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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Karviná. První část práce 

je věnována teoretickým poznatkům, v druhé části autorka analyzuje současnou situaci ve 

vybraném okrese a třetí část práce je věnována návrhům řešení a opatření, která by mohla vést ke 

snížení nezaměstnanosti v tomto okrese.  

 

Abstract 

This thesis is focused on the problem of unemployment in the district of Karviná. The first part is 

devoted to theoretical knowledge, in the second part, the author analyzes the current situation in the 

selected district and the third part is devoted to proposals of solutions andmeasures that 

could lead to a reduction in unemployment in this district.  

 

Klíčová slova 

Nezaměstnanost, trh práce, okres Karviná, úřad práce, aktivní politika zaměstnanosti, pasivní 

politika zaměstnanosti. 

 

Key Words 

Unemployment, labor market, district of Karviná, labour office, active employment policy, 

passive employment policy. 
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ÚVOD 

Dlouhodobá nezaměstnanost je velice významným a aktuálním problémem. Je to problém nejen 

z ekonomického hlediska, ale také z hlediska politického a sociálního. I přesto, že její snížení je 

součástí programu téměř všech politických stran, v prosinci loňského roku se míra nezaměstnanosti 

v České republice (dále jen „ČR“) dostala na hranici 8,2% a uchazečů registrovaných na Úřadech 

práce bylo téměř 600 tisíc.
1
 

Z historických, ekonomických a geografických důvodů je i naše relativně malá země rozdělena na 

regiony s velmi rozdílnými mírami nezaměstnanosti. Na jedné straně je zde region středočeský a 

plzeňský, kde byla míra nezaměstnanosti v prosinci 2013 ve výši 3 – 5% a na straně druhé zde 

nalezneme okresy jako je Bruntál, Most, Ústí nad Labem a Karviná, kde dosahovala míra 

nezaměstnanosti v daném období 12 – 15 %. Bohužel právě z tohoto důvodu se tyto oblasti 

dostávají do povědomí lidí.  

V této diplomové práci se věnuji problematice nezaměstnanosti konkrétně v okresu Karviná, 

protože je to mé rodné město. Okres Karviná se rozléhá na zhruba 356 km
2
 a je čtvrtým nejmenším 

okresem v republice. Spadají do něj města jako Karviná, Havířov, Orlová, Bohumín a Český Těšín. 

Hospodářství a tím i zaměstnanost tohoto okresu je závislá především na těžebním průmyslu. Na 

přelomu 19. a 20. století byla tato oblast řazena mezi jednu z nejrychleji se rozvíjejících v zemi. 

V 80. letech 20. století ovšem začala stagnace a došlo k výraznému poklesu objemu těžby černého 

uhlí. Tím došlo k rychlému útlumu toho průmyslu a okres Karviná začal být okresem 

charakteristickým svou nezaměstnaností.  

K 31.12.2013 byl podíl nezaměstnaných osob vypočtený z počtu obyvatelstva ve věku 15 – 64 let 

12,52%. Tzn. téměř 23 tisíc uchazečů evidovaných na Úřadu práce.
2
 Jelikož je více než polovina 

těchto uchazečů v evidenci dlouhodobě a délka této doby se neustále prodlužuje, o to je tato 

skutečnost horší.  

Úřad práce ČR vznikl již v roce 1990, kdy byl základním pilířem zaměstnanosti v ČR. Spadaly do 

něj všechny jednotlivé úřady práce, kterých bylo dle okresů 76. Během posledních dvaceti let 

docházelo k organizačním změnám, které vyvrcholili v roce 2011. Konkrétně 1.4.2011 byl zřízen 

Úřad práce ČR a to zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky. Nadřízeným orgánem 

vůči němu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V současné době je ÚP ČR tvořen orgány 

                                                 

1
 ÚŘAD PRÁCE ČR. Nezaměstnanost v prosinci 2013. Portal.mpsv.cz cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_09_tz_nezamestnanost_prosinec_2013.pdf 

2
 Tamtéž.  
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v hierarchickém žebříčku. Vrcholnou složkou je generální ředitelství se sídlem v Praze, další složku 

tvoří tzv. krajské pobočky, pod které spadají kontaktní pracoviště sídlící ve vybraných obcích 

daného kraje. Lze říct, že tato pracoviště z větší části zůstala na úrovni bývalých okresů. Tato 

diplomová práce byla zpracována na základě spolupráce s kontaktním pracovištěm v Karviné.  

Kontaktní pracoviště můžeme charakterizovat jako instituci, která je prostředníkem mezi občany a 

státní správou. Funkce tohoto orgánu je nenahraditelná.   

„Kontaktní pracoviště plní v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o 

zaměstnání zejména tyto úkoly: 

- sleduje databázi a podává informace o volných pracovních místech a aktualizuje je, a 

zároveň aktivně vyhledává informace o volných pracovních místech, 

- vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, 

- rozhoduje o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení z této evidence, 

- a jiné…“
3
 

Další významná funkce kontaktních pracovišť je v oblasti podpor v nezaměstnanosti. Rozhodují 

totiž o přiznání podpor v nezaměstnanosti, ve správním řízení o přiznání příslušné dávky a dalších.  

Moje práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části se zabývá teoretickými poznatky týkající 

se problematiky nezaměstnanosti. Tedy trhem práce, příčinami a důsledky nezaměstnanosti. Dále 

rozdělením a měřením nezaměstnanosti. Část druhá je část analytická, v které je provedena detailní 

analýza nezaměstnanosti v okrese Karviná. Poslední část je stěžejní částí celé práce. Jsou zde 

konkretizovány rizikové skupiny obyvatel, které jsou nejvíc postižitelné nezaměstnaností. Dále jsou 

zde navržena opatření, která by mohla vést k snížení počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání 

v okrese Karviná.  

 

 

 

                                                 

3
 ÚŘAD PRÁCE ČR. O Úřadu práce ČR. Portal.mpsv.cz cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/oup 
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1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMŮ A CÍLE PRÁCE 

 

Nezaměstnanost je problém, který ovlivňuje každou oblast lidského života. Stále více lidí je ve 

složité situaci, kdy nemohou najít pracovní uplatnění na trhu práce. Okres Karviná patří mezi jednu 

z nejvíce postižených oblastí v ČR. Zde byla již dávno prolomena únosná hranice míry 

nezaměstnanosti a aktuálním velkým problémem je prodlužující se doba vedení uchazeče o 

zaměstnání.  

Cílem mé diplomové práce je na základě teoretických znalostí analyzovat současnou situaci týkající 

se trhu práce a nezaměstnanosti v okrese Karviná. Výsledkem mé práce bude navrhnout opatření, 

které mohou přispět ke snížení míry nezaměstnanosti ve vybraném okrese.  

Tato opatření budu vypracovávat na základě analýzy vývoje nezaměstnanosti v letech 2010 – 2013. 

Zaměřím se především na problémové skupiny obyvatelstva, jejichž možnost zařadit se do 

pracovního procesu je kvůli různým faktorům ztížena. Do této problémové skupiny řadíme čerstvé 

absolventy, obyvatele ve věku 50 - 59 let, osoby se zdravotním postižením a ženy s malými dětmi. 

Míra nezaměstnanosti v okrese Karviná dlouhodobě vykazuje nejvyšší hodnoty v celé ČR. Z toho 

důvodu je potřeba se na tuto problematiku důsledně zaměřit a navrhnout vhodná opatření, která by 

mohla vést ke skutečnému řešení.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V následující teoretické části mé práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se trhu práce 

a nezaměstnanosti. Především příčinám vzniku nezaměstnanosti, jejím důsledkům, přínosy, které 

její existence přináší, druhy a způsoby, kterými se proti ní bojuje.  

Tato část práce je nutná pro úplné pochopení problematiky nezaměstnanosti a pro uplatnění a 

aplikování teoretických znalostí na praktickou část mé práce. Tedy na analýzu současného stavu 

nezaměstnanosti v okrese Karviná a navrhnutí vhodných opatření ke snížení nezaměstnanosti  

2.1 Trh práce 

Trh práce je složitý systém, který je součástí tržního hospodářství. Je tvořen třemi základními 

faktory, tj. nabídka práce, poptávka po práci a cena práce. Specifické pro tento trh je, že klíčovou 

roli zde hraje lidská práce. Práce je jedním z výrobních faktorů, který je limitován fyzickými a 

psychickými možnostmi člověka.
4
 Lidskou práci lze definovat jako cílevědomou činnost člověka, 

která spočívá ve spojení jeho intelektu s určitou manuální činností. Lidé většinou pracují ze dvou 

důvodů. Prvním z nich je mzda a druhým seberealizace. Prostřednictvím trhu práce si tedy lidé 

nezajišťují pouze určitý příjem, ale i sociální status spojený s pozicí na trhu práce.
5
 

2.1.1 Nabídka na trhu práce 

 

Nabídka na trhu práce je tvořena lidmi, kteří nabízejí své dovednosti, znalosti, kvalifikaci, tedy svou 

práci na trhu.  Každý člověk se musí před vstupem na trh rozhodnout, co mu práce přinese a co pro 

něj znamená volný čas. Jinak lze říct, že spotřebitel porovnává užitek z volného času s užitkem, 

který by měl z výrobků, či služeb, které nakoupí za mzdu získanou prací, když obětuje svůj volný 

čas.  Toto rozhodování je závislé na dvou skutečnostech, a to, co lze získat prací a co přinese volný 

čas. Přesněji řečeno se porovnává cena práce a cena volného času. 
6
 

Nabídka práce je tedy závislá na výši reálné mzdy a na mezní újmě z práce spojené s obětováním 

volného času. Většina ekonomicky aktivního obyvatelstva reaguje na růst mzdy a s tím i růst 

mezního užitku práce tak, že je ochotna obětovat svůj volný čas. Růst mezd na trhu práce povede 

                                                 

4
 KOLIBOVÁ, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2005. s. 32 – 33. 

5
 HALÁSKOVÁ, R. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2001. s. 5. 

6
 KOLIBOVÁ, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2005. s. 37 – 40. 
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k nárůstu nabídky práce. Nabídka práce se nezvyšuje neomezeně, ale je limitována množstvím času 

a fyzickými možnostmi člověka.
7
 

Grafické znázornění nabídky na trhu práce je znázorněno na následujícím grafu, přičemž platí: 

 W – mzda v Kč 

 L – množství práce v hodinách 

 

 

 

Graf 1: Nabídka na trhu práce 

(Zdroj: zpracováno dle
8
) 

 

V případě maximalizace užitku s růstem mzdy roste i nabízené množství práce a dochází 

k substituci volného času mzdou. Zvýšení mzdy však nemusí vždy vést ke zvýšení nabídky práce. 

To je zapříčiněno působením dvou efektů – substitučnímu a důchodovému efektu.
9
 

„Při nižší mzdové sazbě (pozitivně skloněná individuální křivka nabídky práce) převládá tzv. 

substituční efekt, který má za následek, že při zvýšení mzdové úrovně se zájem o práci zvyšuje, tedy 

nabídka práce roste. Při vyšší mzdově sazbě (negativně skloněná individuální křivka nabídky práce) 

převládá tzv. důchodový efekt, který má za následek, že při vyšších mzdách si můžeme dovolit více 

volného času, svoje dosavadní nároky můžeme uspokojit při omezení pracovní nabídky, nabídka 

práce tedy klesá.“ 
10

 

 

Mezi hlavní determinanty, kterými je nabídka práce ovlivňována, patří: 

                                                 

7
 KOLIBOVÁ, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2005. s. 37 – 40. 

8
 PAULÍK, T. Makroekonomie A. 2001. s. 179. 

9
 Tamtéž. s. 178. 

10
 HALÁSKOVÁ, R. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2001. s. 6. 
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- současná i očekávaná úroveň reálné mzdy, 

- majetek, 

- jiné než pracovní příjmy, 

- míra ekonomické aktivity obyvatelstva, 

- úroková míra, 

- společenské tradice.
11

 

 

2.1.2 Poptávka na trhu práce 

 

Pro definici poptávky je třeba si uvědomit, že je odvozena od poptávky spotřebitelů po finálních 

produktech, které jsou pomocí práce vyráběny. Při poklesu poptávky po produktu dochází i 

k poklesu poptávky po práci a podniky zaměstnávají méně pracovníků, naopak tomu bude při růstu 

poptávky po produkci podniku.
12

 Tato poptávka je dána především výší zahraniční poptávky, 

jelikož je ekonomika Česká republika závislá na exportu. 

Při nákupu práce se podniky řídí dle nákladů, které na ni musí vynaložit a podle výnosů, které jim 

přinese. Proto porovnávání nákladů na mzdy pracovníků se ziskem je z pohledu podniků klíčové.  

Podnik, který je v rovnováze a zároveň maximalizuje zisk, zaměstnává pracovníky až do chvíle, 

kdy je příjem z mezního produktu práce roven mezním nákladům na práci. Mezní náklady na práci 

je částka, o kterou vzrostou náklady daného podniku, aby podnik získal dodatečnou jednotku práce, 

v podstatě představuje cenu práce, tedy mzdovou sazbu. Z toho můžeme vyvodit, že poptávka po 

práci je závislá na výši mzdové sazby a je určena příjmem z mezního produktu práce. 
13

 

Grafické znázornění poptávky na trhu práce je znázorněno na následujícím grafu, přičemž platí: 

 W – mzda v Kč 

 L – množství práce v hodinách 

 

                                                 

11
 HALÁSKOVÁ, R. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2001. s. 6 – 7. 

12
 PAULÍK, T. Makroekonomie. 1994. s. 218 – 220. 

13
 HALÁSKOVÁ, R. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2001. s. 7. 
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Graf 2: Poptávka na trhu práce 

(Zdroj: zpracováno dle
14

) 

 

Mezi hlavní determinanty, kterými je poptávka po práci ovlivňována, patří: 

- cena práce, tedy mzdová sazba, 

- produktivita práce, která závisí na různých pracovních vstupech, 

- ceny ostatních vstupů, 

- očekávané budoucí tržby, 

- disponibilní přebytečná pracovní síla.
15

 

 

2.1.3 Rovnováha na trhu práce 

 

Rovnováhu na trhu práce lze znázornit jako průsečík křivky agregátní poptávky po práci a křivky 

agregátní nabídky práce. Této rovnováhy se však dosahuje poněkud složitěji než na jiných trzích. Je 

to dáno mnohdy tím, že na růst poptávky po práci reaguje nabídka práce pomalu. A to především 

kvůli profesní přípravě, která je nutná pro získání poptávané kvalifikace.
16

 

Nabídka práce i poptávka po práci reagují na mzdu. Každá však v jiném smyslu. Mezi nabídkou 

práce a výší mezd je vztah pozitivní, mezi poptávkou po práci a výší mezd je vztah negativní. 

Z toho vyplívá, že rozdíl mezi celkovou nabídkou a poptávkou po práci by měl být, v případě 

dokonale flexibilního trhu, vyrovnán pohybem mezd. A to tak, že v případě převisu nabídky práce 

nad poptávkou, by měly mzdy klesat až do doby, kdy dojde k jejich vyrovnání. V takovém případě 

by však rovnováha představovala přirozenou míru nezaměstnanosti, která by v dokonalé konkurenci 

                                                 

14
 PAULÍK, T. Makroekonomie A. 2001. s. 178. 

15
HALÁSKOVÁ, R. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2001. s. 7. 

16
 KOLIBOVÁ, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2005. s. 40 – 41. 
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byla rovna plné zaměstnanosti. Graficky znázorněnou podobu rovnováhy na trhu práce představuje 

následující obrázek, přičemž platí: 

 W – mzda v Kč 

 N – nezaměstnanost v % 

 E – rovnovážný stav 

 N * - plná zaměstnanost 

 W * - výše reálné mzdy při plné zaměstnanosti 

 

 

Graf 3: Rovnováha na trhu práce 

(Zdroj: zpracováno dle
17

) 

 

2.1.4 Problémy na trhu práce 

 

V předcházející podkapitole byla popsána rovnováha na trhu práce, která by v případě dokonale 

konkurenčního trhu znamenala plnou zaměstnanost, které v reálném životě kvůli různým vlivům 

nelze nesáhnout. Nelze ji dosáhnout především z důvodu nedokonalosti trhu práce. To vyplývá 

hlavně z toho, že je ve vysoké míře institucionalizován, teda zasahují do něj zaměstnanci, stát a 

odborové organizace. 

Na rozdíl od jiných vysoce konkurenčních trhů, kde cena vyrovnává rozdíl mezi poptávkou a 

nabídkou, je na trhu práce cenou mzda, která je nepružná. Lze hovořit o tzv. mzdové strnulosti, kdy 

mzdy reagují velmi pomalu na změny na trhu práce.
18

 

K této mzdové strnulosti může docházet např. využíváním mzdových tarifů firem, které většinou 

využívají velké podniky pro zjednodušení odměňování svých zaměstnanců.  

                                                 

17
 PAULÍK, T. Makroekonomie A. 2001. s. 180. 

18
 HOLMAN, R. Ekonomie. 2011. 270 – 275. 
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Mezi další problémy na trhu práce lze zařadit kolektivní smlouvy, jejichž hlavním cílem je 

především ochrana zaměstnanců v oblasti odměňování, dovolené atd.  

Další zásahy jsou prováděny státem prostřednictvím pracovně-právního zákonodárství, které vytváří 

mzdové limity a další legislativní opatření v oblasti politiky zaměstnanosti. 

 

2.2 Nezaměstnanost 

 

Nezaměstnanost můžeme zařadit mezi ekonomické veličiny, které provází vývoj tržního 

hospodářství. Platí, že zdravý vývoj ekonomiky při hospodářském růstu by měl zároveň znamenat i 

nízkou či přijatelnou míru nezaměstnanosti.
19

 

Nezaměstnanost s sebou přináší důsledky nejen ekonomické. Je to komplexní problém určitého 

státu a konkrétně v naší kultuře práce sehrává klíčovou roli v životě každého člověka. Přináší mu 

nejen finanční prostředky, ale také sebevědomí a možnost seberealizace. Čím je nezaměstnanost 

delší, tím jsou vzniklé problémy závažnější. Možná proto, jsou důsledky ztráty zaměstnání někdy 

tak fatální.  

Z makroekonomického pohledu je nezaměstnanost narušení rovnováhy na trhu práce, která se 

definována jako stav, ve kterém nabídka převyšuje poptávku nebo kdy struktura nabídky 

neodpovídá struktuře poptávky.
20

  

Pro správné pochopení nezaměstnanosti je nutné definovat nezaměstnaného. Obecně lze říct, že je 

to člověk, který chce a je schopen pracovat, který si práci aktivně hledá a je bez práce. Taková 

definice je ovšem velmi obecná a mezinárodní srovnání této ekonomické veličiny vycházíme 

z definice Mezinárodní organizace práce, tzv. ILO z angl. International Labour Organization. Dle 

metodiky této organizace se za nezaměstnaného považují všechny osoby s věkem min. 15 let, které 

v určitém období splňují souběžně následující tři podmínky:  

- nejsou zaměstnané, 

- aktivně hledají práci, 

- jsou připraveny nejpozději do 14 dnů nastoupit do zaměstnání.  

                                                 

19
 TRHLÍKOVÁ, J. Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání: šetření 

mladistvých, kteří jsou po ukončení základní školy evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce ČR. 2004. s. 

7 – 11. 

20
 KOLIBOVÁ, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2005. s. 68 – 73. 
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Za aktivní hledání práce se považuje registrace na příslušném úřadu práce či jiné 

zprostředkovatelské organizace, dále osobní hledání práce přímo v podnicích, využívání inzerce či 

jiné kroky, které vedou k hledání zaměstnání.
21

 

Pokud osoba nesplňuje byť i jednu z výše uvedených podmínek, považuje se buď za zaměstnaného, 

nebo ekonomicky neaktivního. To vyplývá z rozčlenění populace na ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo a obyvatelstvo ekonomicky neaktivní, které znázorňuje následující obrázek.  

 

 

 

Obrázek 1: Rozdělení populace ve vztahu k nezaměstnanosti 

(Zdroj: zpracováno dle
22

) 

 

 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo lze definovat jako osoby, které nejsou zaměstnány a nejsou 

ekonomicky aktivní, např. děti školního věku, starobní důchodci, dlouhodobě nemocní či invalidé. 

Celkový součet zaměstnaných a nezaměstnaných osob se dle výše uvedeného považuje za 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo neboli pracovní sílu.
23

 

 

 

                                                 

21
 LIŠKA, V. Makroekonomie.  2002. s. 391. 

22
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 135. 

23
 LIŠKA, V. Makroekonomie. 2002. s. 390 – 391.  
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2.2.1 Příčiny nezaměstnanosti 

 

Příčiny, kvůli kterým vzniká nezaměstnanost, jsou otázkou, která je již dlouhou dobu aktuální a 

snahou odborníků, jež se touto otázkou zabývají, je nalézt skutečnou příčinu, která předchází vzniku 

nezaměstnanosti. Dle Kolibové jsou jimi především: 

- dynamika ekonomiky a střídání hospodářských cyklů, 

- strukturální změny, 

- nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, 

- demografické vlivy, 

- mzdová politika a nepružnost mezd, 

- vývoj inflace, 

- státní zásahy na trhu práce, 

- chování odborů, 

- imobilita pracovní síly.
24

 

 

Jak jsem již uvedla, skutečný trh práce není trhem dokonalé konkurence a cena, v tomto případě 

mzda, má tendenci přizpůsobit se jen velmi pomalu. Je to především proto, že je skutečný trh práce 

výrazně segmentován do nekonkurujících skupin. Pokud by byl trh práce trhem dokonale 

konkurenčním, přizpůsobování mezd by automaticky vedlo k likvidaci veškeré nedobrovolné 

nezaměstnanosti. Sojka vychází z výše uvedeného a uvádí: „Rozhodující charakteristikou trhu 

práce jsou nepružné mzdy a dlouhodobá nerovnováha mezi nabídkou práce a poptávkou po ní.“
25

 

Mezi další příčiny nezaměstnanosti lze zařadit i minimální mzdu. Pokud je ta vyšší než mzda tržní, 

znamená to, že je nabídka po práci vyšší než poptávka a lidé, tak své pracovní uplatnění nezískají. 

V opačném případě se na trhu práce objeví jev, kdy část nezaměstnaných práci najde a část ji 

nebude ani hledat, tzn. vznikla by dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost.  

Další příčinou vzniku nezaměstnanosti mohou být i strnulé mzdy, které jsem zmiňovala 

v podkapitole 1.1.4 Problémy na trhu práce.  

 

 

 

                                                 

24
 KOLIBOVÁ, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2005. s. 68 – 69. 

25
 SOJKA, M. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2001. s. 83 – 84. 
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2.2.2 Důsledky nezaměstnanosti 

 

Mnozí ekonomové považují nezaměstnanost za druhé makroekonomické zlo, hned po inflaci. 

Rozdíl vidí pouze v tom, že nezaměstnanost na rozdíl od inflace postihuje pouze některé rodiny. 

Nezaměstnanost s sebou přináší řadu, jak ekonomických, tak sociálních dopadů.  

2.2.2.1 Ekonomické důsledky 

 

Ekonomické důsledky jsou spojeny především s tím, že země nevyrábí na hranici svých 

produkčních možností, protože část zdrojů není využita. Proto dochází ke ztrátě produktu 

ekonomiky. Lze říct, že hrubý národní produkt je svou úrovní pod hodnotu potencionálního 

hrubého národního produktu. Kvantifikaci tohoto rozdílu vymezuje Okunův zákon, který říká, že 

zvýší-li se skutečná míra nezaměstnanosti o 1% oproti přirozené míře nezaměstnanosti, poklesne 

reálný produkt o 2 – 3% oproti hodnotě potencionálního produktu. 

Přetrvávající nezaměstnanost může mít vliv i na zvyšování schodku státního rozpočtu, a to z více 

důvodů. Jedním z nich je vyplácení podpor v nezaměstnanosti, dále jsou jimi jiné výdaje spojené 

s financováním úřadů práce a s aktivní politikou zaměstnanosti. 

Dále se snižují daňové příjmy státního rozpočtu, především se jedná o daň z příjmu, které 

nezaměstnaní neodvádí. O dalším snížení daňových příjmů lze hovořit v případě daní nepřímých, 

především DPH a daně spotřební. To proto, že nízký disponibilní důchod nezaměstnaným 

neumožňuje nakupovat takové množství statků, které by nakupovali v případě, kdy by dostávali 

mzdu.
26

 

2.2.2.2 Sociální důsledky 

 

Důsledky nezaměstnanosti, které nesou dopady přímo na konkrétního nezaměstnaného člověka, 

nazýváme důsledky sociálními. „Ztráta zaměstnání a nezaměstnanost má řadu důsledků jak 

somatických, tak i psychických. Následný dopad na jednotlivce se na něm projeví negativně různě. 

… Dlouhodobé vlivy zahrnují vyšší pravděpodobnost rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, 

bronchiálních poruch, vysokých hodnot cholesterolu v séru a vysokého krevního tlaku, vyšší 

úmrtnost. … Zhoršení duševního zdraví bylo doloženo také subjektivními doklady a zvýšeným 

využitím psychiatrických zařízení.“
27

 

                                                 

26
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 145 – 147. 

27
 BUCHTOVÁ, B. Nezaměstnanost. 2013. s. 130. 
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U dlouhodobě nezaměstnaných se jedná o úpadek jejich lidského kapitálu. Lidé ztrácejí zkušenosti, 

schopnosti a praktické i teoretické znalosti, které si udržují prací. A po opakovaných neúspěších při 

hledání práce se u něho může objevit klesající zájem o práci.  

Velkým problémem u nezaměstnaných je pokles životní úrovně. S tím může docházet ke zvýšení 

trestných činů.  Nárůst kriminality je spojen se zvýšenými výdaji státního rozpočtu na bezpečnostní 

složky státu, dále soudnictví či vězeňské služby. Mnohdy vede ztráta zaměstnání k sociální izolaci a 

následným depresím. V takových situacích se lidé mohou uchylovat k řešením situace alkoholem, či 

jinými drogami. Jurečka tvrdí, že byla prokázána závislost mezi délkou trvání nezaměstnanosti a 

zhoršením zdravotního stavu, a to jak fyzického, tak psychického.
28

 

Výše uvedené důsledky jsou pouze ty nejmarkantnější. Je třeba si uvědomit, že každý člověk je 

schopen se jinak vypořádat s nedobrovolnou ztrátou zaměstnání, a tak na každého může mít jiný 

vliv. Téměř vždy však dochází ke ztrátě sebeúcty a k podlomení sebevědomí. Je nutné, aby člověk 

nezaostával s hledáním jiného pracovního místa a nedošlo u něho ke ztrátě zájmu o práci.  

2.2.3 Přínosy nezaměstnanosti 

 

I přes velké množství negativní důsledků, má nezaměstnanost i pozitivní přínosy. Tyto přínosy 

ovlivňují především zaměstnance jako jednotlivce a následně má pozitivní vliv na celou ekonomiku 

země. Za podmínky, že nezaměstnanost netrvá příliš dlouho a nedosahuje vysokých hodnot, 

napomáhá optimálně alokovat zdroje v ekonomice. Díky určité míře nezaměstnanosti člověk není 

nucen k tomu přijmout každé pracovní místo, hned po ukončení vzdělávání, ale má možnost hledat 

a rozhodnout se sám, o jakou práci má zájem a co mu bude přinášet uspokojení. Tato možnost se 

jistě projevuje v produktivitě jeho práce. Jelikož dobře vybrané pracovní místo bývá často zárukou 

motivace zaměstnance k podávání vyšších výkonů, pro udržení si takového zaměstnání. Také platí, 

že v případě relativně vysokého počtu nezaměstnaných, trvá hrozba ztráty zaměstnání a to může 

motivovat zaměstnance ke zvýšení efektivity jejich práce. Na druhé straně to dává možnost firmám 

vybírat z většího počtu uchazečů o zaměstnání a tím snížit náklady se zaučováním či nutnými 

rekvalifikacemi. Nezaměstnanost může vznikat i zaváděním nových technologií, a je nutné, aby 

došlo k přizpůsobení pracovní síly. Pokud by byla nezaměstnanost příliš nízká, bránila by k nutné 

realokaci práce, protože by těžce reagovala na technické změny.
29

 

Všechny přínosy nezaměstnanost, které jsem výše uvedla, napomáhají k optimální alokaci zdrojů a 

zlepšují efektivnost celé ekonomiky. 

                                                 

28
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 145 – 147. 

29
 Tamtéž. s. 146 – 147.  
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2.2.4 Typy nezaměstnanosti 

 

Na jednotlivé rozdělení nezaměstnanosti lze nahlížet z různých pohledů. Jedním ze základních 

rozdělení je nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná.  

 

2.2.4.1 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

 

Dobrovolná nezaměstnanost vzniká v případech, kdy nezaměstnaný není ochoten přijmout určitou 

mzdovou sazbu či jiné pracovní podmínky. Oproti tomu za nedobrovolně nezaměstnaného se 

považuje osoba, která je ochotna výše uvedené přijmout, a i přesto práci najít nemůže.
30

 

Obrázek 2 a Obrázek 3 graficky znázorňují uváděné typy nezaměstnanosti. U obou platí následující:  

W  - mzdová sazba 

W*  - rovnovážná mzdová sazba 

W1  - skutečná mzdová sazba 

L  - množství práce 

SL  - nabídka práce 

DL  - poptávka po práci 

EA - ekonomicky aktivní lidé  

Z  - zaměstnaní 

DN - dobrovolně nezaměstnaní  

NN - nedobrovolně nezaměstnaní 

 

 

 

Obrázek 2: Dobrovolná nezaměstnanost 

(Zdroj: převzato z
31

) 

                                                 

30
 LIŠKA, V. Makroekonomie. 2002. s. 390 – 391. 
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Ideální trh práce je pružně reagujícím systémem, který se umí přizpůsobit vnějším i vnitřním 

změnám pomocí změn mzdové sazby. Na takové trhu nevznikají přebytky práce ani nedostatky 

práce. Předpokladem však jsou tzv. pružné mzdy. Tedy stav, kdy při změně nabídky nebo poptávky 

po práci se ustálí trh vždy na rovnovážné situaci, které odpovídá rovnovážná mzdová sazba. I přes 

dosaženou tržní rovnováhu, je určitý počet lidí bez zaměstnání. Jedná se o ty, kteří při této 

rovnovážné úrovni mzdové sazby pracovní místo nehledají. Důvodem je to, že se jim zdá mzdová 

sazba příliš nízká. Tito lidé dobrovolně nenabízí svou práci a jsou označováni jako dobrovolně 

nezaměstnaní.  

 

 

Obrázek 2: Nedobrovolná nezaměstnanost 

(Zdroj: zpracováno dle
32

) 

 

Skutečné trhy práce ovšem nereagují na vnější podněty příliš rychle, tudíž nedochází k nastolení 

rovnovážných mzdových sazeb. V reálném světě se mzdové sazby přizpůsobují zpomaleně, proto se 

hovoří o tzv. nepružnosti mezd.  

Tento stav je ve většině evropských zemí způsoben příliš vysokou mzdovou sazbou. Při této sazbě 

řada kvalifikovaných pracovníků nabízí svou práci. Ovšem firmy jsou ochotny najmout jejich menší 

počet při této mzdové sazbě. Obrázek 3 znázorňuje situaci, kdy při mzdové sazbě W1 fixované na 

vyšší než rovnovážné úrovni W* převyšuje nabízené množství práce C počet pracovních příležitostí 

B. Vznikající rozdíl mezi nabízeným a poptávaným množstvím práce je tzv. nedobrovolná 

nezaměstnanost.  

 

 

                                                                                                                                                                  

31
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 142 – 144. 

32
 Tamtéž. s. 142 – 144. 
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Podle příčin, které vedou ke vzniku nezaměstnanosti, a také dle jejich projevů v ekonomice 

rozlišujeme následující tři typy nezaměstnanosti. Je to nezaměstnanost frikční, strukturální a 

cyklická.  

2.2.4.2 Frikční nezaměstnanost 

 

Plynulé přecházení pracovníků z jednoho zaměstnání do jiného vyjadřuje nezaměstnanost frikční. 

Jedná se o pracovníky, kteří hledají více vyhovující pracovní místo nebo ti, kteří byli z různých 

důvodů propuštěni a snaží si najít novou práci. Dále sem spadají i absolventi škol, kteří si hledají 

své první pracovní místo. Tento typ nezaměstnanosti je většinou spojen s životním cyklem člověka. 

Považuje se za krátkodobou či dočasnou. Do určité výše lze ovlivnit lepší informovaností o 

pracovních příležitostech.  

 

2.2.4.3 Strukturální nezaměstnanost 

 

Nezaměstnanost, která vyplývá ze změn ve struktuře národního hospodářství, se nazývá strukturální 

nezaměstnaností. Dochází k ní kvůli nedostatečně rychlému přizpůsobení se změnám v některých 

odvětvích, povoláních nebo oblastech, kde se poptávka po práci snižuje rychleji než její nabídka. 

Většinou dochází k technickým změnám v celých odvětvích a bývá regionálně velmi odlišná. 

V ekonomice přetrvává delší dobu, protože je velmi obtížné sladit dostupná pracovní místa 

s kvalifikačními předpoklady uchazečů o zaměstnání. Ve většině případů je pro její snížení nutná 

rekvalifikace nebo změna bydliště. To vše, však vyžaduje dostatek času.
33

      

 

2.2.4.4 Cyklická nezaměstnanost 

 

Největší dopady nezaměstnanosti s sebou přináší nezaměstnanost cyklická. Ta je spojena s fází 

hospodářského cyklu, konkrétně vzniká v recesi. V průběhu recese je celková poptávka 

v ekonomice nedostatečná, a tím je i poptávka po práci nízká. V tomto období výrazně roste a 

snižuji se až s nástupem konjunktury.        

 

                                                 

33
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 140. 
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2.2.4.5 Sezónní nezaměstnanost 

 

Někteří ekonomové řadí do typů nezaměstnaností i nezaměstnanost sezónní. Konkrétně Paulík ji 

považuje za důsledek sezónního pohybu poptávky po práci. Je považována za součást přirozené 

míry nezaměstnanosti. Do typických odvětví, v kterých tato nezaměstnanost vzniká, patří 

zemědělství, stavebnictví nebo turismus.
34

 

 

2.2.4.6 Skrytá nezaměstnanost 

 

Jedním z typů nezaměstnaností, která je v podstatě nezjistitelná a nespočitatelná a zároveň se o ní 

ví, je tzv. nezaměstnanost skrytá. Ta zahrnuje obyvatele, kteří nejsou registrováni na žádném úřadu 

práce. Přestože práci nemají, nesnaží se o její nalezení, jednoduše řečeno pracovat nechtějí a i 

přesto jsou se svou životní úrovní smířeni. Povětšinou se jedná o lidi, kteří dávají přednost volnému 

času na úkor nepravidelného a velmi nízkého příjmu. Jelikož tato nezaměstnanost není nikde 

evidována a reálně to není ani možné, nelze ji do absolutní míry vymínit.
35

 

 

 

2.2.5 Měření nezaměstnanosti 

 

Pro správné kvantifikování nezaměstnanosti je potřeba rozlišovat určité kategorie obyvatelstva, 

které jsou uvedené a popsané v kapitole 1.2 Nezaměstnanost. Přičemž nezaměstnanost se 

z makroekonomického hlediska vždy týká obyvatelstva v produktivním věku.  

Na základě takového rozlišení můžeme měřit vývoj nezaměstnanosti. Ten můžeme vyjádřit 

absolutně jako počet nezaměstnaných osob, nebo relativně jako míru nezaměstnanosti. Jedná se o 

nejčastěji používaný ukazatel. 

Jak vyplývá z níže uvedeného vzorce, míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných, kteří aktivně 

hledají práci k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu, vyjádřený v procentech.  

 

 

 

                                                 

34
 PAULÍK, T. Makroekonomie A. 2001. s. 174.  

35
 SOJKA, M. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2011. s. 83 – 84. 
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(Zdroj:zpracováno dle 
36

) 

 

 

Míra nezaměstnanosti je ekonomický ukazatel, který se vykazuje nejen průměrně pro celou zemi, 

ale vyjadřuje se také pro jednotlivé regiony. Pro podrobnější zkoumání trhu práce se tento ukazatel 

určuje i pro dílčí skupiny pracovníků, např. dle věku, pohlaví atd.  

V České republice se do roku 2013 počítali dva rozdílné ukazatele míry nezaměstnanosti. Záleželo 

na tom, zda podklady pro tento výpočet poskytovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále 

MPSV) anebo Český statistický úřad (dále ČSÚ). Rozdíl mezi těmito ukazateli byl ve způsobu 

zjišťování jednotlivých skupin obyvatel a metodice výpočtu.  

Převážně se uváděly hodnoty, které zveřejňovalo MPSV na základě údajů, které zaznamenávaly a 

poskytovaly jednotlivé úřady práce (dále ÚP). Tento ukazatel se v literatuře nazýval registrovaná 

míra nezaměstnanosti.  

Druhým ukazatelem, který vycházel z dat ČSÚ je tzv. obecná míra nezaměstnanosti. ČSÚ prováděl 

každé čtvrtletí speciální průzkum na vybraném vzorku domácností. Tento průzkum se nazýval 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). Míra nezaměstnanosti se z těchto dat vypočítávala jako 

podíl nezaměstnaných podle VŠPS k celkové pracovní síle.
37

 

Výsledky obou způsobů měření nezaměstnanosti v ČR byly navzájem mírně odlišné a 

pravděpodobně se odchylovaly od skutečné míry nezaměstnanosti. 

 

 

 

                                                 

36
 SAMUELSON, P. Ekonomie. 2002. s. 776. 

37
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 135 – 137. 

Obrázek 3: Míra nezaměstnanosti 
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2.2.1 Změna výpočtu ukazatele registrované nezaměstnanosti 

 

V roce 2012 byl MPSV ČR schválen nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR. Jedná se o tzv. „Podíl 

nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64“. Ten vyjadřuje podíl nezaměstnaných ze 

všech obyvatel v daném věku. Ukazatel míry nezaměstnanosti poměřoval uchazeče o zaměstnání 

pouze k ekonomicky aktivním osobám. MPSV ČR rozhodlo, že v posledním čtvrtletí roku 2012 

budou zveřejněny data stávající i nové metodiky současně. Od ledna 2013 však dojde na plynulý 

přechod a budou uváděny údaje pouze podle nového výpočtu. V samotném výpočtu budou v čitateli 

lidé evidovaní na ÚP ve věku 15 – 64 let a ve jmenovateli bude pracovní síla nahrazena celkovým 

počtem obyvatel v tomto věku z bilance obyvatel.
38

 

Srovnání původní míry registrované nezaměstnanosti ve srovnání s novým ukazatelem podílem 

nezaměstnaných 15 – 64 let znázorňuje níže uvedený graf.  

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Grafické srovnání původní míry nezaměstnanosti s novým ukazatelem 

(Zdroj: převzato z
39

) 

  

 

                                                 

38
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Změna výpočtu ukazatele registrované nezaměstnanosti. Czso.cz [online]. [cit. 

2014-04-05]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zmena_vypoctu_ukazatele_registrovane_nezamestnanosti20121107 

39
 Tamtéž. 
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2.2.2 Přirozená míra nezaměstnanosti 

 

Přirozená míra nezaměstnanosti je jedním z ekonomických ukazatelů, kterého je dosaženo, když je 

ekonomika v dlouhodobé rovnováze. V takovém případě země optimálně využívá své zdroje a 

ekonomika je ponechána sama sobě, tudíž je její vývoj rovnovážný. Výsledkem je přirozené tempo 

růstu HDP, přirozená míra zaměstnanosti a přirozená míra nezaměstnanosti.
40

 

Koncept přirozené míry se vyvíjel dlouhou dobu a nyní je tento ukazatel dáván do souvislosti 

s inflačním vývojem v ekonomice, kdy platí, že ve stavu přirozené míry nezaměstnanosti je inflace 

stabilní. To dle Jurečky vychází ze stavu NAIRU, z angl. non-accelerating inflation rate of 

unemployment, tedy míra nezaměstnaných neurychlující inflaci. V podstatě popisuje stav, který 

jsem již výše zmiňoval, kdy jsou pracovní zdroje optimálně využívány a při daných mzdových 

sazbách jsou zaměstnáni všichni lidé, kterým tato sazba vyhovuje.
41

 

Přirozená míra nezaměstnanosti není ani optimální míra nezaměstnanosti, ani není neměnná. Jde 

pouze o nejnižší udržitelnou míru nezaměstnanosti, které lze v tržní ekonomice dosáhnout, aniž by 

hrozilo riziko akcelerace inflace.  

Z tohoto konceptu vyplývá, že i když je míra nezaměstnanosti na úrovni přirozené míry, přesto je 

trh kvůli určitým faktorům neustále v pohybu. Mezi tyto obecné faktory lze uvést: 

- hledání práce z důvodu frikční a strukturální nezaměstnanosti vyžaduje určitý čas, 

- nepružné nominální mzdy, kdy platí, že se reálné mzdy nedokáží rychle přizpůsobit 

poptávce po práci.  

 

Mezi konkrétní faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti lze uvést: 

- demografickou skladbu obyvatelstva a její vývoj, 

- pojištění osob v nezaměstnanosti, 

- minimální mzdu, 

- systém rekvalifikace, 

- systém přesné a zejména včasné evidence volných pracovních míst a jiné.
42

 

 

                                                 

40
 TRHLÍKOVÁ, J. Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání: šetření 

mladistvých, kteří jsou po ukončení základní školy evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce ČR. 2004. s. 

15 – 20. 

41
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 141 – 142. 

42
 Tamtéž. s. 142. 
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2.2.3 Nezaměstnanost a inflace 

 

Hlavními makroekonomickými problémy, které jsou neustále řešeny ekonomy, je nezaměstnanost a 

inflace. To jsou problémy, které brzdí plynulý ekonomický růst, jenž je hlavním cílem hospodářské 

politiky. Nezáleží na tom, jaká ekonomická škola problém řeší, a i přesto mají vždy společný cíl. To 

je udržení přijatelné míry nezaměstnanosti, nejlépe na úrovni přirozené míry a dále regulace cenové 

stability neboli regulace růstu inflace.  

V případě, že se ekonomika nachází blízko potenciálního produktu, existuje následující vztah mezi 

inflací a nezaměstnaností. Pokud chceme snížit nezaměstnanost, je potřeba zvýšit mzdovou sazbu, 

v jiném případě dají lidé přednost volnému času. Růst mezd však znamená zvýšení nákladů pro 

firmy, což se musí projevit v cenách produktů. Pokud zvýší ceny všechny firmy, má to za následek 

růst cenové hladiny. V takovém případě se omezí produkce firem, nezaměstnanost se vrátí na svou 

původní hladinu, nicméně cena zůstane vyšší.  

Vztah mezi inflací a nezaměstnaností je podstatněji komplikovanější a to hlavně kvůli tomu, že 

existuje více typů, které mají své vlastní příčiny a vyžadují různá hospodářskopolitická opatření. 

Důkaz, že vztah mezi těmito ekonomickými ukazateli skutečně existuje, podal jako první A. W. 

Phillips. Dokázal, že vzájemný vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou změny nominální mzdy 

je inverzní. To dokazuje svou tzv. mzdovou Phillipsovou křivkou (PC).  

„Základní závěr, který z prací A. W. Phillipse vyplývá, je, že existuje substituce mezi mzdovou 

inflací a nezaměstnaností. Ze znázornění je patrné, že čím nižší je míra nezaměstnanosti, tím vyšší 

je mzdová inflace a naopak. Při míře nezaměstnanosti rovnající se přirozené míře je mzdová inflace 

nulová.“
43

 

 

 

 

 

                                                 

43
 PAULÍK, T. Makroekonomie A. 2001. s. 197. 
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Obrázek 5: Původní Phillipsova křivka 

(Zdroj: převzato z
44

) 

 

PC je téma, které bylo dlouhou dobu diskutováno a vyvolalo spoustu rozporuplných stanovisek. 

Jelikož jiní ekonomové zastávali názor, že PC nesplňuje její účel, začali ji modifikovat. V původní 

mzdové PC P. A. Samuelson a R. M. Solow nahradili míru mzdové inflace mírou cenové inflace. 

Výsledkem jejich teorie je tzv. krátkodobá Phillipsova křivka (SRPC). Ta vyjadřuje inverzní vztah 

mezi mírou růstu inflace a mírou růstu nezaměstnanosti. SRPC znázorňuje, že je žádoucí nízká míra 

nezaměstnanosti doprovázena nežádoucí vysokou mírou inflace a naopak.
45

 

Dle Jurečky z této modifikace vyplývá, že: „Čím je Phillipsova křivka strmější, tím je snížení 

nezaměstnanosti „vykoupeno“ vyšší inflací a naopak: čím je Phillipsova křivka plošší, tím jsou 

inflační náklady snížení nezaměstnanosti nižší.“
46

 

 

 

 

Obrázek 6: Samuelsonova a Solowowa verze Phillipsovy křivky 

(Zdroj: převzato z
47

) 

                                                 

44
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 150. 

45
 PAULÍK, T. Makroekonomie A. 2001. s. 196 – 197. 

46
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 152. 
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Dalším, kdo zkoumal vztahy vyplývající z PC, byl M. Friedman (in Jurečka, 2010). Ten popsal PC 

v souvislosti s přirozenou mírou nezaměstnanosti. Friedmanova koncepce přirozené míry 

nezaměstnanosti předpokládá následující: „… dochází-li k výkyvům v ekonomice, které si vynucují 

uplatňování fiskální nebo monetární politiky, lze krátkodobě ekonomiku ze stavu přirozené míry 

nezaměstnanosti vychýlit. Avšak v dlouhém období dojde pouze ke zvýšení inflace a ekonomika se 

bude stále vracet k přirozené míře nezaměstnanosti.“
48

 To vedlo Friedmana k tomu, že začal 

odlišovat krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovu křivku.  

Na následujících obrázcích je znázorněna krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka. Můžeme 

vidět, že krátkodobá PC připouští substituci inflace a nezaměstnanosti a má klasický tvar, kdežto 

dlouhodobá PC je vertikála na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Krátkodobá PC     Obrázek 8: Dlouhodobá PC 

(Zdroj: převzato z
49

) 

 

2.2.4 Rizikové skupiny nezaměstnaných 

 

Rizikové skupiny nezaměstnaných jsou skupiny obyvatelstva, které vykazují určité rizikové znaky 

pro naleznutí nového pracovního místa. Dle Buchtové platí, že: „…uplatnění člověka na trhu práce 

je podmíněné řadou charakteristik (věk, zdravotní stav, vzdělání, osobnostní předpoklady, pohlaví, 

příslušnost k etnické skupině), které vyčleňují skupiny lidí s větším rizikem ztráty práce a předurčují 

                                                                                                                                                                  

47
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 152. 

48
 Tamtéž. s. 152.  

49
 JUREČKA, V. Makroekonomie. 2010. s. 156. 
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je pro dlouhodobou nezaměstnanost. Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku opakované 

nezaměstnanosti.“
50

 

Nezaměstnanost ohrožuje nejvíce právě tyto skupiny, a proto by měla politika zaměstnanosti 

zaměřena především na ně. V ČR k těmto skupinám aktuálně řadíme mladé lidi, resp. absolventy 

škol, ženy, a to především ženy s dětmi, zdravotně postižené občany, starší obyvatele ve věku 

kolem 50 let, lidé s nízkým vzděláním. Dále do jedné z těchto rizikových skupin řadí Buchtová i 

romské etnikum a přicházející imigranty. Tato kapitola se věnuje definováním každé této jednotlivé 

rizikové skupině.  

 

 

Absolventi SŠ a VŠ do třiceti let 

 

Mladí absolventi, kteří se ucházejí o své první pracovní místo, jsou jistě v porovnání s jinými 

uchazeči o zaměstnání v nevýhodě. Je to především kvůli absenci zkušeností, které neměli možnost 

získat, a také je důležité brát v potaz, že prozatím nezískali ani pracovní návyk.  

Samotnou definici absolventa zákon o zaměstnanosti neuvádí, nicméně § 33 tohoto zákona uvádí 

uchazeče, kterým je potřebné věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, a jsou jimi: 

- fyzické osoby do 20 let věku, 

- a fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 

měsíců.
51

 

Buchtová uvádí, že v současné době je míra nezaměstnanosti právě absolventů škol velmi rozvinutá 

a že každý pátý absolvent v ČR zůstává bez pracovního místa. 

I přesto, že se zdá, že tato skupina by neměla mít problém s nalezením zaměstnání, je tomu naopak 

a nepostihuje tento problém zdaleka pouze ČR. Ve většině zemí OECD je míra nezaměstnanosti, 

právě mladých lidí, zhruba dvakrát vyšší než v celkové populaci.  

U mladých lidí dlouhodobá nezaměstnanost může rychle přerůst v nezájem o práci, a pokud si tato 

skupina obyvatelstva neosvojí potřebné pracovní návyky, nebudou schopni pracovat ani 

v dospělosti a to může vést k sociálněpatologickému chování a k následnému vyřazení ze 

společnosti.
52
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Starší lidé 

 

Zřejmě nejtíživěji nesou ztrátu zaměstnání lidé ve věku 41 – 50 let. Buchtová uvádí: „Tyto skupiny 

pracovníků provázely pocity bezradnosti, spojené se strachem, psychickou tenzí, nejistotou a 

postupnou ztrátou sebedůvěry. Spolu s pracovní rezignací se projevila i rezignace na společenskou 

aktivitu.“
53

 

Ve většině případů si lidé uvědomují blížící se stáří a tím i vědomí odpovědnosti za rodinu a řada 

z nich tak musí čelit krizi základních jistot. Pravdou je, že pro zaměstnavatele je starší pracovník 

horší investicí než pracovník mladší, který je na rozdíl od staršího plný nových nápadů a změn. 

Starší zaměstnanec tím získá pocit neuspokojení a nevyužití. Jednou z možností jak se v pozdním 

stadiu kariéry vypořádat se s nezaměstnaností je možnost samostatného podnikání. To však 

v mnoha případech s sebou přináší velká rizika.  

I když se může zdát, že starší pracovníci mají více zkušeností a tudíž by měli výhodu nad mladšími 

uchazeči, dle Buchtové je tomu právě naopak: „Ukazuje se, že mnozí zaměstnavatelé přistupují 

k uchazečům vyššího věku s předsudky o frontálním snížení výkonových schopností ve střední 

dospělosti, tedy z úhlu pohledu překonaného deficitního modelu, a nedoceňují hodnotu zkušeností a 

odpovědnosti starších pracovníků.“
54

 

 

Ženy 

 

Zaměstnanost žen je závažným celosvětovým problémem. Je to především proto, že je složité 

skloubit povinnosti mateřské a pracovní. Navíc zaměstnavatele mnohdy upřednostňují mužskou 

pracovní sílu pro její větší územní mobilitu a nevázanou k domácnosti, především k dětem. U matek 

s malými dětmi navíc hrozí časté pracovní absence, které by mohly narušovat plynulý pracovní 

proces. Právě to jsou důvody, které způsobují jejich negativní hodnocení a snižují ochotu je 

přijmout do pracovního poměru. Bohužel však kvůli tomu, jsou ekonomicky ohroženy neúplné 

rodiny, resp. matky samoživitelky.  

Ženy někdy stojí před postavením čemu dát přednost, zda mateřství anebo kariéře. To může být 

vnímáno, jako diskriminující a obzvlášť to může být vnímáno u žen ve věku 45 let, které prožívají 

zvýšení stres ze ztráty zaměstnání a blížícího se důchodového věku.  
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Zdravotně postižení lidé 

 

Tato skupina obyvatelstva často neřeší v souvislosti s nezaměstnaností pouze problémy 

ekonomické, ale především problémy sociální a psychické a mnohdy řeší problém smyslu života. 

Tyto problémy samozřejmě závisí na konkrétní nemoci a psychice člověka.  

Zákon o zaměstnanosti uvádí, že osobám se zdravotním postižením je nutné poskytovat zvýšenou 

ochranu na trhu práce. A dále uvádí, že se jedná o fyzické osoby, které jsou: 

- orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni, 

- orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo v druhém stupni. 

Přičemž musí tyto osoby prokazovat danou skutečnost posudkem nebo potvrzením orgánem 

sociálního zabezpečení.
55

 

Kvůli stále většímu důrazu na produktivitu práce a výkon má tato skupina čím dál menší šanci 

uplatnit se dle svých představ na trhu práce. Úřady práce evidují stále více uchazečů řadící se právě 

do této skupiny obyvatelstva a jejich počet několikanásobně převyšuje počet uchazečů o zaměstnání 

bez zdravotního postižení. Často se registrováním na ÚP dostanou do těžké životní situace a pro 

jejich rodiny to znamená starost o nezaměstnaného postiženého člena rodiny.  

 

Lidé bez kvalifikace      

 

Tato skupina nezaměstnaných tvoří nejvíce početnou skupinu registrovanou na ÚP. Jedná se 

především o uchazeče s ukončeným pouze základním vzděláním a tudíž s chybějící jakoukoliv 

kvalifikací. Hlavním problémem této skupiny je jejich obtížná vzdělavatelnost s často nevhodnými 

předpoklady a téměř žádný zájem o zaměstnání.  

Úroveň kvalifikace a profesionální dovednosti zaměstnavatelné vždy u uchazečů o zaměstnání 

vyhledávají. Více dovedností totiž znamená větší možnost volby pro zaměstnavatele. Proto o 

pracovníky s nízkou, či žádnou kvalifikací není a ani nebude zájem a tito lidé se stanou potenciální 

destruktivní silou a kriminálním podhoubím společnosti.
56

    

Zajímavé šetření bylo provedeno v roce 2006, které se zaměřilo na mladistvé, s ukončeným 

základním vzděláním a registrovaných na ÚP. Z tohoto šetření vyplynulo, že rodinné a sociální 

zázemí u nezaměstnaných lidí, kteří mají ukončenou pouze ZŠ, se vzhledem k většinové společnosti 

vyznačuje určitými specifickými znaky. Těmi jsou např. neúplnost rodin a nízká úroveň vzdělání 

rodičů spojená s vysokou a často dlouhodobou nezaměstnaností a špatnou finanční situací. Z toho 
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můžeme vyvodit, že rodiny, z nichž tito mladí nezaměstnaní pochází, patří do poměrně homogenní 

kategorie ve společnosti. To samozřejmě neznamená, že uvnitř této kategorie neexistují významné 

rozdíly a že lidé, kteří z těchto rodin pochází, nemají jiné vzdělávací ambice než jejich rodiče.
57

                                                                   

 

2.2.5 Boj s nezaměstnaností 

 

S nezaměstnaností bojují všechny vlády a její snížení je jedním z hlavních bodů v programech 

všech politických stran. Tato činnost se provádí prostřednictvím tzv. politiky zaměstnanosti. 

Charakteristika politiky zaměstnanosti je různá. Osobně se ztotožňuji s definicí Haláskové, která 

říká: „Politika zaměstnanosti sama nezasahuje do působnosti trhu práce na mikroúrovni. Tzn. počet 

pracovníků, výkonnost, výdělky, kvalifikační nároky atd. jsou v kompetenci trhu. Usiluje sice o 

přímé ovlivnění vztahů mezi nabídkou a poptávkou, ale spíše ji ve smyslu rovnováhy podporuje a 

dolaďuje, aniž by trh práce zásadním způsobem modifikovala. Rozhodující vliv na rovnováhu trhu 

práce přísluší hospodářské politice a jejím opatřováním směřujícím k podpoře ekonomického růstu 

a tvorbě pracovních míst.“
58

 

Politika zaměstnanosti se zaměřuje především na:  

- rozvoj infrastruktury na trhu práce, a to prostřednictvím úřadů práce či jinými 

zprostředkovateli práce, kteří se soustřeďují hlavně na dokonalejší informovanost o volných 

pracovních místech a také o uchazečích o práci; 

- podporu vytváření nových pracovních míst a pracovních činností; 

- zvýšení adaptability a mobility pracovní síly; 

- zabezpečení životních podmínek pro nezaměstnané formou dávek a podpor 

v nezaměstnanosti.  

Vše výše uvedené, kromě posledního bodu, patří do tzv. aktivních nástrojů politiky zaměstnanosti. 

Dalším druhem nástrojů jsou tzv. nástroje pasivní. Oba druhy nástrojů jsou popsány v následujících 

kapitolách.  

Hlavní strategií státní politiky zaměstnanosti je systémové vytváření komplexu účinných opatření 

působících jako prevence vzniku a růstu nezaměstnanosti. Ty jsou realizovány prostřednictvím tzv. 

programových cílů.  
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Činnosti, které vedou ke snižování nezaměstnanosti, jsou cílem nejen politiky zaměstnanosti, ale 

také hospodářské politika, která s ní jde ruku v ruce. Na tu lze, ve spojitosti s nezaměstnaností, 

nahlížet ze dvou hledisek. Tím prvním je makroekonomická hospodářská politika. Cílem je 

podpořit ekonomický růst a v souvislosti s tím i tvorba pracovních příležitostí. Dosah těchto 

opatření je většinou široký. Druhým hlediskem je politika zaměřená na trh práce. Cílem je 

stimulovat především zaměstnanost a eliminovat nezaměstnanost. A to tím, že se snaží ovlivnit 

přímo stranu poptávky na pracovním trhu.
59

 

 

2.2.5.1 Aktivní nástroje 

Aktivní politika zaměstnanosti se zaměřuje především na uchazeče o zaměstnání a na zaměstnané 

osoby, jejichž pracovní poměr může být ohrožen. Snaží se aktivně přistupovat k řešení dané situaci 

vzniklé ztrátou zaměstnání. Jejím cílem je hlavně návrat do zaměstnání a předcházení 

nezaměstnanosti. Dále napomáhá strukturálním změnám, sociálně-ekonomickému rozvoji 

v regionech, podporuje zaměstnavatele v hledání nových forem a metod aktivního využívání 

lidských zdrojů a především se snaží o snižování finanční náročnosti státního rozpočtu na pasivní 

politiku zaměstnanosti. Nástroje, kterými plní všechny tyto funkce jsou tzv. aktivními nástroji 

politiky zaměstnanosti.  

 

Aktivní nástroje politiky zaměstnanosti jsou zabezpečovány Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR ve spolupráci s úřady práce. Samotný zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v §104 odst. 2 

mezi tyto nástroje řadí: 

- rekvalifikace, 

- investiční pobídky 

- veřejně prospěšné práce, 

- společensky účelná pracovní místa, 

- překlenovací příspěvek, 

- příspěvek na zapracování, 

- příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.
60

 

Dalšími opatření, která jsou dle zákona řazena do aktivní politiky zaměstnanosti jsou poradenství a 

zprostředkování zaměstnání, zabezpečované krajskými pobočkami Úřadů práce, podpora 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a cílení programy k řešení zaměstnanosti.
61
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Charakteristika jednotlivých aktivních nástrojů politiky zaměstnanosti je uvedena níže.  

 

Rekvalifikace 

Rekvalifikaci neboli získání nových kvalifikací, zvýšení, rozšíření či prohloubaní dosavadních 

kvalifikací může provádět pouze instituce s akreditací udělenou Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. Zákon uvádí jako nástroj politiky zaměstnanosti rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání, 

zájemců o zaměstnání a rekvalifikaci zaměstnanců. Na základě dohody mezi příslušným Úřadem 

práce a institucí provádějící rekvalifikaci hradí náklady spojené s rekvalifikací Úřad práce.  

 

Investiční pobídky 

V případě investičních pobídek se jedná o hmotnou podporu zaměstnavatelů, kteří vytváří nová 

pracovní místa anebo školí a rekvalifikují nové zaměstnance. Tato podpora může být poskytnuta 

pouze zaměstnavatelům, kteří uvedené podmínky vykonávají v územních oblastech, kde je míra 

nezaměstnanosti na vysoké úrovni.  

 

Veřejně prospěšné práce 

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o : „…časově omezené pracovní příležitosti 

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

nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně 

prospěšných institucí…“
62

 I v tomto případě může Úřad práce zaměstnavateli poskytnout příspěvek.  

 

Společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek 

Tato pracovní místa jsou zřizovány zaměstnavateli a obsazovány uchazeči o zaměstnání, kterým 

nelze žádným jiným způsobem zajistit pracovní uplatnění. Dále se jedná o pracovní místa, která si 

uchazeči o zaměstnání zřídí za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Práce tyto OSVČ 

mohou požádat o tzv. překlenovací příspěvek. Jedná se o příspěvek, který musí být použit na 

provozní náklady. Je poskytován po dobu maximálně pěti měsíců.  

 

Příspěvek na zapracování 

Tento příspěvek je vyplácen na základě dohody mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem, který 

přijímá nového zaměstnance do pracovního poměru. 
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Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Tento příspěvek je poskytován na základě dohody s Úřadem práce pouze zaměstnavatelům, kteří 

přechází na nový podnikatelský program a kvůli tomu nemohou zaměstnancům zabezpečit práci 

v daném rozsahu týdenní pracovní doby. V současné době je poskytován maximálně šest měsíců a 

jeho výše nepřesahuje 4 000,-Kč za měsíc na jednoho zaměstnance.  

 

2.2.5.2 Pasivní nástroje 

Hlavní funkcí pasivní politiky zaměstnanosti je poskytovat nezaměstnaným po určitou dobu 

kompenzaci za ztrátu příjmu. Jedná se tedy o hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nebo také 

vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Existují dvě formy podpory příjmu v nezaměstnanosti:  

- pojištění v nezaměstnanosti, které je vyjádření systémem podpor v nezaměstnanosti; 

- státní podpora v nezaměstnanosti, která je vyjádřená systémem sociálních dávek.
63

 

Samotné vyplácení těchto podpor je založeno na příspěvcích zaměstnavatelů, zaměstnanců a na 

podpoře státu. Výše je určena procentem z poslední mzdy a je poskytována bez ohledu na jiné 

příjmy, např. z pronájmu majetku apod.  

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má pouze ten uchazeč o zaměstnání, který získal v období 

bezprostředně předchozích dvou let zaměstnáním či jinou výdělečnou činností dobu důchodového 

pojištění, a to minimálně 12 měsíců. Výše této podpory se stanovuje z průměrného čistého 

měsíčního výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního 

vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 měsíc a to první dva měsíce 65%, 

další 2 měsíce 50% a po zbytek podpůrčí doby 45%. Pokud byl pracovní poměr ukončen výpovědí 

ze stran zaměstnance či dohodou, výše podpory je po celou dobu ve výši 45% z výše uvedené 

mzdy. Naopak nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který v posledních 

6 měsících před zařazením do evidence uchazečů opakovaně sám ukončil pracovní poměr nebo se 

kterým byl v tomto období rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně.
64

 

Vyplácení státní podpory v nezaměstnanosti se váže na tzv. sociální potřebnost. Je tedy 

poskytována na základě uznání potřebnosti. Jeho výše nezávisí na předchozím výdělku, ale 

garantuje určitou minimální úroveň příjmu a doba poskytování je neomezena.  
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3 ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE KARVINÁ 

3.1 Charakteristika okresu Karviná 

 

Okres Karviná leží na severovýchodě Moravskoslezského kraje a vznikl v roce 1960, kdy došlo 

k rozdělení republiky na menší celky. Do konce roku 2006 měřil po obvodu 136,6 km a tvořily jej 

na severu 71,6 km dlouhá hranice s Polskem a 65 km hranic okresních, a to s Ostravou, Frýdkem 

Místkem a Opavou. 62 % hranic tvoří vodní plochy. Celkem zaujímal rozlohu 347,3 km
2
. Od 1. 1. 

2007 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 513/2006 Sb. v rámci změny správních 

obvodů úřadů práce k převedení obce Horní Bludovice (dříve okres Frýdek Místek). Uvedená obec 

byla začleněna pod mikroregion Havířovsko. Jejím začleněním se zvětšila rozloha okresu na 356,3 

km
2
. Je čtvrtým nejmenším okresem v ČR a za okresem Ostrava – město je druhým nejmenším 

v kraji. 

V současné době se okres skládá ze 17 obcí, z nichž 7 má statut města. Mezi pět největších měst 

řadíme Bohumín, Karviná, Český Těšín, Orlová a Havířov. Právě ty v roce 2003 staly středisky 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem. Největší v počtu 

obyvatel je město Havířov, který má přes 82 tisíc občanů a Karviná, jejíž počet obyvatel sahá k 61 

tisícům obyvatel.
65

 

Okres Karviná je charakteristický malou rozlohou, ale vysokou hustotou obyvatel na 1 km
2
, která 

do konce roku 2006 obsahovala 796 osob, čímž se řadila po městech s tzv. krajskou působností 

(Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) na 5. místo v republice. Po přičlenění obce Horní Bludovice se počet 

obyvatel na 1 km
2
 mírně snížil a za rok 2012 činí 738 osob. 

Dle oficiálního údaje z ČSÚ o počtu obyvatelstva bylo ke dni 31. 12. 2012 v okrese 260 919 

obyvatel. Na celkovém počtu 10 516 125 obyvatel ČR se ke stejnému datu podílelo obyvatelstvo 

okresu 2,48 %, na celkovém počtu 1 226 602 obyvatel Moravskoslezského kraje pak 21,27 %. V 

rámci ČR se pak okres zařadil na 4. místo po hl. městě Praze, Brně-městě a Ostravě. 

Průměrný věk obyvatelstva v roce 2012 činil 41,6 let, což bylo o 0,3 roku více než před rokem. U 

žen byl o 1,5 roku vyšší a představoval 43,1 let. Muži dosáhli průměrného věku 40 let. 

V uplynulých 200 letech měl pro okres nezpochybnitelný význam především těžební průmysl. Ještě 

počátkem 90. let se těžilo více než 15 miliónů tun pouze v okrese Karviná. V několika posledních 

letech se objem pohyboval kolem 11 miliónů tun, přičemž okres Karviná se na něm, např. v roce 
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2012, podílel 10,26 miliony tun. Zásoby černého uhlí OKD k 1. 1. 2012 dosahovaly 195 miliónů 

tun. V uplynulých letech docházelo k mnohým změnám, mezi něž patřilo rozdělení původní 

akciové společnosti OKD, vznik nových nástupnických subjektů, změny vlastníků.
66

 

 

Následující obrázek představuje grafické znázornění okresu Karviná.  

 

 

 

Obrázek 9: Mikroregiony okresu Karviná 

(Zdroj: převzato z
67

) 

 

Podle Zprávy o situaci na trhu práce v Karvinském regionu v roce 2013 vydané kontaktním 

pracovištěm v Karviné je nejvyšší zaměstnanost u subjektů ve zpracovatelském průmyslu a 

v odvětví těžby a dobývání. Mezi pět nejvýznamnějších zaměstnavatelů v tomto okrese patří: 

- OKD, a.s. závod Důl Karviná (těžba a úprava černého uhlí); 

- OKD, a.s. závod Důl ČSM (těžba a úprava černého uhlí); 

- OKD, a.s. závod Důl Darkov (těžba a úprava černého uhlí); 

- BONATRANS GROUP a.s. (výroba železničních lokomotiv a vozového parku); 

- Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace (ústavní zdravotní péče). 
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Mezi další významné zaměstnavatele jsou považovány: 

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (ústavní zdravotní péče);  

- Česká pošta, s.p. (poštovní služby); 

- České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel, PJ Bohumín (osobní železniční meziměstská 

doprava); 

- Shimano Czech republic, s.r.o. (výroba jízdních kol); 

- Kaufland Česká republika v.o.s. (maloobchod). 

 

3.1.1 Silné a slabé stránky okresu Karviná 

 

Z hlediska efektivní analýzy okresu Karviná je nutné zohlednit silné a slabé stránky tohoto okresu. 

Níže jsou uvedeny silné stránky, mezi které patří: 

- komunikace – široká síť, sousedství s okresy Frýdek Místek, Ostrava, Opava; 

- poloha – hranice s Polskem, potencionální trh; 

- turistika – blízkost pohoří Beskyd, Těrlická přehrada, Lázně Darkov; 

- pracovní síla – dostupná a kvalifikovaná – vysoký podíl vyučených uchazečů, příznivá 

věková struktura, podíl osob v produktivním věku stále vyšší než republikový i krajský 

průměr, nižší průměrné výdělky, široká síť vzdělávacích zařízení; 

- energie – místní dostupné zdroje (elektrická energie, uhlí, teplo); 

- spolupráce – fungující komunikace a spolupráce orgánů a institucí v rámci okresu 

s konkrétními výstupy a výsledky; 

- průmyslové zóny – již fungující průmyslová zóna v Karviné na Novém poli, průmyslová 

zóna Pod Zelenou v Českém Těšíně a průmyslová zóna František v Horní Suché. Bez efektu 

vzniku nových pracovních míst pro orlovský mikroregion je již několik let nevyužívána 

průmyslová zóna Žofie v Orlové, které je jako jediná v soukromých rukou. 

Naopak mezi slabé stránky okresu Karviná lze zařadit: 

- životní prostřední – plochy zdevastované poddolováním, znečištěné ovzduší a voda, 

částečně zanedbané oblasti; 

- zdravotní stav – vysoká úmrtnost, jedna z nejvyšší nemocnosti a úrazovosti v republice; 

- infrastruktura – nedokončená plynofikační síť, místy nedostačující kapacity ČOV a rozvodů 

elektrické energie, zatím plně nezprovozněné napojení na dálniční sít ČR; 
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- obyvatelstvo, pracovní síla – menší zájem o málo placenou práci především u mužů a 

zaměstnanců původně zaměstnaných v těžkém průmyslu, nižší podíl absolventů vysokých 

škol, vyšší kriminalita, soustředění obyvatelstva na malých plochách bez dostatečné 

infrastruktury; 

- průmysl – i přes značné změny ve struktuře okresu je zaměstnanost nadále ovlivňována 

těžkým průmyslem (především těžebním), na němž ještě stále závisí vysoký počet obyvatel 

okresu i podnikatelských subjektů malého a středního charakteru, které důlním závodům 

zabezpečují „neproduktivní“ činnosti převážně na povrchových pracovištích. Při 

restrukturalizaci těžkého průmyslu značně klesl počet pracovních míst v okrese. Úbytek míst 

v těžkém průmyslu není stále adekvátně pokryt novými pracovními místy v lehkém 

průmyslu, službách a obchodu, což se odráží v jednom z nejvyšších počtů nezaměstnaných 

v rámci republiky.; 

- podnikání – nedostatek dlouhodobého investičního kapitálu, nižší úroveň platební disciplíny 

v dodavatelských a odběratelských vztazích, mnohdy nepříznivá ekonomická situace. 

 

3.2 Vývoj a struktura zaměstnanosti v okrese Karviná 

V této kapitole jsou podrobněji vyhodnoceny informace z oblasti zaměstnanosti za subjekty s 26 a 

více zaměstnanci, v některých případech jsou použity také rozšířené údaje o subjektech s 20 a více 

zaměstnanci. Údaje o zaměstnanosti za subjekty s počtem do 19 zaměstnanců vedené Českou 

správou sociálního zabezpečení nebyly poskytnuty a jejich absence se datuje již od roku 2009. 

 

3.2.1 Zaměstnavatelé  

 

Kontaktní pracoviště krajské pobočky ÚP ČR v Karviné zajistilo k 31. 12. 2013 údaje o 

zaměstnanosti od 432 zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali 20 a více osob a byli monitorováni přímo 

ÚP. Původní přehled o počtech zaměstnavatelů lze vyplnit pouze v části zaměstnavatelů s 20 a 26 a 

více zaměstnanci: 
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Ukazatel 
Stav k datu 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Zaměstnavatelé s 20 a více zaměstnanci x 468 449 432 

Zaměstnavatelé s 26 a více zaměstnanci 414 402 385 370 

Zaměstnavatelé s 1 - 25 zaměstnanci x x x x 

Celkový počet zaměstnavatelů x x x x 

 

Tabulka 1: Vývoj počtu zaměstnavatelů v okrese Karviná v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: zpracováno dle
68

) 

 

Následující přehled zachycuje počet a podíl zaměstnavatelů v širším členění. I zde však lze údaje 

doplnit pouze za subjekty se stavem 20 a více zaměstnanců. 

 

 

Skupina dle velikosti 
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Absolutně v % Absolutně v % Absolutně v % Absolutně v % 

1. 1 - 49* x x x x x x x x 

  20 - 49** 248 x 246 x 227 x 214 x 

  26 - 49** x x 180 x 163 x 152 x 

2. 50 - 249 193 x 179 x 179 x 176 x 

3. 250 a více 44 x 43 x 43 x 42 x 

Celkem x x x x x x x x 

   z řádku 3: 250-499 27 61,36 27 62,79 28 65,12 24 57,14 

   z řádku 3: 500-999 11 25 10 23,26 10 23,26 13 30,95 

   z řádku 3: 1000-4999 6 13,64 6 13,95 5 11,63 5 11,91 

   z řádku 3: 5000 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabulka 2: Počty zaměstnavatelů dle velikostních skupin v letech 2010 – 2013 

(Zdroj: zpracováno dle
69

) 

 

Srovnávat počty subjektů je možné pouze u monitorované skupiny s 20 a více zaměstnanci, neboť 

údaje o subjektech se stavem nižším než 20 zaměstnanců nejsou dle ÚP k dispozici již 4 léta. 
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 Tamtéž. 

* nezjištěno 

** přidané řádky za firmy, které podaly informace 20-49 a 26-49 
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Srovnání za období 2010-2011 

Meziročně se počet zaměstnavatelů u skupiny s 26-49 zaměstnanci snížil o 17 subjektů. U skupin 

s 20-49 snížil o 2 subjekty a o 14 subjektů u skupiny s 50-249 osobami. U skupiny s 250 a více 

zaměstnanci se počet subjektů snížil o 1. Z dalšího členění vyplývá, že pokles o 1 subjekt se vyskytl 

jen u skupiny s 500-999 zaměstnanci. U zbývajících skupin nedošlo ke změnám. Více než 5 000 

zaměstnanců neměl v okrese žádný subjekt.  

 

Srovnání za období 2011-2012 

Meziročně se počet zaměstnavatelů u skupiny s 26-49 zaměstnanci snížil o 17 subjektů. U skupin 

s 50-249 a 250 a více zaměstnanci se počet subjektů nezměnil. Z dalšího členění skupiny subjektů 

s 250 a více zaměstnanci vyplývá, že pokles o 1 subjekt zaznamenala skupina s 1000-4999 

zaměstnanců. U skupiny s 500-999 zaměstnanců zůstal počet stejný a u skupiny s 250-499 

zaměstnanci byl dokonce zaznamenán nárůst o 1 subjekt. Více než 5 000 zaměstnanců neměl 

v okrese žádný subjekt.  

Srovnání za období 2012-2013 

Meziročně počet zaměstnavatelů u skupiny s 26-49 zaměstnanci snížil o 11 subjektů. U skupiny 

s 50-249 zaměstnanci se počet zaměstnavatelů snížil o 3 a u skupiny s 250 a více zaměstnanci klesl 

o 1 subjekt. Z dalšího členění skupiny subjektů s 250 a více zaměstnanci vyplývá, že pokles o 4 

subjekty zaznamenala jediná skupina s 250-499 zaměstnanci, nárůst o 3 subjekty byl u skupiny 

s 500-999 zaměstnanci a stejný počet zůstal u skupiny 1000-4999 osob. Více než 5 000 

zaměstnanců neměl v okrese žádný subjekt. 

 

3.2.2 Zaměstnanost  

 

Ke dni 31. 12. 2010 dosáhla zaměstnanost u 485 zaměstnavatelů s 20 a více zaměstnanci výše 

56 206 osob, což ve srovnání s koncem roku 2009 bylo o 798 osob, tj. o 1,4 %, méně. 

Ke dni 31. 12. 2011 dosáhla zaměstnanost u 468 zaměstnavatelů s 20 a více zaměstnanci výše 

55 663 osob, což bylo o 543 osob, tj. o 1 %, méně než před rokem k 31. 12. 2010. 

Ke dni 31. 12. 2012 dosáhla zaměstnanost u 449 zaměstnavatelů s 20 a více zaměstnanci výše 

53 715 osob. Ve srovnání se stavem zaměstnanců k 31. 12. 2011 klesla v této skupině o 1 948 osob, 

tj. o 3,5 %. 

Ke dni 31. 12. 2013 dosáhla zaměstnanost u 432 zaměstnavatelů s 20 a více zaměstnanci výše 

52 130 osob, což bylo o 1 585 osob, tj. o 3 %, méně než před rokem k 31. 12. 2012.  



44 

 

 

V následující tabulce je uvedena zaměstnanost u zaměstnavatelů ve dvou základních skupinách 

podle počtu zaměstnanců a počet OSVČ, kteří tuto činnost vykonávali. 

     

Ukazatel 
Stav k datu 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Zaměstnavatelé s 20 a více zaměstnanci 56206 55663 53715 52130 

Zaměstnavatelé s 26 a více zaměstnanci 54593 54176 52265 50740 

          

Osoby vykonávajících SVČ - registrovaní – Ova 14409 14607 14468 15051 

Osoby vykonávajících SVČ - hradící DP z HČ - Ka 8946 8955 8641 8180 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu zaměstnavatelů a OSVČ v okrese Karviná v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: zpracováno dle
70

) 

 

Srovnání za období 2010-2011 

Zaměstnanost u celostátně sledované skupiny firem s 26 a více zaměstnanci dosáhla výše 54 176 

osob. Meziročně klesla o 417 osob, tj. o 0,8 %. 

Z porovnání obou skupin vyplývá, že ve skupině s 20 a více zaměstnanci byla zaměstnanost o 1 487 

osob vyšší a počet zaměstnavatelů byl o 66 vyšší než u skupiny subjektů s 26 a více zaměstnanci. 

 

Srovnání za období 2011-2012 

Z porovnání obou skupin vyplývá, že ve skupině s 20 a více zaměstnanci byla zaměstnanost o 1 450 

osob vyšší a počet zaměstnavatelů byl o 64 vyšší než u skupiny subjektů s 26 a více zaměstnanci. 

Meziročně se tento rozdíl snížil o 37 osob. V průměru připadalo na 1 firmu u skupiny subjektů s 20 

a více zaměstnanci 120 osob, u skupiny s 26 a více zaměstnanci tento průměr dosahoval 136 osob. 

 

Srovnání za období 2012-2013 

Z porovnání obou skupin vyplývá, že ve skupině subjektů s 20 a více zaměstnanci byla 

zaměstnanosti o 1 390 osob vyšší a počet zaměstnavatelů byl o 62 vyšší než u skupiny subjektů s 26 

a více zaměstnanci. Meziročně se tento rozdíl snížil o 60 zaměstnaných a 2 zaměstnavatele. 

V průměru připadalo na 1 firmu u skupiny subjektů s 20 a více zaměstnanci 121 osob, u skupiny 
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s 26 a více zaměstnanci tento průměr dosahoval 137 osob. Meziročně došlo k nárůstu počtu všech 

osob vykonávajících SVČ. U OSVČ vykonávajících hlavní činnost (z toho 8 167 platících zálohy 

na DP) se jejich počet snížil o 461 osob, tj. o 5,3 %. 

Srovnávání zaměstnanosti v průběhu posledního roku v jiných velikostních skupinách dle kategorie 

ILO zachycuje následující přehled. 

 

Skupina dle velikosti 
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Absolutně v % Absolutně v % Absolutně v % Absolutně v % 

1. 1 - 49* x x x x x x x x 

  20 - 49** 7975 x 8087 x 7470 x 7023 x 

  26 - 49** x x 6609 x 6020 x 5633 x 

2. 50 - 249 18740 x 17645 x 17856 x 18170 x 

3. 250 a více 29491 x 29922 x 28389 x 26937 x 

Celkem x x x x x x x x 

   z řádku 3: 250-499 9434 31,99 9591 32,05 10071 35,48 8657 32,14 

   z řádku 3: 500-999 7299 24,75 6103 20,4 6922 24,38 8409 31,22 

   z řádku 3: 1000-4999 12758 43,26 14228 47,55 11396 40,14 9871 36,64 

   z řádku 3: 5000 a více 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

* nezjištěno 

       

 

** přidané řádky za firmy, které podaly informace 20-49 a 26-49 

 

Tabulka 4: Vývoj zaměstnanosti dle velikostních skupin v letech 2010 – 2013 

(Zdroje: zpracováno dle
71

) 

 

K 31. 12. 2010 bylo v okrese evidováno 8 946 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří 

vykonávali tuto činnost jako hlavní. Jejich počet byl o 83 osob, tj. o 0,9 %, nižší než před rokem. 

Vedlejší SVČ byla vykázána u dalších 5 463 osob. Celkový počet osob vykonávajících SVČ ve výši 

14 286 osob (používaný za kraj) se naopak meziročně zvýšil o 447 osob, tj. o 3,2 %. Z celkového 

počtu OSVČ mělo povinnost hradit zálohy na důchodové pojištění z výkonu hlavní činnosti 8 946 

osob a 1 256 osob z výkonu vedlejší činnosti, což představuje 71,4 % všech OSVČ vykonávající 

činnost. Z počtu všech osob SVČ bylo 1 257 osob se starobním důchodem, 29 osob s plným 

invalidním důchodem a 250 s ostatními druhy důchodů. 
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K 31. 12. 2011 bylo v okrese evidováno 8 955 osob samostatně výdělečně činných, kteří vykonávali 

tuto činnost jako hlavní. Jejich počet byl o 9 osob vyšší než před rokem. Vedlejší SVČ byla 

vykázána u dalších 5 652 osob. Celkový počet osob vykonávajících SVČ ve výši 14 607 osob se 

meziročně zvýšil o 198 osob, tj. o 1,4 %. Z celkového počtu OSVČ hradilo zálohy na důchodové 

pojištění celkem 10 186 osob, přičemž u výkonu hlavní činnosti to bylo 8 954 osob a 1 232 osob u 

výkonu vedlejší činnosti, což představuje 69,7 % všech OSVČ vykonávajících činnost. 

 

K 31. 12. 2012 bylo v okrese evidováno 8 639 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří 

vykonávali tuto činnost jako hlavní. Jejich počet byl o 314 osob nižší než před rokem. Vedlejší 

SVČ byla vykázána u dalších 5 827 osob. Celkový počet osob vykonávající SVČ ve výši 14 645 

osob (používaný za kraj) se meziročně snížil o 139 osob, tj. o 0,95 %. Z celkového počtu OSVČ 

hradilo zálohy na důchodové pojištění celkem 9 796 osob, přičemž u hlavní činnosti to bylo 8 641 

osob a 1 157 osob u výkonu vedlejší činnosti. Podíl hrazených představoval 66,9 % všech OSVČ 

vykonávajících činnost, což bylo o 2,8 % méně než před rokem. 

 

K 31. 12. 2013 bylo v okrese evidováno 8 180 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří 

vykonávali tuto činnost jako hlavní. Jejich počet byl o 461 osob nižší než na konci roku 2012. 

Vedlejší SVČ byla vykázána u dalších 5 871 osob, což bylo o 1 044 osob více než na konci roku 

2012. Celkový počet osob vykonávajících SVČ ve výši 15 051 osob (používaný v rámci kraje) se 

meziročně zvýšil o 583 osob, tj. o 4 %. Zálohy na důchodové pojištění hradilo 9 286 osob (u hlavní 

činnosti 8 167 osob, u vedlejší činnosti 1 119 osob). Počet všech osob s hrazenými zálohami se 

meziročně snížil o 510 osob, tj. o 5,2 %. Podíl OSVČ s hrazenými zálohami na DP činil 61,70 % 

všech OSVČ vykonávajících činnost, což bylo o 6 % méně než za rok 2012. 

 

3.2.3 Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech okresu Karviná 

 

V průběhu roku 2013 bylo v rámci monitorovací činnosti ÚP provedenou u zaměstnavatelů celkem 

18 šetření. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 se jejich počet zvýšil o 3. Následuje 

souhrnný přehled všech provedených šetření v průběhu let 2010 – 2013.  
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Počet všech 

šetření v letech 
Karvinsko Havířovsko Orlovsko Bohumínsko Českotěšínsko Celkem 

2010 5 3 1 2 1 12 

2011 22 11 2 3 3 41 

2012 4 2 0 7 2 15 

2013 3 11 0 0 4 18 

 

Tabulka 5: Monitoring zaměstnavatelů v letech 2010 – 2013 dle jednotlivých kontaktních 

pracovišť 

(Zdroje: zpracováno dle
72

) 

 

Běžná šetření pracovníků monitoringu probíhala zpravidla u nově vznikajících zaměstnavatelů, dále 

u zaměstnavatelů, kteří mají zájem o spolupráci v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, případně 

zaměstnavatelů, jejichž vývoj je z hlediska okresu významný a mohl ovlivňovat vývoj na trhu 

práce. Týkalo se to především zaměstnavatelů s vyšší zaměstnaností, zaměstnavatelů s 

ekonomickými problémy, na ně byl podán návrh na konkurz, subjektů, které se transformovaly do 

jiné první formy, u nichž má probíhat hromadně propouštění atd. 

3.3 Podíl nezaměstnanosti uchazečů ve věku 15 – 64 let 

 

Jak bylo již zmíněno v teoretické části, tento nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání ve věku 15-64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Zpětně byl tento ukazatel pro 

okres Karviná přepočten do roku 2011. Předchozí údaje jsou uváděny mírou nezaměstnanosti, jejíž 

způsob výpočtu se od nového ukazatele liší.  

Dosažitelnými uchazeči se myslí uchazeči o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do 

zaměstnání v případě nabídky volného pracovního místa, které by pro ně bylo vhodné. Výjimkou 

jsou uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu či v pracovní neschopnosti nebo jiných 

typech překážek.  

Následující obrázek znázorňuje podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná k 31.12.2013. 

 

                                                 

72
 ÚŘAD PRÁCE ČR. Zpráva o situaci na trhu práce v Karvinském regionu v roce 2013: Pramenné dílo [www 

dokument]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/statistiky 
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Obrázek 10: Podíl nezaměstnaných osob ve věku 14 – 64 let v okrese Karviná k 31.12.2013 

(Zdroj: převzato z
73

) 

 

Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 – 64 let v jednotlivých mikroregionech okresu Karviná 

v letech 2011 – 2013 obsahuje následující tabulka. 

 

 

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ 2011 2012 2013 

Karviná 11,11 12,38 14,42 

Havířov 9,28 10,61 12,19 

Orlová 9,68 11,28 12,5 

Bohumín 8,05 8,45 10,11 

Český Těším 7,89 8,69 10,07 

Celkem okres Karviná 9,56 10,77 12,52 

 

Tabulka 6: Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let u jednotlivých kontaktních pracovišť 

(Zdroj: zpracováno dle
74

) 
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Podíl nezaměstnaných osob dosáhl v okrese Karviná hodnoty 12,52%. Ve srovnání s podílem 

nezaměstnaných uchazečů ke konci roku 2012 byl o 1,75% vyšší. Nejvyšší hodnotu zaznamenává 

dlouhodobě Karvinsko a Orlovsko, naopak nejnižší Bohumínsko a Českotěšínsko.  

Následující graf znázorňuje vývoj podílu nezaměstnanosti uchazečů ve věku 15 – 64 let k počtu 

obyvatel stejného věku u jednotlivých kontaktních pracovišť od roku 2011, včetně rozdílu mezi léty 

2013 a 2012.  

 

 

Graf 4: Podíl nezaměstnanosti u jednotlivých kontaktních pracovišť v období 2011 – 2013 včetně 

meziročního přírůstku 2013/2012 

(Zdroj: zpracováno dle
75

) 

 

Podíl nezaměstnaných a jeho vývoj od roku 2010 ve srovnání s republikovým a krajským průměrem 

je zachycen v následujícím grafu.  
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 ÚŘAD PRÁCE ČR. Zpráva o situaci na trhu práce v Karvinském regionu v roce 2013: Pramenné dílo [www 

dokument]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/statistiky 
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Graf 5: Podíl nezaměstnaných ve věku 15 – 64 let k 31.12. 2010 – 2013 v okrese Karviná, MSK a 

v rámci ČR 

(Zdroj: zpracováno dle
76

) 

 

Podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná dosahuje hodnoty o 4,35% vyšší než republikový 

průměr a o 2,05% vyšší než podíl MSK. Rozdíl mezi hodnotou podílu nezaměstnaných mezi MSK 

a ČR dosahuje výše 2,30%.  

 

3.4 Vývoj a struktura volných pracovních míst 

3.4.1 Volná pracovní místa v porovnání s počty uchazečů dle stupně vzdělání 

 

Ke dni 31. 12. 2013 bylo evidováno na pracovištích na území okresu Karviná celkem 282 volných 

pracovních míst. Na republikovém počtu 35 178 volných míst se karvinský region podílel 0,8 % a 

na počtu 2 280 volných pracovních míst evidovaných v rámci Moravskoslezského kraje 12,4 %. Ve 

srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesl počet volných míst k tomuto datu o 215 míst. Okresní 

                                                 

76
 ÚŘAD PRÁCE ČR. Zpráva o situaci na trhu práce v Karvinském regionu v roce 2013: Pramenné dílo [www 

dokument]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/statistiky 
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podíl volných míst ve srovnání s republikovým podílem se snížil o 0,6 % a ve srovnání s krajským 

podílem o 2,5%. 

Struktura volných míst v porovnání s počty uchazečů podle stupně vzdělání ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2012 je zachycena v následujícím přehledu. 

 

 

STUPEŇ 

VZDĚLÁNÍ 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

UoZ VM UoZ VM UoZ VM UoZ VM 

ZÁKLADNÍ 

(+nedokončené ZŠ) 
6762 92 6388 146 7089 118 7772 107 

STŘEDNÍ 

ODBORNÉ 
9484 194 8638 483 8910 241 10062 106 

STŘEDNÍ 

ODBORNÉ S 

MATURITOU 

3472 119 3045 172 3143 100 36015 45 

z toho: SOU s 

maturitou 
1283 20 1148 49 1080 54 1280 9 

z toho: SOŠ s 

maturitou 
2131 92 1823 116 1990 45 2241 35 

z toho: VOŠ 58 7 74 7 73 1 94 1 

Gymnázium 560 3 498 1 444 6 512 8 

VYSOKOŠKOLSKÉ 662 37 649 32 733 32 850 16 

CELKEM 20940 445 19218 834 20319 497 22811 282 

 

Tabulka 7: Počty uchazečů o zaměstnání dle stupně dosaženého vzdělání v letech 2010 – 2013 

v okrese Karviná 

(Zdroj: zpracováno dle
77

) 

 

Nejvíce míst je určeno pro osoby nekvalifikované se základním nebo nedokončeným vzděláním 

(37,9 %) a poté pro vyučence (37,6 %). Na dalších místech se zařadila volná místa s požadovaným 

úplným středoškolským vzděláním (12,4 %) a volná místa s vysokoškolským vzděláním, která 

představovala 5,7 % všech volných pracovních míst. 

 Meziročně zaznamenala volná místa k 31. 12. 2013 pokles o 215 míst. Nárůst ve výši 2 míst 

zaznamenala pouze místa pro gymnazisty. U všech ostatních stupňů vzdělání se jejich počet snížil, 

nejvíce pak místa pro vyučené (-135), místa pro vyučené s maturitou (-45). Shodně o 16 míst klesla 
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volná místa pro vysokoškoláky a o 11 míst pro nekvalifikované. Nejnižší meziroční pokles ve výši 

10 míst měla úplná středoškolská odborná vzdělání bez vyučení. 

 Disproporce mezi poptávkou a nabídkou vyjádřená počtem uchazečů připadajících na 1 

volné místo dosáhla v okrese 80,9 osob. Nejnižší uplatitelnost byla s požadavkem vyučení včetně 

maturity (142,2 osob na 1 volné místo), s požadavkem vyučení bez maturity (94,9 osob), s vyšším 

odborným vzděláním (94 osob na 1 volné místo). poté následovala místa pro nekvalifikované osoby 

(72,6 osob na 1 volné místo) a se shodným počtem 64 osob u míst s požadovaným úplným středním 

všeobecným vzděláním (gymnázium) a úplným středním odborným vzděláním bez vyučení. 

V rámci okresu se meziročně uplatitelnost zhoršila o 40 osob. Nejvyšší meziroční zhoršení 

zaznamenala skupina míst s vyučením včetně maturity (+122,2), s vyučením bez maturity (+57,9) a 

s vysokoškolským vzděláním (+30,2). Jedinou skupinou, u níž se uplatitelnost zlepšila o 10 osob, 

byla místa s požadovaným středním všeobecným vzděláním (gymnázium). 

Na následujícím grafu můžeme vidět celkový rozdíl mezi počtem evidovaných uchazečů o 

zaměstnání a počtem volných pracovních míst.  

 

 

 

Graf 6: Počet uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v letech 2010 – 2013 v okrese 

Karviná 

(Zdroj: zpracováno dle
78

) 
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Na základě výše uvedené tabulky a grafu je zpracována tabulka, která znázorňuje počet uchazečů na 

jedno volné pracovní místo. Toto rozdělení je zpracováno dle úrovně dosaženého vzdělání uchazečů 

o zaměstnání.  

 

STUPEŇ VZDĚLÁNÍ 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

ZÁKLADNÍ (+nedokončené ZŠ) 69,10 40,4 60,1 72,60 

STŘEDNÍ ODBORNÉ 48,90 17,9 37 94,90 

STŘEDNÍ ODBORNÉ S MATURITOU 29,20 17,7 31,4 80,30 

z toho: SOU s maturitou 64,20 23,4 20 142,20 

z toho: SOŠ s maturitou 23,20 15,7 44,2 64,00 

z toho: VOŠ 8,30 10,6 73 94,00 

Gymnázium 186,70 498 74 64,00 

VYSOKOŠKOLSKÉ 17,90 20,3 22,9 53,10 

CELKEM 47,10 23 40,9 80,90 

 

Tabulka 8: Uplatnitelnost uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo dle stupně 

dosaženého vzdělání v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: zpracováno dle
79

) 

 

Ve srovnání s republikovým průměrem 17 uchazečů připadajících na jedno volné místo dosahuje 

okresní počet hodnoty cca 5x vyšší (rozdíl 63,9 uchazeče na 1 volné místo). Ve srovnání s počtem 

39,5 uchazečů připadajících na 1 volné místo v Moravskoslezském kraji je okresní počet 2x vyšší 

(rozdíl 41,4 uchazeče na 1 volné místo). V rámci ČR zaznamenal nejnižší uplatitelnost uchazečů 

okres Karviná následován okresem Bruntál s 66,7 uchazeči připadajícími na 1 volné místo. Poté se s 

57,9 uchazeči umístilo Brno-město a s 50,2 uchazeči okres Hodonín.  
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3.5 Nezaměstnanost žen 

 

Na nezaměstnanosti se v minulosti podílely více ženy. V současné době je situace mírně odlišná. 

K 31.12.2013 převzali toto pomyslné prvenství muži, jejichž podíl nezaměstnanosti činil 12,7% a 

byl o 0,37% vyšší než podíl nezaměstnaných žen a o 0,18% vyšší než okresní průměr. Podobný 

vývoj se projevuje také v rámci ČR a MSK.  

V následujícím grafu je srovnána hodnota podílu nezaměstnaných mužů, žen  a celého okresu 

Karviná dle jednotlivých kontaktních pracovišť k 31.12.2013.  

 

 

 

Graf 7: Podíl nezaměstnaných uchazečů ve věku 15 – 64 let k 31.12.2013 u jednotlivých 

mikroregionů okresu Karviná v rozdělení na muže a ženy včetně okresního průměru 

(Zdroj: zpracováno dle
80

) 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že v mikroregionu Bohumín a Český Těšín je podíl žen vyšší než 

podíl mužů. U zbývajících mikroregionů, tedy Karviná, Havířov a Orlová, naopak převládá podíl 

nezaměstnaných mužů nad ženami.  
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3.6 Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením 

 

Koncem loňského roku byl počet OZP vedených v evidenci ÚP ve výši 1846. Vývoj této skupiny 

občanů od roku 2010 je znázorněn v následující tabulce: 

 

Ukazatel 
Stav ke konci roku 

2010 2011 2012 2013 

Celkem počet osob se ZP 2325 2071 1899 1846 

Podíl na celkovém počtu uchazečů 11,1 10,78 9,35 8,09 

z toho: III. stupeň invalidity 16 8 14 4 

z toho: I. a II. stupeň invalidity 2014 1687 1609 1659 

z toho: osoby zdravotně 

znevýhodněné 295 376 276 193 

 

Tabulka 9: Počet osob se zdravotním postižením v okrese Karviná v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: zpracováno dle
81

) 

 

Za poslední dva roky se počet OZP snížil o 53 osob, což představovalo pokles o 2,8%. Největší část 

této skupiny tvoří v každém roce osoby s I. a II. stupněm invalidity, kteří ke konci roku 2013 tvoří 

až 89,9% OZP. Podíl osob s III. stupněm invalidity je v tomto roce nepatrný a tvoří pouze 0,2% 

OZP. V následujícím grafu je vyznačen trend vývoje počtu OZP evidovaných jako uchazeči o 

zaměstnání na ÚP. Je patrné, že počet těchto uchazečů plynule klesá.  
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Graf 8: Počet OZP evidovaných na ÚP s vývojem trendu v letech 2010 - 2013 

(Zdroj: zpracováno dle
82

) 

 

3.7 Věková struktura uchazečů o zaměstnání 

 

Přehled vývoje věkové struktury uchazečů o zaměstnání v průběhu let od 2010 je znázorněn 

v následující tabulce. Věk uchazečů je rozdělen do jednotlivých desetiletí věkových skupin. 

 

  2010 2011 2012 2013 

do 19 let 933 810 838 798 

20 - 29 let 4485 4118 4483 5234 

30 - 39 let 4426 3943 4143 4832 

40 - 49 let 5080 4781 4980 5401 

50 - 59 let 5351 4981 5148 5672 

60 a více let 665 585 727 874 

celkem 20940 19218 20319 22811 

 

Tabulka 10: Vývoj věkové struktury uchazečů o zaměstnání v letech 2010 - 2013 v okrese Karviná 

(Zdroj: zpracováno dle
83

) 
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Ve všech letech je nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání ve věku 50 – 59 let. V roce 2013 dosáhlo 

pomyslného vrcholu a výše těchto uchazečů je v počtu 5672 osob. Ten představuje celkem 24,9% 

všech evidovaných uchazečů o zaměstnání. Poté následuje skupina uchazečů ve věku 40 – 49 let, 

která tvoří 23,7% uchazečů a třetí nejrizikovější skupinou jsou uchazeči ve věku 20 – 29 let, jejíž 

podíl je 23%. V roce 2013 došlo k nejvyššímu nárůstu osob ve věku 20 – 29 let, celkem o 751 

uchazečů. 

Grafické znázornění vývoje věkové struktury uchazečů o zaměstnání za poslední čtyři roky je 

zachyceno v Grafu 6. U nejrizikovějších skupin uchazečů je také znázorněn absolutní počet těchto 

osob.  

 

Graf 9: Vývoj věkové struktury uchazečů o zaměstnání v letech 2010 – 2013 s označením 

nejrizikovějším skupin nezaměstnaných 

(Zdroj: zpracováno dle
84

) 
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3.8 Aktivní politika zaměstnanosti realizovaná v okrese Karviná v roce 2013 

K řešení samotné nezaměstnanosti v okrese Karviná se využívají nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Úřad práce v Karviné se soustřeďuje z velké části právě na nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti, což se projevuje skutečným poklesem počtu osob zapsaných dlouhodobě v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. Ze Zprávy o situaci na trhu práce v karvinském regionu zpracované za rok 

2013 vyplývají následující informace.  

 

Při aplikaci jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti byli přednostně podporování ti 

uchazeči o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání 

jiným způsobem. Jednalo se zejména o uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce 

nepřetržitě déle než 5 měsíců – například uchazeči handicapováni zdravotním stavem či věkem do 

25 let nebo absolventi škol bez praxe, osoby nad 55 let, osoby pečující o dítě, apod. 

Znevýhodněným uchazečům je věnována zvýšená péče, protože u nichž existuje důvodný 

předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci Úřadu práce ČR.
85

 

Od února 2013 poskytoval ÚP ČR příspěvky na mzdové náklady u společensky účelných 

pracovních míst v částce o 7000,-Kč vyšší oproti předchozímu roku. Taktéž došlo ke zvýšení výší 

příspěvků u veřejně prospěšných prací zhruba o stejnou částku. U obou těchto aktivních nástrojů 

politiky zaměstnanosti se zvýšila doba dotování z 6 na 12 měsíců. Vzhledem k výraznému 

zvýšení čerpání finančních prostředků byla v dubnu 2013 opatřením Krajské pobočky ÚP v Ostravě 

pro dohody aktivní politiky zaměstnanosti s nástupem zaměstnanců od 1. července 2013 krácena 

doba poskytování finančních prostředků u SÚPM I VPP na 6 měsíců a poté na konci května dalším 

pokynem stejným institutem jen do 31. 12. 2013, čímž se tato doba opět snížila.
86

 

V září a říjnu loňského roku byla realizována odborná praxe osob do 30 let věku ve spolupráci 

s agenturou práce ManpowerGroup s.r.o. Celkem bylo přijato 8 absolventů středních a vysokých 

škol a dále 7, kteří již pracovali jako pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 

nebo všeobecní administrativní pracovníci. Odborné praxe jsou realizovány v souladu s iniciativou 

Evropské komise „Garance pro mladé“, k jejímuž plnění se Česká republika zavázala. Cílem 

odborných praxí je zvýšit zaměstnanost specifické věkové skupiny uchazečů o zaměstnání do 30 let 

věku a poskytnout této skupině odborné dovednosti a kompetence pro získání kvalitního a 

udržitelného zaměstnání.  
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Úřad práce v roce 2013 finančně podpořil tvorbu 935 pracovních příležitostí pro uchazeče o 

zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 se počet těchto míst vytvořených pro 

uchazeče zvýšil o 260, tj. o 38,5 %.  

Nejvíce uchazečů nastoupilo do práce v rámci nástroje SÚPM vyhrazených (532, tj. 55 %) a dále 

VPP (386, tj. 39,9 %). Poté se zařadil nástroj SÚPM - samostatná výdělečná činnost (37, tj. 3,8 %) a 

OZP v rámci chráněným pracovních míst (5, tj. 0,5 %). 

 

3.8.1 Popis realizace jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

 

3.8.1.1 Veřejně prospěšné práce  

 

Tento nástroj APZ byl v roce 2012 až do listopadu využíván k zajištění organizace veřejné služby. 

Do té doby ÚP ČR vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejné služby upřednostňoval a 

bonifikoval vyšším poskytnutým příspěvkem jak pro koordinátory veřejné služby, tak i pro 

uchazeče, kteří úspěšně absolvovali výkon veřejné služby.  

V roce 2013 je opět využíván samostatný nástroj veřejně prospěšných prací financovaný 

prostřednictvím ESF. V rámci něho bylo vytvořeno celkem 361 míst, na kterých bylo umístěno 394 

osob. Meziročně se počet vytvořených míst v rámci VPP hrazených z ESF zvýšil o 9 míst.  

 

3.8.1.2 Společensky účelná pracovní místa vyhrazená u zaměstnavatele 

 

SÚPM jsou místa vyhrazená pro podporu uchazečů o zaměstnání, kterým nelze jiným způsobem 

zajistit pracovní uplatnění. 

V roce 2013 vzniklo 532 vyhrazených míst v rámci nástroje SÚPM. Z nich bylo 425 hrazených 

z prostředků ESF a 107 ze státního rozpočtu ČR. Na tato místa nastoupilo celkem 532 uchazečů, 

z toho u 425 z nich byly příspěvky hrazeny z prostředků ESF a u 107 z nich ze státního rozpočtu. 

Meziročně se počet všech vyhrazených SÚPM zvýšil o 255 míst, z toho počet míst hrazených 

z národních prostředků meziročně klesl o 166 míst a počet míst hrazený z prostředků ESF vzrostl o 

421 míst.   
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3.8.1.3 Společensky účelná pracovní místa zřízená zaměstnavatelem 

 

Společensky účelná pracovní místa zřízená využívají zaměstnavatelé pro vznik nových pracovních 

míst. Vzhledem k situaci na trhu práce v roce 2013 upřednostňovali SÚPM vyhrazená se mzdovým 

příspěvkem, kdy po skončení pracovního poměru se zaměstnavatel nezavazuje k přijetí a 

znovuobsazení pracovního místa.  

V roce 2013 SÚPM z toho důvodu místa zřízená zaměstnavateli nevznikla. Meziročně se jejich 

počet snížil o 5 míst.  

 

3.8.1.4 Společensky účelná pracovní místa zřízena uchazečem o zaměstnání pro 

účel výkonu samostatné výdělečné činnosti 

 

Tímto nástrojem jsou obdobně jako u SÚPM vyhrazených podporováni uchazeči, kterým nelze 

jiným způsobem zajistit pracovní uplatnění. 

V roce 2013 bylo v rámci zahájení SVČ vytvořeno 37 nových pracovních příležitostí, což bylo o 5 

více než před rokem. Pracovní místa vznikala nejčastěji v předmětu podnikání opravy a údržba 

motorových vozidel, masérské, rekondiční a regenerační služby, pedikúra, manikúra a provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování.   

 

3.8.1.5 Chráněná pracovní místa 

 

Přestože v roce 2013 bylo podáno 25 žádostí o zřízení chráněných pracovních míst, vzniklo pouze 5 

míst pro osoby se zdravotním postižením. 20 míst nebylo realizováno z technických příčin 

souvisejících s přípravou pracovišť pro tyto osoby. 5 míst pro OZP bylo zřízeno v profesích 

pracovník v papírenské výrobě, pomocný skladník a správce internetového obchodu, všeobecný 

administrativní pracovník a pomocný dělník ve sklenářství. 

Ve srovnání s předchozím rokem se počet podaných žádostí zvýšil letos o 21, přičemž počet 

vzniklých míst klesl o 4.  
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3.8.1.6 Příspěvek pro zaměstnavatele s více než 50% zaměstnanců se zdravotním 

postižením 

 

Dle novely zákona o zaměstnanost je tento příspěvek od 3.čtvrtletí 2012 poskytován pouze CHPM 

vymezených ÚP. 

V průběhu roku 2013 bylo podáno celkem 184 žádostí. Rozhodnuto bylo o 186 žádostech, přičemž 

ve třech případech se jednalo o žádosti z roku 2012.  Zaměstnavatelům byl přiznán a vyplacen 

nárokový příspěvek v celkové výši 59 960 999 Kč 

 

3.8.1.7 Rekvalifikace uchazečů a zaměstnanců 

 

V průběhu roku 2013 bylo zahájeno 169 rekvalifikačních kurzů, do kterých bylo zařazeno celkem 

858 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Meziročně se zvýšil jak počet zahajovaných kurzů o 19, což 

představuje nárůst o 12,7 %, tak i počet osob zařazených do rekvalifikací o 126, tj. o 17,2 %.  

Z celkového počtu 858 rekvalifikovaných uchazečů a zájemců bylo 261 osob, tj. 30,4 %, které byly 

zařazeny do kurzů hrazených z národních prostředků. Rekvalifikace zbývajících 597 osob, tj. 69,6 

%, byla hrazena z prostředků ESF. Rekvalifikace v průběhu roku 2013 ukončilo 815 osob, tj. 95 % 

celkového počtu rekvalifikovaných a z nich bylo 725, tj. 89 %, kteří kurzy ukončili úspěšně. 

V kurzech nadále pokračují 43 osoby.  

 

Zvolená rekvalifikace 

 

V průběhu roku 2013 bylo podáno celkem 1 053 žádostí o schválení zvolené rekvalifikace. Zvolená 

rekvalifikace byla schválena 937 osobám. Sjednaná cena kurzů zvolené rekvalifikace dosáhla 

částky 8 832 222 Kč.    

Následující tabulka znázorňuje přehled nejčetněji se vyskytujících zvolených rekvalifikací 

v průběhu roku 2013. 
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Tematicky zařazené kurzy u zvolené rekvalifikace 
Počet účastníků 

k 31.12.2013 

svářečské kurzy 169 

řidičské průkazy (vč. profesní způsobilosti) 165 

strojnické a jiné odborné průkazy 104 

pracovník v sociálních službách 85 

osobní a provozní služby (manikúra, pedikúra aj.) 63 

účetnictví 64 

bezpečnostní služby – strážný 56 

ekonomika a administrativa 18 

 

Tabulka 11: Počet osob v kurzech zvolené rekvalifikace v roce 2013 

(Zdroj: zpracováno dle
87

) 

 

 

3.8.1.8 Poradenská činnost 

 

Zájemcům z řad občanů i uchazečů o zaměstnání byl v rámci poradenské činnosti umožněn 

bezplatný přístup na Internet, který mohou využívat za účelem nalezení zaměstnání.  

V rámci skupinového poradenství provedlo v průběhu roku 2013 informační a poradenské středisko 

(IPS) besedy se žáky základních škol, které byly zaměřené na volbu povolání. Besedy a další 

semináře byly zaměřeny k dalšímu vzdělávání, vývoji na trhu práce a činnosti ÚP ČR. Zúčastnilo se 

jich 1323 žáků základních a středních škol. Účastníci byli seznámeni s nabídkou studijních a 

učebních oborů a charakteristickými rysy jednotlivých profesí vyskytujícími se na trhu práce.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY NA ŘEŠENÍ SOUČASNÉ SITUACE 

NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE KARVINÁ 

 

Nezaměstnanost je dlouhodobý ekonomický a sociální problém, který je velmi obtížně řešitelný. 

Česká republika není jediným státem v Evropské unii, která s tímto problémem bojuje. Neexistuje 

řešení, které by dokázalo tento problém vymýtit úplně, nicméně by se vždy mělo postupovat k cíli, 

kterým je přiblížit se přirozené míře nezaměstnanosti. Je potřeba si uvědomit, že na nezaměstnanost 

má vliv více činitelů. Prvním z nich je stát, a to prostřednictvím státu, poslanecké sněmovny, senátu 

a dále kraje a města. Dalšími jsou zaměstnavatelé, vzdělávací instituce a posledním z nich jsou 

samotní nezaměstnaní jedinci. U každého z těchto působitelů by mělo dojít ke správné motivaci tak, 

aby se zodpovědně postavili k danému problému a chtělo ho řešit. Při řešení nezaměstnanosti je 

nutné také stimulovat ekonomiku okresu Karviná a podpořit poptávku po pracovní síle, stejně tak, 

jako přizpůsobit strukturu pracovní síly požadavkům zaměstnavatelů.  

Řešení nezaměstnanosti je proces, který musí být prováděn ve spolupráci s obecními státními 

institucemi a s orgány na úrovni státu. V opačném případě by docházelo k řešení dočasnému, 

zatímco by byl problém z dlouhodobého hlediska neřešen.  

V této kapitole se budu věnovat jednotlivým způsobům řešení nezaměstnanosti v okrese Karviná. 

Zaměřím se především na rizikové skupiny nezaměstnaných obyvatel a dále na možná řešení 

daného problému v okrese jako celku. 

Jedním ze způsobů řešení tohoto problému, který je v současné době prováděn subjekty, které 

uzavřely partnerství k propojení politika a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti 

s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje, je Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti (dále jen MSPakt).  

4.1 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, 

škol a dalších organizací v Moravskoslezském kraji, které bylo stvrzeno podpisem dokumentu o 

uzavření paktu 24. Února 2011 v Ostravě. Cílem MSPaktu je snaha o změnu dlouho trvající 

nepříznivé situace na zdejším trhu práce, a to vytvářením více a lepších pracovních příležitostí a 

přípravou kompetentních lidí pro ekonomický rozvoj kraje. Nositelem MSPaktu je Sdružení pro 

rozvoj MSK, které existuje více než dvacet let a nyní sdružuje více než 190 organizací, jak ve 

veřejné správě, tak ve sféře podnikatelské, vzdělávací, finanční či poradenské. MSPakt je 
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financován z větší části z evropských zdrojů, zejména z operačních programů Lidské zdroje a 

zaměstnanost, Vzdělání pro konkurenceschopnost a Podnikání a inovace.
88

 

Provedenou analýzou z roku 2009 byly definovány klíčové problémy MSK, které jsou uvedeny na 

následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 11: Klíčové problémy MSK v souvislostech 

(Zdroj: převzato z
89

) 

 

Na základě těchto problémů bylo stanoveno pět priorit MSPaktu. Těmi jsou: 

- více a lepších pracovních míst; 

- technická a řemeslná excelence; 

- kvalitní služby; 

- podnikavost a kreativita; 

- zaměstnanost pro všechny (kdo chtějí).  

Pro samotnou realizaci těchto priorit je připraven program s názvem Integrovaný program rozvoje 

zaměstnanosti. Ten v současné době obsahuje deset integrovaných projektů a chystají se další, které 

se zaměří na podporu zaměstnanosti v MSK.  

Tyto projekty jsou jistě ideální příležitostí nejen pro ÚP, jak by lidé v evidenci mohli získat lepší 

vzdělání či zaměstnání. Projekty se ve většině případů zaměřují na podporu technického vzdělání 

občanů či podporu nových pracovních míst.  

 

4.2 Uplatnění čerstvých absolventů 

Tato skupina obyvatel se řadí mezi skupinu obyvatel, které se stále častěji po absolvování studia 

hlásí na ÚP, než do zaměstnání. Jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 15 až 24 let. Co se týká 
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mladistvých uchazečů, jedná se o osoby, které dokončili povinnou devítiletou školní docházku a 

v dalším studiu nepokračovali, anebo o ty, kteří studium v učebním oboru či střední škole 

nedokončili. Jejich zásadním problémem je tedy nízké vzdělání. S tím mnohdy souvisí i chybějící 

znalost cizího jazyka, absence pracovních návyků a nemalé nároky na pracovní podmínky a výši 

odměny. Dalším výrazným problémem u této skupiny je jejich nedostatečná praxe v oboru.  

 

Jedním z možných způsobů řešení je současný regionální projekt s názvem „Odborné praxe pro 

mladé do 30 let“. Jedná se o finanční podporu zaměstnavatelů ve výši 24 000,-Kč měsíčně, který 

mu může být přiznán v případě, že poskytne absolventovi možnost odborné stáže. Cílovou skupinou 

jsou absolventi bez rozdílu dosaženého vzdělání evidovaní na ÚP. Tento projekt vznikl v rámci 

Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ a začal 1. července 2013, přičemž je jeho 

konec stanoven na 31. srpna 2015. Tento projekt je realizován ÚP ČR prostřednictvím krajských 

poboček, které poskytnou zaměstnavatelům potřebné informace ohledně podmínek účasti v tomto 

projektu. Do projektu se zařadil i Moravskoslezský kraj včetně s kontaktním pracovištěm Karviná. 

V rámci MSK je plánováno podpoření 350 osob splňující podmínky cílové skupiny.
90

 

 

Potenciál uplatnění čerstvých absolventů je dle mého názoru ve znalosti cizích jazyků. Většina 

zakázek nejvýznamnějších zaměstnavatelů v okrese Karviná je exportována do zahraničí a 

zaměstnanci s jazykovou vybaveností jsou zde vítáni, především z důvodu obchodování mezi 

zeměmi. Dalším důvodem proč je nutné se zaměřit na znalost cizích jazyků je skutečnost, že 

karvinská průmyslová zóna Nové pole je místem, kde je v současné době soustřeďuje deset 

zahraničních investorů, kteří mají ve většině pracovních nabídek podmínku znalosti cizího jazyka. 

A to především anglického, německého a v poslední době se vyskytují i podmínky znalosti jazyka 

ruského.  

Pro získání potřebných znalostí je ideálním způsobem využívání služeb sítě EURES. Jedná se o 

Evropské služby zaměstnanosti, jejímž cílem je nejen pracovní síle usnadnit volný pohyb v rámci 

EHP a Švýcarska. Občané i zaměstnavatelé mohou využít služeb EURES dvěma způsoby. Prvním 

z nich je prostřednictvím poradců na kontaktních pracovištích ÚP a druhým z nich je návštěva 

databáze zveřejněné na internetu. Zde lze nalézt nejen nabídku pracovních míst v rámci Evropy, ale 

také informace o pracovních podmínkách v cizí zemi. Jelikož skupina čerstvých absolventů je 

v nižším věku a rodiny zakládají ojediněle, je jejich odjezd do zahraničí pro získání nových 

zkušeností ideální variantou, která jim výrazně pomůže v budoucnu s hledáním zaměstnání na 
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domácích trhu práce. Doporučuji však výrazně větší propagaci sítě EURES. V současné době 

spousta uchazečů o zaměstnání v rámci této skupiny není se službami této sítě seznámena a 

informace o jejich možnostech neví.  

 

Dalším důležitým bodem, na který se v poslední době zapomíná, je skutečná spolupráce 

vzdělávacích institucí se zaměstnavateli. V současné době existuje jediná firemní vysoká škola, 

kterou je ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem této vysoké školy 

je firma ŠKODA AUTO a.s., lze konstatovat, že dochází k velké spolupráci těchto dvou institucí a 

firma si prostřednictvím školy vychovává odborníky s jasnými požadavky pro praxi.
91

 Tento postup 

může podniku výrazně snížit konečné náklady, které by bylo jinak potřeba pro zaučení nového 

zaměstnance bez praxe.  

Velkým problémem v nezaměstnanosti čerstvých absolventům shledávám v jejich rozhodování o 

výběru škol. Mnoho z nich již dále nepřemýšlí a neuvažují nad budoucím uplatněním v oboru. 

Zároveň si uvědomují, že budou mít s hledáním zaměstnání problém. Firemní školy už na úrovni 

středního školství by tento problém z části vyřešily. Je ovšem nutné tento návrh právně ošetřit 

z důvodu zachování nezávislosti vysokých škol, což by mohlo vést k ohrožení jejich demokracie. Je 

zřejmé, že ne každý podnik si může dovolit zvolit právě tento způsob výchovy budoucích 

zaměstnanců. V takovém případě považuji za ideální řešení situaci, kdy zaměstnavatel nabídne 

vysoké škole pracovní místa, která využije pro praxi studentů. Praxe by však měla trvat po delší 

časovou lhůtu, a aby došlo k naplnění účelu, měl by být navázán vztah mezi podnikem a studentem. 

V případě, že studenti budou mít možnost této motivace, v které uvidí jistotu zaměstnání, výrazně to 

ovlivní jejich výběr oboru ve studiu. Tímto způsobem by mohlo dojít k uspokojení poptávky na trhu 

práce, která je v okrese Karviná vytvářena především technickými obory.    

Motivace studentů může probíhat také formou stipendijních programů, nabízených právě podniky. 

Podnik se studentem naváže spolupráci již během studia, kdy mu zabezpečí měsíční stipendium, 

odbornou praxi v průběhu studia v které může docházet k odborné specializaci a po úspěšném 

absolvování studia nástup do zaměstnání, který musí být podmíněn minimálním počtem let 

strávených v daném pracovním poměru. To z důvodů vrácení investic, které budou do studenta 

vloženy.  

 

 

                                                 

91
 ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. Savs.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.savs.cz/o-skole 



67 

 

4.3 Uplatnění žen s malými dětmi 

 

Obecně známou skutečností je nízká zaměstnanost žen v porovnání se zaměstnaností mužů. 

Důkazem toho je zpracovaný graf uvedený níže.  

 

 

Graf 10: Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v ČR v  letech 1998 – 2010 

(zdroj: zpracováno dle
92

) 

 

I přesto, že se tento jev v posledních letech zlepšuje, problém stále na určité hranici přetrvává a 

nedaří se nalézt účinná řešení. Přetrvává stereotyp ohledně ženské role, která je především kvůli 

mateřství na trhu práce v relativně velkém znevýhodnění. Právě díky tomu je riziko této skupiny 

obyvatel ve zvýšeném riziku nezaměstnanosti, mají mnohdy ztížený přístup k prestižnějším pozicím 

a nižší mzdové ohodnocení. A také na nich velice často zůstává i primární zodpovědnost za rodinu a 

domácnost. Sladit tyto souběžné sociální role, které žena zastává, však bohužel mnohdy nepomáhají 

zaměstnavatelé ani stát. Ten je přitom tím nejmocnějším aktérem, který pracovní podmínky 

s rodičovstvím nastavuje. V tomto ohledu stát však upevňuje tradiční uspořádání rodiny a posiluje 

model, v jehož rámci ženy na dlouhou dobu zcela přerušují pracovní dráhu a setrvávají doma 

v ekonomické závislosti na partnerovi.
93
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Přibližně 80 % žen zůstává doma s dítětem až do 3 let věku. Necelá třetina žen doma setrvává i po 

uplynutí maximální délky rodičovské dovolené. Přestože ČR náleží k zemím s vysokou 

zaměstnaností žen, podíl ekonomicky aktivních žen s malými dětmi je zde jedním z nejnižších. 

Mezi ženami s nejmladším dítětem ve věku do 5 let vykonává placenou činnost pouze 35,1 %. 

Evropský průměr činí 59,7 %, srovnatelně nízká je zaměstnanost žen s malými dětmi pouze v 

Maďarsku (36,4 %) a na Slovensku (37,9 %).
94

 

Návrat žen po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání je dalším velkým problémem, s kterým se 

matky setkávají. Přestože matky mají značný zájem o spolupráci se zaměstnavateli během 

rodičovské dovolené, dle provedených šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí tuto 

možnost poskytuje pouze 16% firem. Podíl osob, které se tedy v průběhu rodičovské dovolené 

věnují placené pravidelné práci, je velice nízký. Dále průzkumy ukazují, že návrat k původnímu 

zaměstnavateli po ukončení rodičovské dovolené je reálný pouze pro zhruba polovinu žen. Tento 

podíl roste s dosaženým vzděláním. U žen se základním vzděláním činí okolo 40 %, zatímco u 

vysokoškolaček dosahuje až 80 %, což je zřejmě dáno menší nabídkou vysoce specializovaných 

zaměstnání. Mezi řadou jiných důvodů, proč nenastoupily k původnímu zaměstnavateli nebo u něj 

setrvaly méně než 3 měsíce, ženy jmenují také důvody naznačující diskriminaci. 14 % žen uvádí, že 

jim zaměstnavatel dával zřetelně najevo nezájem o ně či jejich práci, 20 % dotazovaných označilo 

návrat z hlediska chování zaměstnavatele za problémový až velmi problémový.
95

 

Přestože dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
96

 je zaměstnavatel povinen 

vyhovět žádosti zaměstnankyně, která pečuje o dítě o zkrácení pracovní doby nebo její jinou 

úpravu, mnohdy není vstřícnost v tomto ohledu silnou stránkou zaměstnavatelů. Průzkumy 

potvrzují, že až pro pětinu žen je právě nedostupnost zkráceného pracovního úvazku největším 

problémem po návratu z rodičovské dovolené.
97

 

Na celkové zaměstnanosti se však zkrácené úvazky podílejí v minimální míře. Např. v roce 2013 na 

ně v ČR pracovalo pouze 3,3% mužů a 11% žen. V případě obou pohlaví patří ČR mezi země do 

nižšího evropského průměru. Dle níže uvedené tabulky lze vidět, že např. v Německu na zkrácený 

úvazek v roce 2013 pracovalo kolem 11% mužů a až 35,8% žen. Oproti tomu země jako je 

Slovenská republika či Maďarsko jsou srovnatelné s údaji, které jsou charakteristické pro naši zemi. 
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Zajímavou skutečností je, že podíl žen pracujících na zkrácený úvazek závisí na míře dosaženého 

vzdělání. Daleko víc jsou totiž na tento druh pracovního poměru přijímány ženy se základním 

vzděláním a podstatně méně ženy vysokoškolačky.  

 

ZEMĚ / POHLAVÍ MUŽI ŽENY 

Česká republika 3,3 11 

Německo 11 35,8 

Slovenská republika 3,4 6,4 

Polsko 5,2 11,1 

Rakousko 10 45,5 

Irsko 14,3 35,6 

Maďarsko 4,4 9,4 

 

Tabulka 12: Podíl zkráceného úvazku na celkové zaměstnanosti ve vybraných zemích EU v roce 

2013 v % 

(Zdroj: zpracováno dle
98

) 

 

Je logické, že matky malých dětí jsou skupinou obyvatel, která využívá zkrácených úvazků 

nejčastěji. Dle provedených šetření využívá v posledních letech zkrácené úvazky 15-28 % z nich, 

přičemž tento podíl klesá s věkem dětí. Důvody nižšího podílu zkrácených úvazků v ČR ve 

srovnání s evropskými zeměmi však nelze přičítat pouze zaměstnavatelům. Část rozdílu je dána 

delší rodičovskou dovolenou, po kterou mohou rodiče trh práce zcela opustit. Ženy po přerušení 

pracovní aktivity nastupují zpět na plný úvazek také z důvodu ekonomické nutnosti.
99

 

Dalším typem specifické pracovní doby je flexibilní pracovní režim. Zde si mohou zaměstnanci 

částečně sami určovat začátek a konec pracovní doby a jejich odměňování závisí spíše na 

výsledcích odvedené práce. Přestože je tento institut u matek preferován, obecně je umožňován 

především lidem s vyšším vzděláním. Mezi vysokoškolsky vzdělanými obyvateli takto pracuje 

38,1%, 23% lidé se středoškolským vzděláním a pouze 18,3% lidé se základním vzděláním.
100

 

Další ideální pracovní dobou, kterou matky preferují jako třetí variantu pracovní doby je práce 

z domova. V ČR je však tento typ pracovní doby rozšířen nejméně a to 2,5% u mužů a 4,2% u žen.  
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K řešení této problematiky se uvázalo MPSV ČR od roku 2012 prostřednictvím projektu 

„Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“, který je 

spolufinancován z prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt 

bude probíhat až do června roku 2015 a mezi jeho hlavní strategické cíle patří:  

- vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci veřejné správy pro prosazování 

politiky rovných příležitostí na centrální, regionální a místní úrovni; 

- zvýšení podílu žen na rozhodování ve veřejné i soukromé sféře; 

- posílení ekonomického postavení a nezávislosti žen v ekonomice; 

- vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a 

rodinného života; 

- posílení rovných příležitostí žen a mužů ve výchově a vzdělávání; 

- odstranění všech forem násilí založeného na pohlaví a zajištění důstojného a rovného 

požívání všech práv ženami.
101

 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že většina žen před rozhodnutím založit rodinu musí zhodnotit 

všechna pro a proti, která mateřství přináší. Většina se tak dostane před rozhodování mezi 

potomkem a zaměstnáním. Mateřství totiž téměř vždy obnáší nutnost odejít na relativně dlouhou 

dobu z pracovního trhu, ztratit kontakt s oborem či nepřístup k novým kvalifikacím a vzděláváním. 

To vše zhoršuje její postavení na trhu práce, na který chce po skončení rodičovské dovolené opět 

vstoupit. Ideálním řešením tohoto problému je vstřícnost zaměstnavatele, který může 

zaměstnankyni výše uvedenými změnami pracovní doby pomoct a nabídkou ji alternativní pracovní 

režim. Přínosem pro zaměstnavatele může být zvýšená motivovanost zaměstnankyň, zajištění si 

jejich loajality a dobré pracovní nasazení. 

 

Dalším problémem, který omezuje ženu v průběhu rodičovské dovolené v nástupu do zaměstnání na 

ideálně zkrácený úvazek, je problém se zaopatřením dítěte během dne. Ne každý rodič má tu 

možnost požádat o pomoc prarodiče dítěte a ještě méně rodičů má dostatek finančních prostředků 

na služby chůvy. V takovém případě se nabízí možnost využít mateřských škol, popř. jeslí. Situaci 

mateřských škol v České republice zhodnocuje časopis Týdeník školství následovně: „Vývoj 

statistických ukazatelů odrážejících situaci v mateřských školách v posledních pěti letech plně 

reflektuje současnou rostoucí demografickou křivku. Ačkoli počet mateřských škol v roce 2009/2010 

                                                 

101
 MPSV ČR. Projekt Rovné příležitosti žen a mužů. Mpsv.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/16160/Prezentace_projektu_Optimalizace.pdf 



71 

 

zůstal na zhruba shodné úrovni jako v roce 2005/2006 celkové počty dětí v mateřských školách 

v posledních pěti letech stále rostou. Tento fakt se projevuje i významným nárůstem počtu tříd 

(o 8,4 % mezi lety 2005/2006 až 2009/2010) a stoupajícím průměrným počtem dětí na školu: v roce 

2005/2006 to bylo celkem 58,4 dětí, zatímco v roce 2009/2010 již 65,1 procenta (zde je však nutné 

upozornit na časté slučování mateřských škol pod jeden právní subjekt). Ve školním roce 2009/2010 

navštěvovalo mateřské školy celkem 314,0 tisíc dětí, což je o 11,3 procenta (31,8 tisíc) více než v 

roce 2005/2006. Rok 2005/2006 byl přitom posledním školním rokem, ve kterém došlo k poklesu 

počtu dětí v mateřských školách. Ve sledovaném pětiletém období nastal největší meziroční nárůst 

dětí právě v letošním školním roce 2009/2010, a to o 4,1 procenta (o 12,4 tisíc). … V kontextu 

zmiňovaných diskuzí týkajících se nedostatečného počtu míst v mateřských školách je důležitým 

ukazatelem počet neúspěšně vyřízených žádostí o přijetí do mateřských škol. Ten stoupl ze 6,8 tisíc 

v roce 2005/2006 na 29,6 tisíc  v roce 2009/2010 a  dokládá alarmující nedostatek míst 

v mateřských školách.“
102

 

Tento problém je patrný i na dvou níže uvedených grafech. Graf 2 zobrazuje vývoj počtu 

narozených dětí v ČR v období let 1995 až 2012, kdy je patrné, že od roku 1999 dochází 

z dlouhodobého hlediska k růstovému trendu.  

 

Graf 11: Vývoj počtu narozených dětí v ČR v letech 1995 – 2012 

(Zdroj: zpracováno dle
103

) 

                                                 

102
 PIKÁLKOVÁ, Simona. Regionální školství v číslech a vývoji - mateřské školy. Týdeník školství. [online]. 2010, roč. 

2010, č. 11. Dostupné z: http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2010/11/regionalni-skolstvi-v-cislech-a-vyvoji-

materske-skoly/ 

103
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Czso.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#01 

http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2010/11/regionalni-skolstvi-v-cislech-a-vyvoji-materske-skoly/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2010/11/regionalni-skolstvi-v-cislech-a-vyvoji-materske-skoly/


72 

 

Oproti tomu v Grafu 3, který znázorňuje vývoj v počtu mateřských škol v ČR ve stejném časovém 

období, je patrné, že od roku 1996 dochází ke snižování tohoto počtu. Je to z důvodů buď úplného 

zrušení MŠ anebo slučování dvou MŠ do jednoho subjektu.  

 

 

 

Graf 12: Počet mateřských škol v ČR v letech 1995 – 2012 

(Zdroj: zpracováno dle
104

) 

 
 
Co se týká okresu Karviná, níže uvedený Graf 4 je konkrétněji zaměřen na vývoj dětí předškolního 

věku. Je patrné, že tento vývoj koresponduje s vývojem narozených dětí v celé ČR a jeho výše od 

roku 2008 výrazně roste.  

Oproti této skutečnosti stojí vývoj v počtu MŠ v okrese Karviná, který je znázorněn v Grafu 5. Je 

nutné se pozastavit nad faktem, že i přes rostoucí počet dětí předškolního věku dochází k rušení 

MŠ, které jsou mnohdy jediným řešením pro ženy po skončení rodičovské dovolené.  

Mezi nejdůležitější opatření, která jsou nutná pro vrácení těchto žen do pracovního poměru, je 

znovuotevření MŠ. Mělo by docházet ke kontrolám počtu těchto míst, aby nedocházelo k situacím, 

kdy jsou děti odmítány. Je nutné si uvědomit, že MŠ neslouží pouze jako institut pro hlídání dětí, 

ale jako instituce, která nabízí předškolní vzdělávání. To podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí 

se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

                                                 

104
  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Czso.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/1201.pdf 



73 

 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Právě zde se vytváří základní 

předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání. 

Zřejmě ideálnější variantou jsou školky firemní. V současné době existuje v okrese Karviná jediná 

takto zavedená instituce, která se nachází v Českém Těšíně a její provoz začal v roce 2010. Jedná se 

o MŠ, která slouží především dětem zaměstnanců školy, úředníků a zaměstnancům příspěvkových 

organizací. Škola byla zřízena za finanční podpory Evropského sociálního fondu. To je jedním 

z možných způsobů, jak MŠ tohoto typu zřídit.  

Aby zaměstnavatelé měli zájem o založení tohoto typu MŠ, musí být určitým způsobem 

motivováni. Jedním z takových způsobů je například daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele ve 

formě možnosti odpočtu nákladů na provoz tohoto zařízení. Tento krok by vedl k dřívějšímu 

návratu kvalifikovaných zaměstnanců z rodičovské dovolené a vyšší loajalitě zaměstnanců.  

 

V návaznosti na zvýšení počtu předškolních zařízení existuje i radikálnější varianta, jak vyřešit 

problematiku nezaměstnanosti žen po rodičovské dovolené. Jedná se o direktivní zkrácení 

rodičovské dovolené. Kdyby se totiž ženy vracely do práce dřív, stát by ušetřil na sociálním a 

zdravotním pojištění, které za tyto ženy odvádí a došlo by tím ke snížení schodku penzijního 

systému. Dřívějším nástupem by navíc docházelo k přispívání do státního rozpočtu prostřednictvím 

daní z příjmů. Stát by tedy přišel o závazek k vyplácení rodičovské podpory a s tím spojených 

dalších výdajů a naopak by došlo k příjmům do státního rozpočtu. Otázkou u tohoto návrhu jsou 

názory dětských psychologů na každodenní odloučení matky a dítěte ve věku do tří let.  
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Graf 13: Demografický vývoj 3-5 letých dětí v okrese Karviná v letech 2002 - 2012 

(Zdroj: zpracováno dle
105

) 

 

 

 

Graf 14: Počet mateřských škol v okrese Karviná od školního roku 2008/2009 do 2012/2013 

(Zdroj: zpracováno dle
106

) 

 

                                                 

105
  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v MSK za školní šok 

2012/2013: Pramenné dílo [www dokument]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: https://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/assets/sk/vz_2012-2013_final.pdf 

106
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Czso.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=null&childsel0=3&cislotab=VZD5012PU_OK&voa=tabulka&go_zobraz=1

&childsel0=3 

https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/sk/vz_2012-2013_final.pdf
https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/sk/vz_2012-2013_final.pdf
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Dále je nutné se zaměřit na podporu vzdělanosti žen v mateřství. Bylo již uvedeno, že doba na 

kterou ženy odejdou z pracovního procesu je velmi dlouhá, a může pro ně znamenat ztrátu orientace 

v určité oblasti zaměstnání. Jedná se především o zaměstnání, v kterých dochází v dané 

problematice např. k legislativním změnám anebo změnám strukturálním. Taktéž považuji za nutné 

získané znalosti udržovat v paměti neustálým opakováním. Proto bych se zaměřila na podporu 

vzdělávání žen např. absolvováním kurzů, hlavně tedy jazykových. Touto podporou bude docházet 

k regulaci nezaměstnaných osob s nízkou znalostí cizích jazyků. Navíc tímto způsobem u žen 

nedojde ke ztrátě pracovních návyků.  

 

4.4 Uplatnění osob se zdravotním postižením 

Občané se změněnou pracovní schopností, známí také jako občasné ZPS, tvoří značný podíl mezi 

dlouhodobě nezaměstnanými. Problém pracovního uplatnění těchto osob není důležitý pouze 

z kvantitativních hledisek, ale především z hlediska ekonomického a sociálního. Základním 

problémem je zabezpečit pracovní uplatnění hlavně osobám se zdravotním postižením, které 

pracovat mohou a chtějí. Jde především o to, aby měl tento občan stejné či rovné příležitosti na trhu 

práce jako ostatní občané. To ovšem mnohdy znamená umožnit jim získat odpovídající kvalifikace, 

po které je poptávka, vytvořit jim vhodné pracovní podmínky, aby mohli svou kvalifikaci uplatnit. 

To samozřejmě znamená kompenzovat zaměstnavatelům náklady spojené s vytvářením těchto 

předpokladů. Základním problémem v této oblasti je myšlení lidí. Je nutné odstranit bariéry jak 

v přemýšlení lidí obecně, tak u zaměstnavatelů a hlavně u samotných osob se zdravotním 

postižením. Je nutné, aby právě to vedlo k chápání zaměstnávání osob se ZPS a bylo považováno za 

přirozené.
107

 

Tato problematika je velmi široká. Její řešení vyžaduje koncepční, komplexní přístup a hlavně 

spolupráci orgánů zabezpečující státní politiku zaměstnanosti, orgánů sociální zprávy a organizací 

zabývající se osobami zdravotně postiženými. Bohužel dle ÚP ČR je v evidenci uchazečů o 

zaměstnání řadících se mezi osoby se ZPS pouze jedna třetina, která má skutečný zájem o nástup do 

zaměstnání. Dle tohoto průzkumu se ukazuje, že zbývající dvě třetiny dávají přednost úsilí o získání 

předčasného invalidního důchodu nebo přiznání invalidního důchodu. 

V současné době je tento problém řešen dle Části III. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti následovně:  

                                                 

107
 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Is.braillnet.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://is.braillnet.cz/Osveta_prispevky/50.html 
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„(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat 

osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 

zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.  

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní 

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,  

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto 

zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které 

jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním 

zakázek těmto osobám, nebo  

c) odvodem do státního rozpočtu, 

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).“
108

 

 

Zásadním problémem však je nedostatečná komunikace mezi orgány státní správy. Jedná se 

především o informovanost mezi Úřady práce a Okresními správami sociálního zabezpečení. Od 

roku 2009 totiž nemá OSSZ povinnost informovat ÚP o stavech zaměstnanců v podnicích. To ÚP 

velmi ztěžuje kontrolní činnost.  

Co se týká opatření v tomto ohledu, je důležité opět navázat spolupráci těchto dvou orgánů a zvýšit 

pozornost nad firmami, které ze zákona musí osoby se ZPS podporovat, případně je sankcionovat. 

Ne vždy má ale podnik vhodné pracovní umístění pro tyto osoby. 

 

V současné době jsou osoby se ZPS dle mého názoru dostatečně podporováni, co se týká jejich 

dalších možností k získání finančních prostředků prací. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod, 

mohou uzavřít pracovní poměr a to i ti, kterým byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. 

stupně. Dále není výše jejich pracovního úvazku nijak omezena přiznáním invalidního důchodu. 

Dále neplatí tvrzení, které se mylně mnoho občanů domnívá, že tito lidé musí být zaměstnaní pouze 

na dobu určitou a ani příspěvek na péči, který je přiznáván lidem s těžkým zdravotním postižením, 

není překážkou pro uzavření pracovního poměru.  

 

Ideálním způsobem, jak zaměstnávat osobu se ZPS je zřízení chráněného pracovního místa (dále 

CHPM).  

 

                                                 

108
 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. § 81. 
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Chráněná pracovní místa 

 

Tento institut byl zaveden po zrušení institutu chráněné dílny a jeho účinnost se datuje od 1.ledna 

2012. Jedná se o pracovní místo, které zřídí zaměstnavatel pro osobu se ZPS na základě písemné 

dohody s ÚP. Platí však podmínka, kdy toto místo musí být obsazeno min. 3 roky.  

V tomto ohledu jsou zaměstnavatele ke zřízení CHPM finančně podporováni částkou: 

- 195 264,-Kč na jednu osobu se zdravotním postižením; 

- 292 896,-Kč na jednu osobu s těžším postižením.
109

 

V případě zřízení více těchto míst zákon stanovuje strop příspěvků. 

 

Dalším příspěvkem, který může ÚP ČR zaměstnavatelům poskytnout je příspěvek na částečnou 

úhradu provozních nákladů tohoto chráněného pracovního místa. Dle zákona se zaměstnavateli 

zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením 

z celkového počtu svých zaměstnanců poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. 

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 

75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, 

který je osobou se zdravotním postižením, včetně povinných odvodů, nejvýše však 8 000 Kč.
110

 

 

Forma podpory těchto pracovních míst je dle mého názoru nastavena vhodně. Problém je však 

v motivaci zaměstnavatelů, kteří se často snaží vyhnout se zaměstnávání osob se ZPS. Ve většině 

případů je to kvůli velkým administrativním problémům a kvůli vysokým nákladům, které s takto 

zaměstnanou osobou mají. Kompenzace v tomto ohledu by mohla být v možnosti uplatnění slev na 

dani. Částka tohoto odpočtu však není nikterak vysoká. Dle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů si může zaměstnavatel uplatnit slevu na dani za každého zaměstnance, který je osobou 

s těžším zdravotním postižením ve výši 60 000,-Kč ročně a za každého zaměstnance, který je 

osobou se zdravotním postižením ve výši 18 000,-Kč.
111

 

Ve většině případů mají z fyzického hlediska možnost skutečně pracovat druhé zmíněné osoby, což 

pro zaměstnavatele znamená v přepočtu na měsíc slevu na dani ve výši 1 500,-Kč. Výše této částky 

není nijak motivující pro zaměstnavatele. Proto navrhuji při řešení problému nezaměstnanosti u 

osob z ZPS zaměřit se na zaměstnavatele a jejich výhody, které by jim přineslo zaměstnávání těchto 

                                                 

109
 MPSV ČR. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci MSK. Portal.mpsv.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. 

Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/zamestnavani_ozp 

110
 Tamtéž. 

111
 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 35. 
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osob. Vhodným řešením se nabízí zvýšení částky, kterou by si mohl zaměstnavatel odečíst ze 

základu daně.  

 

4.5 Uplatnění osob s nízkým vzděláním 

 

V současném je světě je neustále vyvíjen tlak na vzdělanostní úroveň zaměstnanců. Příčinou je 

především neuvěřitelně rychlý technický pokrok, ke kterému dochází téměř ve všech vyspělých 

zemích a ovlivňujícím faktorem je také otevřený světový trh. Po zaměstnancích se stále více 

požaduje zdokonalování se a orientace v nových oborech a určité znalosti a dovednosti jsou 

považovány za samozřejmost. Právě na tento problém naráží lidé s nízkým vzděláním bez odborné 

či jiné kvalifikace. Jedná se především o občany, kteří dosáhli základního stupně vzdělání či 

základní školu nedokončili. Počet těchto uchazečů ke konci roku 2013 činil 7772 osob.  

Volná pracovní místa s tímto nízkým požadavkem ve vzdělání ÚP eviduje, a paradoxem je, že 

z hlediska dlouhodobě evidovaných pracovní míst patří mezi ty nejdéle neobsazené. Problém 

spatřuji v absenci pracovních návyků těchto osob.  

Obecně známou skutečností je fakt, že tyto druhy zaměstnání patří mezi ty nejméně odměňované. 

Tedy čím nižší vzdělání, tím nižší mzda. V mnoha případech lidé nemají žádnou motivaci tato 

volná pracovní místa obsazovat. Řada z nich spoléhá na sociální systém země.  

Dle mého názoru je nutné tuto skupinu obyvatel vést k systému, kdy jsou odměňováni za 

vykonanou práci. Toto by mělo být jedním z cílů vzdělávacího systému. Jsou časté případy, kdy 

děti nemají možnost získat tyto návyky nikde jinde a jejich důležitou institucí, v které dochází 

k jejich formování osobností je právě škola. Konkrétně základní škola.  

 

Cílem vzdělávací politiky ČR by mělo být žáky vést k celoživotnímu vzdělávání a zabránit jejich 

předčasným odchodům ze škol. Nepovažuje za ideální řešení současný systém školního vzdělávání, 

kdy její povinnost končí po absolvování devíti let. Ve většině případů žáci ZŠ opouští ve věku 15 

let, tedy ve věku dospívání, které je pro některé z nich bouřlivým obdobím. Ne vždy žáci v tomto 

období provedou šťastná rozhodnutí a v pozdějším věku nemají možnost se k doplnění vzdělání 

vrátit. Ideálním opatřením by bylo zvýšit hranici povinné školní docházky např. na 11 – 12 let s tím, 

že by se žáci mohli od 16 let rozhodnout, kterým směrem by chtěli dál pokračovat. Je zřejmé, že 

toto opatření by nutně vedlo k diskusi o posunutí hranice trestní odpovědnosti, která se v současné 

době naopak stále snižuje.  
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Dalším důležitým krokem je daleko přísnější kontrola absence žáků na základních školách. 

V současné době škola informuje o výrazné absenci žáka sociálnímu odboru, který by měl zjistit 

příčiny a zajistit nápravu. Bohužel přibývá názorů, kdy jsou ředitelé ZŠ přesvědčeni o nekvalitní 

práci tohoto institutu.  

Jako první velký problém v této situaci spatřuji mírné sankce pro rodiče, jejichž děti mají 

opakovaně vysokou absenci a kteří nemají problém tento problém řešit.  

Dalším velkým problémem je dle mého názoru systém financování školství. Tento systém ve 

spojitosti se současnou ekonomickou situací země dává pouze málo možností ředitelům škol 

k úplnému vyloučení žáka.  

Příčinu tohoto problému je možno hledat v návycích rodiny, vlivu okolního prostředí, v kterém dítě 

žije či naprostému nezájmu. Je potřeba se zaměřit hlavně na výchovu žáka v období dospívání, kdy 

si utváří vlastní názory a návyky, a v té se snažit o vyloučení všech škodlivých vlivů, které žáka 

ovlivňují.  

 

4.6 Uplatnění osob starších 50. let  

 

Problematikou uplatnění osob starších 50. let se v současné době zabývá Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí, který bude ukončen v roce 2017. Jedná se o vytvoření nástrojů 

k řešení tohoto problému formou využití principů tzv. „age managementu“.  Ten představuje souhrn 

postupů, kterými by se měli zaměstnavatelé řídit, aby maximálně využily potenciál a zkušenosti lidí 

ve věku od 50 let věku. Potenciál této skupiny občanů je hlavně ve zkušenostech, v odpovědném 

přístupu k podniku a v schopnosti řešit problémy s nadhledem a v širších souvislostech. Naopak 

mezi jejich handicapy patří nevhodnost některých oborů s ohledem na jejich věk, menší snaha 

přizpůsobit se novým požadavkům, horší prostor učení se novým věcem a nižší pracovní tempo.  

Uvedené údaje jsou příklady, kterými může být osoba starší padesáti let charakterizovaná 

z pracovního pohledu. A právě kvůli tomu je obecně uplatnění osob starších 50. let dlouhodobě 

nejrizikovějším. Nijak tomu nepomáhá fakt, že v mnoha podnicích došlo k inovacím 

v technologiích a v některých pracovních pozicích se jedná spíše o kvantitu odvedené práce než o 

kvalitu.   

Reálná konkurence po fyzické stránce u osob starších 50. let mladším ročníkům ve více případech 

neexistuje. Právě proto je důležité zaměřit se na jejich nabyté zkušenosti a brát ohled na jejich praxi.  
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Lidé v této věkové kategorii jsou nejčastějšími účastníky rekvalifikačních kurzů. Mají tendence se 

vzdělávat a získávat nové znalosti a dovednosti. Bohužel často dochází k tomu, že jim to v získání 

pracovního místa nepomůže.  

Zřejmě jediné řešení této situace je na straně zaměstnavatelů. Většina z nich má vůči této skupině 

občanů utvořen poměrně stereotypní pohled a neakceptují jejich přednosti, kterými díky pracovním 

zkušenostem disponují. Osoby starší 50. let tak často vnímají chování zaměstnavatelů vůči nim jako 

diskriminační a v případě ucházení o zaměstnání se cítí kvůli věku znevýhodněni. Dlouhodobým 

nepřijetím do zaměstnání jsou tito lidé stále více demotivováni a víra v nalezení vhodného 

zaměstnání klesá.  

Aby jejich možnost uplatnění se na trhu práce nebyla zahozena, je vhodné nastavit individuální 

přístup ke každému takovému uchazeči o zaměstnání. Je nutné posílit počet poradců, kteří by se 

mohli uchazečům věnovat nejen jako zprostředkovatelé zaměstnání. Prvním krokem by měla být 

diagnostická fáze, z které vyplynou silné stránky uchazeče a na ty se později zaměří spolu 

s poradcem. Tyto výstupy uchazeči pomůžou v uvědomění si reálných možností, které má a budou 

sloužit k vypracování individuálního plánu, který nesmí ztrácet smysluplnost. Jen díky tomu 

uchazeč bude motivován k neustálému zdokonalování sebe sama a v neztrácení naděje. Součástí 

plánu mohou být speciální rozvojové, vzdělávací a rekvalifikační programy, ovšem s podmínkou, 

že pro ně má daný uchazeč předpoklady. Neměl by být důležitý počet rekvalifikací, který uchazeč 

absolvuje, ale jejich zaměření.  

Potenciál uplatněné této nezaměstnané skupiny občanů shledávám pouze v opatření na straně 

zaměstnavatelů. Jedině na těch záleží, jak starému uchazeči o zaměstnání dají přednost v případě 

stejně kvalifikovaných lidí. Existují tzv. sdílená pracovní místa, která se reálně ve větší míře 

neodlišují od práce na částečný úvazek. Rozdíl je v tom, že jednu pracovní pozici zastávají dva lidé. 

Je dokázáno, že dva jsou výkonnější než jeden. Výhodou je, že dochází v podstatě k neustálé 

kontrole a v případě onemocnění jednoho z dvojice, druhý může dál řešit pracovní záležitosti. Jistou 

nevýhodou je, že v případě určitých pracovních pozic, je tento druh pracovního úvazku nemožný.  

Aby však měl zaměstnavatel zájem o přijmutí dvojice na jednu pozici, je nutné zaměřit se na jeho 

motivaci. Stejně jako u zaměstnávání osob se ZPS se nabízí vytvořit výhody zaměstnavateli, který 

na stanovenou dobu zaměstná osobu starší 50. let.  
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4.7 Další boj s nezaměstnaností v okrese Karviná 

 

Tato kapitola se věnuje možným opatřením, která by mohla vést ke snížení nezaměstnanosti okresu 

Karviná jako celku. Taktéž jsou zde zmíněna opatření, která jsou v současné době realizována 

v rámci Moravskoslezského kraje.  

 

Příspěvek na dojíždění do zaměstnání 

 

Tento druh příspěvku by byl jedním z podpor, kterou by získali evidovaní uchazeči o zaměstnání, 

kteří by na základě pravidelných návštěv a spolupráce s ÚP získali zaměstnání. Byl by přiznán 

osobám, které by našly práci v okrese Karviná, a minimální doba vyplácení příspěvku by byla 

stanovena délkou zkušební lhůty. V individuálních případech by mohl být příspěvek přiznán i 

osobám, které začnou pracovat v příhraničních oblastech a do práce by tedy dojížděli větší 

vzdálenost.  

 

Změny v nástrojích aktivních politiky zaměstnanosti 

 

Nejvíce využívaným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti jsou rekvalifikační kurzy. Mnohdy se 

jich však lidé účastní z povinnosti, aby nedošlo k jejich vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.  

Přitom vynaložené náklady na tento nástroj zaměstnanosti rok od roku rostou a uchazečů o 

zaměstnání neubývá, právě naopak. Je důležité, aby se ÚP detailněji zabýval jednotlivými 

rekvalifikačními kurzy, aby měl přehled o jeho náplni případně o výhodách jeho absolvování a na 

základě těchto informací a spolupráce s jednotlivými uchazeči jim nabízel pro ně vhodné kurzy. 

Neméně důležité je spojit to vše s daným regionem, s poptávkou na trhu práce, která se dle 

jednotlivých regionů výrazně liší. ÚP by měli uchazeče o zaměstnání posílat do rekvalifikačních 

kurzů, které jsou shodné s požadavky firem. Zamezilo by se tak zbytečnému plýtvání zdrojů 

určených na úhradu nákladů spojených s realizováním rekvalifikací.  

 

Investiční příležitosti 

 

V okrese Karviná se nachází spousta strategických míst, která by byla vhodná pro vybudování 

nových velkých firem, v kterých by mohla vzniknout nová pracovní místa. Např. dnes již z velké 

části zastavěná Průmyslová zóna Nové Pole v současné době zaujímá postavení zaměstnavatele 

s nejvyšším stavem zaměstnanců.  
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Okres Karviná by měl mít za hlavní cíl nabídnout volné pozemky potenciálním zaměstnavatelům 

s určitými finančními výhodami, v případě, že zaměstnají uchazeče o zaměstnání na stanovenou 

dlouhou dobu. Oblast Karvinsko se vždy řadila k regionům, kde byla vysoká koncentrace průmyslu. 

A tímto směrem by se měly strategické cíle okresu dále ubírat.  

Je potřeba zavést taková opatření, která by se shodovala se zájmy investorů, případně by byla 

realizovatelná za finanční podpory ESF. Začátkem roku 2014 nedošlo ke shodě a plánovaná 

průmyslová mini zóna Vagónka nebude realizovaná. Naopak příznivé pro tento region je 

skutečnost, že se plánuje výkup pozemků Moravskoslezským krajem s cílem vytvořit plánovanou 

průmyslovou zónu Nad Barborkou. Ta pomůže řešit problematiku vysoké nezaměstnanosti, 

případně i propouštění ve společnosti OKD a.s. a bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí 

v tomto regionu.
112

 

 

 

Probíhající projekty realizované za finanční podpory Evropských sociálních fondů zaměřené 

na řešení nezaměstnanosti v MSK 

 

V současné době probíhají níže uvedené projekty, jejímž cílem je snížit nezaměstnanost na území 

MSK. Jednotlivé projekty, jejichž příjemcem je Úřad práce ČR a realizován je prostřednictvím 

krajské pobočky v tomto regionu ve spolupráci s jednotlivými kontaktními pracovišti v MSK, 

včetně kontaktního pracoviště Karviná.  

 

„Nový začátek“ 

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00031 

Částka: 90 144 980,00 Kč 

Doba realizace: 1. září 2012 až 31. srpen 2015 

Cíl projektu: Podpora uchazečů o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce déle než 6 

měsíců a zvýšení jejich šancí znovu se uplatnit na trhu práce. Projekt se zaměřuje na podporu 

zaměstnatelnosti těchto osob poskytováním komplexních služeb od poradenských, vzdělávacích 

                                                 

112
 MĚSTO KARVINÁ. Z Vagónky průmyslová zóna nebude, investoři o ni nemají zájem. Mestokarvina.eu [online]. 

[cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.mestokarvina.eu/z-vagonky-prumyslova-zona-nebude-investori-o-ni-nemaji-

zajem/ 
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aktivit, získání praxe v tzv. Labour poolu, až ke zprostředkování pracovního uplatnění a podpoře 

pracovních míst.
113

 

 

 „Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském kraji II“ 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/B1.00011 

Částka: 54 999 700,00 Kč 

Doba realizace projektu: 1. srpen 2013 až 31. červenec 2015 

Cíl projektu: Podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi, a v 

současné době realizují svojí činnost v odvětvích s předpokladem růstu. 

 

„10 pro živo“ 

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00032 

Částka:37 465 400,- Kč 

Doba realizace projektu: 1.10.2012  až  31.8.2015 

Cíl projektu: Zvýšit šance nezaměstnaných osob ze skupiny handicapovaných občanů na nástup do 

pracovního poměru a efektivněji využít jejich pracovního potenciálu, a to prostřednictvím široké 

nabídky služeb. 

 

„Odborné praxe pro mladé do 30 let“ 

 

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00060 

Rozpočet: 137 433 610,- Kč 

Doba realizace: 1.7.2013 až 31.8.2015 

Cíl projektu: Hlavním cíle je začlenění mladých lidí ve věku do 30 let na trh práce. Poskytnou jim 

prostřednictví praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese a zajistit 

dlouhodobé zaměstnání, dále předcházet jejich opakované evidenci a celkově snížit průměrnou 

dobu evidence mladých uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR.
114

 

                                                 

113
  EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR. Realizované projekty. Esfcr.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://www.esfcr.cz/projekty/novy-zacatek 

114
 ÚŘAD PRÁCE ČR. Portal.mpsv.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/projekty_esf/realizovane_projekty 
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„Šance pro samostatnost“ 

 

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 

Částka: 97 794 000,00 Kč 

Doba realizace:1. květen 2011 až 30. duben 2014 

Cíl projektu: podpořit začlenění 400 osob se zdravotním postižením případně zdravotním 

omezením zpět na trh práce a zvýšit jejich zaměstnatelnost.  

 

„Příležitost dělá(t) zaměstnance“ 

 

Registrační číslo:              CZ.1.04/2.1.00/70.00051 

Rozpočet:                           74 651 902,- Kč 

Doba realizace:                  1. květen 2013 až 31. srpen 2015 

Cíl projektu:  Vytipovat vhodné uchazeče splňující podmínky cílové skupiny, podpořit je v dalším 

rozvoji prostřednictvím individuálního přístupu, motivačních aktivit, poradenství, profesního 

vzdělávání, terénní asistence a integrovat je do pracovního procesu.
115

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

115
 ÚŘAD PRÁCE ČR. Portal.mpsv.cz [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/projekty_esf/realizovane_projekty/prilezitost_dela_t__zamestnance 



85 

 

ZÁVĚR 

 

Pracovní uplatnění člověka na trhu práce je jedním z největších problémů, které řeší vlády většiny 

evropských zemí. I přesto, že je naše země státem malým, Česká republika není v tomto ohledu 

výjimkou. Bohužel se na jejím území nacházejí regiony, které jsou nezaměstnaností postiženy ve 

velké míře. V tomto směru na pomyslné přední příčce stojí region ležící na severovýchodě země, 

známý pod názvem Karvinsko.  

V této diplomové práci jsem se věnovala především nezaměstnanosti v okrese Karviná. V případě 

potřeby jsem provedla srovnání zjištěných hodnot s hodnotami, které vykazuje Moravskoslezský 

kraj, případně Česká republika jako celek.  

Cíle mé práce bylo na základě teoretických poznatků zanalyzovat současnou situaci 

nezaměstnanosti s ohledem na daný trh práce v okrese Karviné. Rozhodla jsem se provést analýzu 

za období posledních čtyř let, tedy od 2010 do roku 2013. Výsledkem mé práce mělo být navržení 

opatření, která by mohla přispět ke snížení nezaměstnanosti v tomto okrese. Ve své práci jsem se 

zaměřila především na skupiny osob, které jsou řazeny do tzv. rizikových skupin, co se týká jejich 

uplatnění na trhu práce ať už z jakýchkoliv důvodů.  

Aby byla analýza okresu Karviná provedena komplexně, zhodnotila jsem také nástroje, kterými 

v současné době Úřad práce ČR, prostřednictvím kontaktního pracoviště v Karviné, bojuje 

s nezaměstnaností v tomto okrese. Jelikož okres Karviná leží na území Moravskoslezského kraje, 

uvedla jsem také právě probíhající projekty zaměřené na snížení nezaměstnanosti, které jsou 

realizovány pod záštitou krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě.  

K zařazení snížení nezaměstnanosti mezi hlavní priority, v rámci kraje, došlo smluvně uzavřeným 

partnerství mezi MSK, Sdružením pro rozvoj MSK, Krajskou hospodářskou komorou MSK a 

Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Dohoda s názvem Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti, uzavřena v roce 2011 je považována za strategické partnerství subjektů, jejíž cílem 

je vytvořit konkurenceschopný region spokojených lidí a více lepších pracovních příležitostí 

v rámci MSK. Dle mého názoru je uzavření této dohody důležité především pro stanovení vizí a 

cílů, ke kterým by měl tento region dojít. Důležitá je však důslednost. A to důslednost především 

v průběžné kontrole dílčích cílů. Bez kontroly by uzavřená dohoda ztrácela smysl.  

Stěžejní část mé práce je věnována návrhům opatření, která by mohla přispět ke snížení 

nezaměstnanosti. Jednotlivá opatření jsem konkretizovala na rizikové skupiny obyvatel, které jsou 

nezaměstnaností postihnuty nejvíce.  

První touto skupinou jsou čerství absolventi škol. Jedná se o osoby ve věku 15 až 24 let, kteří jsou 

vedeni v evidenci ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání. Jednou z hlavních příčin, kvůli které 
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nemohou najít zaměstnání je absence praxe. Řada z nich neměla možnost proměnit získané 

teoretické znalosti z praktické dovednosti. Proto jako nejdůležitější považuji zaměřit se na získání 

praxe. V současné době ji lze získat prostřednictvím projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. 

Další potenciál uplatnění této skupiny shledávám ve znalosti cizích jazyků. Seskupení podniků 

sídlící v průmyslové zóně Nové Pole tvoří především zahraniční firmy, které nabízejí práci, avšak 

s podmínkou znalosti cizího jazyka. A zřejmě nejdůležitějším bodem, na který je nutné se zaměřit je 

skutečná spolupráce vzdělávacích institucí s regionálními zaměstnavateli. Jedině tímto způsobem 

totiž dojde k tomu, že absolventi škol budou tvořit nabídku práce na trhu, která bude mít vhodné 

uplatnění. V opačném případě, tedy v současné situaci, absolventi mají dobré teoretické znalosti, 

ovšem jejich uplatnitelnost je, co se týká tohoto průmyslového regionu, nulová. Ideální variantou 

jsou proto firemní školy a to již na úrovni středoškolského vzdělávání.  

Další rizikovou skupinou jsou ženy s malými dětmi. Ještě i dnes přetrvává stereotypní pohled na 

ženskou roli, jak v domácnosti, tak v zaměstnání. Bohužel hlavní aktéři, kteří mají na tento pohled 

vliv, zaměstnavatelů a stát tomu nijak nepomáhají. V ČR téměř 80% žen zůstává doma s dítětem až 

do jeho tří let a jejich návrat do zaměstnání je velmi obtížný. I přesto, že by ženy byly ochotny 

spolupracovat se zaměstnavatelem i během rodičovské dovolené, nabízí jim to pouze 16% firem u 

nás. V tomto případě je snížení nezaměstnanosti žen s malými dětmi v rukou zaměstnavatelů. Záleží 

na jejich ochotě a vstřícnosti, kterou projeví vůči této skupině zaměstnanců. Jelikož ženám 

s mateřstvím přibyl závazek, je ideálním řešení možnost částečného pracovního úvazku či flexibilní 

pracovní doby. S tím úzce souvisí i možnost zaopatření dítěte během zaměstnání. Mnoho žen nemá 

možnost spolehnout se na rodinu či nemá finanční prostředky na zaplacení hlídání. Známou 

skutečností je, že v ČR poslední roky porodnost roste a počet mateřských školek klesá. Jsou známy 

případy, kdy byly matky odmítnuty mateřskou školou a jejich dítě kvůli nedostatečnému místu 

nebylo do školy přijato. To výrazně ztěžuje ženě možnost nastoupit do zaměstnání dříve. Tento 

problém by mohly vyřešit firemní mateřské školky. V rámci okresu Karviná existuje jedna tato 

instituce a v současné době je plně využívána. Dále je důležité dám těmto ženám možnost se během 

rodičovské dovolené vzdělávat. Mnoho z nich má původní zaměstnání takové, v kterém dochází 

k pravidelným např. legislativním změnám.  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR by se mělo na 

tuto možnost pro ženy zaměřit. To vše by mohlo zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.  

Uplatnění osob se zdravotním postižením je problém, který je velmi specifickým problémem. I 

přesto, že zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost se podílet na zlepšení situace 

nezaměstnanosti osob se ztíženou pracovní schopností, nedochází k tomu. Je to hlavně kvůli 

nedostatečné komunikaci mezi státní správy. Okresní správa sociálního zabezpečení nedostatečně 

informuje úřady práce o stavech zaměstnanců u jednotlivých zaměstnavatelů a nedochází 
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k pravidelné kontrole dodržování tohoto zákona. Proto je nutné zlepšit tuto komunikaci, aby došlo 

k efektivnějším kontrolám a lepší spolupráci. Dalším důležitým bodem, nad kterým je nutné se 

zamyslet, je samotné zaměstnání osoby se ZPS. Právě to vede k vyšším nákladům v porovnání se 

zdravým zaměstnancem a dalším jiným problémům. Pravdou je, že pro zřízení chráněného 

pracovního místa a dále s tím náklady, je možné žádat o podporu ÚP ČR. Avšak co se týká dalších 

výhod pro zaměstnavatele v tomto ohledu, jsou relativně nízké. Je nutné zaměstnavatele finančně 

motivovat, aby využívali potenciálu osob se ZPS.  

Riziková skupina, u které shledávám problém v systému vzdělávání, jsou lidé s nízkým vzděláním. 

Jelikož platí, že lidé s nízkým vzděláním jsou odměňování nízkou mzdou, je nutné změnit systém 

vzdělávání. Protože jiným způsobem tito lidé nebudou nuceni vzdělávat se dál a tím získávat 

potřebnou kvalifikaci. Škola je organizace, která by měla spolupracovat s rodinou, a mělo by v ní 

docházet ke komplexnímu výchovně vzdělávacímu procesu. Bohužel v současném systému 

školství, který stanovuje povinnou školní docházku na 9 let, žák školu opustí v 15 letech a pokud 

není veden rodiči dál, okamžitě dochází k jeho zaevidování do evidence uchazečů o zaměstnání. 

S tímto získaným vzděláním je mu však nabízena pouze práce s nízkou výší odměny a dojde 

k situaci, kdy mu sociální systém vyhovuje lépe než pracovat. Proto si myslím, že posunutím 

povinné školní docházky do věku 17 – 18 let bude vést k lepší kvalifikaci žáků a k jeho lepšímu 

následnému uplatnění na trhu práce.  

Poslední rizikovou skupinou jsou lidé starší 50. let. Tato skupina je dlouhodobě považována na 

nejhůře uplatnitelnou na trhu práce. Důvody jsou jak subjektivní, tak objektivní. Každý člověk 

vnímá stárnutí jiným způsobem a kvůli věku a obecné charakteristice této skupiny nemohou 

konkurovat mladým zaměstnancům. A to ani fyzicky a často ani po stránce kvalifikační. Úřady 

práce by se měli těmto občanům věnovat vysoce individuálně, aby ani oni sami neztráceli naději 

v získání zaměstnání. Problém s uplatnitelností této skupiny je řešen téměř ve všech regionech 

České republiky a bohužel stále bezúspěšně. Je nutné dát těmto lidem možnost se neustále dál 

vzdělávat a získávat tak nové kvalifikace, např. prostřednictvím rekvalifikačních kurzů. Důležité je 

ovšem tyto rekvalifikace propojit s poptávkou na trhu práce. V opačném případě by absolvování 

velkého množství kurzů mohlo vést k demotivaci v hledání zaměstnání.  

Práci jsem zpracovala na základě předem stanovených cílů, které byly splněny. Způsobů jak snížit 

počet nezaměstnaných právě v tomto okrese není mnoho. Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Karviné se 

v co největší míře snaží používat aktivní nástroje politiky zaměstnanosti. Jejich užívání vede 

k dobrým výsledkům, bohužel přílivy dalších evidovaných uchazečů o zaměstnání není možné 

ovlivnit. Ke zhoršení situace v okrese Karviná přispívá již několikrát vyhlášené hromadné 

propouštění u akciové společnosti OKD. Tím by došlo k velkému přílivu nezaměstnaných osob, 
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které by v tomto okrese měli pouze malé uplatnění najít práci v oboru. Oproti tomu je pro okres 

Karviná velkou příležitostí vytvoření další průmyslové zóny, která bude vést k zaměstnání osob. Je 

proto důležité, aby se karvinský region snažil přilákat nové investory a zaměřil se především na 

zlepšení infrastruktury, která je pro investory důležitá.  
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