několik forem poradenství 

Z platné legislativy ke své činnosti úřad práce využívá tyto zákonné normy: 

- Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

- Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

- Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

- zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  

- vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Po konzultaci se zaměstnanci ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci jsem zjistil 

následující problémy, které negativně ovlivňují chod úřadu. Zjištěné závady popisuji 

níže. 

ÚŘAD PRÁCE sídlí v budově ze 70. let bývalého státního podniku PREFA. 

Z hlediska administrativy je nevyhovující. Jsou zde tmavé chodby a místnosti 

s nedostatkem světla. Stav interiéru budovy je přímo úměrný stáří. Stavba není 

energeticky úsporná, chybí zateplení, výměna oken. Bezbariérový přístup je vytvořen 

pouze v přízemním patře, chybí výtah. Zatím řešeno místností pro příjem invalidních 

občanů v přízemí, kde dochází pracovníci z vyšších pater. Veřejné záchody jsou pouze 

v přízemí. V letních obdobích se projevuje špatné odvětrávání – absence klimatizace. 

Před budovou se nachází malé parkoviště a nestačí k parkování občanů, dojíždějících na 

úřad. Řešení se nabízí v přestěhování se do nové administrativní budovy, která je ve 

výstavbě v městské časti Tabulový vrch a která má být hotová v roce 2015. Lokalita je 

však ne příliš vhodná, kvůli okrajové poloze a špatné horší dostupnosti městskou 

hromadnou dopravou. 
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Vybavenost úřadu výpočetní technikou je dobré a plně postačuje k náplni práce. 

Všechny potřebné IT technologie jsou omezeny chráněným přístupem čipovou kartou 

každého zaměstnance.  

Software používaný na úřadech práce se změnil dne 1. 1. 2012. Doposud 

používané programy založené na fungování lokálních databází jednotlivých úřadů, byly 

nahrazeny agentovými internetovými aplikacemi s jednotnou datovou základnou a 

jednotným výplatním místem. V souvislosti s touto změnou nastávají komplikace 

s učením se novému softwaru a počátečními úpravami systému. V pracovní špičce je 

někdy problém s rychlosti aplikací. 

V rámci restrukturalizace byl snížen počet pracovních míst. Narostlo množství 

práce na zaměstnance. Dvěma třetinám pracovníků úřadu stačí středoškolské vzdělání 

s maturitou a zbytek potřebuje vysokoškolské vzdělání. Všechna pracovní místa 

s náplní práce jsou uvedeny v katalogu. Typových pozic. Průměrný zaměstnanec úřadu 

pobírá cca 24 000,- hrubého platu. 

V důsledku řešení náročných životních situací dochází často ke konfliktům 

s nezaměstnanými – komunikační problémy. ÚP ČR – Krajská pobočka v Olomouci se 

potýká s vyšší nezaměstnaností a malou nabídkou práce. Na jedno volné pracovní místo 

připadá až 37 nezaměstnaných. 

Od 1. 1. 2012 se zvýšily problémy s nabídkou volných míst z důvodu novely 

zákona o zaměstnanosti a zrušení oznamovací povinnosti firem na hlásit nová a volná 

pracovní místa na úřady práce. Hodně firem začalo využívat volné internetové portály 

zprostředkovávající práci a to z toho důvodu, že se tam vyskytuje kvalitnější pracovní 

síla než zpravidla na ÚŘAD PRÁCE. Vždy tomu tak samozřejmě být nemusí. 

Na základě těchto negativních zkušeností jsem se rozhodl pro téma diplomové 

práce, která má navrhnout jak dopomoci ke snížení nezaměstnanosti v okrese Olomouc. 
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1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU A CÍL DIPLOMOVÉ 

PRÁCE 

 

Nezaměstnanost je v nynější době hodně diskutovaný problém, který 

podstatně ovlivňuje veřejné dění a veřejné finance. Když člověk nemá práci, 

nepřispívá své zemi ani společnosti, ba právě naopak. Místo placení daní je závislý 

na podpoře od státu. Ztráta pracovních míst nesouvisí jen s financemi. V případě 

dlouhodobější nezaměstnanosti se dostavují negativní dopady na psychiku člověka. 

Je frustrovaný, postupem času ztrácí sebevědomí a vytrácejí se pracovní návyky.  

 

Cílem diplomové práce je předložení návrhů na snížení nezaměstnanosti 

v okrese Olomouc. Východiskem bude analytická část, z které vyvodím 

problémové skupiny, které jsou více ohrožené rizikem nezaměstnanosti. Na ně 

navrhnu konkrétní opatření s využitím nástrojů aktivní politiky nezaměstnanosti 

podpořené Regionálními investičními projekty z Evropského sociálního fondu, 

které budou zvyšovat pracovní příležitosti uchazečů o zaměstnání v okrese 

Olomouc.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

2.1 Trh práce 

Ekonomické teorie rozdělují dva základní trhy. Je to trh výrobních faktorů a trh 

výrobků a služeb. Právě do trhu výrobních faktorů se řadí trh práce. Trh práce je místo, 

kde se setkává nabídka práce zaměstnavatelů a poptávka práce zaměstnanců. 

Trh práce se řídí stejnými zákonitostmi jako jiné segmenty tržního hospodářství, 

se kterými je vzájemně svázán jako například trh výrobků a služeb, kde však na rozdíl 

od něj, má některé specifické vlastnosti, které plynou ze zvláštností výrobního faktoru 

práce. (1) 

Funkce ekonomické trhu práce je neustálé řešení alokace mezi výrobním 

systémem pracovních činností – pracovních míst a pracovní silou. Práce neexistuje 

sama o sobě. Pracují lidé. Lidé jsou v tomto případě nositelem schopnosti pracovat. 

Pracovní síla se směňuje na pracovním trhu nákupem tohoto výrobního faktoru s jeho 

vlastníkem za mzdu, která je cenou práce. Trh práce je provázaným ekonomickým 

systémem, kde se práce směňuje za mzdu. (1) 

Trh práce je ovlivněn tím, že je mzda specifickou cenou, která je důležitou 

reprodukční funkcí. Z těchto důvodů je silně omezen možný pohyb mzdy dolů, 

neosciluje a díky smlouvám není tak velký tlak na výši reálných mezd. 

Již v době průmyslové revoluce vznikly základy pro nabídku nekvalifikované 

pracovní síly a od té doby také převažuje nabídka nad poptávkou. Celkovou situaci na 

trhu práce mění skutečnosti, že vynakládání práce je prostředkem k získání statků 

nutných k uspokojení potřeb. Nabídka práce je také závislá na vývoji a změnách 

mimoekonomických, hlavně demografických a sociálních faktorů. Nezanedbatelně 

působí na trhu práce odbory, které usilují hlavně o prosazení svého vlivu na tvorbu ceny 

práce. Mzdová část je regulována státem a tím dochází k neelastičnosti na straně 

nabídky a také se projevuje na straně poptávky. Tím, že některé práce nejdou plně 
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zastoupit, podporuje se nepružnost dále. Pod vlivem různých faktorů, se prosazuje 

pokles elasticity mzdy. (1) 

2.1.1 Nabídka práce 

Nabídka práce je závislá na mezních nákladech domácností. Mzda je potom 

finanční ohodnocení provedené práce a je výsledným efektem. Pokud je tento efekt 

větší než náklady domácností na vynaloženou práci, jsou domácnosti ochotné zvětšovat 

nabídku práce, dokud se nevyrovnají. Charakteristické je také porovnávání výše mzdy 

s náklady při práci. Domácnosti se neustále rozhodují, jak moc času stráví prací anebo 

užíváním si volného času. Každá jednotka se rozhoduje v jiném poměru. Za jinak 

nezměněných podmínek, graf nabídky práce ukazuje, kolik domácností vstoupí jako 

pracovní síla za danou mzdu na trh práce. Nabídka práce roste s růstem mzdy, ale ne do 

nekonečna. V určitou chvíli začne zase klesat. Vysvětleno viz níže kapitoly Substituční 

a Důchodový efekt. (8) 

 

 

 

Graf 1 Nabídka práce (8) 
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W = mzdová sazba    SL = nabídka práce 

 L = množství práce     X = bod zvratu 

2.1.2 Poptávka po práci 

Práci poptávají firmy. Poptávka je dána celkovým objemem produkce a 

produktivitou práce. Záleží na kvalifikaci pracovní síly. Je stanovena příjmem 

z mezního produktu práce. Firmy chtějí zvyšovat poptávku po práci do situace, kdy se 

mezní náklady práce rovnají příjmům z mezního produktu. Znázorněno na grafu níže. 

 

Graf 2 Poptávka po práci (8) 

 

Budou-li se rovnat příjmy a náklady, firmy již neprojevují zájem o další 

pracovní sílu. Poptávka po práci je závislá na mzdové sazbě. To se pak náklady 

na práci rovnají mzdové sazbě a firmy mají zájem o poptávku do té doby, kdy 

příjem z mezního produktu práce dosáhne mzdové sazby. 

2.1.3 Substituční efekt 

Substituční efekt nastává, když mají domácnosti možnost vybrat si, jestli budou 

za danou mzdovou sazbu pracovat anebo trávit svůj volný čas. V případě, že mzdová 

sazba roste je pro domácnosti s nižšími důchody lepší obětovat svůj volný čas práci a 

tak se zvýší nabídka práce. 
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2.1.4 Důchodový efekt 

Vzrůstající mzdové sazby znamenají větší odměny za práci a domácnostem se 

zvyšují důchody, které mohou vynaložit na nákupy spotřebního zboží a trávení volného 

času. Takto dochází ke snížení nabídnuté práce. 

2.1.5 Rovnováha na trhu práce 

Rovnovážný stav na trhu práce vzniká při rovnosti nabídky s poptávkou, tzv. 

rovnovážné mzdové sazbě, která se rovná průsečíku tržní poptávky po práci a tržní 

křivky nabídky práce. (7) 

 

Graf 3 Rovnováha na trhu práce 

 

Tato situace ale ve skutečnosti nikdy nenastane, protože se může stát pouze 

na dokonale konkurenčním trhu. 

Když se mzdová sazba vychýlí z rovnováhy, na trhu to znamená nedostatek nebo 

přebytek pracovní síly. 

Situace, kdy tržní mzdová sazba je pod úrovní sazby v rovnovážném stavu, vede 

k poklesu nabídky práce a s tím související nedostatek. Díky nedostatku práce rostou 

mzdové sazby, dokud nedosáhnou rovnováhy anebo pokud se nezmění poptávka či 

nabídka práce. 
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V případě vyšší mzdové sazby za práci než rovnovážné, dochází 

k nezaměstnanosti, protože nabízená práce je vyšší než poptávaná. Nezaměstnanost tlačí 

na mzdovou sazbu a ta opět klesá na rovnovážnou úroveň. (7) 

2.1.6 Poruchy na trhu práce 

S dokonalou konkurencí se téměř nesetkáváme. Je mnoho aspektů, které brání 

v dokonalé konkurenci. Nejčastější bariéry nacházející se uvnitř nabídky práce jsou 

heterogennost a omezená pracovní mobilita, instituce odborů, instituce kolektivního 

vyjednávání o mzdy, zákony o minimálních mzdách, důsledky politiky plné 

zaměstnanosti, důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti…(6) 

Strnulost nabídky práce je následek omezené volby domácností mezi několika 

kombinacemi mzdových sazeb a možnostmi nabídky práce. (8) 

2.2 Nezaměstnanost 

Je to situace, když lidé, kteří chtějí pracovat a aktivně hledající práci, kterou by 

si měli vydělat na běžný život, nemůžou žádnou přiměřeně placenou práci najít. 

Nezaměstnanost vznikne, když poklesne potřeba pracovních sil neboli nabídka práce. 

Příčin může být spousta. Například ekonomické problémy v dané zemi, potíže 

pracovního odvětví nebo také snížená poptávka po dané pracovní odbornosti ať už 

dočasně, dlouhodobě či trvale. Kritéria pro charakterizování nezaměstnanosti se 

v různých zemích odlišují. (13) 

2.2.1 Uchazeči o zaměstnání 

Nezaměstnaný je občan, který se uchází o zaměstnání. Není v pracovním vztahu, 

nevykonává samostatně výdělečnou činnost, ani se nepřipravuje soustavně na povolání 

a také ten, který požádal o zprostředkování vhodné práce na úřadu práce v místě 

trvalého bydliště. Žádost sepisuje s uchazečem zaměstnanec úřadu práce - 

zprostředkovatel, který pomáhá a podává informace týkající se evidence 

nezaměstnaných, nabídce volných pracovních míst, možnostech rekvalifikace. Uchazeč 

o zaměstnání má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání, podporu 
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v nezaměstnanosti a rekvalifikaci potřebnou pro nastoupení do nového povolání. 

Naproti tomu je ucházející se o zaměstnání povinen náležitě spolupracovat s úřadem 

práce při zprostředkovávání práce a dbát jeho pokynů. Například se osobně účastnit 

jednání o novém zaměstnání v uvedených termínech, jednat podle pokynů úřadu práce 

v souvislosti s nástupem do zaměstnání, která mu bylo zprostředkováno a informovat 

o výsledku úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může být z evidence vyřazen, když bez 

udání vážných důvodů nenastoupí do smluveného zaměstnání nebo schválně 

nespolupracuje s úřadem práce. Zpět do evidence může být na požádání zařazen 

nejdříve za 3 měsíce od vyřazení. (14) 

2.2.2 Druhy a příčiny nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost se dá rozdělit na čtyři druhy, frikční, sezónní, strukturální a 

cyklickou (konjunkturální). 

Frikční nezaměstnanost se někdy nazývá jako normální nezaměstnanost (její 

míra je 1-2 %). Vytvoří se, když člověk opouští své pracovní místo, protože hledá nové, 

kde bude více spokojený. Není důležité, jestli je to kvůli vyššímu platu, větší možnosti 

povýšení, lepším bytovým nebo životním podmínkám, dopředu zmíněnému propouštění 

atd. Frikčním nezaměstnanost trvá v čase, kdy lidé hledají novou práci, získávají 

informace o volných pracovních místech, uvažování o nástupu do nově nalezeného 

zaměstnání, srovnávání jiných alternativních možností zaměstnání atd.  

Sezónní nezaměstnanost – je krátkodobá nezaměstnanost, kterou způsobuje 

diskontinuita produkce v odvětvích, které je závislé na přírodních podmínkách, jako je 

kupříkladu počasí. Jsou to odvětví například: zemědělství, lesnictví, rybolov, těžba 

nerostných surovin, popř. v navazujících zpracovatelských odvětvích.  

Strukturální nezaměstnanost – tato nezaměstnanost vznikne, když nabízená 

práce je větší než poptávaná práce v dané struktuře (věkové, podle místa práce, profesní 

struktury, pohlaví) a nezaměstnané osoby nejsou schopny v jiném strukturálním odvětví 

nebo na jiných trzích práce najít uplatnění. Hospodářský růst se spoléhá, že se struktuře 

vytvořených pracovních míst přizpůsobí struktura nabízených pracovních sil. To je 

možné, když jsou lidé mladí, přizpůsobivý, technický a duševně všestrannější, 

zdravotně a psychicky zdatnější. Strukturální nezaměstnaností jsou nebezpečné hlavně 
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pro skupiny matek s dětmi, starší osoby, samoživitele, osoby se špatnou kvalifikací a 

vzděláním a lidé se zdravotním postižením.  

Cyklická (konjunkturální) nezaměstnanost – nezaměstnanost, která se 

projevuje při cyklických změnách hospodářství v makroekonomickém smyslu. Tento 

typ nezaměstnanosti vznikne, když celková poptávka po zboží a službách při určitých 

mzdové výši a při určité produktivitě práce nestačí na zaměstnání těch, kteří by chtěli 

pracovat. Je to typická makroekonomická nezaměstnanost. Na rozdíl od strukturální a 

sezónní nezaměstnanosti, které postihují určité profese nebo specifické odvětví 

pracovníků, větší snížení makroekonomické poptávky ovlivňuje všechny součásti 

hospodářství a celkový plošný dopad. (14) 

Jednotlivé typy nezaměstnanosti lze lépe pochopit z Beveridgeovy křivky. 

Frikční nezaměstnanost se vyskytuje u počátku grafu. Míra nezaměstnanosti je nízká a 

většina uchazečů mají možnost najít pracovní pozici. Strukturální nezaměstnanost leží 

na ose kvadrantu také, ale je více vzdálená od počátku. Vyšší míra nezaměstnanosti je 

v souladu s vyšší mírou volných míst. Avšak volná místa nesou určité kvalifikační 

předpoklady, které různí uchazeči nesplňují. Doplnění vzdělání nebo rekvalifikace trvá 

delší časové období a tak se strukturální nezaměstnanost vyskytuje i poměrně 

dlouhodobě. Cyklická nezaměstnanost se zvyšuje v období recese, když ubývá volných 

míst celoplošně na mnoha trzích práce, zaměstnanci jsou ve velkém množství 

propouštěni a míra nezaměstnanosti roste. (11) 

 

Obrázek 1 Beveridgeova křiva a jednotlivé nezaměstnanosti (11) 
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Dále můžeme rozdělit nezaměstnanost na dobrovolnou a nedobrovolnou. 

Při tomto rozlišení ekonomové ukazují na mzdovou sazbu na trhu práce, která má vliv 

na nabídku práce i na poptávku po práci. Lidé, kteří se dívají po práci za lepší plat, než 

plat nabízený zaměstnavatelem jsou dobrovolně nezaměstnaní. V případě, že by byl trh 

práce v rovnovážném stavu, byli by to všichni nezaměstnaní. Komplikace přinášejí 

alternativní možnosti peněžních zdrojů, jako jsou například sociální dávky. Když jsou 

dávky moc vysoké, někteří lidé jim dají přednost před samotnou prací. Avšak nejsou-li 

motivační, lidé přijmou práci i za menší mzdu. (6) 

 

Graf 4 Dobrovolná nezaměstnanost (8) 

 

W  = reálná mzda v Kč  DL = poptávka po práci 

W1 = rovnovážná mzda  SL  = nabídka práce 

L   = pracovní síla v osobách  Úsečka AE = zaměstnanost 

L* = pracovní síla                            Úsečka EB = dobrovolná nezaměstnanost 

 

Výchozím předpokladem tohoto příkladu jsou dokonale pružné mzdy. Osoba 

setrvává dobrovolně nezaměstnaná, není ochotna přijmout práci za nabízenou mzdu 

(např. čeká na lepší) a nezahrnuje se do statistik nezaměstnanosti.(8) 
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Graf 5 Nedobrovolná nezaměstnanost (8) 

 

 

W    = reálná mzda    DL = poptávka po práci 

W1   = rovnovážná mzda   SL  = nabídka práce 

W2   = vyšší než rovnovážná mzda  Úsečka CD = zaměstnaní 

L     = pracovní síla v osobách  Úsečka DF = nedobrovolně    

L*   = pracovní síla                                        nezaměstnaní 

 

Podle Keynese dochází k nedobrovolné nezaměstnanosti, když nejsou mzdy 

dokonale pružné (zpomaleně reagují na ekonomické šoky), reálná mzdová sazba 

nezvládá dostatečně pohotově srovnávat nabídku a poptávku a tak se tvoří nedobrovolně 

nezaměstnaní-lidé kteří hledají práci, ale nemůžou ji nalézt (i za nižší cenu). Reálná 

mzdová sazba W2 se nachází nad rovnovážným bodem W1. (8) 

Přirozená míra nezaměstnanosti je míra nezaměstnanosti, při které se nachází 

trh práce v rovnovážném stavu. Obsahuje nezaměstnanost frikční, strukturální a 

dobrovolnou. Členem přirozené míry nezaměstnanosti ale není nezaměstnanost 

cyklická, která se vyskytuje, když je hospodářství v recesi. Přirozená míra 

nezaměstnanosti je přímo úměrně závislá na míře ztráty práce a nepřímo úměrná na 
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míře nalézání práce. Tyto dva parametry jsou ovlivněny neúplností informací a 

pojištěním v nezaměstnanosti. Zde platí pravidlo, že čím více informací lidé mají 

na trzích práce, tím vyšší je míra nalézání práce a to vede k nižší míře přirozené 

nezaměstnanosti.  

Dále tuto míru nezaměstnanosti ovlivňuje výše podpor v nezaměstnanosti. Když 

je podpora vysoká, lidé nespěchají do práce a uměle prodlužují hledání práce. Počítají 

totiž s větší pravděpodobností nalezení lépe placeného a vhodného zaměstnání. Z toho 

vyplývá, že čím je vyšší podpora od státu v nezaměstnanosti a čím déle je možno 

podporu čerpat, tím je nižší míra nalézání práce a tím vyšší je tedy přirozená míra 

nezaměstnanosti. (12) 

2.2.3 Měření nezaměstnanosti a změna výpočtu 

Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo od ledna 2013 na nový ukazatel 

výpočtu nezaměstnanosti v České republice a jmenuje se Podíl nezaměstnaných osob. 

Nový ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných ze všech osob ve věku od 15 do 64 let, 

kdežto minulý ukazatel poměřoval jen k ekonomicky aktivním osobám. Dosud se v ČR 

sledovaly dvě různé míry nezaměstnanosti. První metodu využívá ČSÚ v rámci 

Výběrových šetření pracovních sil (dále VŠPS), která vychází z doporučení Eurostatu a 

Mezinárodní organizace práce ILO jako takzvaná obecná míra nezaměstnanosti. Druhou 

metodu využívalo právě MPSV a zveřejňovalo míru registrované nezaměstnanosti na 

základě počtu osob, které se ucházeli o zaměstnání a registrovali se na ÚP ČR.  

Čitatel – počet evidovaných osob bez práce zůstává nezměněn. Ve jmenovateli 

je pracovní síla nahrazena celkovým počtem osob v tomto věku z bilance obyvatel. 

Nová míra nezaměstnanosti bude zpětně dopočítána do roku 2005 do okresů včetně.  

 

Důvody změny ukazatele registrované nezaměstnanosti: 

 ukazatel míry registrované nezaměstnanosti porovnává dosažitelné žadatele 

o práci s pracovní sílou skládající se z kombinací čísel z více zdrojů - dosažitelní 

žadatelé o práci z evidence ÚŘADU PRÁCE, zaměstnaní lidé z dat Výběrových 

šetření (VŠPS) ČSÚ,  
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 čísla poskytující VŠPS na úrovni okresů nejsou uspokojivě reprezentativní, 

podrobné výsledky obsahují více chyb, pro menší územní části plně schází 

(v souvislosti s šetřivými opatřeními ve státní a veřejné správě další rozšiřování 

VŠPS tak, aby podávalo podrobnější informace, již nelze realizovat, VŠPS bude 

obráceně zabezpečovat pouze informace, které plynou z požadavků 

mezinárodních smluv a dohod.  

 neopomenutelným faktem je také zaměňování a špatné porovnávání míry 

nezaměstnanosti MPSV a VŠPS ČSÚ a jejich nesprávná interpretace.  

 

 

Obrázek 2 Původní míra registrované nezaměstnanosti ve srovnání s novým 
ukazatelem-podílem nezaměstnaných 15-64 let, ČR (15) 

 

Beveridgeova křivka 

Vedle pozorování míry nezaměstnanosti je zajímavé posoudit i možnosti 

nezaměstnaných na nalezení volného pracovního místa. Pro zjištění se musí porovnat 

počet lidí ucházejících se o práci s počtem volných míst na trhu. Vztah mezi mírami 

obou veličin znázorňuje graficky Beveridgeova křivka. Míra volných pracovních míst je 

podíl volných míst a celkové počtu pracovních míst k zaměstnání všech současně 

nezaměstnaných. Svislá osa grafu na obrázku 2 znázorňuje míru volných míst (vacancy 

rate) a na vodorovné ose je vynesena míra nezaměstnanosti. Beverigeova křivka je 

klesající, protože když je hodně volných míst je malá míra nezaměstnanost a při nízké 

míře volných míst je vysoká nezaměstnanosti. Rovnováha obou jevů nastává 

v průsečíku Beveridgeovi křivky a ose kvadrantu procházející počátkem. Od tohoto 

 24



bodu rovnováhy směrem nahoru, jak ukazují šipky na obrázku, je z hlediska 

hospodářského cyklu ekonomika v expanzi a naopak šipky směřující dolů od bodu 

rovnováhy znázorňují ekonomiku v recesi, která se vyznačuje malým počtem volných 

pracovních míst a vysokou nezaměstnaností. 

 

 

Obrázek 3 Beveridgeova křivka (21) 

 

2.2.4 Dopady nezaměstnanosti 

Když na trhu práce není dostatek volného pracovního místa pro zájemce o práci, 

je významný výrobní faktor – možná pracovní síla dostatečně nevyužita a dochází 

k velkým ztrátám na výrobcích a službách, které mohli nezaměstnaní vyrobit. Další 

možný negativní dopad má nezaměstnanost také v sociální oblasti. Když lidé dlouho 

nepracují, ztrácí kvalifikaci z hlediska vývoje v jejich oboru. Nezaměstnaní mladí lidé, 

kteří ukončili svoje vzdělání a nemohou nastoupit delší dobu do práce, nezískají 

potřebné návyky, pracovní průpravu a praxi a ztrácejí tak konkurenceschopnost vůči 

ostatním nezaměstnaným. Nezaměstnanost se též spojuje se sníženou životní úrovní. 

Lidé, kteří přicházejí o zaměstnání anebo ještě zaměstnáni nebyli, jsou částečně 

podporování sociální státní politikou, ale stát nemůže zabezpečit plnou kompenzaci 
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mzdy. Nezaměstnanost má podstatný vliv na stresové a psychické zatížení člověka, jeho 

zdraví a negativně působí na rodinné prostředí. V nejhorších případech může způsobit 

rozpad rodin, vzrůst kriminality a přispět například i sebevraždám. (8) 

 

Okunův zákon 

Vztah mezi produktem a mírou nezaměstnanosti vyjadřuje Okunův zákon, který 

je odvozen z těchto empiricky objevených vztahů: 

 je-li skutečný produkt rovný tomu potenciálnímu, pak skutečná míra 

nezaměstnanosti je rovna přirozené míře 

 klesá-li skutečný produkt pod potenciální produkt, pak skutečná míra 

nezaměstnanosti je vyšší než přirozená míra nezaměstnanosti a ekonomika 

nevyužívá své potenciální možnosti 

 je-li skutečný produkt vyšší než potenciální produkt, pak je skutečná míra 

nezaměstnanosti nižší než přirozená míra nezaměstnanosti 

 

Okunův zákon ukazuje fakt, že když se sníží skutečný produkt o 2 % pod hranici 

potenciálního produktu, potom skutečná míra nezaměstnanosti vzroste asi o 1 % nad 

přirozenou míru nezaměstnanosti. Důvodem této skutečnosti může být to, že když klesá 

odbyt zaměstnavatelům, tak nepropouští, nýbrž pouze zkracují pracovní závazky a 

dávají přednost zaměstnáváním odborných pracovníků přechodně méně vytížených 

kvůli strachu z velkých nákladů na zaškolení nových zaměstnanců, kteří by měli 

nahradit dříve propuštěné. (11) 

2.2.5 Zprostředkování práce 

Hovoří-li se o zprostředkování zaměstnání, je potřebné znát, popsat a analyzovat 

jevy, které s touto aktivitou souvisejí. Vystupují v ní tři hlavní partneři: lidé hledající 

zaměstnání, zaměstnavatelé hledající kvalitní pracovní sílu a službu, kterou poskytují 

úřady práce nebo agentury práce. 
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Agentury práce 

Agenturní zaměstnávání podrobně upravuje zákoník práce a zákon 

o zaměstnanosti. Agentury práce provádí zprostředkování zaměstnání na území České 

republiky nebo i zahraničí. 

Zprostředkovávají práci, spolupracují s organizacemi pro získání zaměstnanců 

hlavně na nižší výkonná pracovní místa a pozice ve středním managementu jako jsou 

účetní, asistentky, obchodní zástupci, finanční poradci apod. Organizace s agenturami 

rádi spolupracují, protože agentury znají dobře konkrétní pracovní odvětví a disponují 

databázi uchazečů o zaměstnání. Mají tedy možnost rychle a poměrně levně 

zprostředkovat dostatečné množství odpovídajících zájemců o určitou pracovní pozici. 

Vyřizují také administrativní souvislosti a nabízejí vedení výběrových řízení. Odměna 

personální agentury často bývá dva až tři nástupní platy budoucího zaměstnance. 

Agentury pracují ve velkém konkurenčním prostředí a poskytují rozdílné služby. 

 

Personálně poradenské agentury  

Nabízejí poradenské aktivity, které souvisejí s dílčími nebo celistvými aktivitami 

v oblasti řízení lidských zdrojů.  Nabízejí profesionální přístup, jejž splňují jejich 

vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci. Cena služeb se stanovuje individuálně pro 

každého zájemce a podle pracovního zařazení. Společnosti nabízejí celou řadu 

možností: 

Získání a výběr pracovníků do trvalého pracovního poměru. Službou se nabízí 

nalezení odpovídajících zaměstnanců, kteří nastoupí do trvalého pracovního poměru a 

plný úvazek. Komplexní řešení výběru nového zaměstnance obsahuje například 

poradenskou činnost pro odborné popsání požadavku na potřebného zaměstnance, který 

vytvoří podle analýzy pracovního místa, tržního postavení pozice, jako je image, výše 

platu, benefity, možnost rozvoje a kariéry, znalost cizích jazyků apod.  

Získání a výběr pracovníků do přechodného pracovního poměru 

Personální leasing je smluvní vztah mezi objednavatelem a personálně 

poradenskou společností o dočasném nájmu zaměstnanců. 

Personální audit má za úkol prověření funkčnosti politik a procesů v oblasti 

personálního managementu. 
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Assessment  centre – diagnosticko-výcvikový program na výběr a hodnocení 

potenciálu zaměstnanců 

Outplacement – představuje službu, která se poskytuje zaměstnanci při jeho 

propuštění například z nadbytečnosti. Jde o proces pomáhající zaměstnancům při 

hledání jiného zaměstnání.  

Vyjmenované služby a produkty jistě nejsou vyčerpané. Uvedené služby jsou 

zde vyjmenované pro představu, jak jde ovlivnit nezaměstnanost prostřednictvím 

agentur. (14) 

2.3 Státní politika zaměstnanosti 

Politika zaměstnanosti je definována jako souhrn kroků, které podstatným 

způsobem přispívají k nastolení rovnováhy na trhu práce a k efektivnímu využití 

výrobního faktoru práce. Na celkové politice zaměstnanosti se nepodílí jediná zájmová 

skupina, ale většinou na ni mají nepostradatelný vliv všechny zájmové skupiny 

zastoupené na trhu práce. Další možné vyložení politiky zaměstnanosti je z pohledu 

hospodářské politiky součást makroekonomie. Celková politika zaměstnanosti je tedy 

brána jako soubor monetárních, fiskálních a mzdových opatření, které působí 

na poptávku trhu práce. Politika zaměstnanosti ovlivňuje trh práce buďto aktivně nebo 

pasivně.  

Na vykonávání politiky zaměstnanosti je nutné mít nemalé finanční prostředky. 

Stát proto musí ze státního rozpočtu vyčlenit částky pro přímé financování fondu 

politiky zaměstnanosti. Dalším zdrojem je účelové vytváření fondů, které pracují 

na principu pojištění a jednotlivý zaměstnanci a zaměstnavatelé do nich každý měsíc 

přispívají pravidelnými platbami. Zmíněné způsoby financování tak mají negativní 

dopady na zatěžování všech subjektů, které jsou povinni posílat část svých prostředků 

na uskutečnění opatření politiky zaměstnanosti. Náklady se přenáší na růst ceny práce, 

kde se odvody přímo z platu nebo zvýšením daně projevují. Když je růst ceny práce 

přiměřený je politika zaměstnanosti účinná. Při zvyšování odvodů na politiku 

zaměstnanosti ale dochází i k nepřiměřenému růstu a proto jsou mnozí lidé 

demotivováni pracovat a nechají se raději podporovat sami. Následně se zvyšuje 

nezaměstnanosti a snižuje se produkt ekonomiky. K politice zaměstnanosti by měl být 
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citlivý přístup a uvažovat možné negativní dopady. Konečná nastavení by měla být 

kompromisem sociálních i ekonomických pohledů. (9) 

Opatření politiky zaměstnanosti 

Rozvoj společnosti a ekonomiky potřebuje koncepci politiky zaměstnanosti 

zahrnující hospodářskou, sociální, regionální a vzdělávací politiku, která se dá aplikovat 

na aktuální stav trhu práce. Složkou střednědobé strategie politiky zaměstnanosti je 

Národní plán zaměstnanosti a jeho aktuální verze Národní akční plán zaměstnanosti. 

Další z možných opatření jsou investiční pobídky a podpora malého a středního 

podnikání. 

Národní plán zaměstnanosti a také Národní akční plán zaměstnanosti se 

vypracovává podle metodiky Evropské unie a je orientovaný na zajištění rozvoje 

lidských zdrojů (kvalifikace a zaměstnatelnosti pracovní síly), opatření pro oživení 

hospodářského růstu a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.  

 

Základní cíle politiky zaměstnanosti jsou: 

 zavádění nových opatření hospodářské politiky, které podpoří vznik nových 

pracovních míst a povedou k nastavení rovnováhy na trhu práce počínaje 

nejvíce ohroženými regiony, 

 zvýšení motivace lidí pracovat před odchody z trhu práce a pobírání sociální 

podpory, zavést opatření proti nelegální práci, 

 sladit přípravu pracovních sil s požadavky na trzích práce, 

 vylepšit ochranu trhu práce před nelegálním zaměstnáváním a podnikáním 

cizinců, postupně přejít k formám aktivního výběru kvalitních 

zahraničních pracovníků, 

 navýšit působnost a efektivnost opatření aktivní politiky zaměstnanosti, 

 zajistit nutné organizační, finanční a personální předpoklady k dobrému 

fungování služeb zaměstnanosti. (14) 

Pilíře národního plánu zaměstnanosti 

Metodika doporučená státům EU pro zpracování národních plánů zaměstnanosti 

se opírá o konkrétní směrnice, které jsou rozděleny do 4 pilířů: 
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Pilíř 1 – Podpora zaměstnatelnosti 

Tento pilíř obsahuje postupy, které vedou ke zvýšení zaměstnatelnosti lidí 

zabezpečením náležející úrovně jejich kvalifikace a flexibility ve vztahu k potřebám 

trhu práce, ulehčením přestupu mladých lidí ze škol do praxe, rušení všech bariér, které 

jsou v nedokonalém rozvinutí či ztrátě pracovních návyků, hlavně mládeže, zdravotně 

postižených lidí, dlouho nezaměstnaných nebo osob přicházejících na trh práce po delší 

době. Součástí zvýšení zaměstnatelnosti je i zvýšení motivace pracovní síly ke vstupu 

do nového zaměstnání, setrvání v něm a zlepšení její hodnoty na trhu práce vzhledem 

ke konkurenční zahraniční pracovní síle. 

Pilíř 2 – Podpora podnikání 

Opatření, která obsahují tento pilíř, jsou orientována na obecné zlepšení 

podmínek pro podnikání, srovnání konkurenčního prostředí u nás i ve světě. Vzhledem 

k podmínkám trhu v ČR odlišujícím se od obecných poměrů v zemích EU neobsahují 

pouze opatření specializovaná na malé a střední podniky, ale také velkých investorů 

domácích i zahraničních. Opatření zahrnují nejen přímé pomoci ze státního rozpočtu, 

ale také nepřímé, jako například daňové zátěže, bankovní záruky a státní garance. 

Pilíř 3 – Podpora schopnosti podniků a zaměstnanců přizpůsobit se změnám. 

Úlohou třetího pilíře je vznik předpokladů pro dosažení dynamického a 

pružného trhu práce co se našeho hospodářství týče.  Opatření jsou zaměřená na 

vytvoření podmínek pro modernizaci organizace práce a forem pracovní doby, na 

podporu adaptability podniků a zaměstnanců. V první části se hlavně musí vytvořit 

právní rámce flexibility, v další části se jedná o použití možných pružných forem 

v praxi. Tady bude záležet nejvíce na sociálních partnerech a jejich schopnostech 

dohodnout se. Rychlost uskutečnění opatření v praxi se bude odvíjet od vyhledání 

rozumného kompromisu mezi potřebami zaměstnavatelů obstát v konkurenčním boji. 

Pilíř 4 – Podpora rovných příležitostí všech osob 

Poslední čtvrtý pilíř se zaměřuje na vymizení diskriminace v přístupu 

k zaměstnání, na posílení legislativních a institucionálních nástrojů a mechanismů 

k zrušení veškerých druhů diskriminace na trhu práce. Aby se daly uznávat předpoklady 

ke zlepšení, je nutné vytvořit systém pozorování diskriminačních jevů na trhu práce, 

respektive realizovat časté sociologické průzkumy. Také je cílem pro tvorbu 
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odpovídajícího prostředí pro příjímání mimořádných prozatímních opatření ku 

prospěchu skupin občanů, kteří mají výrazně znesnadněn přístup k zaměstnání z důvodu 

pohlaví, příslušnosti k rase atd. (14) 

2.3.1 Inflace a nezaměstnanost 

Inflace je ekonomický jev, při kterém roste cenová hladina. Také ji lze chápat 

jako zmenšování kupní síly peněz. Vztah mezi inflací a nezaměstnaností zkoumal 

novozélandský ekonom A. W. Phillipse a ve své studii „The Relationship between 

Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom“ 

v roce 1958 seznámil veřejnost s jejími závěry. Výsledkem byla křivka ilustrující vztah 

mezi mzdovou inflací a mírou nezaměstnanosti. Přestože tato křivka byla několikrát 

upravena, je dodnes diskutabilním tématem. Svůj název si zachovala po původním 

autorovi tedy Phillipsova křivka. V dnešním pojetí se rozlišuje krátkodobá a 

dlouhodobá Phillipsova křivka. 

Krátkodobá Phillipsova křivka předpokládá stabilní míru očekávané inflace. 

Znamená to, že Phillipsova křivka vyjadřuje zaměnitelnost mezi mírou inflace a mírou 

nezaměstnanosti. Vláda by pak pomocí svých nástrojů mohla ovlivňovat míru 

nezaměstnanosti a míry inflace a naopak. 

 

 

Obrázek 4 Phillipsova křivka v krátkém období (8) 
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V reálné tržní ekonomice se však lze setkat s pohyblivou mírou inflace, která se 

projeví na dlouhodobé Phillipsově křivce. To způsobuje, že ekonomika přestane 

kopírovat předpokládanou křivku, ale začne se vychylovat, přesněji „posouvat nad 

křivku“, do kombinací s vyšší mírou inflace a vyšší mírou nezaměstnanosti. To lze 

vysvětlit pomocí přirozené míry nezaměstnanosti, která znázorňuje situaci, kdy 

pracovní trhy jsou v rovnováze. Společnost netrpí ani nedostatkem pracovníků, ani 

nedobrovolnou nezaměstnaností. Inflace má tendenci růst, pokud se nezaměstnanost 

sníží pod svou přirozenou míru. Phillipsova křivka je pak znázorněna jako vertikála a je 

totožná s přirozenou mírou nezaměstnanosti. (16) 

 

 

 

Obrázek 5 Phillipsova křivka v dlouhém období (8) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Nezaměstnanost v EU 

Na nezaměstnanost EU je nahlíženo ze dvou pohledů. Především je to pohled 

na unii jako na celek a dále vyjmutá část eurozóna, která je ovlivněná nyní tolik 

diskutabilní měnou Eurem. Vývoj Eura má dopad na širší ekonomické události, proto 

i v této kapitole uvádím některé údaje o eurozóně odděleně. 

Míra nezaměstnanosti se od roku 2007 vyvíjí vzestupně, nejvíce narostla 

v počátcích hospodářské krize, kdy za rok vzrostla o 1,9 % v EU a v eurozóně dokonce 

o dvě celá procenta. Mírný pokles byl zaznamenán začátkem roku 2011, ale nyní má 

opět stoupající trend, který se dnešní vlády států snaží zastavit. Bezpochyby je 

nezaměstnanost dnes aktuálním problémem, který nelze přehlížet a musí se řešit. 

V následující tabulce je zaznamenán vývoj jednotlivých členských států EU od 

roku 2007 do roku 2011. Nejhorší vývoj lze pozorovat u Španělska, Řecka, Lotyšska, 

Litvy a Irska, kde míra nezaměstnanosti vzrostla během pěti let přibližně o 10 % i více. 

Naopak pozitivní vývoj lze spatřit v Rakousku, Nizozemí, Lucembursku a Německu, 

kdy se podařilo snížit míru nezaměstnanosti popř. udržet ji pod pěti procenty. 
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Tabulka 1 Vývoj míry nezaměstnanosti členských zemí EU 2007-2011 (19) 

 

Podle odhadů statistického úřadu Evropské unie je k listopadu 2012 cca 26 

miliónů nezaměstnaných v celé unii. Z toho tvoří 18,8 miliónů nezaměstnaných ze států 
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eurozóny. V porovnání s předchozím měsícem říjnem počet nezaměstnaných vzrostl 

v EU o 154 tisíc a o 113 tisíc v eurozóně. V listopadu 2011 byla nezaměstnanost  

o 2,012 milióny v EU a o 2,015 milióny v eurozóně nižší než ve stejném 

měsíci porovnávaného roku 2012. 

Míra nezaměstnanosti očištěná o sezónní nezaměstnanost v listopadu 2012 byla 

v eurozóně vypočítána na 11,8 % a v celé unii na 10,7 %. V porovnání s předchozím 

měsícem se v EU nezměnila a v eurozóně byl zaznamenán vzrůst o 0,1 %. Markantnější 

změna nastala při porovnávání s listopadem 2011, kdy míra nezaměstnanosti byla v EU 

10 % a v eurozóně 10,6 %. 

Mezi členské státy s rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti patří Rakousko 

(4,5 %), Lucembursko (5,1 %), Německo (5,4 %) a Nizozemsko (5,6 %). S nejvyšší 

mírou nezaměstnanosti se potýkají ve Španělsku (26,6 %) a Řecku (26,0 % - údaj ze 

září 2012). ČR se nachází v lepší polovině EU s listopadovou mírou nezaměstnanosti 

7,4 % (2012). Další míry nezaměstnanosti v ostatních členských státech Evropské unie 

jsou znázorněny v následujícím grafu. 

 

Graf 6 Míra nezaměstnanosti v EU 2007-2012 (20) 

 

Ve srovnání s předešlým rokem se míra nezaměstnanosti zvýšila v osmnácti 

členských státech, poklesla v sedmi a stagnovala v Dánsku a Maďarsku. Největší 
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poklesy byly zaznamenány v Estonsku, Lotyšsku a Litvě až o 2,6 %. Nejvyšší nárůsty 

nastaly v Řecku, na Kypru, ve Španělsku a Portugalsko až o 7,1 %.  

Míra nezaměstnanosti u mladistvých, to znamená osoby do 25 - ti let, odpovídá 

23,7 % v EU a 24,4 % v eurozóně (údaj z listopadu 2012). Tyto údaje, které jsou 

dvojnásobkem celkové míry nezaměstnanosti, reflektují obtížnost při hledání práce 

mladých lidí. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ve výpočtu míry 

nezaměstnanosti mladistvých se nepočítá s poměrně velkou skupinou studujících, tedy 

tato absence se promítne ve výpočtu, kdy studenti nejsou bráni jako pracující síla. 

Vyjádření počtu nezaměstnaných mladých osob odpovídá 5,799 miliónů v EU, z nichž 

3,733 je z eurozóny. V ostatních členských státech jsou na tom nejlépe němečtí mladí 

občané, kteří mají míru nezaměstnanosti 8,1 % a nejhůře Řekové a Španělé s mírou 

nezaměstnanosti mladistvých okolo 57 %. V ČR se míra nezaměstnanosti u mladých 

lidí pohybuje okolo 18 % (2011). 

V minulosti se potýkaly ženy s vyšší nezaměstnaností než muži, např. v roce 

2000 míra nezaměstnanosti mužů byla okolo 8 %, u žen byla o 2 % vyšší. Podobný 

trend byl až do roku 2008 s postupným snižováním rozdílu. V letech 2009 a 2010 

s příchodem hospodářské krize se situace změnila a míra nezaměstnanosti mužů 

přerostla míru nezaměstnanosti žen. Tento převrat byl pravděpodobně ovlivněn 

zásahem krize do průmyslu a stavebnictví, kde jsou více zaměstnáni muži. Nyní se 

situace opět vrací k předchozímu trendu a listopadová míra nezaměstnanosti žen v EU 

je 10,7 %, v eurozóně 11,8 % a míra nezaměstnanosti mužů v EU 10,8 % a 11,7 % 

v eurozóně (2012). 

Pro porovnání s vyspělým světem uvádím listopadové míry nezaměstnanosti 

v USA a v Japonsku (2012). V USA je to 7,8 % a v Japonsku 4,1 %. Vývoj 

nezaměstnanosti v Japonsku za posledních osm let je poměrně stabilní, pohybuje se 

okolo 4 %, pouze v letech 2009, 2010 se míra nezaměstnanosti dostala lehce za 5 %. 

Ukazatel nezaměstnanosti je v Japonsku přibližně dvakrát nižší než v EU. Míra 

nezaměstnanosti se v USA vyvíjela mnohem příznivěji než v EU do doby hospodářské 

krize. V roce 2008 doháněla EU a v dalším roce ji dokonce předběhla. Následující roky 

se opět dostala pod úroveň EU, ale stále oproti roku 2007 zaznamenala 3,2 % nárůst.  
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3.2 Nezaměstnanost v ČR 

Do poloviny devadesátých let se míra nezaměstnanosti pohybovala na velmi 

nízkých číslech, proto nebylo třeba se tímto jevem nějak zásadně zabývat. Výjimkou 

byly některé specifické regiony, které se potýkaly s vyšší mírou nezaměstnanosti. 

V  roce 1997 se hladina nezaměstnanosti poprvé přehoupla přes 5 % a její stav se 

zvyšoval, v roce 1999 přerostla přes 8 % a rostoucí trend pokračoval do roku 2000. Dále 

míra nezaměstnanosti klesala až do roku 2008 s výjimkou v roce 2004. Další vývoj byl 

poznamenán celosvětovou hospodářskou krizí, která dolehla i na ČR a ovlivnila trh 

práce. Změnila i poměr nezaměstnaných mezi ženami a muži, kdy počet 

nezaměstnaných mužů převyšuje od roku 2009 nad nezaměstnanými ženami z důvodu 

většího dopadu hospodářské krize na průmysl a stavebnictví. V roce 2009 též nastal 

velký propad v nabídce volných pracovních míst, který klesl téměř na třetinu a tím také 

vnesl negativní dopad na nezaměstnanost. K 31. 12. 2012 je v ČR 545 311 

nezaměstnaných a z toho přes 62 tisíc osob se zdravotním postižením a přes 36 tisíc 

absolventů a mladistvých. 

 

 

Tabulka 2 Vývoj nezaměstnanosti v ČR v letech 2008 – 2012 k 31. 12. 12 (18) 

 

Hladina nezaměstnanosti v České republice je 9,4 %, ale je poněkud odlišná od 

jednotlivých měr nezaměstnanosti v krajích. S nejvyšší nezaměstnaností se potýkají 

kraje Ústecký (14,0 %), Moravskoslezský (12,3 %) a Olomoucký (11,9 %). Nejnižší 

míru nezaměstnanosti dosahuje hlavní město Praha (4,5 %), která přirozeně 

shromažďuje více pracovních nabídek tuzemských ale i zahraničních firem, dále jsou to 

kraje Plzeňský (7,3 %), Středočeský (7,5 %) a Jihočeský (8,4 %).  
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Přímo v Olomouckém kraji je přes 35 tisíc nezaměstnaných. Míra 

nezaměstnanosti se zde vyvíjí obdobně jako na území ČR, ale většinou s 1 – 2 

procentním navýšením. Za posledních pět let nejmenší odchylka nastala v roce 2008 o 

0,6 %, ale poté se zvětšovala a svého maxima dosahovala v prvním měsíci 2011, kdy 

míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji byla o 3,3 % vyšší než v ČR. V dalších 

měsících se odchylka zmenšuje. 

 

Graf 7 Míra nezaměstnanosti v ČR podle jednotlivých krajů k 31. 12. 2012 (18) 

 

Podrobnější data o nezaměstnanosti lze vidět na mapě zobrazující jednotlivé 

okresy ČR. Jednotlivé odstíny představují odlišné škály míry nezaměstnanosti. 

Nejkritičtější oblasti jsou reprezentovány tmavšími odstíny a patří mezi ně Bruntál (18,0 

%), Jeseník (16,4 %), Most (16,0 %), Chomutov (15,1 %) a Znojmo (15,1 %). Naopak 

nejnižší míra nezaměstnanosti je v okresech Praha-východ (3,6 %), Praha-západ (4,4 %) 

a Praha (4,5 %). V porovnání s předešlým rokem si pohoršila Mladá Boleslav (5,1 %), 

která zaregistrovala půl procentní přírůstek, ale i tak se řadí mezi okresy s nejnižší 

mírou nezaměstnanosti. 
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Obrázek 6 Míra nezaměstnanosti v ČR - okresy (18) 

 

 

 

 

 

Dalším ukazatelem nezaměstnanosti je poměr počtu uchazečů o zaměstnání a 

volných pracovních míst. V grafu je zaznamenán vývoj od roku 1991 do roku 2012. 

Situace se nejdříve vyvíjela docela příznivě do roku 1997, kdy počet uchazečů vzrostl 

nad 200 tisíc, ale pak došlo k poklesu a začal kolísat kolem 150 - ti tisíci a počet 

volných míst se pohyboval mezi 60 - ti a 110 - ti tisíci. Proto i poměr těchto veličin 

dosahoval nízkých hodnot. Od roku 1998 se neustále zvyšoval počet uchazečů 

o zaměstnání a volných pracovních míst naopak stále ubývalo. Tato situace vygradovala 

v roce 2005, kdy poměr odpovídal hodnotě 9,8. Od tohoto roku počet uchazečů klesal a 

volná místa přibývala a nejnižší hodnota poměru nastala v roce 2007, kdy o jedno místo 

se současně ucházelo 2,5 osob. Další vývoj byl už ovlivněn celosvětovou hospodářskou 

krizí, a měl tedy i negativní dopad na nezaměstnanost. Situace byla nejvíce vyhrocena 

v roce 2010, kdy na jedno volné pracovní místo připadalo 18,2 uchazečů. Nyní je 

na trhu práce 545 311 uchazečů o zaměstnání a 34 893 volných míst, z toho vyplývá 

15,6 uchazečů na jedno místo. 
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Obrázek 7 Vývoj počtu UoZ a VPM 1991-2012 (18) 

 

Od ledna 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí začne používat nový 

ukazatel pro výpočet registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl 

nezaměstnaných osob. Na rozdíl od doposud používané míry nezaměstnanosti, která 

poměřuje uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám, podíl 

nezaměstnaných osob srovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 

15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku. Na konci prosince 2012 tento nový ukazatel 

dosáhl hodnoty 7,4 %. 
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3.3 Nezaměstnanost v okrese Olomouc 

Okresní nebo krajské území se nedá chápat jako zcela izolovaný nebo jednotný 

trh práce. Hranice trhu práce se nachází tam, kde je možné do zaměstnání denně 

dojíždět. 

 

Obrázek 8 Kraj Olomouc a okres Olomouc  

 

 

3.3.1 Charakteristika okresu Olomouc 

Olomoucký okres patří k pěti dalším okresům, které dohromady tvoří 

Olomoucký kraj a je z nich největší. Patří k nim Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a 

Šumperk. Olomouc sousedí s okresy Bruntál, Šumperk, Přerov, Svitavy, Prostějov, 

Opava a Nový Jičín.  

Administrativně se Olomoucký okres skládá z 96 obcí, z toho je 6 měst 

(Moravský Beroun, Velká Bystřice, Litovel, Uničov, Šternberk a Olomouc) a 3 městysy 

(Velký Újezd, Náměšť na Haně a Dub nad Moravou). Nachází se ve východní části 
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České republiky. Největší část okresu Olomouc se rozkládá v Hornomoravském úvalu, 

kterým protéká řeka Morava (délka 56 km) se svými přítoky. Plošně největší území 

zaujímá rovinatá Haná. 

První místo mezi okresy Olomouckého kraje získal Olomoucký okres díky své 

celkové rozloze 1 620 km2. Což činí 30,8 % celkové plochy Olomouckého kraje. 

Zemědělská půda zabírá 53,8 % rozlohy, orná půda 42,1 %. Význačnou část výměry 

okresu představují lesní pozemky (30 %) a nezemědělská půda (46,2 %). Na území 

okresu Olomouc se nachází také vojenský prostor Libavá, který zaujímá severovýchod 

okresu, oblast Oderských vrchů. Svou rozlohou 327,2 km2 je druhým největším 

vojenským újezdem v ČR. Tento vojenský prostor patří k nejobydlenějšímu vojenskému 

újezdu v ČR. 

Celkový počet obyvatel (k 30. 9. 2011) činí 232 752 obyvatel, z čehož nejvíce 

z nich žije v obvodu Olomouce – 161 000 obyvatel. V samotné Olomouci žije zhruba 

100 000 obyvatel a je tedy 6. největší město v České republice. Zároveň je Olomouc 

krajské město se sídlem krajského úřadu. Po Praze je druhé největší památková 

rezervace v ČR. Hustota osídlení je 141 obyvatel/km2. 

Z ekonomického hlediska má velký podíl zaměstnaných obyvatel v průmyslu. 

Patří k němu strojírenský, elektrotechnický, potravinářský a v poslední dobou výrazně 

ustávající z hlediska zaměstnanosti průmysl textilní. V Olomouci a jeho nedalekém 

okolí je zaměstnáno asi 70 % lidí ve velkých podnicích. Velkou tradici zde má 

zemědělská výroba. Patří mezi největší v ČR. Nijak dobře si nestojí v pomyslném 

žebříčku průměrných mezd, kde zaujímá druhé nejhorší místo. Olomoucký kraj má 

nízký hrubý domácí produkt, málo investorů a vývozová politika v roce 2007 byla 

druhá nejhorší a činila na jednoho člověka 148,7 tisíc korun oproti 240 tisícům 

republikového průměru. 
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3.3.2 Aktivity kraje pro snížení nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

 

6. 3. 2012 Nefinanční partnerství v projektu Šance 2012  

Projekt probíhající od srpna 2012 je zaměřen na poskytování grantů na 

zahraniční odborné stáže až pro 20 absolventů VŠ institucí působících v Olomouckém 

kraji. Stáže probíhají především v členských státech EU v délce max. 6 měsíců. Díky 

projektu získají absolventi schopnost prohloubit své znalosti a navíc získat i potřebné 

zkušenosti v zahraničí. 

19. 6. 2012 Zapojení Olomouckého kraje do projektu Místní partnerství 

zaměstnanosti  

Dne 19. 6. 2012 schválila Rada Olomouckého kraje zapojení do projektu Místní 

partnerství zaměstnanosti. Hlavní aktivitou projektu je obnova a rozvoj činností 

místních partnerství na základě zkušeností ze zahraničí. Cílem projektu trvajícího do 

prosince 2014 je vznik Společného akčního plánu zaměstnanosti pro Olomoucký kraj. 

22. 10. 2012 Pracovní jednání se zástupci nezaměstnaností postižených 

krajů  

Jednání zástupců pěti krajů bylo zaměřeno na koordinaci společného postupu 

samospráv vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a dalším centrálním orgánům 

veřejné správy ve věci systematického zvýhodnění nezaměstnaností nejpostiženějších 

území. 

7. 11. 2012 Intervence Olomouckého kraje proti plánovanému zrušení 

Velitelství společných sil Armády ČR v Olomouci  

Dopisem ze dne 7. 11. 2012 vyzval hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin 

Tesařík ministra obrany RNDr. Alexandra Vondru k přehodnocení záměru na zrušení 

pracoviště Velitelství společných sil Armády ČR v Olomouci z důvodů již tak velké 

nezaměstnanosti. 

10. 12. 2012 Seminář Stáže ve firmách určený pro zástupce zaměstnavatelů 

z Olomouckého kraje  
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Seminář realizovaný ve spolupráci se zájmovým sdružením OK4Inovace a 

krajskou pobočkou Úřadu práce ČR byl zaměřen na prezentaci nového projektu 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. (17) 

3.3.3 Investiční akce v okrese Olomouc 

Zde uvádím některé z investičních akcí, které proběhly v rámci okresu Olomouc. 

 

 

Tabulka 3 Investiční akce 

3.3.4 Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

Míra nezaměstnanosti v okrese Olomouc se nacházela koncem roků 2007 a 2008 

pod 6 % hranicí, tedy snižovala míru nezaměstnanosti Olomouckého kraje i České 

republiky. Za rok 2009 se ovšem navýšila skoro na dvojnásobek. Příčiny této razantní 

změny byli zajisté dopady ekonomické krize. Jak je vidět v tabulce, Olomoucký kraj a 

s ním i okres Olomouc zasáhla vlna krize v porovnání více než většinu ostatních 

územních celků, protože míra nezaměstnanosti ČR se téměř dvojnásobně nezvýšila. 

K 31. 12. 2011 byla míra 10,1 % a meziročně se tedy snížila o 1,1 procentního bodu. 

Bylo to poprvé od roku 2007, co došlo ke snížení okresní míry nezaměstnanosti. Po celé 
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zkoumané pětileté období se okres Olomouc pohyboval pod úrovní krajské míry 

nezaměstnanosti. 

 

 
Tabulka 4 Vývoj nezaměstnanosti okresu, kraje a České republiky v % (18) 

 

Z rozdílů republikových měr nezaměstnanosti a měr okresu počínaje v roce 

2009, kdy začala být míra okresu vyšší než v ČR, se dá vyčíst, že se situace v ol. okrese 

mírně zlepšovala. Rozdíl v roce 2009 jsou celé 2 %. V roce se při 2010 nezměněné míře 

nezaměstnanosti v okrese se zvýšila MN v ČR o 4 desetiny procentního bodu a tím 

rozdíl měr byl 1,6 %. Následující rok přinesl opět zlepšení, ale tentokrát jen o 0,1 %. 

 

Graf 8 Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Olomouc 2007-2011 (18) 

 

Graf 8 znázorňuje měsíční MN okresu Olomouc v analyzovaném období 2007-

2011. Většina křivek zobrazených na grafu jsou si podobná a mají tvar „otevřeného 

písmene u“. To naznačuje vyšší MN na začátku roku. Na jaře dochází k poklesu MN, 
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který se drží přes celé období léta a na podzim se začíná MN opět zvyšovat. Pokles 

v letním období je způsoben sezónními pracemi a vyšší MN v zimním období ukazuje, 

že většinou na konci roku končí pracovní smlouvy anebo dochází ke změnám 

zaměstnání. Jediná křivka na grafu, která se vymyká výše popsaným událostem, je 

zelená křivka pro již zdůvodněný sledovaný rok 2009, která má od začátku po konec 

stoupající tendenci a za celý rok se MN zvýšila o 4,1 %.  

 

 

Tabulka 5 Nezaměstnanost ke 31. 12. 2011 v okresech Olomouckého kraje (18) 

 

Tabulka 4 shromažďuje informace o nezaměstnanosti Olomouckého kraje podle 

okresů a ukazatelů nezaměstnanosti. Co se týče počtu nezaměstnaných k 31. 12. 2011 

celkem, okres Olomouc jich má nejvíce a to 12 470 evidovaných uchazečů. Je to skoro 

čtyřnásobek evidovaných uchazečů oproti okr. Jeseník. Díky tak vysokému počtu a 

nízkému počtu volných míst, připadá na jedno VPM 47,1 uchazečů. V meziročním 

srovnání si nejvíce polepšil okres Jeseník, o 2,9 % se snížila MN. I přesto zůstává 

Jeseník na prvním místě s nejvyšší MN mezi okresy ČR. Olomouc je na 26. místě a 

spolu s ostatními okresy jako Olomoucký kraj jsou na druhém nejhorším místě proti 

ostatním krajům.  
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3.3.5 Nezaměstnanost podle pohlaví v letech 2007 - 2011 

Graf níže znázorňuje počet uchazečů o zaměstnání podle pohlaví, registrovaných 

na úřadu práce v letech 2007 - 2011. Z grafu lze vypozorovat, že do začátku roku 2009 

byl počet nezaměstnaných žen vyšší než u mužů. V lednu 2009 se situace otočila a 

mužů ucházejících se o zaměstnání bylo o 341 více. Do února 2010 vzrostl rozdíl 

uchazečů podle pohlaví na nejvyšší za posledních 5 let. 57,81 % mezi nezaměstnanými 

tvořili muži. Důvodem, proč po příchodu ekonomické krize byl nárůst nezaměstnanosti 

u mužů větší než u žen, je struktura odvětví v okrese, krize zasáhla především odvětví 

s větším zastoupením mužského pohlaví např. průmysl. Největší výkyvy ve vývoji 

počtu uchazečů podle pohlaví byly zaznamenány v roce 2010, kdy počet mužů 

ucházející se o zaměstnání vygradoval a vzápětí klesl pod počet uchazečů ženského 

pohlaví a rok skončil se statisticky vyšší nezaměstnaností mužů. Podobný trend byl i 

v roce 2011 s tím, že počet uchazečů se snížil jak na straně mužů, tak na straně žen. Za 

poslední sledovaný rok se registruje téměř vyrovnaný poměr mezi mužskou a ženskou 

nezaměstnaností přesně 51,47 : 48,53. 
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Graf 9 Nezaměstnanost podle pohlaví 2007-2011 (18) 
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Je třeba dodat, že ženy jsou brány jako vyšší riziková skupina z pohledu 

nezaměstnanosti, a to především z důvodu jejich znemožnění budování dlouhodobé 

kariéry na úkor biologické úlohy rodit děti a pečovat o domácnost. Tudíž je pro ně 

obtížnější stát se vhodnou uchazečkou o danou pracovní pozici. Nelze to však tvrdit o 

celém ženském zastoupení, ale i přesto moje návrhy směřují především na ženy. 

 

Tabulka níže ukazuje, že v Olomouckém kraji bylo k 31. 12. 2011 evidováno na Úřadu 

práce celkem 3 746 uchazečů o zaměstnání – PoD. Tato skupina tvoří téměř 10 % podíl 

ze všech nezaměstnaných, přičemž tuto skupinu nezaměstnaných tvoří v rámci celého 

Olomouckého kraje z 95 % ženy. Od tohoto průměru se odchyluje okres Jeseník, kde 

počet žen evidovaných na ÚŘADU PRÁCE a pečujících o dítě dosahuje 70,7 % 

z cílové skupiny.  Podíl osob pečujících o dítě do 15 let věku se v jednotlivých okresech 

liší – nejnižší podíl je na Olomoucku (11,5 %), naopak Jesenicko vykazuje nejvyšší 

podíl uchazečů o zaměstnání v dané cílové skupině – a to 31,4 %. 
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Tabulka 6 Věková struktura nezaměstnaných osob pečujících o dítě do 15 let (18) 

 

Tab. 5 obsahující věkovou strukturu osob pečujících o dítě do 15 let za 

jednotlivé okresy a celý Olomoucký kraj ukazuje nejvyšší podíl věkové kategorie 25 – 

44 let, přičemž vyšší podíl sledujeme zejména ve věkové kategorii 30 – 39 let, naopak 

výrazně nižší v kategorii do 24 let a nad 50 let. Jedná se tedy o ženy v produktivním 

věku, jak po stránce reprodukční tak pracovní. 
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Tabulka 7 Délka evidence uchazečů o zaměstnání (18) 

 

 

 

Tabulka 8 Délka evidence osob pečujících o dítě do 15 let (18) 

 

Z výše uvedených Tab. 6, Tab. 7, lze sledovat jasný trend kumulace dvou 

handicapů cílové skupiny – kromě péče o dítě se jedná o dlouhodobou nezaměstnanost, 

tedy délku evidence nad 6 měsíců, přičemž alarmující je vysoké zastoupení délky 

evidence nad 24 měsíců. Výše uvedené dokládá, že pomoc této cílové skupině je nutná. 
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Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, kteří pečují o dítě (děti) do 10 let 

věku. Z databáze OK práce byli vybráni všichni uchazeči o zaměstnání, kteří byli 

zařazeni do kategorie Péče o dítě do 15 let. Tento údaj není při evidenci uchazečů 

o zaměstnání povinně zadáván, takže lze počítat, že údaje nejsou úplné a zastoupení této 

cílové skupiny databázi nezaměstnaných je vyšší. Na druhé straně odfiltrovat z této 

skupiny pouze uchazeče o zaměstnání pečující o dítě do 10 let nelze.   

95 % uchazečů těchto parametrů tvoří ženy. Z dalších statistik byli vyřazeni 

uchazeči o zaměstnání pečující o děti, kteří byli ve věku nad 60 let, protože se 

domnívám, že u nich není status „pečující o dítě do 15 let“ hlavním důvodem 

nezaměstnanosti. 

3.3.6 Nezaměstnanost podle délky evidence 2007 - 2011 

Nezaměstnanost lze též vyčlenit z pohledu délky evidování uchazečů 

o zaměstnání na úřadu práce. Tato doba je ovlivněna různorodými činiteli, mezi něž se 

zahrnuje mimo jiné již analyzované např. zdravotní stav, ochota přizpůsobit se 

nabídkám trhu, vlastní zájem uchazečů, výše příspěvků od státu aj. 

Za posledních pět let je nejvíce uchazečů evidovaných po dobu do 3 měsíců, 

přičemž tato skupina dosáhla svého maxima v roce 2008, kdy byla tvořena 44,8 % 

uchazeči. Další početnou skupinou nezaměstnaných je kategorie s délkou evidence 3 – 6 

měsíců, která v roce 2011 lehce klesla pod hladinu 20-ti %. Zároveň se tato skupina 

zmenšila během dvou let o více než tisíc uchazečů, což je největší snížení v rámci 

pozorovaných kategorií. Nejnižší zastoupení uchazečů je s délkou evidence od 6 do 9 a 

od 9 do 12 měsíců, které dohromady tvoří okolo 15 -ti %. Přes 34 % uchazečů 

o zaměstnání je evidováno na úřadu práce rok a déle. Nepříznivé dopady na 

nezaměstnanost evidovanou déle než jeden rok jsou společné následky politického, 

hospodářského, tržního, pokrokového, inovačního i demografického dění v posledních 

letech. V okrese Olomouc markantně přibývá počet nezaměstnaných registrovaných na 

úřadu práce déle než 24 měsíců, kde se v období dvou let navýšil počet uchazečů dva a 

půl krát.  
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Tabulka 9 Doba evidence uchazečů za 2007-2011 

 

 

Nejvíce zastoupenými skupinami podle délky evidence jsou uchazeči o 

zaměstnání  do 3 a nad 12 měsíců. Ve skupině nezaměstnaných do 3 měsíců se dá 

mluvit o běžné nebo-li frikční nezaměstnanosti. Tvoří až 2 p.b. míry nezaměstnanosti a 

pokud se nejedná o stále stejné osoby, které by postihoval tento tip nezaměstnanosti, 

situace není příliš závažná k řešení. Nezanechává tolik negativních dopadů jako 

dlouhodobá nezaměstnanost nad jeden rok evidence. Proto se v další analýze 

specializuji na nezaměstnanost delší než jeden rok. 
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Tabulka 10 Délka evidence uchazečů o zaměstnání v okresech (18) 

 

Tabulka č.10 ukazuje, že v Olomouckém okrese bylo k 31. 12. 2011 evidováno 

na Úřadu práce celkem 4,3 tisíce uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců a tato 

skupina tvoří 34,4 %-ní podíl ze všech nezaměstnaných, což je nejvíce.  Naopak 

nejméně uchazečů je v evidenci od 6-12 měsíců. Přerovsko vykazuje nejvyšší podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných v kraji Olomouc a to 45 %. Téměř polovinu dlouhodobé 

nezaměstnanosti tvoří ženy. V olomouckém okrese je podíl žen 39 %. Vysoký podíl DN 

žen je pochopitelný z důvodu mateřství a výchovy dětí. 

3.3.7 Nezaměstnanost podle věkových skupin 2007 - 2011 

Ve vývoji nezaměstnanosti podle věku lze vypozorovat změnu ve dvou hlavních 

rizikových skupinách. Především jsou to vysoké počty nezaměstnaných osob ve věku 

50 – 59 let, které v roce 2007 byli jednoznačně nejpočetnější kategorií, tvořili téměř 29 

% z celkové populace v okrese Olomouc. Na druhou stranu se za poslední roky daří tuto 

kategorii vůči ostatním snižovat a v roce 2011 už tvoří necelých 24 % z celku. Avšak 

jedná se stále o vysoké číslo počtu nezaměstnaných o velikosti cca tři tisíce. Opačný 

trend zaznamenala věková skupina od 20 do 29 let, kdy po většinu vývoje za posledních 
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pět let má vzrůstající tendenci a z 20 –ti % uchazečů z roku 2007 je nyní už zhruba o  5 

% více. Jejich konkrétní počet je 3221. 

Z těchto poznatků jsem se rozhodl podrobit tyto skupiny dalšímu zkoumání, abych 

zjistil bližší příčiny těchto negativních jevů. 

 

Tabulka 11 Nezaměstnanost podle věku v letech 2007 – 2011 (stav k 31. 12.) (18) 

 

Zaměřil jsem se na skupinu do 24 let a porovnal její vzdělanostní rozdíly 

v závislosti na dlouhodobé nezaměstnanosti. Z dostupných dat jsem zjistil, že do 24 let 

je v okrese Olomouc celkem 598 uchazečů se základním vzděláním a z toho 129 jich 

dlouhodobě usiluje o zaměstnání. Hned po vyučených je tato kategorie nejpočetnější, 

ale obecně jsou uchazeči se základním vzděláním mnohem více ohroženi rizikem 

dlouhodobé nezaměstnanosti než vyučení, proto je považuji ze zkoumané perspektivy 

za nejkritičtější.  

Druhou skupinu jsem zkoumal od věku 45 let a více v závislosti na jejich 

zdravotním stavu a narazil jsem na fakt, že pouhých 60,6 % uchazečů je bez 

zdravotního omezení, což znamená, že zbylá procenta uchazečů se potýkají se 
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zdravotním obtížemi a jsou jimi nějakým způsobem handicapována. To znamená, že 

z celkového počtu zkoumané věkové kategorie o velikosti 4504, je 144 uchazečů 

zdravotně znevýhodněno, 751 v invalidním stavu 1. nebo 2. stupně, 4 trpí invaliditou 3. 

stupně a 876 má jiné zdravotní omezení. Rozhodl jsem se vypracovat návrhy směřující 

právě na OZP ve věku 45 a více. 

 

 

Tabulka 12 Nezaměstnaní podle zdravotního omezení nad 45 let v okr. Olomouc (18) 

 

3.3.8 Nezaměstnanost podle vzdělání 2007 - 2011 

Z tabulky 13 na první pohled vyplývá, že nezaměstnanost nejvíce postihuje 

osoby s nižším vzděláním. Počet nezaměstnaných vysokoškoláků se pohybuje v řádech 

stovek na rozdíl od nezaměstnaných se základním vzděláním, jejichž počet se blíží k 

třem tisícům. Nejrizikovější skupina, která je zastoupena přibližně pěti tisíci 

nezaměstnaných, je reprezentována osobami s nejvyšším dosaženým vzděláním 

středním s výučním listem. Nezvratným faktem je, že tato nezaměstnanost se podařila 

během roku 2011 snížit téměř o osm set nezaměstnaných, ale stále tato skupina tvoří 

přes 40 % z celkového počtu nezaměstnaných. Naopak s přírůstkem vysokoškoláků 

v posledních letech se zvyšuje i jejich nezaměstnanost. Z vývoje nezaměstnanosti 

od roku 2007 do roku 2011 je největší nárůst zaregistrován z roku 2008 na rok 2009, 

kdy se počet nezaměstnaných téměř ve všech vzdělanostních skupinách zdvojnásobil 

z důvodu již tolikrát zmiňované celosvětové hospodářské krize. Poměrně velké 
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uplatnění nachází středoškoláci s maturitou, popř. s maturitou i výučním listem, kteří 

v součtu tvoří cca tisíc nezaměstnaných. Za poslední tři roky vývoje je patrný převážně 

klesající trend u nezaměstnaných osob se základním a středoškolským vzděláním, na 

rozdíl od vysokoškolské populace, kde trend vývoje křivky počtu nezaměstnaných je 

právě opačný. 

 

 

 

Tabulka 13 Nezaměstnanost podle vzdělání 2007-2011 (18) 

 

 

Z analyzovaných kategorií vzdělání považuji za nejkritičtější středoškoláky 

s výučním listem, kteří jednoznačně tvoří nejpočetnější skupinu nezaměstnaných 

v okrese Olomouc, a proto jsem tuto skupinu podrobil dalšímu zkoumání. 
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Tabulka 14 Vzdělanostní složení uchazečů o zaměstnání k 30. 9. 2012 (18) 

 

 

Tabulka 15 Zastoupení vyučených mezi dlouhodobě nezaměstnanými (DN) (18) 

 

Z hlediska vzdělání tvoří největší skupinu mezi všemi uchazeči o zaměstnání 

vyučenci (46 %). Lidé se základním vzděláním tvoří 25 %, maturanti 23 %. Nejmenší 

skupinou jsou uchazeči o zaměstnání s vysokoškolským vzděláním (5 %).  

Ve skupině DN pozorujeme zejména zvýšený podíl uchazečů se základním 

vzděláním (celkově za Olomoucký kraj o 7 p. b.) a současně nižší podíl maturantů a 

vysokoškoláků. Níže uvádím srovnávací graf - zachycuje rozdíl ve vzdělanostní 

struktuře všech uchazečů o zaměstnání a dlouhodobě nezaměstnaných v jednotlivých 

okresech. 
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Největší podíl mezi DN v jednotlivých okresech zaujímají vyučenci 

na Jesenicku a Prostějovsku (více než 47 %), nejméně pak v okrese Olomouc (41 %). 

Pokud porovnáme zastoupení vyučenců mezi dlouhodobě nezaměstnanými s ostatními 

vzdělanostními skupinami, zjistíme, že se jedná o vzdělanostní skupinu, která je druhá 

nejvíce ohrožená dlouhodobou nezaměstnaností – 36 % z nezaměstnaných vyučenců je 

nezaměstnáno dlouhodobě (48 % u základního vzdělání, ale pouze 32 % u středního 

vzdělání s maturitou a 30 % vysokoškoláků). 

 

 

Graf 10 Podíly vzdělanostních skupin u DN (18) 

 

Skupina vyučených tvoří mezi uchazeči o zaměstnání téměř poloviční podíl (46 

%), v okrese Jeseník má dokonce nadpoloviční zastoupení. Mezi dlouhodobě 

nezaměstnanými je podíl vyučenců pouze mírně nižší (44 %), ale stále je mezi DN 

nejvyšší počet vyučenců. 
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3.4 Aktivní politika zaměstnanosti 

Cílem hospodářské a sociální politiky státu je dosažení plné, svobodně zvolené a 

produktivní zaměstnanosti.Usiluje o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po 

pracovních silách, o produktivní využití zdrojů pracovních sil a o zabezpečení práva 

občanů na zaměstnání. (19) 

K zajištění cílů využívá opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Z možných 

nástrojů jsou to hlavně:   

 veřejně prospěšné práce (VPP) 

 společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

 SŮPM – Samostatně výdělečné činnosti (SVČ) 

 podpora osob se zdravotním postižením – Chráněná pracovní místa a dílny 

(CHPM, CHPD) 

 rekvalifikace 

 

 

Tabulka 16 Vznik nových prac. míst podle APZ (18)  

*od 2009 nepatří mezi APZ 
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Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které zřizuje 

zaměstnavatel podle uzavřené písemné dohody s úřadem práce. Jsou vytvářeny hlavně 

pro těžko umístitelné uchazeče nebo pro dlouhodobě nezaměstnané. V roce 2008 se na 

výrazném navýšení míst veřejně prospěšných prací podílely Operační programy Rozvoj 

lidských zdrojů a Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporou mzdy u zaměstnavatelů 

přispěly k zaměstnání dalších 147 lidí, což bylo navýšení více než jedenkrát. Další rok 

se vytvořilo 356 míst z toho asi 94 % bylo vytvořeno v OP. Náklady na vytvoření 

nového pracovního místa v rámci VVP se od roku 2009 pohybují okolo 60 000 Kč. 

Nejvíce prostředků bylo vyhrazeno v roce 2010 a to 21 927 000 Kč. 

 

Pro nejvíce ohrožené skupiny osob nezaměstnaností se zřizují Společensky 

účelná pracovní místa (SÚPM). Nejvíce jich úřad práce vytvořil v roce 2010 a to 771. 

Z toho byla cca 15 % SÚPM pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatně 

výdělečné činnosti, cca 35 % tvořily SÚPM vzniklá díky PP LZZ. Bylo na to vyčleněno 

36 020 000 Kč. Nejméně pracovních míst v rámci SÚPM bylo vytvořeno v roce 2008 a 

to 260. Nejvíce nových míst v porovnání s náklady na jejich vznik byl v roce 2009. 

 

Hlavní opatření, které se v rámci APZ používají na podporu osob se zdravotním 

postižením, jsou Chráněné pracovní dílny a místa (CHPD a CHPM). Od 1.1. 2012 byl 

institut CHPD zrušen, respektive splynul s institutem chráněného pracovního místa. 

Nově byl zaměstnavateli příspěvek poskytován za podmínky, že vytvořené chráněné 

pracovní místo bude obsazené na dobu nejméně tří let. Nejvíce CHPM bylo vytvořeno 

v roce 2007 a náklady s tím spojené byly  3 139 000 Kč. Tedy jedno volné místo bylo 

v průměru podpořeno 13 900 Kč. Následující roky se průměrná podpora na jedno 

CHPM zvyšovala až na cca 51 900 Kč, který dosáhla v roce 2010. 
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Tabulka 17 Rekvalifikace 2007-2011 

 

Rekvalifikace jsou nejužívanější nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Používá 

se v případech, kdy poptávka po určitých pracovních oborech nesouhlasí s nabídkou 

pracovní síly. V roce 2007 se uskutečnilo 1225 rekvalifikací, které měli skoro 88 % 

úspěšnost. Z nich bylo umístěno 557 uchazečů. V roce 2008 a 2009 počty klesly cca na 

50 %. Poté, co stoupl počet nezaměstnaných, muselo dojít ke zvýšení počtu 

rekvalifikací. V roce 2010 úřad práce provedl 1403 rekvalifikací, ze kterých vzešlo 591 

nových míst. O rok později po využití nástroje začalo pracovat ještě o 65 osob více. 

  

 

Tabulka 18 Výdaje na APZ 2007-2011 v tis. Kč (18) 

 

*  na dopravu, zpracování a překlenovací 

**od roku 2009 nebyly poskytovány 
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Náklady na rekvalifikaci za posledních pět let byly nejvyšší v roce 2011 a to 

13,5 mil. Kč. Pro porovnání, v roce 2007 bylo rekvalifikováno za cca 5,2 mil. Kč což je 

38 % z vynaložené částky v roce 2011. 12,38 % procenta bylo v roce 2007 poskytnuto 

z celkového rozpočtu APZ, v roce 2011 to dělalo 23,8 %. 

Celkově největší rozpočet pro aktivní politiku zaměstnanosti a její nástroje byl 

v roce 2010, kdy se využilo 71 780 000 Kč, naopak nejmenší rozpočtová částka byla i 

k dispozici v roce 2008. 
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3.5 SWOT analýza 

 

Tabulka 19 SWOT analýza 
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Silnou stránkou města Olomouce je dobrá poloha na důležité dopravní tepně ČR, 

díky ní je Olomouc zajímavá pro mnoho investorů. Stále se zvyšují zájem o využívání 

fondů EU je další velkým pozitivem. Dobře fungující ÚP ČR – krajská pobočka 

v Olomouci, která využívá všech dotačních možnost z oblasti Esf. Pro místní firmy 

nebo externí investory je zde zázemí kontaktního pracoviště CzechInvest. Další 

z mnoha silných stránek je kvalitní školství, v čele s dlouhou historii Univerzity 

Palackého. V době školního roku přítomno více než 10 000 studentů. 

Mezi slabé stránky se jistě dá zařadit vysoká míra nezaměstnanosti okresu i 

kraje, spojená s malým počtem volných pracovních míst, vysokým podílem osob nad 50 

let mezi nezaměstnanými cca. 25,5 % a také zvyšující se průměrná délka evidence 

uchazečů o zaměstnání. 

Obrovské příležitosti jsou i nadále dotace z evropských fondů, rozsáhlé plochy 

(brownfieldy), vhodné pro nové investiční akce, mnoho rušících se prostor AČR a také 

rozšíření školství o technické obory, kterých je v Olomouckém kraji nedostatek. Nově 

vystavěný Technologický park v Olomouci-Hněvotíně, kde ještě nejsou obsazeny 

veškeré prostory a kde může najít novou lokalitu nebo rozšířit působiště ještě mnoho 

firem. 

Za hrozbu se dá jistě považovat rušení velkých zaměstnavatelů. V blízké 

budoucnosti se má rušit Velitelství společných sil AČR a vojenský opravárenský podnik 

ve Šternberku. V okrese Olomouc se zmenšuje zájem o vzdělání řemeslných oborů. 

Další hrozba je nárůst absolventů vysokých škol, pro které nejsou odpovídající pracovní 

místa.  
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4 NÁVRHY NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI  

 

V ČR je trh práce stále rigidní, často neodpovídá vzdělaností struktura obyvatel 

aktuální situaci a poptávce na trhu práce. Lidé také nejsou ve většině případů ochotni za 

prací migrovat. Vlivem expanzivního rozvoje vysokoškolského vzdělání v posledních 

letech nastává ve zvýšené míře situace, kdy se zvyšuje počet absolventů vysokých škol 

(především humanitního zaměření), kteří nemohou po ukončení studia nalézt uplatnění 

na trhu práce, zároveň dochází k tomu, že tato skupina obsazuje pracovní pozice, které 

dříve zastávali středoškolsky vzdělaní uchazeči o zaměstnání. Rozvoj služeb sebou po 

roce 1989 přinesl potřebu přesouvat pracovní síly do tohoto sektoru národního 

hospodářství, což se promítlo do nabídky vzdělávacích programů škol, které se ve 

zvýšené míře zaměřily na administrativní, obchodní obory (v případě VŠ šlo o obory 

humanitně zaměřené) a to na úkor technických oborů, po kterých nebyla ze strany 

studentů poptávka (vlivem útlumu primárního a sekundárního průmyslu po roce 1989). 

Neflexibilita trhu práce a školství nedokáže zmírnit diskrepance mezi aktuální potřebou 

hospodářství  a kvalifikací, dovednostmi, které v daný čas může pracovní síla 

nabídnout, což se projevuje v současnosti například tím, že strojírenskému průmyslu, 

který nabral druhý dech, chybí kvalifikované pracovní síly, zatímco je velké množství 

kvalifikovaných v administrativně a podobných oborech, které poptávány nejsou, neboť 

je touto pracovní silou trh nasycen. 

 

4.1 Návrhy na snížení nezaměstnanosti v rámci investičních akcí 

Oblast investic úzce souvisí s problematikou nezaměstnanosti. Podstatným 

způsobem může ovlivnit zaměstnanost na daném území formou vytvoření nových 

pracovních příležitostí. Toto tvrzení také dokazuje výše zpracovaná analýza investic, 

které se realizovaly v okrese Olomouc v minulých letech.  

 

Následující navržené investice přímo přispějí k vytvoření nových pracovních 

míst. Na konci návrhů uvádím shrnutí v tabulce, kde je vedle přibližné doby realizace 
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investice, sloupec VPM (volná pracovní místa) stálá, která znamenají počet míst 

zaměstnanců, kteří se budou aktivně podílet na chodu budoucí stavby. Sloupec vpravo, 

popsaný jako VPM realizace popisuje pracovní sílu, které bude potřeba pro realizaci, ve 

většině případů, developerských  projektů. Po dokončení projektů místa pravděpodobně 

zaniknou, ale určitě alespoň nepřímo přispějí ke snížení například sezónní 

nezaměstnanosti.  

 

 

Tabulka 20 Návrhy budoucích investičních akcí 

 

 

Míra nezaměstnanosti některých územních částí v okrese Olomouc dosahuje 

nejvyšších hodnot v Olomouckém kraji. Například ve vojenském újezdě Libavá byla 

k 31. 12. 2011 míra nezaměstnanosti 13,2 %, na Uničovsku 12,7 %, v Moravském 

Berouně dokonce 17,6 %. Pro snížení nezaměstnanosti navrhuji využít volné pozemky 

v blízkosti těchto lokalit – brownfieldy.  
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První brownfield leží v těsné blízkosti vojenského újezdu Libavá v obci 

Přáslavice. Plocha areálu je 100 000 m2, lokalita je bez využití. Jedná se o bývalé 

vojenské prostory. Vzdálenost areálu je 3 km od dálnice a příjezdová cesta je vhodná 

pro těžkou techniku. 

Druhý brownfield leží na Uničovsku. Rozloha lokality je 2800 m2. Jedná se 

o bývalý zemědělský areál. Příjezdová komunikace je ve vyhovujícím stavu a 

vzdálenost od silnice 1. třídy je 10 km. 

Poslední mnou navrhovaný brownfield se nachází na pohraničí obce Šternberk, 

blízko Moravského Berouna. Rozloha areálu je 95 000 m2. Dříve to byly vojenské 

kasárny. V blízkosti leží vojenský opravárenský podnik, který do budoucna hlásí 

uzavření – možnost rozšíření brownfieldu. Dopravně dostupná lokalita.  

Pro zmíněné nemovitosti navrhuji využít prodloužené druhé výzvy programu 

podpory Podnikání a inovace a získat finanční podporu na přípravu podnikatelských 

zón. Lokalita se stane atraktivnější pro investory a lépe tak vzniknou do budoucna nové 

pracovní příležitosti, které povedou ke zlepšení zaměstnanosti v oblastech s nejvyšší 

mírou nezaměstnanosti. 

 

4.2 Návrhy na snížení nezaměstnanosti podle pohlaví 

Analýza ukázala, že typickou nezaměstnanou osobou pečující o dítě do 10 let je 

žena ve věku 30 – 39 let, která je v evidenci dlouhodobě a hledá zaměstnání. Uvedená 

cílová skupina je z pohledu uplatnění na trhu práce hodně problematická. Dochází 

ke kumulaci překážek bránících nástupu do zaměstnání: vzdělání (absence, 

neuplatnitelné, nízké), péče o dítě (nevyhovující pracovní doba), chybí praxe, dlouhý 

časový odstup od posledního zaměstnání (mateřská dovolená a rodičovská dovolená – 

i několikrát za sebou, nezaměstnanost).  

Na základě realizovaného projektu „Dítě není překážkou“, lze konstatovat 

(na základně výstupů ze vstupních a výstupních dotazníků, komunikací s poradci 

na středisku), že uchazečky (převaha zastoupení v cílové skupině) inklinují 

k myšlenkovým a psychickým stereotypům – snižuje se jim sebevědomí, celková 
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aktivita a potřeba seberealizace a mají strach se opět vrátit do práce. V případě 

prodlužování jejich nezaměstnanosti, se může situace akorát ještě více zhoršit.  

Efektivní by v tomto případě mohl být způsob rekvalifikací s praxí. Uchazeči/ky 

nabudou profesní dovednosti a také si ověří úroveň své flexibility, protože účast 

v projektu sebou přináší nutnost organizovat čas, po který bude muset účastník zajistit 

chod rodiny bez své přítomnosti. Zároveň musí být projekt zpracován tak, aby to vůbec 

bylo možné.  

Protože nástroje APZ nedisponují dostatečnými nástroji, navrhuji zpracovat 

podobný projekt nazvaný „Skloubení práce s rodinou“, který se bude zabývat zmíněnou 

problematikou a cílovou skupinou. Běžné nástroje APZ se poskytují pouze jednotlivě, 

bez cílené návaznosti na uplatnění se na trhu práce. Projekt spolufinancovaný z ESF a 

státního rozpočtu ČR nabízí komplexní služby podporující osoby pečující o dítě (děti) 

do 10 let věku s cílem získat zaměstnání.  

Hlavním záměrem tohoto projektu tedy je pomoci účastníkům najít vhodné 

zaměstnání, a to formou poradenství, rekvalifikací, poskytnutí mzdových dotací 

zaměstnavatelům, kteří pro účastníky vytvoří nová pracovní místa. Pracovní místa musí 

být uzavřena na dobu neurčitou, přičemž je možné uzavřít pracovní poměr na kratší než 

plný pracovní úvazek. Dotace na mzdu takto přijatého zaměstnance, bude 

zaměstnavateli poskytnuta po dobu max. 1 roku.  

 

 

 

Tabulka 21 Návrh rozpočtu pro realizaci projektu "Skloubení práce a rodiny“ 
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Tabulka 22 Shrnutí návrhu pro osoby PoD 

 

 

4.3 Návrhy na snížení nezaměstnanosti podle délky evidence 

Z analytické části podle délky evidence vyplynulo, že nejpočetnější zastoupení 

nezaměstnaných v této skupině zaujímají lidé evidovaní na úřadu práce déle než 

dvanáct měsíců (tzv. dlouhodobě nezaměstnaní).  

 

Když jsou lidé delší dobu nezaměstnaní, přicházejí negativní důsledky formou 

frustrace, ztráty sebevědomí, ztráty návyků určitého životního koloběhu. Po delším 

období bez pracovní praxe, může v některých odborných odvětvích docházet ke 

změnám a tedy nezaměstnaní přicházejí pomalu o svoji odbornost a kvalifikaci. Čím 

déle lidé bez práce jsou, tím hůře se jim také do nového zaměstnání nastupuje.  

 

Navrhuji, aby úřad práce předcházel těmto negativním jevům uplatňováním 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V první fázi vypracoval pro jednotlivce 

individuální plán. Formou konzultací a poradenské činnosti motivoval pro nalezení 

nového sebeuplatnění. Pro přerušení dlouhodobé nezaměstnanosti navrhuji využívat 

uchazeče pro veřejnou službu a následně veřejně prospěšné práce. Následně doporučuji 

využít možnost rekvalifikačních kurzů. Po dobu evidence uchazeče na úřadu práce 

pravidelně kontrolovat, aby nedocházelo k nelegálnímu zaměstnávání, formou systému 

DONEZ.  
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Chci upozornit na končící regionální individuální projekt „Na skok“, který je 

zaměřen právě na podobnou cílovou skupinu nezaměstnaných. V polovině roku 2012 

projekt dosahoval vytvoření 118 nových pracovních míst, což je nezanedbatelný přínos 

pro tuto skupinu. Protože již projekt končí, na základě pozitivních zkušeností z tohoto 

projektu a stále mnoho nezařazených DN uchazečů o práci navrhuji obdobný projekt 

pro cílovou skupinu nezaměstnaných nad 12 měsíců, který posílí aktivní politiku 

zaměstnanosti a vytvoří nové podpořené pracovní místa. Do projektu vstoupí 300 osob 

a bude vytvořeno minimálně 50 nových pracovních míst. 

 

 

Doba realizace projektu 36 měsíců 

Celkové náklady 30 000 000 Kč 

Počet vytvořených pracovních míst 50 osob 

Do projektu vstoupí 300 osob 

Tabulka 23 Shrnutí návrhu 

 

4.4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti podle věku uchazečů 

 

Z analýzy nezaměstnanosti podle věku jsem stanovil jako rizikové dvě skupiny. 

Jsou to uchazeči ve věku do 24 let se základním vzděláním a nezaměstnané osoby ve 

věku 45 a více se ZP popř. jiným zdravotním omezením. Pro tyto skupiny se obtížně 

hledá uplatnění na trhu práce. Je nutné k nim přistupovat individuálně a projekt zvolit 

přímo na míru. 

4.4.1 Návrh na snížení nezaměstnanosti skupiny do 24 let se základním 

vzděláním 

 

Uchazeči ve věku do 24 let se základním vzděláním mohou být zaměstnáni 

převážně pouze na pomocných pracích, alespoň do doby než získají praxi. Na takových 
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pozicích jsou však nabízeny nízké mzdy. Mladiství navíc nesmějí být zaměstnáváni na 

odpoledních a nočních směnách, nesmějí pracovat přesčas, nemohou mít hmotnou 

zodpovědnost. Další potíží je nesamostatnost v rozhodování a závislost na rodičích, od 

kterých se často nedostává příliš motivace k zapojení se do pracovního procesu. To vše 

dokazuje, že tito uchazeči jsou problematickou skupinou a navrhuji vytvořit projekt, 

který by se zaměřoval na zvýšení úrovně vzdělání, ať už ve formě školní nadstavby, 

jazykového nebo jiného specializovaného kurzu. Cílem bude motivovat mladé uchazeče 

k vyššímu pracovnímu nasazení a využívat poradenských aktivit. Jako motivátory pro 

zvyšování úrovně vzdělání mohou sloužit nejen finanční prostředky, protože s vyšší 

kvalifikací většinou roste i mzda, ale též odpovědnost, uznání i pochvala od vedení aj. 

 

Návrh předpokládá s vytvořením 30 -ti nových pracovních míst. 

 

4.4.2 Návrh na snížení nezaměstnanosti uchazečů nad 45 let se ZP 

 

Druhá riziková skupina, která vyplynula z analytické části, je tvořena uchazeči 

o zaměstnání ve věku 45 let a více se zdravotním postižením popř. jiným zdravotním 

omezením. V této kategorii jsou spojené hned dva rizikové faktory. Prvním jsou 

záležitosti související s věkem, kdy s přibývajícím věkem často vzrůstá IT negramotnost 

a odpor k novým věcem a snižuje se konkurenceschopnost vůči mladým perspektivním 

uchazečům s inovačním přístupem. Na druhou stranu starší uchazeči mají zkušenosti 

a dnes často zaměstnavateli vyhledávanou praxi. Druhým rizikovým faktorem 

je zdravotní indispozice, která může mít dopad i na schopnost vykonávat činnost 

ve vzdělanostním oboru a tudíž je pro uchazeče obtížné najít nové uplatnění. Navíc 

zkoumaná skupina často trpí nedostatkem sebevědomí a své schopnosti a dovednosti 

neumí efektivně nabídnout. 

 

Navrhuji sestavit projekt, který bude mít v sobě zapracované rekvalifikační 

možnosti pro starší uchazeče např. nabídka počítačových kurzů, dále bude zahrnovat 

program školení v oblasti prezentování se zaměstnavateli, konkrétně jak sestavit 
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motivační dopis, strukturovaný životopis a celkově stát se úspěšným kandidátem ve 

výběrovém řízení. Rozhodně nesmí být opomenuta odborná psychologická poradna, 

která by uchazečům pomáhala nabývat ztracené sebevědomí. Krátkodobé úvazky 

navrhuji nabízet přednostně této kategorii, protože jejich zdravotní omezení jim kolikrát 

dlouhodobější práci neumožňuje, ale zároveň se nevytratí z pracovního a sociálního 

procesu. Součástí projektu bude osvěta vybraných firem v oblasti výhod při zaměstnání 

OZP.  

Projekt vytvoří 25 pracovních míst. 

4.5 Návrhy na snížení nezaměstnanosti podle vzdělání 

V okrese Olomouc je na úřadě práce registrována podstatná část uchazečů 

o práci, kteří dosáhli středního odborného vzdělání s výučním listem. Z celkového počtu 

12470 uchazečů jich je 5434 vyučených, což je téměř polovina. Osoby s výučním listem 

také tvoří 41 % dlouhodobě nezaměstnaných. Tyto čísla dokazují závažnost situace této 

skupiny nezaměstnaných na trhu práce v olomouckém okrese.  

 

Z výše uvedených důvodů a výstupů z analytické části, navrhuji vytvořit 

regionální integrovaný projekt pro osoby se středním odborným vzděláním s výučním 

listem, který by se komplexně zaměřil na zmíněnou skupinu uchazečů. Navrhuji využít 

výzvy č. 70 Operačního programu pro rozvoj lidských zdrojů a z nevyčerpaných 

prostředků přidělených pro Olomoucký kraj, vyčlenil částku cca 15 mil. korun podle 

zkušeností z dříve vypracovaných projektů. Aby byl projekt přínosem, doporučuji, aby 

obsahoval následující aktivity: vstupní modul, odbornou rekvalifikaci, individuální a 

skupinové poradenství, pracovní a bilanční diagnostiku, vytvoření pracovních míst + 

doprovodná opatření. Výzva je určena v rámci oblasti podpory 2. prioritní osy – 

Posílení aktivní politiky zaměstnanosti a žádosti musí být podané do 31. 12. 2013. 

Běžné nástroje APZ jsou pro podporu této skupiny nedostačující a proto doporučuji 

realizovat tento projekt. 
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Tabulka 24 Shrnutí návrhu 

 

4.6 Návrhy v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

Hlavním nástroje APZ jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná 

pracovní místa a rekvalifikace. V roce 2011 úřad práce v Olomouci vyčlenil částku 

41 227 000 Kč pro nástroje APZ. Podle výsledků z analytické části navrhuji, aby 

v rámci nástrojů APZ byli upřednostňováni ti uchazeči, kterým nelze pro jejich 

individuální charakteristiky sjednat práci jinak. Jedná se o uchazeče o zaměstnání 

vedené v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců. Dále uchazeče, kteří jsou zdravotně 

postižené, osoby nad 55 let, absolventy bez praxe, mladé do 25 let a ty, kteří pečují o 

dítě. Navrhuji, aby se nástroje APZ začali vnímat komplexně, dbalo se na jejich 

provázanost jak je tomu u projektů z OP LZZ a spolupracovalo se se všemi subjekty na 

trhu práce(veřejná správa, školy a jiné instituce vzdělávání, neziskové organizace...) 

Veřejně prospěšné práce jsou krátké pracovní příležitosti, které se využívají 

například pro dlouhodobě nezaměstnané, aby neztratili pracovní návyky. V rámci VPP 

se vykonávají údržby veřejného prostranství, sezónní práce (v zimě zametání sněhu...). 

Částka vynaložená na VPP v roce 2012 byla 8 365 000 Kč, což je cca 20 % z celkových 

nákladů a vystačila pro vytvoření 1245 VM. Z důvodu mírně zvyšující se míře 

nezaměstnanosti navrhuji, aby se pro rok 2013 navýšil rozpočet pro VPP o cca 

1 mil. Kč na 9 406 000 Kč. 

Společensky účelná pracovní místa zřízena a vyhrazena u zaměstnavatele 

navrhuji vytvářet hlavně tak, aby osoby s nedostatečnou praxí a kvalifikací ji získali, 

navýšily nebo prohloubily. Dále navrhuji, aby byly SÚPM využity k usnadnění návratu 

na pracovní trh těm, kteří přijdou v roce 2013 o označení „osoba zdravotně 

znevýhodněná“. Navrhuji, aby byly nástroje SÚPM a VPP financovány převážně 

z prostředků ESF.  
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V rámci rekvalifikací navrhuji, aby byly realizovány v souladu s aktuálními 

potřebami trhu práce. Pro podpoření vzdělávání zaměstnanců doporučuji nadále 

využívat projekty z OP LZZ – př. Vzdělávejte se pro růst. 

 S přihlédnutím k vývoji míry nezaměstnanosti a situaci na trhu práce v okrese 

Olomouc navrhuji následující počty k vytvoření nových pracovních míst a níže 

odpovídající náklady, které na ně bude potřeba vynaložit. 

 

 

Tabulka 25 Návrh počtu nových prac. míst pro 2013 (vlastní zpracování) 

 

 

 

Tabulka 26 Navržené výdaje pro rok 2013 (v tis. Kč) (vlastní zpracování) 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřená na problematiku nezaměstnanosti v okrese 

Olomouc. V dnešní době je otázka nezaměstnanosti velice aktuální. Tento 

makroekonomický ukazatel silně ovlivňuje obecné hospodářské dění.  

Řešil jsem nezaměstnanost jako všeobecně společenský problém, který postihuje 

různé skupiny obyvatel v okrese Olomouc. Na začátku analytické části jsem provedl 

rozbor nezaměstnanosti okresu Olomouc v kontextu celorepublikovém a Česká 

republika v porovnání s Evropskou unií a jejími členskými státy. Vyvodil jsem 

následující závěry. Míra nezaměstnanosti České republiky se pohybuje pod průměrem 

Evropské unie a řadí se mezi lepší polovinu s mírou nezaměstnanosti 7,4 % (k 

30. 11. 2012). Evropský průměr míry nezaměstnanosti všech členských zemí je aktuálně 

10,7 % a v eurozóně je 11,8 %. 

K 31. 12. 2012 je v České republice 545 311 uchazečů o zaměstnání, což 

ukazuje na míru nezaměstnanosti podle výpočtů Českého statistického úřadu 9,4 %, ale 

je poněkud odlišná měr nezaměstnaností v jednotlivých krajích. Například Olomoucký 

kraj vykazuje nezaměstnanost vyšší až o 2,5 p. b. Olomoucký kraj je reprezentován pěti 

okresy, mezi něž patří okres Olomouc.  

 Zkoumal jsem okres Olomouc z hlediska realizovaných investic. Přímo v centru 

olomouckého okresu, ve městě Olomouc, funguje pobočka agentury CzechInvest, přes 

kterou se řeší velká část investičních akcí a která nabízí plný servis zprostředkování 

dotací. Proto se v Olomouckém okrese uchází každým rokem desítky nových investorů, 

kteří realizují své projekty a vzniká tak nemalá část pracovních příležitostí.  

Na Olomoucku se míra nezaměstnanosti koncem roků 2007 a 2008 pohybovala 

pod 6 % hranicí, tedy snižovala MN Olomouckého kraje i České republiky. V roce 2009 

nastal díky ekonomické krizi prudký vzestup a navýšila se skoro na dvojnásobek. 

K 31. 12. 2011 došlo ke zlepšení o 1,1 % a tím se okres Olomouc dostal na 26. místo 

v pořadí podle MN mezi okresy ČR. Na jedno volné pracovní místo připadalo 47 

uchazečů. To bylo druhé nejhorší v Olomouckém kraji po okrese Jeseník. 

Dále jsem se rozčlenil a analyzoval nezaměstnané podle jednotlivých kategorií, 

mezi něž jsem zařadil vzdělání, pohlaví, věk a délku evidence na úřadu práce. Při 
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podrobném rozboru podle vzdělání mi vyšlo, že nejvíce uchazečů o práci je s nejvyšším 

dosaženým vzděláním středním s výučním listem, pak jsou to nezaměstnaní se 

základním vzděláním. Vývoj za pět let dokazuje také nepříznivou situaci mezi 

vysokoškoláky, kde nezaměstnanost lehce narůstá. Vyhodnotil jsem jako nejrizikovější 

skupinu nejpočetnější s téměř 40 -ti procentním zastoupením z celkového počtu 

uchazečů se středoškolským vzděláním s výučním listem a k nim jsou směřovány mé 

návrhy. 

Z rozložení nezaměstnaných občanů v okrese Olomouc podle pohlaví jsem 

vyhodnotil jako rizikovější skupinu žen, přestože mi vyšla početnější skupina mužů, 

proto jsem soudil s ohledem na vývoj, že tyto data jsou částečně zdeformovány 

aktuálními dopady celosvětové hospodářské krize, která nejvíce zasáhla odvětví, kde 

jsou zastoupeni více muži, proto i ten převrat v nezaměstnanosti mezi pohlavími. 

Vypracoval jsem návrhy směřující na ženy s dítětem. 

Údaje z členění nezaměstnaných podle délky evidence na úřadu práce dokládá 

závažnost nezaměstnanosti v kategoriích do 3 a nad 12 měsíců. Krátkodobá 

nezaměstnanost je běžným jevem a zcela eliminovat ji nelze. Nezanechává tolik 

negativních dopadů jako dlouhodobá nezaměstnanost nad rok. Proto jsem se 

specializoval na uchazeče nezaměstnané déle než jeden rok. 

Z analýzy podle věku jsem označil za rizikové skupiny uchazeče do 24 let se 

základním vzděláním, které dohromady čítají 598 osob, a uchazeče ve věku 45 let a více 

se zdravotním postižením či jiným zdravotním omezením, protože jsem zjistil, že 

pouhých 60,6 % nezaměstnaných osob s 45–ti lety a více je bez zdravotních obtíží a 

zbylí uchazeči jsou částečně zdravotně handicapovaní. 

Jako první návrh jsem uvedl budoucí investiční možnosti, které budou 

realizovány v okrese Olomouc a přinesou nové pracovní příležitosti. Nepřímé snížení 

nezaměstnanosti přinesou mnou navrhované revitalizace brownfieldů, které se nachází 

v blízkosti obcí s nejvyšší nezaměstnaností. Po realizaci návrhů předpokládám příliv 

nových investorů a s nimi i nových pracovních míst. 

Druhý návrh směřující ke skupině žen s péčí o dítě do 10 let je projekt 

„Skloubení práce a rodiny“, který vytváří nové pracovní zařazení pro tuto kategorii. 

Přinese 90 nových pracovních míst. 
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Další návrh se zabývá skupinou nezaměstnaných dlouhodobě. Doba realizace 

projektu je 36 měsíců. Celkové náklady na projekt jsou 30 mil. Kč. Účastnit se bude 

300 osob a bude vytvořeno 50 podporovaných pracovních míst. 

Návrh pro rizikovou skupinu mezi nezaměstnanými ve věku do 24 let se 

základním vzděláním je využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve formě 

rekvalifikace a poradenské činnosti. Bude vytvořeno 30 nových míst. 

Uchazeči o zaměstnání nad 45 let se zdravotním omezením či postižením  budou 

moci využít mnou navržený projekt zahrnující zlepšení počítačové gramotnosti, školení 

v oblasti prezentování se zaměstnavateli,  psychologické poradenství a přednostní výběr 

krátkodobých úvazků. Dojde k vytvoření 25 společensky účelných pracovních míst. 

 V návrhové části zabývající se uchazeči podle vzdělání, návrhy směřují ke 

skupině uchazečů o práci se středním odborným vzděláním s výučním listem, kteří tvoří 

také 41 % dlouhodobě nezaměstnaných. Těmto uchazečům jsem navrhl projekt 

s podporou EU a rozpočtem 15 mil. Kč, které budou využity pro podporu APZ. Žádost 

na tento projekt výzvy č. 70 Operačního programu pro rozvoj lidských zdrojů musí být 

zpracována do 31. 12. 2013. Po schválení dojde k výběrovému řízení veřejné zakázky a 

bude realizován projekt po dobu 36 měsíců. Přinese 40 nových pracovních míst a do 

projektu vstoupí 300 osob. 

V poslední části předkládám návrhy z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, 

které  jsou vypracovány pro rok 2013. Navrhuji použití nástrojů APZ podle 

rozpočtových možností pro rok 2013, aby vytvořily co možná nejvíce nových volných 

pracovních míst.  

Všechny moje návrhy přispějí za rok 2013 k vytvoření 4900 nových pracovních 

míst pomocí nástrojů APZ podporovanými Evropských sociálním fondem. Další 

pracovní místa jistě přinesou investiční akce plánované soukromými investory a 

městem Olomouc. Výsledky nástrojů APZ se projeví  v roce 2013, zatímco investiční 

akce v průběhu několika let.  
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