ÚVOD
Nekone ným jevem, s kterým se v sou asné dob po více než p l století musí eská
spole nost po ád dokola vyrovnávat, je i nezam stnanost. Zapot ebí je podotknout, že
nezam stnanost není pokládána za vážný ekonomický, ale ani za sociální problém.
Problém by nastal jen tehdy, jakmile by se nezam stnanost stala hromadnou.
Jestliže hromadná nezam stnanost nastane a doba trvání jednotlivých p ípad
nezam stnanosti se protahuje, za nou si jí všímat nejen ti, kdo p ichází o práci, ale i
celá spole nost a také státní a politické orgány. Vysoká míra nezam stnanosti, zejména
dlouhodobá, m že „p id lávat vrásky“ vládám stát a m že být ohrožena legitimita
státní moci.
Nezam stnanost, zvlášt

hromadná, není ovšem jen problémem ekonomickým.

Nerovnováha na trhu práce není zcela prioritní, ale jde i o její d sledky pro život
jednotlivého lov ka i spole nosti. A také o mechanismy, kterými spole nost t mto
d sledk m vzdoruje. Problémy, spojené s nezam stnaností, nespo ívají jen ve snížené
výkonnosti ekonomického systému a v mrhání lidskými zdroji, v rostoucích deficitech
státních rozpo t a m nové stabilit , s nimiž je spojována. Jde také o nabývající nap tí a
krizi, krizi komunitního a rodinného života, r st zlo innosti, kriminality a dalších
sociáln nezdravých úkaz , odcizení se ásti populace platným hodnotám a normám. Dá
se

íci je nezam stnanost i psychologickým, sociálním a kulturním problémem.

Zejména proto, že vytla uje rostoucí po et osob mimo hlavní proud spole enského
života a iní z nich klienty sociálního státu se všemi d sledky pro jejich životní úrove i
existenciální pocity.
V spojitosti se vstupem eské republiky do Evropské unie si sou asný stav ekonomiky
a spole nosti vyžádal novou koncepci politiky zam stnanosti, spjatou s celkovou
hospodá skou, regionální, sociální a vzd lávací politikou vlády, odpovídající zm n ným
podmínkám na trhu práce.
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V eské republice vykonávají Ministerstvo sociálních v cí a ú ady práce státní správu
v oblasti státní politiky zam stnanosti. Státní politiku zam stnanosti na území regionu
B eclav zabezpe ují orgán státní správy Ú ad práce B eclav.
Cílem diplomové práce je analyzovat sou asný stav na trhu práce na okrese B eclav,
zanalyzovat problematické oblasti a pokusit se získat možná ešení, která by p isp la
ke kladnému vývoji míry nezam stnanosti na okrese B eclav.
Svoji pozornost chci soust edit p edevším na nejproblemati t jší skupiny uchaze

o

zam stnaní. Tedy ob any, kte í jsou na trhu práce jakýmsi zp sobem znevýhodn ní,
stupn m nebo oborem vzd lání, odbornou praxí, zdravotním stavem, v kem, místem
bydlišt

i dopravní dostupností. Zpravidla sem pat í kvalifikované osoby, osoby se

zdravotním postižením, dlouhodob

nezam stnané, ženy s malými d tmi a také

absolventy, kte í jsou specifi tí na každém trhu práce.
P i vymezení nezam stnanosti v eské republice se obecn postupuje podle zákona o
zam stnanosti . 435/2004 Sb., jeho novely a dalších právních p edpis , týkajících se
této

problematiky.

Instituce

v eské

republice,

které

se

zabývají

otázkou

nezam stnanosti ve spole nosti jsou ú ady práce. Tyto instituce jsou za len ny do
systému Ministerstva práce a sociálních v cí jako územní orgány státní správy se
samostatnou právní subjektivitou a ídí se právními p edpisy o zam stnanosti.

Ú ad práce v B eclavi
Oblastní problematikou nezam stnanosti na okrese B eclav se zabývá místní ú ad práce.
Ú ad práce v B eclavi byl z ízen Ministerstvem práce a sociálních v cí

R zakládací

listinou ze dne 25. 10. 1990 na základ zákonného opat ení . 306/1990 Sb., jako orgán
státní správy zabezpe ující státní politiku zam stnanosti v okrese B eclav. ÚP je
rozložen na 3 místech v B eclavi. Hlavní sídlo a adresa je na Fintajslov ulici.
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Funkce ÚP v B eclavi:
zpracovává koncepci rozvoje zam stnanosti ve svém správním obvodu, sleduje a
hodnotí situaci na trhu práce
spolupracuje se správními ú ady územními samosprávnými celky, orgány
sociálního zabezpe ení, orgány státní zdravotní správy, zam stnavateli a dalšími
subjekty
provádí zprost edkování zam stnání uchaze m o zam stnání a zájemc m o
zam stnání poskytuje další služby v oblasti zam stnanosti
poskytuje fyzickým osobám a zam stnavatel m poradenské, informa ní a další
služby v oblasti zam stnanosti
zabezpe uje uplat ování nástroj
p ísp vky z prost edk

aktivní politiky zam stnanosti, poskytuje

na aktivní politiku zam stnanosti a vyplácí podporu

v nezam stnanosti a podporu v rekvalifikaci
vede evidenci volných pracovních míst, evidenci zájemc
evidenci uchaze

o zam stnání,

o zam stnání, evidenci osob se zdravotním postižením,

evidenci cizinc a evidenci povolení k výkonu um lecké, kulturní, sportovní a
reklamní innosti d tí
vykonává kontrolní innost v rozsahu stanoveném zákonem v etn ukládání
pokut za p estupky a správní delikty

Ú ad práce rozhoduje o neza azení fyzické osoby do evidence uchaze

o zam stnání,

vy azení uchaze e z evidence, o p iznání, nep iznání, odejmutí, zastavení nebo vrácení
podpory v nezam stnanosti a podpory p i rekvalifikaci, o vydání a odn tí povolení
k zam stnávání cizinc a povolení zam stnavatel m získávat na volná pracovní místa
ob any ze zahrani í, rozhoduje o povinnosti zam stnavatele poukázat odvod do státního
rozpo tu za nespln ní povinnosti podle § 81 zákona.
Ší e úkol , kterými se ú ad práce zabývá je rozsáhlý, z tohoto d vodu je len n na
jednotlivé útvary, které se specializují na konkrétní ešení problém spadajících do
jejich kompetence.
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Organiza ní struktura Ú adu práce v B eclavi:
a) sekretariát editele, interní audit
b) odd lení léka ské posudkové služby
c) odbor zprost edkování a poradenství
ca) odd lení zprost edkování
cb) odd lení poradenství
cc) detašované pracovišt Mikulov
cd) detašované pracovišt Hustope e
d) odbor trhu práce
da) odd lení trhu práce
db) odd lení aktivní politiky zam stnanosti
e) odbor kontrolní a právní
ea) odd lení právní
eb) odd lení kontrolní
f) odbor ekonomický
fa) odd lení finan ní
fb) odd lení hospodá ské správy
g) odbor státní sociální podpory
ga) odd lení dávkové
gb) kontaktní místo Mikulov
gc) kontaktní místo Hustope e
Podrobn jší organiza ní struktura a její len ní útvar je uvedena v p íloze . 2
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P sobnost organiza ních útvar
P sobnost organiza ních útvar

je souhrn

inností, které je útvar oprávn n a

povinen vykonávat. Ze stanovené p sobnosti zárove vyplývá jejich odpov dnost.
Každý organiza ní útvar odpovídá za výkon a výsledek inností dle stanovených
norem.

Statutární zástupce organizace a jednatelská oprávn ní
Statutárním zástupcem Ú adu práce v B eclavi je editel ú adu práce. Sou asným
editelem je Lubomír Marko. V p ípad nep ítomnosti zástupce editele je jeho
zástupce.

ad a) Sekretariát editele a interní audit
Vy izuje korespondenci a administrativní záležitosti editele, eviduje úkoly uložené
editelem, koordinuje návšt vy u editele, eviduje a zakládá právní p edpisy, pokyny
editele, pokyny a instrukce MPSV

R. Zam stnanci sekretariátu jsou - asistentka

editele, zam stnanci úseku výpo etní techniky, zam stnanec pov ený agendou. Interní
auditor zpracovává zásady interního auditu, plánuje a provádí interní audity.

ad b) Odd lení léka ské posudkové služby
Hlavní pracovní náplní je posudková innost, a to vlastní a ve vztahu ke smluvním
léka m, vlastní posudková innost léka e ú adu práce zahrnuje zejména : recenzi spis
a vypracování posudku, atd.
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Vedoucí odd lení léka ské posudkové služby je v p ímé ídící p sobnosti editele ú adu
práce.

editel ú adu práce m že pov it n kterého z vedoucích odbor k odbornému

dohledu a ke kontrole pln ní úkol zam stnanc sekretariátu.

ad c) Odbor zprost edkování a poradenství
ca) Odbor zprost edkování
Poskytuje základní informace v oblasti zam stnanosti a zájemc m v etn základních
informací o podmínkách a r zných formách APZ, provádí prvotní evidenci uchaze e a
zájemce o zam stnání, pou uje uchaze e a zájemce o zam stnání o jeho právech a
povinnostech, p ipravují podklady pro rozhodnutí ve v ci hmotných zabezpe ení
uchaze .
cb) Odbor poradenství
Profesní poradenství pro specifické skupiny uchaze

o zam stnání. Provádí

individuální a skupinové poradenství v oblasti volby povolání a celoživotního
vzd lávání, vydává stanoviska k žádostem o zavedení u ebního a studijního oboru na
SŠ, SOU, OU a U a stanoviska ke z ízení typu školy (VOŠ), p ipravuje podklady
k rozhodnutí o vydání a odn tí povolení k zam stnání cizinc m a osobám bez státní
p íslušnosti a podklady k povolení zam stnavatel m získat volná pracovní místa pro
ob any ze zahrani í, metodicky ídí detašovaná pracovišt atd.

ad d) Odbor trhu práce

innost odboru je zam ena p edevším na sledování a hodnocení situace na trhu práce,
analýzu a prognózu vývoje trhu práce a ovliv ování nabídky a poptávky po pracovních
silách.
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da) Odd lení trhu práce
Poskytuje ve ejnosti informace o situaci na trhu práce v územním obvodu ú adu práce,
zabezpe uje kompletní monitoring zam stnavatel , evidenci volných pracovních míst,
provádí analýzy trhu práce, navrhuje politiku zam stnanosti v regionu atd. Zabývá se
agendou cizinc .
db) Odd lení aktivní politiky zam stnanosti
Vykonává zejména - poradenskou innost k jednotlivých nástroj m APZ, podílí se na
zpracování projekt a prognóz APZ, zpracovává p ehled erpání finan ních prost edk
APZ, zabezpe uje odborné praxe absolvent

vysokých škol nebo získání praxe

uchaze m do 25-ti let a mladistvým. Zpracovává statistické p ehledy a analýzy pro
MPSV, metodicky ídí detašovaná pracovišt atd.
dc) Detašovaná pracovišt
innost detašovaných pracoviš je shodná s inností odd lení zprost edkování.
P ípadné další innosti jsou ešeny v pracovních náplních zam stnanc detašovaných
pracoviš . Místní p íslušnost detašovaných pracoviš je stanovena p íkazem editele.

ad e) Odbor kontrolní a právní
ea) Odd lení kontrolní
Vede evidenci všech plánovaných a provedených kontrolních úkol , kontroluje innost
jednotlivých odbor , zabezpe uje kontrolní innost vyplývající ze zákonných norem a
p edpis v etn podaných podn t a stížností.
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eb) Odd lení právní
P ipravuje smlouvy uzavírané ÚP, zpracovává podklady k odvolacím ízením vedeným
proti správním rozhodnutím vydaným ÚP, metodicky ídí realizaci správního ízení,
zajiš uje likvidace pohledávek v etn jejich soudního vymáhání, po formální stránce
zajiš uje editaci p íkaz

editele, sm rnic editele, metodických pokyn

a sd lení,

zabezpe uje právní službu pro pot eby ÚP.

ad f) Odbor ekonomický
Zabezpe uje ekonomickou a hospodá skou agendu ú adu práce, plánování a tvorbu
rozpo tu personální a mzdovou agendu, usm r uje vývoj plat

na ú adu práce,

financování všech inností v souladu s p sobností ú adu práce a jeho provozem, atd.
fa) Odd lení finan ní
Zpracovává návrhy rozpo tu celkových výdaj ú adu práce, zajiš uje komplexní správu
rozpo tu ú adu práce, tj. vnit ní rozpis rozpo tu, kontrolu

jeho pln ní, návrhy na

opat ení k jeho dodržování, návrhy a provád ní rozpo tových opat ení, sjednává
smlouvy s dodavateli týkající se provozu ú adu práce, zabezpe uje personální a
mzdovou agendu ú adu práce, zajiš uje likvidaci cestovních náhrad apod.
fb) Odd lení hospodá ské správy
Zajiš uje agendu programového financování ISPROFIN, v etn p ípravy, realizace
jednotlivých investic menšího rozsahu nebo ástí velkých investic, zpracování návrh
investi ních plán

a p ípravy výb rových

ízení investi ních akcí po v cné

stránce,provádí výplatu dávek státní sociální podpory, p i emž úzce spolupracuje
odborem státní sociální podpory, zajiš uje výkon rozhodnutí z dávek státní sociální
podpory a dávek podpory v nezam stnanosti a podpory p i rekvalifikaci plynoucích
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z exeku ních titul , v etn evidence exeku ních p íkaz , oznámení o nabytí právní
moci, výpo tu výše srážek, odvodu srážek p íslušném orgánu, atd.

ad g) Odbor státní sociální podpory

Odbor státní sociální podpory (dále jen SSP) zabezpe uje poskytování dávek SSP
d tem, rodinám s d tmi a v n kterých dalších sociálních situacích. V souvislosti
s poskytováním dávek SSP dále zajiš uje podklady

pro ú etní agendu dávek,

pravidelnou výplatu již p iznaných dávek, zajiš uje vymáhání p eplatk na dávkách
SSP, vykonává metodickou, poradenskou a konzulta ní innost.
ga) odd lení dávkové
P ijímá a zpracovává žádosti o dávky SSP, vydává oznámení o p iznání dávky a
odborn

zpracovává rozhodnutí ve správním ízení v p sobnosti lokálního místa

B eclav, p ijímá,

zpracovává žádosti a vydává rozhodnutí o rodinných dávkách,

kontroluje správnost a úplnost poklad p edložených zam stnavateli, v etn kontroly
v cné a formální správnosti a úplnosti údaj p edložených žadateli, atd.

-9-

Problémy, se kterými se potýká Ú ad práce v B eclavi
a) Interní:
1. nevyhovující kapacita užívaných prostor , ÚP B eclav je „rozházen“ celkem ve
3 budovách
2. neustálé p icházení a odcházení, tzv. „fluktuace“ stálých zam stnanc
3. státní správa má slabší platové ohodnocení než-li soukromý sektor

b) Externí:
1. nedostatky v docházení n kterých uchaze

na konzultace

2. odmítání nabízených pracovních p íležitostí
3. problémy s „ ernou“ prací
4. neochota a špatná spolupráce n kterých zam stnavatel ve spolupráci s Ú adem
práce
5. zam stnavatelé nedostate n

informují své zam stnance o svých právech a

povinnostech
6. zam stnavatelé se vyhýbají v proplácení mezd svým zam stnanc m, na které
jím vznikl nárok viz. § 35 ZP
7. obtížná spolupráce a komunikace s m stskými a obecními ú ady
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1

DEFINOVÁNÍ PROBLÉM

A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE

V mojí diplomové práci se zabývám problematikou nezam stnanosti na okrese B eclav,
který je tímto ekonomicko-sociálním problémem poznamenán jako je v tšina okres
v eské republice.
Cílem této diplomové práce bude seznámení se z ásti historickým vývojem a zejména
s aktuální situací na trhu práce v období od r. 2003 do r. 2007 a ešením.
V analytické ásti se zam ím na strukturu nezam stnanosti podle dosaženého stupn
vzd lání,

absolvent

škol,

nezam stnaných uchaze

mladistvých,

nekvalifikovaných

a

dlouhodob

a další kte í jsou tradi n považování za problematické

skupiny.
Ze získaných informací a poznatk z provedené analýzy tohoto regionu bych mohl
navrhnout n která

ešení, která by mohla pomoci p isp t ke snížení míry

nezam stnanosti v okrese B eclav.
V jednotlivých ástech této diplomové práce se zam ím na celkový hospodá ský rozvoj
regionu a na díl í podnikatelské aktivity, které by poskytly vznik nových pracovních
míst a p íležitostí a ke zvýšení zam stnanosti problémových a postižených skupin
obyvatelstva v tomto regionu.
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2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Nezam stnanost je i v sou asných moderních spole nostech jeden z hlavních problém .
Když je nezam stnanost vysoká, dochází k mrhání zdroj a d chody lidí jsou nízké.
B hem takových období rovn ž ekonomické obtíže ovliv ují emoce lidí a rodinný
život. Od roku 1929 byla 3 výrazná období vysoké nezam stnaností, b hem velké
deprese, loudavých padesátých let a období stagnace od roku 1975 do roku 1984.
Rozsah ztraceného produktu uvedený (viz. tabulka . 1), je propo ítán jako kumulativní
rozdíl mezi potenciálním GNP a skute ným GNP. Velká deprese vykazuje ztráty ve
vztahu k GNP více než 10 krát vyšší než poslední období stagnace.
Ztracený produkt

Pr m rná míra
Období

Velká deprese
(1930 – 1939)
Loudavá léta
(1954 – 1960)
70. a 80. léta
(1975 – 1984)
Tab. . 1.:

Pr m rného

nezam stnanosti

Ztráta GNP v mld.

(%)

Dolar (ceny 1988)

18,2

2850

385

5,2

46

2

7,6

1333

35

ro ního GNP
b hem období

Ekonomické náklady v obdobích vysoké nezam stnanosti

Zcela b žné je považovat nezam stnanost za jeden z následk

hospodá ské krize.

Hospodá ské cykly klasického kapitalismu na sebe soust e ovaly vždy ur itou
pozornost, byly však považovány za b žný a p irozený pr vodní jev prudkého
rozmachu

výroby

a

v bec

civiliza ního

rozpínání

sou asné

spole nosti.

Nezam stnanosti se to týkalo „jakbysmet“. Ve 20. století hlavn po ohromujícím
pr b hu sv tových válek, se mnohé zm nilo. Nejvíce vlivem vále ného angažmá
Japonska a p edevším USA p ekro ila ekonomika ve sv t poprvé práh globalizace.
V d sledku toho se sice urychlil vývoj techniky a technologie, zárove

však

ekonomický cyklus nejvysp lejších stál zasáhl ve stejných obdobích svými d sledky
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celý sv t. P itom industrializující se spole nost byla na n m stále víc závislá; jako
samostatné p estávaly fungovat sféry, kam by se dalo uniknout. Za sv tové války se
podnítil nebývalý rozmach výroby ve dvacátých letech 20. století a dostavil se i
p irozený trest. Velká hospodá ská krize m la za následek, že se dostavila
nezam stnanost. Nezam stnanost dosáhla tehdy dosud nebývalé úrovn . Její celková
výše byla odhadována na 30 – 40 milión

nezam stnaných. Prakticky ani jeden

z tehdejších stát , t eba sociáln a politicky nejvysp lejších, nebyl na ešení problému
masové nezam stnanosti p ipraven a navíc nem l na ú inná ešení pot ebné prost edky.
Hospodá ské dopady a následky nezam stnanosti vzniklé za Velké hospodá ské krize se
staly evidentn jednou z hlavních p í in sociáln politických a národn politických
neúsp ch vývoje tzv. civilizované spole nosti. Soubor jev m l i pozitivní následky.
Ohrožení, jež Velká krize celému sv tu p inesla, si doslova vynutila obrovská rozmach
specializovaných ekonomických v d; teprve tehdy se vyvinuly ve zcela samostatný
v dní obor, který se v letech po 2. sv tové válce posunul mezi nejvíce prestižní [11].

2.1

Vymezení pojmu nezam stnanost

Nezam stnanost p edstavuje historicky i v sou asnosti jeden z nejsledovan jších a
nejdiskutovan jších úkaz tržních hospodá ství. Zásadní kvalitativní charakteristikou
úzce spojenou s existencí tržního prost edí je nezam stnanost, která by se dala definovat
jako stálý projev nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu, kde
p evažuje nabídka.
Obyvatelstvo od ur ité v kové hranice (nap . v R je tato hranice 15 let) je možno
rozd lit do 2 skupin a to mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo kde pat í zam stnané
osoby, které mají placené zam stnání nebo sebezam stnání a nezam stnaní. Dále je to
ekonomicky neaktivní obyvatelstvo kam pat í studenti, invalidé, ženy v domácnosti,
d chodci atd.
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Zam stnaní + nezam stnaní = ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tzn. pracovní síla dané
zem .
Mezi nezam stnané pat í osoby, které spl ují 3 podmínky nemají placené zam stnání
nebo sebezam stnání, aktivn práci hledají a jsou ochotni b hem ur ité „brzké“ doby
do zam stnání nastoupit.
Z praktických d vod je úsilí nezam stnanost m it. Používají se k tomu zvlášt míry
nezam stnanosti. M ítko hledání práce není kup íkladu

asto uplat ováno v i

osobám, co vchází na trh práce nebo jsou v kategorii nezam stnaných p echodn . Míra
nezam stnanosti „jako taková“ m že být obecná, ale i specifická, jen pro jisté kategorie
osob. Obecná míra závisí na faktorech ovliv ující celou ekonomiku (ceny ropy,
ekonomický cyklus, p íliv nových pracovních sil na trh práce apod.). Specifické míry
nezam stnanosti pro jednotlivé sociální kategorie závisí vždy na faktorech ovliv ujících
p edevším tyto kategorie osob (muže, ženy, mládež, p íslušníky etnických minorit,
manuální d lníky, ur ité profese apod.) [7].
Nezam stnanost se vyjad uje ukazatelem míry nezam stnanosti:
n = (N/L) * 100 (%)
kde n je míra nezam stnanosti, N po et nezam stnaných a L celkový po et
práceschopných, kte í pracují nebo se ucházejí o místo, tzn. Ekonomicky aktivní
obyvatelstvo [3].
Nezam stnaní – sem se zahrnují lidé, kte í nejsou zam stnáni, ale práci aktivn hledají
nebo ekají, až se budou moci do práce vrátit. Ti, co jsou bu

zam stnaní nebo

nezam stnaní, pat í mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Tvo í více než tvrtinovou
hodnotu dosp lého obyvatelstva. To jsou ti, kdo studují, udržují domácnosti, jsou
v d chodu nebo jsou p íliš nemocní, než aby mohli pracovat nebo prost
nehledají.
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práci

2.2

Typologie nezam stnanosti

2.2.1 Nezam stnanost registrovaná a skute ná

Nezbytným znakem nezam stnaného je hledání zam stnání. Jelikož lze jen sotva
poznat, kdo si práci opravdu hledá a kdo ne, za azují se v praxi mezi nezam stnané jen
ti lidé, kte í se hlásí na ú adech práce. Takto zjišt ná nezam stnanost se nazývá
registrovaná nezam stnanost. V evidenci ú adu práce se jako nezam stnaní uvád jí
všechny osoby, které spl ují p edpoklady, p i emž se p edpokládá, že jsou to osoby,
které mohou a cht jí pracovat, ale nenašly samy nebo prost ednictvím ú adu práce
vhodné pracovní místo. A práv z tohoto hlediska m že docházet k jistému zkreslení
vypovídající schopnosti úrovn registrované nezam stnanosti. Na ú adech práce se totiž
asto hlásí i lidé, kte í ve skute nosti mohou, ale necht jí z r zných d vod pracovat.
Na druhé stran registrovaná nezam stnanost nezahrnuje osoby, které nepracují, protože
nemohou sehnat práci a nepožádaly ú ad práce o zprost edkování vhodného zam stnání.
Lidé se na ú adech práce nehlásí nap íklad proto, že jsou nezam stnaní jen krátkodob
( lov k nap . odejde z jednoho zam stnání v ervnu a má už sjednaný nástup na novém
pracovním míst , ale až od zá í) nebo jsou naopak nezam stnaní dlouhodob , nárok na
podporu v nezam stnanosti už ztratili a ztratili i d v ru, že jim n co najde ú ad práce.
Proto skute ná nezam stnanost bývá vždy o n jaké procento vyšší než registrovaná
nezam stnanost [4].

2.2.2 Nezam stnanost podle p í in vzniku
Podle p í in vzniku nezam stnanosti rozlišujeme ty i druhy nezam stnanosti. Frik ní,
strukturální, cyklická a sezónní nezam stnanost.
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Frik ní nezam stnanost – vzniká tehdy, kdy p vodn

zam stnané osoby se

dobrovoln vzdaly svého pracovního místa, protože se rozhodly vyhledat pracovní jiné
a p itom není rozhodující, zda se pracovní místa vzdávají proto, že hledají pracovní
místo s lepšími pracovními podmínkami

i proto, že zm nou pracovního místa

p edcházejí o ekávanému nebo ohlášenému propoušt ní (její trvaní je determinované
asem, který je pot ebný na vyhledávání nového pracovního místa a na zm nu
pracovního místa), prodlužování p ípad

frik ní nezam stnanosti m že být také

zp sobeno r zný stupn m nesouladu mezi strukturou nabídky práce a strukturou
poptávky po práci.
Strukturální nezam stnanost – nastává v p ípad , kdy nároky práce nejsou v souladu
s potenciálem pracovní síly; o strukturní nezam stnanosti m žeme hovo it tehdy, je-li
nezam stnanost zp sobena tím, že nabídka práce nemá použití v d sledku své nízké
adaptability na strukturu pracovních míst nebo poptávka po ur itém druhu práce roste,
zatímco poptávka po jiném druhu práce klesá a nabídka se nep izp sobuje dostate n
rychle.
Cyklická nezam stnanost – nastává, je-li nezam stnanost d sledkem nevyužití
stávajících kapacit z d vod

odbytových potíží (je typickým makroekonomickým

druhem nezam stnanosti), n kdy se také hovo í o nezam stnanosti z nedostatku
poptávky – poptávka po práci je ve vztahu k její nabídce nedostate ná, ale také obecn ji
v tom smyslu, že jde o nezam stnanost zp sobenou nedostate nou poptávkou po zboží.
Sezónní nezam stnanost – je-li cyklická nezam stnanost pravidelná a spojená
s p írodním cyklem, hovo í se o sezónní nezam stnanosti (typická je pro zem d lské
oblasti a pro stavebnictví) a dále závisí na sezónních výkyvech poptávky po r zných
druzích produkce (sportovní pot eby, konfekce) – je ešitelná v organizaci práce nebo
administrativními opat eními [1].
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2.2.3 Nezam stnanost dobrovolná a nedobrovolná
Dobrovolná nezam stnanost je situace, kdy nezam stnaný dává p ednost jiným
aktivitám p ed prací p i ur ité mzdové sazb

(preference volného

asu p ed

nedostate n placenou prací, tak i studium, pé e o rodinu, p ed asný d chod apod.). Je
nutno však podotknout, že ur itý po et dobrovoln nezam stnaných bývá oficiáln
evidován a zkresluje obraz nezam stnanosti v naší spole nosti.
Nedobrovolná nezam stnanost je formou, kdy nesoulad mezi t mi, kdo hledají
zam stnání a volnými pracovními místy nevzniká z p í in mzdových, ale z p í in,
jejichž ko eny musíme hledat v nárocích na práci. Jestliže volná místa vyžadují práci
s mimo ádnými kvalifika ními nároky, pro které není k dispozici potenciál pracovní
síly, vzniká nedobrovolná nezam stnanost p i sou asném vysoké neobsazení pracovních
míst [6].

2.2.4 Dlouhodobá nezam stnanost

Dlouhodobá nezam stnanost je pro v tšinu osob zkušeností hluboce „korodující“
strukturu jejich osobnosti. N které studie sice poukazují na zna nou aktivitu ásti
nezam stnaných, v tšina z nich však poukazuje na to, že obecn

rozší ený obraz

nezam stnaných jako osob zabíjejících as sledováním d tských televizních program a
trávících mnoho asu spánkem nebo jen ležením v posteli není bohužel jen výmyslem
ve ejnosti, ale i tvrdou realitou života nezam stnaných.
Podle Sv tové pracovní organizace IOL jsou dlouhodob nezam stnaní ti jedinci, kte í
aktivn hledají práci déle než jeden rok. Jednotliví auto i ale mohou mít r zné názory na
délku doby, po jejímž uplynutí je nezam stnanost ozna ována za dlouhodobou.
Nezam stnanost v Evropské unii je vyšší než ve Spojených státech amerických nebo v
Japonsku.
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Osoby, které jsou více než jeden rok nezam stnané, tvo í dnes v zemích Evropské unie
více než 50 % celkového po tu nezam stnaných (z nich celou polovinu tvo í
nezam stnaní déle než 2 roky). [4].

2.3

D sledky nezam stnanosti

Lze je rozd lit do dvou oblastí. Na ekonomické a sociální. Ekonomické d sledky jsou
p edstavovány ztrátou produkce nevytvo ením ásti produktu v podob rozdílu mezi
skute ným a potencionálním produktem, který by bylo možno vyrobit p i tzv. plné
zam stnanosti. Mezi sociální dopady nezam stnanosti pat í nap . psychické zatížení
vyvolané nezam stnaností vyplývající zejména ze ztráty pracovního p íjmu a s tím
související r st nemocnosti, rozpady rodin. atd. Dalším sociálním dopadem
nezam stnanosti je destrukce etických hodnot a s ní spojené jevy jako kriminalita,
alkoholismus, narkomanie, apod. Sociální problémy vyvolané nezam stnaností vedou
asto k radikalizaci postižených skupin, což m že mít politické dopady nebo i extrémní
následky jako rasov nebo výrazn nep átelsky motivované nepokoje.

2.4. Politika zam stnanosti
Cílem politiky zam stnanosti je tedy rovnováha mezi nabídkou a poptávkou po
pracovní síle. Rovnováha nabídky a poptávky je sice ideální, ale statický stav.
Skute nost je však dynamická, to znamená situace na trhu práce vždy kmitá kolem
tohoto rovnovážného stavu a nedá se na n m dlouhodob

ustálit. Dosažení plné

zam stnanosti je však cíl nereálný i z toho d vodu, že trh práce je ur en pouze pro ty,
kte í pracovat cht jí a mohou, a o práci se skute n

aktivn

zajímají. V každé

spole nosti však existuje v tší i menší skupina lidí, kte í si z v tší ásti opat ují
prost edky k obživ

nekalým zp sobem.Takovéto problematické skupiny v každé

demokratické spole nosti existují a budou existovat i v budoucnu, nebo
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je velmi

obtížné je p im t, aby se zapojili do práce. Lze však jist použitím vhodných nástroj
udržovat po et t chto osob na minimální úrovni [11].
Politika zam stnanosti je jedním ze základních prvk hospodá ské strategie a politiky.
Na rozdíl od zemí s rozvinutým tržním hospodá stvím, které politiku zam stnanosti
uplat ují v relativn

stabilním hospodá ství a s d sledky strukturálních zm n

v ekonomice se vyrovnávaly postupn , v delším asovém horizontu,

eská republika

stejn jako ostatní zem st ední a východní Evropy ji musí uskute ovat zárove
s probíhajícími systémovými i strukturálními zm nami ekonomiky. Hospodá ská
politika státu má na vývoj trhu práce rozhodující vliv.
Orgány státní správy, které v našem stát zabezpe ují státní politiku zam stnanosti jsou:
-

ministerstvo práce a sociálních v cí

-

územní orgány práce (ú ady práce)

Úloha státu je zde tedy nejširší a nezastupitelná. Má v podstat dvojí rozm r:
-

centrální, do n hož pat í vytvá ení globální strategie zam stnanosti, asto se hovo í
o tzv. velké politice zam stnanosti

-

regionální, která p edstavuje provozování základních služeb zam stnanosti, které
nazýváme malá politika zam stnanosti

P i tvorb globální strategie hrají významnou roli zejména nástroje m nové, fiskální a
mzdové politiky, dále strukturální zm ny ekonomiky, zam ení exportu, úrove
vzd lávacího systému a samoz ejm

i celková koncepce zam stnanosti. T chto a

p ípadn i dalších instrument by m l stát intenzivn využívat p i makroekonomickém
ovliv ování hospodá ství, což je jednozna n v jeho kompetenci. resp. v kompetenci
všech hospodá ských ministerstev.
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To znamená velká politika by se m la v prvé ad odvíjet od výrobních resort , které by
m ly p sobit svojí

innosti zejména preventivn

proti nezam stnanosti a jejím

následným nep íznivým sociálním dopad m. Pokud hospodá ské resorty tuto aktivitu
neprojeví, m že to nep ízniv ovlivnit vývoj zam stnanosti na n kolik let dop edu.
Hospodá ská politika vlády by tedy m la efektivním ovliv ováním hospodá ského
vývoje vytvá et prost edí podporující ekonomicky životaschopné podniky, které mají
nad ji prosperovat v podmínkách tržní konkurence a vytvá et nové pracovní p íležitosti.
Regulace trhu práce ze strany státu jako jeho aktivita v hospodá ské sfé e na
makroekonomické úrovni vyplývá z jeho odpov dnosti p i vytvá ení lidsky d stojného
života ob an . Krom

toho k ú inné politice zam stnanosti zavazují stát i

etné

mezinárodní dokumenty, jak je již uvedeno výše. Na druhé stran je t eba si uv domit,
že d sledn realizovaná velká politika zam stnanosti v regionech, tj. takzvaná malá
politika zam stnanosti, která zajiš uje vytvá ení nových pracovních míst, m že
v mnoha sm rech naopak stimulovat rozvoj národního hospodá ství, ukazovat cesty
dalšího vývoje a dávat nám ty k ešení problém .
Politika zam stnanosti na úrovni regionální znamená tedy konkretizaci globální politiky
státu na místní podmínky a stanovení zp sobu její realizace. Hlavní váha p i tvorb a
uskute ování této politiky spo ívala a bude i nadále spo ívat na územních orgánech
práce. Ty by se m ly stát zdola, na základ svých vlastních zkušeností a poznatk ,
spolutv rci dalšího vývoje.
V souvislosti s realizací státní politiky zam stnanosti se asto hovo í o d ležitosti
aktivní politiky zam stnanosti. Co vlastn tento pojem zahrnuje? Cílem aktivní politiky
zam stnanosti je vytvá et reálné podmínky pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a
poptávkou na trhu práce, p edevším podmínky pro vznik nových, efektivních a
spole ensky ú elných pracovních míst. Tím zprost edkovat uchaze m vhodnou práci
v co nejkratší dob . Jde o aktivní p sobení územních orgán
p íslušných

právních

p edpis

a

využití

všech

zp sob

práce na základ
motivace

do asn

nezam stnaných k op tovnému za azení do zam stnání. Pat í sem zejména podpora
spole ensky ú elných pracovních míst, p íležitostí pro tzv. ve ejn prosp šnou práci,
rekvalifikace pracovník , zvláštní pé e o ob any se zm n nou pracovní schopností a
umís ování absolvent st edních a vysokých škol [3].
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2.5

Nezam stnanost a inflace

Vedle p erozd lování d chod

ovliv uje inflace reálnou ekonomiku. Existují dva

odd lené ú inky: na celkový produkt a na alokaci zdroj a ekonomickou efektivnost.

2.5.1 Makroekonomické ú inky
První se týká úrovn produktu jako celku. Období neo ekávan rostoucí inflace jsou
obvykle obdobími vysoké nezam stnanosti a produktu. Do 70. let, než se objevily
nabídkové šoky, nar stala inflace v dob , kdy se oživilo investování a kdy byla spousta
pracovních míst. Období nep edvídatelného snížení inflace – 30. léta a roky 1954, 1958
a 1982 – byla období vysoké nezam stnanosti práce a nevyužívání kapitálu. V ur itých
obdobích inflace bankám a ostatním v itel m domn le prosp la, ve skute nosti je však
zanechala s neumo itelnými dluhy [9].
V dlouhém období mezi cenami (nebo inflací) a produktem nebyl žádný nezbytný
vztah. A v krátkém období je spojení nejednozna né: Posun k ivky agregátní poptávky
sm rem doprava vzh ru m že vést k vyššímu produktu nebo vyšší inflaci, ale
nabídkový šok, posunující k ivku agregátní nabídky, m že vést k inflaci a k nižší úrovni
produktu.

2.5.2 Mikroekonomické ú inky
Druhý a jemn jší ú inek inflace je mikroekonomický dopad na alokaci zdroj . Inflace
deformuje relativní ceny. Obecn platí, že ím vyšší je míra inflace, tím v tší je
deformace relativních cen. Jedním z aktiv, jehož výnos inflace zna n deformuje, je
pen žní hotovost. Hotovost nenese ze své podstaty úrok, to znamená, že nominální nebo
pen žní úroková sazba hotovosti je nulová. Reálná úroková míra je definována jako
nominální úroková sazba minus inflace. Z toho plyne, že reálná úroková sazba hotovosti
se rovná mí e inflace se znaménkem mínus.

- 21 -

2.5.3 Alternativní zdroje inflace
Inflace p ichází v mnoha formách a v r zném rozsahu a n které formy jsou škodliv jší
než jiné. Inflace má tendenci k vysoké setrva nosti, to znamená, že pokud není
vystavena šok m, setrvává na stejné úrovni.
a) Setrva ná inflace (o ekávaná)
Znamená, že inflace má tendenci setrvávat na p vodní úrovni, dokud není vystavena
ekonomickým ot es m. Míra inflace je setrvaná, promítá se do smluv a neformálních
dohod.
b) Infla ní šoky
V poklidném sv t budeme o ekávat, že inflace bude nerušen z stávat na své setrva ní
mí e. Inflace je neustále ot ásána ekonomickými silami. Hlavními silami jsou
poptávkou tažená a náklady tla ená inflace [9].

2.5.4 Inflace tažená poptávkou (poptávková inflace)
Je zp sobena pozitivními poptávkovými šoky, pokud se sou asn

odpovídajícím

tempem nezvyšuje potencionální reálný produkt, nebo neklesají ceny vstup .
P

A

AS
E1

AD´

E0

AD
Y

Graf . 1.:

Poptávková inflace
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Agregátní poptávka zde protíná nabídku ve výchozím rovnovážném bod E0. V této
situaci se zvýší agregátní poptávka. Bod rovnováhy se p esune do E1. Reálný produkt
se tém

nezm ní, zvýší se zejména cenová hladina. Inflace je tažena poptávkou [2].

K poptávkové inflaci (demand – pull inflation) m že dojí, pokud se skute ný produkt
blíží svou velikostí produktu potencionálnímu. Možnost poptávkové inflace se prom ní
ve skute nost, když dále pokra uje r st agregátní poptávky a odpovídajícím zp sobem
neroste potencionální produkt.

N které p í iny:
1. Nadm rné investi ní výdaje mohou vyvolat r st agregátní poptávky
2. Pokud r st nominálních mezd p evýší r st produktivity – p i skute ném produktu,
který odpovídá potencionálnímu
3. Stát prosadí levný úv r. Zvýší tak spot ební a investi ní výdaje
4. Snížení daní zvyšuje poptávku a vytvá í možnost projevit poptávkovou inflaci
5. Zvýšení státních výdaj m že být v tší než r st nabídky

2.5.5 Inflace tla ená náklady (nákladová inflace – nabídková inflace)
Je nejb žn jší p ípad inflace zp sobené negativním nabídkovým šokem, pokud se
odpovídajícím tempem nesnižuje agregátní poptávka. Dojde, když skute ný produkt je
nižší než potencionální. D vodem je zvýšení náklad , které se projeví jako posun
k ivky agregátní nabídky nahoru.
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Nabídková inflace

N které p í iny:
1. Nedokonalá konkurence – firmy mají vliv na tržní ceny (monopol, oligopol)
2. Mzdy – odbory prosazují zvyšování mezd to se odrazuje v celkových nákladech
3. Politické události – mohou vyvolat zdražení n kterých dovážených surovin
4. Zvýšení náklad tím, že je nutno p ejít na mén kvalitní zdroje surovin nebo energií.
Phillipsova k ivka, setrva ná inflace
Phillipsova k ivka – substitu ní teorie inflace. Vztah inflace (cenové hladiny) a
nezam stnanosti.
Koncem padesátých a za átkem šedesátých let se radiáln

zm nil zp sob, jakým

ekonomové analyzovali inflaci. Phillipsova k ivka vzešla z pr kopnické studie ekonoma
A. W. Phililipse z Nového Zélandu. Studoval údaje o nezam stnanosti a nominálních
mzdách ve Spojeném království za více než sto let.

a) Krátkodobá Phillipsova k ivka – p edpokládá, že se nem ní setrva ná míra inflace.
Pokud z stává setrva ná inflace stabilní, vyjad uje Philipsova k ivka zam nitelnost
mezi inflací a nezam stnaností
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cenová infl.

ro ní vzestup mezd

Philipsova k ivka
míra nezam stnanosti

Graf . 3.:

Krátkodobá Phillipsova k ivka

Posun krátkodobé Phillipsovy k ivky - Zvýší-li se setrva ná míra inflace, posune se
krátkodobá Phillipsova k ivka vzh ru. P i poklesu setrvané inflace se k ivka posune
dol .
b) Dlouhodobá Phillipsova k ivka

Graf . 4.:

Dlouhodobá Phillipsova k ivka

1. v bod A je míra nezam. na p irozené úrovni. Skute ná i setrva ná míra inflace jsou
stabilní.
2. expanzivní politikou snížíme míru nezam. pod její p irozenou míru za cenu zvýšení
míry skute né inflace. Posune se tedy po krátkodobé k ivce z A do B.
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3. Zvýšení skute né míry inf. vyvolá r st setrva né inflace. Dojde k posunu k ivky
vzh ru.
4. Pokud by stát udržoval nezam. pod p irozenou mírou, k ivka by se neustále
posunovala vzh ru a inflace by se zrychlovala.
5. Po ur ité dob musí vláda p ejít k restriktivní politice. Nezam stnanost se vrátí ke
své p irozené mí e, avšak p i vyšší inflaci z C do D

Záv ry Phillipsovy k ivky:
a) snaha vlády udržovat nezam stnanost pod její p irozenou mírou vyvolá zrychlující
se inflaci
b) zrychlující se inflace nakonec donutí vládu rezignovat na tento cíl a nezam. vrátí na
p irozenou míru, avšak p i vyšší mí e inflace.
c) snížit setrva nou inflaci m že vláda zvýšením nezam stnanosti nad její p irozenou
míru
Nejlepší stabiliza ní politikou vlády je udržování míry nezam stnanosti na její
p irozené mí e p i nízké úrovni setrva né inflace.
Vláda m že snížit míru setrvané inflace za cenu :
1) Do asného zvýšení nezam stnanosti nad její p irozenou míru – skute ný produkt je
nižší než potencionální. Ztráta produktu p edstavuje náklady snížení míry inflace –
náklady disinflace.
2) Stát m že snížit míru setrva né inflace d chodovou politikou. P sobí na firmy a
odbory, aby dobrovoln nebo na základ donucení omezily tempo r stu cen a mezd.
Dopad je že pružnost cen a mezd je narušena, trh neposkytuje zcela správné
informace, kam je nejvhodn jší alokovat výrobní faktory, efektivnost ekonomiky se
snižuje [6].
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3

ANALÝZA SOU ASNÉHO STAVU

3.1

Vývoj nezam stnanosti v EU

Evropské ekonomice se v sou asné dob velmi da í – jedním z d sledk je i neustálé
snižování míry nezam stnanosti.
Dle posledních údaj z ledna 2008 iní míra nezam stnanosti za celou EU pouze 6,8 %.
Najít nového zam stnance za íná být v mnohých evropských regionech opravdu
problém.
Zlepšování situace na trhu práce ve všech evropských zemích p ineslo jenom za
poslední t i roky snížení míry nezam stnanosti za celou Evropskou unii o tém

2 %.

Snižování míry nezam stnanosti je jednou z hlavních priorit jednotlivých domácích
vlád. Nejvíce je potom zam ena pozornost na snižování nezam stnanosti padesátník ,
mladých lidí do 25 let a na snižování dlouhodobé nezam stnanosti [20].
Nezam stnaní se budou mít h e
Životní úrove

nezam stnaných se ve v tšin

evropských zemích mírn zhoršuje,

p estože jsou p i sv tovém porovnání evropské sociální systémy pom rn

št dré.

D vodem je p edevším r st pr m rných mezd, na které dostate n nereagují sociální
systémy v jednotlivých zemích – sociální schémata nejsou p epo ítávána každý rok. V
esku se navíc uvažuje o snížení podpory v nezam stnanosti ze sou asných 6 m síc na
5 m síc p i snížení procentní sazby.
Když nepracují celé rodiny
Velmi astým jevem ve všech evropských zemích je, že sociální dávky pobírají všichni
lenové rodiny (nespl ují v tšinou ani podmínky pro

výplatu podpory v

nezam stnanosti). Každý desátý Evropan v produktivním v ku žije v domácnosti
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závislé na státních p ísp vcích a dávkách. Tito ob ané nejsou rodinou motivování k
hledání práce a všichni lenové rodiny se stávají postupn dlouhodob nezam stnanými.
Celé rodiny si tak zvykají na život bez práce, ztrácejí pracovní návyky a zvykají si na
št drý sociální evropský systém.
Najít práci v Nizozemí? Žádný problém.
Domácím ekonomikám lenských zemí Evropské unie se da í – zvyšuje se HDP na
jednoho obyvatele, klesá nezam stnanost, reálné mzdy rostou… Míra nezam stnanosti
v n kterých regionech je již tak nízká, že je pro zdejší firmy problém sehnat nového
pracovníka, což žene samoz ejm cenu práce nahoru. Nejnižší míra nezam stnanosti je
v Nizozemí (2,9 %), následuje Dánsko (3,1 %) a Kypr (3,6 %). Naopak nejvyšší je na
Slovensku (10,4 %) a Špan lsku (8,8 %). P estože je míra nezam stnanosti na
Slovensku nejvyšší, je sou asn

Slovensko spolu s Polskem zemí, kde klesla

nezam stnanosti nejvíce ze všech lenských zemí EU(vždy ješt za átkem roku 2004
inila 17 %). Polsko za stejnou dobu srazilo míru nezam stnanosti dokonce o 10 % hnacím motorem hospodá ského r stu je export, který roste rok od roku. Polsko se
m že pochlubit živením výrobní aktivity pr myslových podnik , r stem exportu a
dynamickému rozvoji služeb.
Nezam stnanost žen je vyšší než muž
Ženy v Evrop jsou ast ji nezam stnané než muži. Ve v tšin

lenských zemích

Evropské unie to mají ženy p i uplatn ní na trhu práce t žší než muži. Za celou
Evropskou unii iní nezam stnanost žen 7,4 % oproti nezam stnanosti muž 6,3 %.
Pouze ve Velké Británii, Irsku, Estonsku a Lotyšsku je nezam stnanost žen nižší než
nezam stnanost muž . Naproti tomu nejvyšší rozdíly v nezam stnanosti žen a muž
jsou v jižních zemích Evropy, nap íklad v ecku iní nezam stnanost žen 12,6 % což je
dvojnásobn více než u muž (5,2 %). Obdobná situace je také ve Špan lsku, Itálii a
Lucembursku.
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Kde je podpora v nezam stnanosti nejvyšší
Ve v tšin

lenských zemích Evropské unie je podpora v nezam stnanosti vyplácena po

dobu šesti m síc , v mnoha p ípadech její délka závisí na po tu odpracovaných let –
stejn jako v esku (s rostoucím v kem roste délka doby po kdy je podpora vyplácena).
Pom rn vysoká podpora je v Lucembursku i Švédsku:
a) Švédsko - nárok na podporu v nezam stnanosti má ob an, který v uplynulém
roce

ádn

odvád l sociální pojišt ní po dobu šesti m síc . Výše podpory v

nezam stnanosti iní 80% z pr m rné mzdy za poslední tvrtletí. Nárok na podporu má
ob an po dobu 300 dní, ve zvláštních p ípadech po dobu 600 dní.
b) Lucembursko - nárok na podporu v nezam stnanosti má ob an, který v
uplynulém kalendá ním roce ádn odvád l sociální pojišt ní po dobu 26 týdn . Výše
podpory v nezam stnanosti iní 80% z pr m rného p íjmu za poslední 3 m síce.
Rodiny s d tmi potom ve výši 85%. Nárok na podporu v nezam stnanosti je po dobu
365 dní.
c) Dánsko - nárok na podporu v nezam stnanosti má ob an, který v uplynulých
t ech letech minimáln 52 týdn byl zam stnaný a odvád l všechny da ové odvody.
Výše podpory v nezam stnanosti se vypo ítává z pr m rného p íjmu za poslední 3
m síce. Výše podpory iní 90%. Délka podpory závisí na po tu odpracovaných let (lze i
dva roky) [16].

Tab. . 2.:

Zem

Nezam stnanost

Zem

Nezam stnanost

Nizozemí
Dánsko
Kypr
Slovinsko
Rakousko
Litva
Lucembursko
esko
Irsko
Lotyšsko
Velká Británie
Estonsko

2,9
3,1
3,6
4,1
4,2
4,5
4,6
4,7
4,7
5
5,1
5,6

Malta
Itálie
Bulharsko
Finsko
Rumunsko
Belgie
Ma arsko
Portugalsko
N mecko
Francie
ecko
Polsko

5,8
6
6,2
6,4
6,5
7
7,2
7,5
7,6
7,8
8,2
8,6

Švédsko

5,6

Špan lsko

8,8

Slovensko

10,4

Pr m r v EU

6,8

Míra nezam stnanosti k 01/2008 v EU
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Graf . 5.:

Míra nezam stnanosti k 01/2008 v EU

Z grafu vyplývá, že nejv tší míru nezam stnanosti k 31. 1. 2008 v EU zaznamenávají
tyto 2 lenské státy. Slovensko, které má nejv tší míru nezam stnanosti 10,4 % a druhé
Špan lsko, které má 8,8 %. Zem mi s nejnižší mírou nezam stnanosti jsou Kypr,
Dánsko a Nizozemí.
Není náhodou, že v lenských zemích Evropské unie, kde je nejvíce vzd laných
obyvatel, pružné pracovní zákonodárství a nízké dan , je nezam stnanosti nejnižší (týká
se to Dánska a Nizozemí). Nejv tší problémy s uplatn ním na trhu práce mají mladiství,
obyvatelé venkova, ob ané p edd chodového v ku a ob ané s nízkou kvalifikací.
Vysoká nezam stnanost v mnoha evropských regionech je vážným problémem a pat í
mezi klí ové problémy (p edevším jedná se o Polsko, Špan lsko a Slovensko).

3.2

Vývoj nezam stnanosti v R

V 90. letech byl vývoj nezam stnanosti až nad o ekávání p íznivý,

míra

nezam stnanosti

míra

nep ekro ila

4

procentní

- 30 -

hranici.

V pr b hu

90.

let

nezam stnanosti v d sledku strukturálních zm n a hospodá skému vývoji rostla. Až
v roce 2002 p ekonala 10 procentní hranici.
Ke konci roku 2003 evidovaly ú ady práce celé

eské republiky celkem 542 420

nezam stnaných (viz. graf. . 3). Ve srovnání s p edcházejícím m sícem to je o 21 385
uchaze

více (ke dni 30. 11. 2003 evidovaly ú ady práce celkem 521 035

nezam stnaných).
K 31. 12. 2005 inila míra registrované nezam stnanosti 8,9 % (prosinec 2004 – 9,5 %,
listopad 2005 – 8,4 %). Ú ady práce registrovaly celkem 510 416 osob. Z celkového
po tu nezam stnaných je 481 071 tzv. dosažitelných uchaze

o zam stnání, tzn. že

jsou schopni nastoupit okamžit do zam stnání.
P estože je po et uchaze

o zam stnání o 19 637 osob vyšší než v listopadu 2005, ve

srovnání se stejným obdobím roku 2004 je jich o 31 259 mén . Pr m rná míra
nezam stnanosti v meziro ním srovnání stále klesá. D vodem tohoto p íznivého vývoje
je rostoucí ekonomika v R, ale také aktivní politika zam stnanosti, jejíž nástroje ú ady
práce v hojné mí e uplat ují [19].

Graf. . 6.:

Míra nezam stnanosti (12/1991 – 12/ 2007) v R
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Koncem roku 2006 se nezam stnanost op t snížila až na 7,7 % což znamená, že bylo
nezam stnaných asi 430 000 lidí.
V roce 2007 je eská ekonomika od vstupu do Evropské unie v p íkladné kondici.
Reálný r st HDP se pohybuje na hranicí 5-6%, p ebytek zahrani ního obchodu roste a
nezam stnanost klesá. Dokonce tak prudce, že už atakuje dávno zapomenutá ísla
z p edchozího desetiletí.

Ješt v b eznu byla míra registrované nezam stnanosti na úrovni 7,3%, což znamenalo
historicky rekordní meziro ní pokles b hem celého sledování nezam stnanosti.
V dubnu už hlásilo MPSV 6,8% a aktuáln zve ejn né íslo za kv ten zní 6,4%. Situace
v jednotlivých regionech se dlouhodob nem ní, nejhorší je v Most (17,5%), Karviné
(15,2%) a Teplicích (13,3%); nejlepší v Praze (1,6-2,4%) a Mladé Boleslavi (2,5%).
Za duben klesl po et lidí bez práce o 27 542 osob, za kv ten o dalších 20 333. Jak se
zdálo být p ed m sícem z ejmé, prolomení ty set tisícové hranice na sebe nedalo
dlouho ekat. Bez práce je momentáln evidováno 382 599 osob, p i emž k optimismu
vybízí i skute nost stoupající nabídky pracovních míst, kterých je podle statistik ú ad
práce aktuáln 119 492.

Oproti lo sku je bez práce o 80 443 osob mén ; zhruba t etinou se na tomto ísle podílí
noví podnikatelé, dv ma t etinami zam stnanci. Pr m rný po et zam stnaných roste i
po o išt ní od sezónních vliv , za první tvrtletí vzrostl proti lo sku o 24 tisíc.

K 31. 12. 2007 evidovaly ú ady práce celkem 354 878 osob, což je o 13 440 osob více
než ke konci p edchozího m síce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je
celkový po et uchaze

o zam stnání nižší o 93 667. Z celkového po tu uchaze

o zam stnání je 331 696 dosažitelných uchaze

o zam stnání, což je o 19 138 osob

více než ke konci p edchozího m síce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je
po et dosažitelných uchaze

nižší o 89 590 osob.
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V pr b hu prosince bylo na ú adech práce nov zaevidováno 44 696 osob. Je to o 1 046
nov evidovaných uchaze

více než v p edchozím m síci a o 6 832 mén

než

v prosinci 2006.
Z evidence na ú adech práce v prosinci odešlo celkem 31 256 uchaze
evidence, vy azení uchaze i). Je to o 19 798 uchaze

(ukon ená

mén než v p edchozím m síci

a o 4 300 mén než v prosinci 2006. V pr b hu prosince 2007 nastoupilo do nového
zam stnání 17 658 osob, což je o 13 911 osob mén než v p edchozím m síci a o 2 744
osob mén než v prosinci minulého roku, 13 598 uchaze

bylo vy azeno bez umíst ní.

Mezim sí ní nár st nezam stnaných zaznamenalo 73 ú ad práce, nejvyšší nár st byl
v okresech Písek (o 18,8 %), Pelh imov (o 14,7 %), Jind ich v Hradec (o 14,6 %)
a Jeseník (o 12,5 %). Mezim sí ní pokles nezam stnaných zaznamenaly 4 ú ady práce v okresech Jablonec nad Nisou (o 1,1 %), Ostrava (o 1,0 %), Ústí nad Labem (o 0,4 %)
a Most (o 0,1 %).
Ke konci prosince registrovaly ú ady práce 191 150 žen, což tvo í 53,9 % z celkového
po tu nezam stnaných, a 65 216 osob se zdravotním postižením, což tvo í 18,4 %
z celkového po tu nezam stnaných [21].
K 31. 12. 2007 bylo registrováno 22 680 absolvent

škol všech stup

vzd lání

a mladistvých, je to o 979 osob mén než v minulém m síci a o 9 275 osob mén než
v prosinci 2006. Na celkové nezam stnanosti se tak podílejí 6,4 % (listopad 2007 – 6,9
%, prosinec 2006 – 7,1 %).
Podporu v nezam stnanosti poskytovaly v prosinci 2007 ú ady práce 112 675
uchaze m o zam stnání, tj. 31,8 % všech osob vedených v evidenci (listopad 2007 –
29,9 %, prosinec 2006 – 29,0 %).
Míra registrované nezam stnanosti k 31. 12. 2007 inila 6,0 % (listopad 2007– 5,6 %,
prosinec 2006 – 7,7 %). Míru nezam stnanosti vyšší než republikový pr m r vykázalo
34 okres , nejvyšší byla v okresech Most (15,5 %), Karviná (13,4 %), Teplice (11,7 %),
Znojmo (11,5 %), Ústí n/L (11,3 %), a Jeseník (11,1 %). Nejnižší míra nezam stnanosti
byla v okresech Praha–západ (1,6 %), Praha–východ (1,8 %), Mladá Boleslav a Praha
(shodn 2,2 %). Míra registrované nezam stnanosti žen byla 7,4 % a muž 4,9 %.
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Ú ady práce evidovaly k 31. 12. 2007 celkem 141 066 volných pracovních míst. Je to
o 214 míst mén než v p edchozím m síci a o 47 641 míst více než v prosinci 2006. Za
m síc prosinec bylo na ú adech práce nov nahlášeno nebo uvoln no 28 867 pracovních
míst a 29 081 volných pracovních míst bylo nov obsazeno nebo zrušeno. Na jedno
volné pracovní místo v sou asné dob p ipadá v pr m ru 2,5 uchaze e, z toho nejvíce
v okresech D ín (16,1), Jeseník (13,5), Bruntál (13,2), a Karviná (12,8).
K tomuto datu evidovaly ÚP 4 568 volných pracovních míst pro osoby se ZPS, na
jedno volné pracovní místo p ipadalo 14,3 osob se ZP. Volných pracovních míst pro
absolventy a mladistvé bylo registrováno 29 336, na jedno volné místo p ipadalo 0,8
uchaze

- absolvent a mladistvých [21].

Míra evidované nezam stnanosti v R v b eznu 2008 ve srovnání s p edchozím
m sícem poklesla o 0,3 %. (na 5,6 %) a v meziro ním srovnání je nižší
o 1,7 %. K 31. b eznu evidovaly ú ady práce nejmén uchaze

o práci v tomto m síci

od roku 1998. Jde o v bec nejv tší meziro ní b eznový pokles nezam stnanosti od
za átku sledování. Zárove

se zvýšil po et volných pracovních míst na více než

151 000 - nejvyšší v historii sledování. V n kterých okresech je dokonce více volných
míst než uchaze

3.3

o zam stnání.

Nezam stnanost na okrese B eclav

3.3.1 Charakteristika okresu B eclav
Geograficko-p írodní faktory
Okres B eclav leží na úplném jihu Moravy na hranicích se Slovenskem a Rakouskem.
V sou asné dob

se

adí tato oblast mezi regiony s významným ekonomickým

potenciálem. Pyšní se svojí bohatou tradicí, rozlezlými sady, vinicemi, lesy a rybníky.
Rozloha tohoto regionu iní 117 292 ha, což ho adí na druhé místo s nejv tší rozlohou
v jihomoravském kraji. Ovliv ována lidským p sobením, vznikla kulturní krajina
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s rozlehlými poli, sady, vinicemi, lesy a rybníky. V okolí eky Dyje dominuje nejv tší
oblast hospodá sky využívaných lužních les ve St ední Evrop .
B eclavsko se m že pochlubit krásnou a rozmanitou p írodou a nevšední, r znorodou
krajinou. Její charakter je utvá en Dyjsko-svrateckým a Dolnomoravským úvalem,
vápencovými skalami Pálavy, Dunajovickými kopci a vinicemi, staletými rybníky,
pahorkatinami v okolí Hustope í i Velkých Bílovic, stepními strán mi a zbytky luh
podél eky Dyje a Moravy. Evropsky významné jsou nejenom p írodní útvary jako
Chrán ná krajinná oblast Pálava, Pouzd anská step a jiné, ale i stavební skvosty, díla
šlechtických rod Žerotín , Ditrichstejn a Lichtenstejn . Tyto hodnoty se p ímo nabízí
pro využití cestovním ruchu se kterým je úzce spojena možnost ubytování a stravování.
V této oblasti B eclavsko disponuje s celkem 7747 ubytovacími za ízeními z toho je
5047 s celoro ním provozem a tato oblast zaznamenává pomalý nár st. Do širokého
pov domí se dostává sportovní areál v N m i kách s možností zimní i letní rekreace a
s možností ubytování. Velkou dominantou tohoto regionu je Lednicko-valtický areál,
který je zapsán do seznamu UNESCO, tento fakt má obrovský dopad významnosti
tohoto regionu v oblasti turismu [5].

Zem d lství
P dní a klimatické podmínky p edur ují využití území pro zem d lskou innost. Jižní
ást, podél hranic s Rakouskem, je velmi vhodná pro p stování teplomilných kultur,
p edevším kuku ice, zeleniny, révy vinné, broskvoní a merun k. V severní ásti okresu
dominuje p stování obilovin a technických plodin, jabloní, hrušní a slivoní. Po roce
1990 prob hla transformace zem d lských podnik

státních statk

a družstev.

V sou asné dob , kdy se vlastnické vztahy pomalu upravují díky pokra ujícím
pozemkovým úpravám, je patrný vznik nových zem d lských firem a rodinných farem,
orientovaných p evážn na výsadbu a produkci vína, které spolupracují s ú adem práce
p i vytvá ení pracovních míst. Dominantním oborem, který se intenzivn rozvíjí i
z pohledu perspektivy zam stnanosti, je vinohradnictví a vina ství.
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Ekonomická situace
Nejvýznamn jší

postavení

v ekonomice

zaujímá

obchod,

chemický

pr mysl,

strojírenství, dopravní služby, zem d lství s bohatou tradicí a rozvíjející se oblast
cestovního ruchu ke kterému je B eclavsko se svými etnými památkami p edur eno.
Okres má velmi výhodnou geografickou polohu (p ímé sousedství se Slovenskem a
Rakouskem), která vyvá í podmínky pro exportní aktivity, mezinárodní spolupráci
v rámci samosprávy, sdružení obcí v mikroregionech, nebo na úrovni agrární a
hospodá ské komory.
Restrukturalizace výroby má za následek postupné snižování zne išt ní ovzduší,
zejména u velkých stacionárních zdroj . Problémem z stává zne išt ní z mobilních
zdroj , zejména díky r stu automobilové dopravy, která nap íklad v B eclavi zat žuje
životní prost edí a nutí k vyhledávání prost edk pro vybudování obchvatu. Nadále
z stávají problémy s istotou vodních zdroj , zejména v dolním úseku Moravy a Dyje. I
když se mnohé zlepšilo, intenzita išt ní odpadních vod ješt není na pot ebné výši a
výstavba isti ek je prioritou okresu.
Pr mysl prošel složitou fází zm n. Mnoho silných podnik okresu, kterou zam stnávaly
velkou ást obyvatel, vzhledem k neúsp šné privatizaci zaniklo a nové vznikají a rozvíjí
se. N kolik ekonomicky silných firem prošly úsp šn vlnou privatizací a úsp šn svoji
innost rozvíjí. Mezi tyto pat í p edevším Gumotex B eclav, Bors B eclav, Agrotec
Hustope e, Jednota spot ební družstvo Mikulov, Otis Escalators s.r.o. B eclav a další.
Mezi malými a st edními podnikateli došlo vlivem legislativních zm n k ukon ení
innosti. Výhodou pro rozvoj hospodá ství okresu B eclav jsou velmi dobré dopravní a
p epravní podmínky vytvo ené silným železni ním i silni ním uzlem.
Ve sfé e služeb není z hlediska zam stnanosti stav zcela uspokojivý, a koli práv tato
má velmi dobré výchozí podmínky. Oblast cestovního ruchu, stravování, ubytování
prochází postupným rozvojem, hlavn vlivem nov vznikajících cyklostezek a stezek
vina ských, dále možnosti využít vzpomínaných zajímavostí krajiny, kulturních
památek a p edevším bohatosti folklórních tradic. Mnohé obce si uv domují význam
služeb a proto vytvá í informa ní centra, prezentují se na veletrzích cestovního ruchu,
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sdružují se a formou mikroregion

vzájemn

spolupracují nejen na rozvojových

programech území, ale i na vytvá ení podmínek pro turistické, cykloturistické a
vina ské stezky. Mikroregion Lednicko-valtického areálu nap íklad spolupracuje p í
po ádání kulturních a osv tových akcích, obdobou m že být spolupráce obcí na
Kloboucku a Podluží. Prezentací bohatých kulturních tradic a krás území vytvá í
v oblasti služeb možnosti v tšího rozvoje [5].

Sociální situace
V oblasti školství se situace každým rokem zhoršuje. Jako v tšina regionu v R tak i
region B eclav se potýká s problémem kapacity škol. Kapacita škol je v tší než je po et
d tí. Školská za ízení pokrývají rovnom rn požadavky na zabezpe ení základního a
st edoškolského vzd lání, n které mají i nadregionální p sobnost, s kvalitou
vzd lávacího procesu nelze projevit spokojenost. Absolventi n kterých škol nemají
dostate né znalosti a návyky, pot ebné pro úsp šný nástup do zam stnání.
Školy nesta ily postihnout rychle se rozvíjející požadavky zam stnavatel a stávají se
dodavatelem uchaze

do evidence ÚP, který musí vynakládat nemalé prost edky na

nutné rekvalifika ní programy. Vzhledem k p etrvávajícímu nezájmu o u ební obory
hrozí do budoucna nebezpe í deficitu odborník vyu ených ve strojírenských oborech.
V okrese je jedno státní vysokoškolské za ízení a to Zahradnická fakulta Mendlovy
zem d lské a lesnické univerzity.
V resortu zdravotnictví je významná Nemocnice B eclav, která byla z ízená okresním
ú adem, která pozd ji p ešla pod Jihomoravský kraj a Nemocnice Hustope e, z ízena
m stem Hustope e. Nezanedbatelné místo zaujímají i nov

vznikající domy

s pe ovatelskou službou a penziony.
V oblasti zdravotnictví našlo své uplatn ní necelých 400 léka
st edn

zdravotnického personálu. Nadále se rozvíjí sí

a skoro 1000 lidí

soukromých léka ských

ordinací, kterých v sou asné dob na okrese p sobí cca 200 a zdravotnických za ízení
jako je Poliklinika B eclav nebo D m zdraví jak v Mikulov , tak v Hustope ích [22].
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3.3.2 Vývoj nezam stnanosti na okrese B eclav
Míra nezam stnanosti na okrese B eclav se v období od 12/2002 do 12/2007 pohybuje
v rozmezí od 13,04 % do 7,22 %.
Nejvyšší míra nezam stnanosti byla nam ena v lednu roku 2004 kdy inila 13,04 %,
což inilo 8274 lidí bez práce. Tento nár st pochopiteln zcela souvisel se situací
jednotlivých zam stnavatel na okrese. V tomto období bylo poproupoušt no cca 200
lidí z velkých firem jakými jsou Mostárna Hustope e, OTIS a.s. B eclav a OTIS
Escalators s.r.o. B eclav a pár menších firem. Gumotex B eclav a.s. a OTIS Escalators
s.r.o. avizovali další propoušt ní v nejbližší dob . Tyto podniky dosud pat ily
k nejstabiln jším v okrese [14].
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Graf. . 7.:

Míra nezam stnanosti na okrese B eclav za období 12/2002 – 12/2007

A úpln nejnižší míra nezam stnanosti 7,22 % byla nam ena v listopadu r. 2007.
V tomto m síci bylo zaregistrováno na ÚP „pouhých“ 4319 nezam stnaných, z toho
tvo ilo 2269 po et žen. Rozhodující vliv na tento fakt má to, že se nejv tší
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zam stnavatelé dokázali udržet na trhu a výrobní program byl p evážn stabilizován.
Zam stnavatelé pracující se sezónními pracovníky (stavebnictví, zem d lství atd.) pro
nevhodné po así ve zdejší oblasti nevyužili možnosti a p ijali sezónní zam stnance do
pracovního pom ru až pozd než obvykle a to v tšinou až dubnu a kv tnu. V oborech
elektro a strojírenství byla v tomto období zvýšená poptávka po elektronických a
stroja ských odbornících s ÚSO a VŠ (technologové, konstrukté i, po íta oví technici a
správci sítí). Koncem kv tna a v ervnu se za ala poptávka po u itelích základních a
st edních škol v etn

mistr

odborného výcviku pro r zná u ilišt

pro další rok.

Dlouhodob p etrvává poptávka po ši kách a textilní výrob . V Mikulov vzniká závod
na výrobu t sn ní pro automobilový pr mysl, kde je p edpoklad až 100 nových míst,
další místa vzniknou v nové podnikatelské zón
v Hustope ích. U rozhodujících zam stnavatel

v Poho elicích, ve Valticích i

jako Gumotex B eclav, BORS a.s.

B eclav, Moraviapress a.s. B eclav, Okresní správa pošt, Agrotec a.s., Neria a.s. se
z mého pohledu jeví situace stabilizovaná, u strojírenských podnik

nastává mírný

nár st nových pracovních p íležitostí p evážn v oborech „ erného emesla“, kde se
za íná projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovník

z d vod

omezení t chto

u ebních obor [14].

Ú AD PRÁCE
B ECLAV

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

erven Prosinec
erven Prosinec
erven Prosinec
Míra
10,49% 11,65% 10,97% 11,94% 10,31% 11,97%
nezam stnanosti
Po et uchaze
6561
7362
7030
7770
6595
7446
o zam.
3330
3536
3510
3755
3404
3642
z toho:žen
2297
3064
2463
2366
1834
2383
s p ísp vkem
absolventi (v .
621
749
592
1093
434
701
mladistvých)
1114
1151
1141
1013
1195
1284
se ZPS

Tab. . 3.:

P ehled uchaze

Rok 2006
erven Prosinec

Rok 2007
erven Prosinec

8,15%

7,98%

9,86%

10,44%

4807

4463

6140

6542

2587
1495

2322
1797

3160
1742

3340
2220

297

389

397

574

1098

993

1218

1242

v období 2003 -2007

3.3.3 Zam stnanost a volná pracovní místa na okrese B eclav
D ležitým ukazatelem pro uchaze e je p ehled o volných místech, které Ú ad práce
B eclav má k dispozici. Nejnižší po et volných míst bylo zaznamenáno v II. pol. r.
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2003, kdy íselná hodnota volných míst inila jen 251 (viz. graf. . 8). V tomto období
byl zaznamenán i nejvyšší po et uchaze
inila 29 uchaze

na 1 volné pracovní místo, kde hodnota

na 1 volné pracovní místo (viz. tab. . 4). V b eznu 2003 inilo

volných míst dokonce 375 volných míst, ale koncem roku po et VM klesl na již
zmi ovaných 251.

Kolik p ipadá na 1
volné místo uchaze

Rok

Volná pracovní místa

Po et volných míst

2003

b ezen
prosinec

375
251

20
29

2004

únor
listopad

515
298

15
24

2005

duben
listopad

599
316

12
22

2006

kv ten
prosinec

615
553

10
12

únor

808

8

srpen

989

5

2007

Tab. . 4.:

P ehled o volných místech období r. 2003 - 2007

Obdobím, kde byl zaznamenán nejv tší po et volných míst, bylo 1. pololetí r. 2007, kdy
hodnota inila 808 volných míst. Tento po et oproti za átku roku b hem n kolika
m síc narostl na evidovaných 989 volných míst.
Ke zvýšení po tu volných míst p isp lo dosažení d sledné spolupráce mezi odbory
zprost edkování, trhu práce a také mezi pracovišt m v B eclavi a detašovanými
pracovišti v Hustope ích a Mikulov .
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Volná místa a po et volných míst na 1 VPM za období 2003 - 2007

Na jedno volné pracovní místo p ipadalo k srpnu 2007 pr m rn asi 5 uchaze

o

zam stnání. Ve stejném období p edcházejícího roku p ipadalo k srpnu 2006 na jedno
volné pracovní místo asi 10 uchaze

[13].
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r. 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Celkový po et VM

577

808

777

690

729

762

861

989

928

892

845

770

Záme níci,kovod lníci,nástrojá i

32

32

21

26

36

34

40

39

47

48

46

46

Svá e i

39

51

69

61

49

32

88

110

85

39

71

68

18

16

17

32

27

21

22

24

22

17

16

Kucha i
Zedníci

36

35

36

48

46

57

57

60

63

70

46

33

D lníci v zem d lství

35

35

24

22

22

17

17

17

16

47

79

78

16

18

23

21

112

23

23

21

27

Prodava i
íšníci, servírky

19

29

27

47

51

55

44

54

48

41

27

27

idi i nákl. automobil

21

25

30

27

29

26

35

41

43

42

44

45

D lníci p i išt ní m sta

50

134

201

79

65

46

46

44

43

43

43

43

Obchodní zástupce

16

15

19
15

19

Pracovníci v ú etnictví

21

Ú edníci ve skladech

29

32

Zprac.potravin,konzervova i

16

Zprac.pekárenských výrob.

18

Nekvalifikovaný d lník

17

51

25

26

31

22

31

29

30

31

28

28

22

30

Švadleny, ši ky
Montážní d lníci
D lník v gumárenské výrob

29

Instalaté i, potrubá i, klempí i

Tab . 5.:

34

28

29

29

20

20

17

18

20

50

37

38

40

40

Volná místa, nejvíce poptávané profese (za r. 2007)

V období r. 2007 zam stnavatelé požadovali nej ast ji zedník , svá e , záme ník ,
nástrojá

a d lník pro išt ní m sta, které uvádí tab. . 4. Jedná se stále o stejný

problém, uchaze e t chto profesí ÚP B eclav v evidenci nemá a ani se jim nehlásí noví
absolventi t chto obor – v roce 2007 se po vyu ení v profesi záme ník zaevidovali
pouze 3 uchaze i. Obdobný problém je i v profesi zedník – rovn ž zde poptávka
p evyšuje nabídku, s rozvojem stavebnictví stoupá po et firem, které se tímto oborem
zabývají a stoupá i po et poptávaných kvalifikovaných stavebních profesí. A ani zde
nejsou noví absolventi t chto obor . Nov vyu ený zedník se na ÚP B eclav v lo ském
roce nahlásil pouze jeden.
Také se stále neda í vyhov t zam stnavatel m, kte í požadují pracovníky na pozice
íšník , servírek, kucha

– zde je problém p edevším v dané pracovní dob , která je

asto do pozdních no ních hodin a s tím pak souvisí špatné nebo neexistující dopravní
spojení ze zam stnání.
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Dalším problémem p etrvávajícím z p edchozích let je obsazování pracovních pozic
idi

nákladních automobil . V tšinou se jedná o nabídky pro idi e mezinárodní

kamionové dopravy. Zde jsou na uchaze e kladeny v tší požadavky, je nutno mít
jednak profesní oprávn ní idi e, dále tém

vždy zam stnavatel požaduje i praxi a

d ležitý je i fakt, že se jedná o práci, kdy je zam stnanec asto i t i týdny mimo domov.
B hem celého roku m l ÚP B eclav požadavky na v tší po et pracovník

do

gumárenského pr myslu – jednalo se o firmu Gumotex a.s. B eclav. Tato volná místa se
ÚP rovn ž neda í obsazovat, a to jednak z d vodu t ísm nného provozu a jednak je zde
požadován velmi dobrý zdravotní stav pracovník . Zam stnavatel proto eší tuto situaci
žádostí o povolení k zam stnávání cizinc .

3.3.4 Situace mikroregion
Okres B eclav se skládá ze t í mikroregion

a to z B eclavska, Hustope ska a

Mikulovska (od r. 2004 – 2006 mezi n pat il i mikroregion Poho elicko, který od r.
2007 spadá pod okres Brno – Venkov). Tradi n s nejvyšší mírou nezam stnanosti
vykazuje mikroregion Mikulovsko. Nejvyšší hodnoty za období 2003 – 2007 dosáhla
v roce 2005. Míra nezam stnanosti byla na 16,31 % (viz. graf. . 8). O negativní situaci
na trhu práce vypovídají nejen po ty uchaze
po ty uchaze

a výše míry nezam stnanosti, ale také

na 1 hlášené volné pracovní místo. Jestliže se toto íslo v r. 2005

pohybovalo n co málo p es 16 % na 1 volné pracovní místo, pak se situace další rok
dosti zlepšovala [14].
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2004

2005

2006

2007

Nezam stnanost v mikroregionech na okrese B eclav

Míra
nezam stnanosti v %

Po et VM

B eclavsko

7,82

557

6

Hustope sko

7,44

228

7

Mikulovsko

10,29

168

6

Tab. . 5.:

Po et uchaze

na 1 PM

Po et volných míst v mikroregionech ve II. pololetí 2007

Nejlepší hodnoty míry nezam stnanosti byly op t zaznamenány v mikroregionu
Hustope sko, kde inila nezam stnanost 7,44 % a na 1 volné pracovní místo p ipadalo 7
uchaze

(viz. tab. . 5).
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3.3.5 Nezam stnanost podle jednotlivých skupin obyvatelstva

3.3.5.1

Struktura uchaze

podle pohlaví

K 31. 12. 2007 byl zaznamenán nejvyšší po et nezam stnaných žen a to v po tu 2322
(viz. graf

. 9). Ženy oproti muž m mají podmínky v hledání pracovního místa

složit jší. Je to z n kolika d vod . Ženy nejsou v n kterých p ípadech schopny plnit
práci i jinak nevyhovují požadavk m zam stnavatele. Nemohou ve v tšin p ípad
využívat pracovní p íležitosti, které jsou spojené s dopravou, nebo

jsou v mnoha

p ípadech omezeny pé í o své d ti a tím i udržování domácností. Ženy, které jsou
samoživitelkami, nemohou mít takovou mobilitu, jako ženy, které samoživitelkami
nejsou. Proto tyto ženy nemohou splnit podmínku dojížd ní za prací a pokud ano,
požadují upravenou pracovní dobu. Dalším problémem, se kterým je ženská populace
spojena, je návrat do pracovního procesu po ukon ení mate ské dovolené. Po návratu
nejsou schopny dostát požadavk m zam stnavatel

v oblasti chyb jících znalostí.

Nemožnost umíst ní t hotných žen, které jsou v evidenci pouze z d vodu ú astí na
zdravotním a sociálním pojišt ní a následnému nároku na pen žitou pomoc v mate ství.
Soudnou skupinu žen p edstavují ženy ve v ku starších 50 let se slabším dosaženým
vzd láním nebo omezenou kvalifikací. Takové ženy vyhledávají zam stnání
s „nevýraznou chutí“ [14].
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Podíl muž

a žen na celkovém po tu nezam stnaných v r.2007
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Graf. . 9.:

Podíl muž a žen na celkovém po tu nezam stnaných v r. 2007

3.3.5.2

Struktura uchaze

podle v ku

Už tradi n postihuje nezam stnanost ve v tšin p ípad mladé lidi. Je to skupina lidí
ve v kové hranici od 20 – 24 let. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2005, kde
hodnota této skupiny

inila 1476 nezam stnaných (viz. graf.

. 10). Stejn

jako

v p edchozích letech nezam stnanost zasahovala p edevším nižší v kové kategorie.
Mezi další nejpo etn jší skupiny ve v kové struktu e uchaze

o zam stnání z stala

kategorie 20 – 29 let inící 32 %. Trvale se zvyšuje procento uchaze
v kové kategorii nad 50 let, k 31.12. 2005 jejich podíl tvo il 23 %.
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o zam stnání ve

v k

Tab. . 6.:

po et uchaze

do 19 let
20-24 let

185
1476

25-29 let

1102

30-34 let
35-39 let
40-44 let

948
813
807

45-49 let

859

50-54 let
55-59 let
nad 60 let
celkem

1107
841
136
8274

V ková struktura uchaze

V ková struktura uchaze

55-59 let
10%

o zam stnání v roce 2005 v okrese B eclav

v evidenci ú adu práce - stav k 31.12.2005

nad 60 let
2%

do 19 let
2%
20-24 let
19%

50-54 let
13%

25-29 let
13%
45-49 let
10%
40-44 let
10%

30-34 let
11%
35-39 let
10%

Graf. . 10.: V ková struktura uchaze

v evidenci ÚP B eclav – stav k 31. 12. 2005

Mezi hlavní p í iny tohoto nep íznivého jevu pat í obtížné uplatn ní absolvent , jimž
zcela chybí praxe a jejich teoretické v domosti jsou ve v tšin p ípad nedostate né až
nevyhovující. Dalším faktorem je umíst ní žen – samoživitelek a žen pe ujících o d ti
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do 15 let v ku. Vzhledem k výši sociálních dávek a d tských p ídavk
k minimální

mzd

nejsou

motivovány

k hledání

zam stnání

a

v pom ru

naopak

pro

zam stnavatele svou astou absencí v zam stnání z d vodu asné nemocnosti dít te
nejsou atraktivní silou. Nezájem zam stnavatel o kategorii uchaze

o zam stnání na

45 let.
Pro zam stnavatele jsou tito uchaze i neperspektivní, s malou p izp sobivostí ke
zm nám, novým pracovním podmínkám a požadavk m s nimi související, asté je
zhoršení zdravotního stavu a snížení pracovní výkonnosti. Jsou tedy skupinou
nejproblemati t jší. V celkovém zastoupení jich tém

50 % tvo í uchaze i

z Mikulovska a Poho elicka, tedy region s nejvyšší nezam stnaností v okrese B eclav
[14].

3.3.5.3

Struktura uchaze

Ve struktu e uchaze
je nejvíce uchaze

podle vzd lání

podle vzd lání se nadále potvrzuje trend z posledních let a to, že
o zam stnání v kategorii úplného st edního odborného vzd lání

v ekonomickém sm ru, dále je to kategorie st edního odborného vzd lání s vyu ením
v oboru záme ník a prodava . Pro uchaze e s ekonomickým zam ením je na trhu práce
stabiln nedostatek pracovních míst, uchaze i z t chto obor by tedy m li uvažovat o
dopln ní i navýšení kvalifikace i úplné zm ny profese.
V tab. . 8. m žeme vid t, že nejv tší zastoupení uchaze

o zam stnání v oblasti

dosaženého vzd lání je na tom nejh e kategorie (st ední odborné = vyu en), kdy
dosáhla nejvyššího podílu 3814 uchaze

ke 1. pololetí r. 2005. Lidé s vysokoškolským

vzd lání dosáhli, ke ervnu 2004 hodnoty 178 evidovaných a tato hodnota má mírn
klesající tendenci. Nejv tší pokles ve sledovaném období 03 – 07 byl zaznamenán u
kategorie (bez vzd lání + ZŠ + Praktická škola), kdy b hem tohoto sledovaného období
došlo k poklesu zhruba o 150 lidí. P i kumulaci vzd lanostních, v kových a zdravotních
handicap

je d vod nezájmu zam stnavatel

v sou asných podmínkách tém

ne ešitelným problémem z hlediska služeb zam stnanosti.
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V sou asné dob

zam stnavatelé zvyšují nároky na své pracovníky (kvalifikace,

jazykové dovednosti, po íta ové, odborné) a od služeb zam stnanosti o ekávají
profesionální službu.
2003

2004

2005

2006

2007

erven

prosinec

erven

prosinec

erven

prosinec

erven

prosinec

erven

prosinec

- bez+základní+prakt.škola

2072

2231

2102

2143

2040

2134

1909

1920

1909

1920

- nižší st ední

123

159

159

162

154

168

126

144

126

144

- vyu ení

2867

3323

3002

3078

2782

3379

2595

2873

2595

2873

- ÚSV

204

211

218

205

191

209

196

180

196

180

- ÚSO

1116

1239

1312

1383

1224

1333

1127

1223

1127

1223

- Vyšší odborné +
bakalá ské

38

45

59

69

48

67

54

49

54

49

- Vysokoškolské +
doktorské

141

154

178

156

156

156

133

153

133

153

Tab. . 8.:

Struktura uchaze

Nejpo etn jší skupinou uchaze

podle vzd lání za období 2003 - 2007
o zam stnání podle kvalifikace (v r. 2005) jsou

vyu ení (43 %) a dále osoby se základním vzd láním (31 %). Rovn ž nejvyšší podíl
nabízených volných míst je ur en pro vyu ené a pro osoby se základním vzd láním.
Po ty volných pracovních míst pro všechny kategorie jsou však n kolikanásobn nižší
než po ty uchaze . Pr m r ú adu práce je 14 uchaze
[15].
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na jedno volné pracovní místo
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P o et nezam stnan ých

4000
3500

3752

3814

3674

3732

3732

3379

3323

3000

bez+základní+prak
t.škola
- nižší st ední

2867

3002

3078

2873

2782

2873

2595

2500

2595

- vyu ení

2000
- ÚSV

1500
1000

- ÚSO

500

2003

2004

Struktura uchaze

Hodnota uchaze

2006

2007

prosinec

erven

leden

prosinec

erven

leden

prosinec

erven
2005

Graf. . 11.: Struktura uchaze

3.3.5.4

leden

prosinec

erven

leden

prosinec

erven

leden

0

Vyšší odborné +
bakalá ské
Vysokoškolské +
doktorské

podle vzd lání za období 2003 - 2007

podle délky evidence

o zam stnání v dob do 3 m síc byla nejvyšší v II. pol r. 2004, kdy

vykazovala po tu 2300 nezam stnaných (viz. graf.

. 12) a hodnota uchaze

o

zam stnání v dob od 3 do 6 m síc byla nejvyšší k 31. 12.2003, kdy vykazovala po tu
1434 nezam stnaných. Nejnižší hodnota byla zaznamenána k 31. 12.2007, kdy
vykazovala po et 828 nezam stnaných.
Nejvyšší podíl uchaze

v dob od 6 do 9 m síc byl k 30. 6. 2003 a to celkem 832

nezam stnaných. Tato hodnota se nejvíce snížila op t 31. 12.2007, kdy klesla o 484 lidí
na 348 uchaze .
Nejnižší podíl uchaze

o zam stnání je zastoupen v dob „od 9 do 12 m síc “.

Nejvyšší hodnota 705 byla zaznamenána k 31. 12.2003. Naopak nejnižší hodnota byla k
31. 12.2007, po et uchaze

tehdy tvo il jen 273 osob. Uchaze i evidování v kategorii
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od 12 d o24 m síc zaznamenali nejvyšší po et nejnižší podíl inil k datu 31. 12.2004
1204 osob.
2500

- do 3 m síc

P o et u chaz e

2000

- 3 - 6 m síc

1500

- 6 - 9 m síc

1000

- 9 - 12 m síc
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- 12 - 24
m síc
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prosinec

2004

Graf. . 12.: Po et uchaze

erv en

prosinec

2005

erv en

prosinec

2006

erv en

prosinec

2007

- nad 24
m síc

podle doby nezam stnanosti na ÚP

Uchaze i, kte í jsou v evidenci déle jak 24 m síc jsou druhou nejpo etn jší kategorií
nezam stnaných co se týká podle doby nezam stnanosti. Nejnižší hodnota byla
zaznamenána k 31. 12.2007, kdy po et uchaze

inil 1019. Nejvyšší podíl dlouhodob

nezam stnaných byl zaznamenán k 30. 5. 2003 (viz. graf .13).
K 31. 12.2004 byl nejv tší podíl ucházel dle doby evidence do 3 m síc , v této kategorii
tvo ili uchaze i 26 %. Druhou nejvyšší kategorii jsou uchaze i evidováni na ÚP déle jak
24 m síc , po et t chto uchaze

inil podíl 24 % uchaze ,. Nejnižší podíl uchaze

zaznamenán v kategorii od 9 do 12 m síc , podíl byl 8 % uchaze
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[14].

je

2. pololetí 2006

1495; 23%

2086; 32%
- do 3 m s íc
- 3 - 6 m s íc
- 6 - 9 m s íc
- 9 - 12 m síc
- 12 - 24 m síc

901; 14%
400; 6% 517; 8%

Graf. . 13.: Podíl uchaze

3.3.5.5

podle doby nezam stnanosti na ÚP za 2. pol. r. 2006 (v %)

Struktura uchaze

podle osob se ZPS

Mezi nejproblemati t jší skupinu uchaze
K této kategorii uchaze
t chto zdravotn

- nad 24 m síc

1143; 17%

se adí lidé starší 50 let a ob ané se ZPS.

by m la být v nována dostate ná pé e, protože uplatn ní

handicapovaných uchaze

na trhu práce je velmi složité.

Zam stnavatelé nejsou dostate n motivováni vytvá et pro tyto ob any volná pracovní
místa, dalším problémem u t chto ob an je i jejich dosažené vzd lání, které ve v tšin
p ípad pat í do kategorie základního vzd lání.

Zam stnavatelé na tyto uchaze e kladou tak vysoké požadavky, že s kombinací
zdravotního postižení a jejich vzd lání je naprosto nemožné získat zam stnání.
Zam stnavatelé požadují u t chto uchaze

zkušenosti a praxi v oboru, mají požadavky

dovedností podle pozic, na které jsou uchaze i vybíraní – idi ské pr kazy a oprávn ní,
znalostí PC podle požadované úrovn , jazykové a komunikativní dovednosti, p edevším
však ochota p izp sobit se nárok m zam stnavatele a ochota stále se u it novému.
Pokud k požadavk m zam stnavatele p idáme sm nnost, obtížnou dopravní obslužnost,
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nízkou mobilitu uchaze , tak m žeme v kone ném d sledku íci, že tito handicapovaní
uchaze i mají velmi malou šanci realizace na trhu práce.
Nejvyšší po et uchaze

1284 se ZPS byl evidován k 31. 12. 2005 (viz graf. . 14.).

K 30. 6. 2004 je po et uchaze

s ZPS 1141, 16,23 % z celkového po tu

nezam stnaných v okrese B eclav [14].
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Graf. . 14.: Po et uchaze

3.3.5.6

2003
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2006

2007

se ZPS za období 2003 -2007

Struktura uchaze , cizinci na trhu práce

Ve druhém pololetí roku 2007 bylo evidováno 1876 pracovník ze zahrani í na okrese
B eclav (viz. tab. . 9).
Stát
SVK
UKR
VNM
MDA
AUT
BGR
DEU
MNG
POL
ROM
ITA
GBR
BLR
CAN

Tab. . 9.:

Po et uchaze

Po et
1424
141
68
41
37
34
27
23
23
22
8
4
3
2

%
75,9
7,5
3,6
2,2
2
1,8
1,4
1,2
1,2
1,2
0,4
0,2
0,2
0,1

Stát
FRA
HUN
MKD
NLD
RUS
ARM
BEL
BIH
FIN
CHE
LTU
SVN
VGB
YUG
Celkem

Po et
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1876

cizinc za období 2003 - 2007
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%
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Situace na trhu práce v oblasti cizinc se ve druhém pololetí oproti prvnímu zklidnila a
nár st po tu cizinc se zpomalil.
B hem roku 2007 došlo ke zm nám v profesním složení pracovník ze zahrani í, u
nichž se vyžaduje povolení k zam stnání. V minulých letech pracovali cizinci na okrese
B eclav

p evážn

v zem d lství,

ale

dlouhodobý

nedostatek

pracovník

ze

strojírenských obor a obor textilního pr myslu se projevil nár stem po tu cizinc ve
strojírenství a textilním pr myslu. Velký zájem je p edevším o svá e e, ši ky a
švadleny.
Ve druhém pololetí požádali zam stnavatelé o získávání cizinc celkem v 16 p ípadech.
Dv ma zam stnavatel m nebylo získávání cizinc

povoleno. Povolení k získávání

cizinc získalo v roce 2007 38 zam stnavatel . Mezi nejv tší zam stnavatele cizinc ze
t etích zemí pat í: Petr Mol ík, Gumotex, a.s., HKP, s.r.o. a Ing. Josef Koš ál.
Po et cizinc pracujících na našem okrese ve srovnání s prvním pololetí poklesl. Tento
pokles je zp soben ukon ením sezónních prací v zem d lství. Nejv tší skupiny
zam stnanc

ze t etích zemí tvo í ob ané Ukrajiny, Vietnamu a Moldávie.

Nejpo etn jší skupinu pracovník z EU tvo í státní p íslušníci Slovenské republiky,
Bulharska a Polska. Slováci pracují na našem okrese v zem d lství, jako pomocní
d lníci a sezónní zam stnanci, ale i v jiných oborech (zdravotnictví, pr mysl, doprava a
p eprava atd.) Mezi nejv tší zam stnavatele Slovák

pat í firmy ZVOS Hustope e,

Vinofrukt Dolní Dunajovice, PATRIA Kobylí a Duba

echy. Bulha i pracují zejména

ve strojírenství a stavebnictví. Jejich nejv tším zam stnavatelem je firma OKZ
HOLDING, a.s. [14].
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3.4.

Aktivní politika zam stnanosti

Nástroje aktivní politiky zam stnanosti (APZ) jsou jedním z faktor ovliv ování trhu
práce v oblasti p sobení na míru nezam stnanosti ve spolupráci s podnikatelským
sektorem.

3.4.1 Spole ensky ú elní pracovní místa

Spole ensky ú elné pracovní místo je nové pracovní místo, které zam stnavatel z izuje
na základ písemné dohody s ú adem práce a obsazuje uchaze i o zam stnání vedenými
v ú adu práce, kterým nelze zajistit jiným zp sobem pracovní uplatn ní. Spole ensky
ú elná pracovní místa (SÚPM) se z izují pro uchaze e o zam stnání, kterým je t eba
v novat p i zprost edkování zvýšenou pé i, nebo pro uchaze e o zam stnání s ur itým
profesním zam ením, ve kterém obtížn nacházejí uplatn ní na trhu práce (nap .
absolventi, mladiství, starší ob ané a matky s d tmi). ÚP m že zam stnavateli v
souvislosti se z izováním SÚPM poskytnout: návratnou finan ní výpomoc, bezúro nou
p j ku, dotaci na úhradu mezd (plat ) a jejich náhrad v etn zdravotního a sociálního
pojistného, dotaci na úhradu úrok z úv ru, jinou ú elov ur enou dotaci.

V oblasti SÚPM se ÚP B eclav v roce 2003 zam il hlavn na podporu uchaze
prost ednictvím dotací na mzdy. Tato forma dotace byla zam stnavateli, stejn jako
vloni, výrazn preferována p ed jednorázovou dotací na úhradu náklad
s vytvo ením nového spole ensky ú elného pracovního místa (viz. graf . 15).

Graf . 15.:

SÚPM podle druhu innosti, r. 2003
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spojených

V roce 2003, v rámci SÚPM byla nej ast ji dotována pracovní místa vytvo ená
v pr myslových podnicích (87 míst), dále pak v sektoru obchodu a služeb (66 míst) a ve
ve ejné správ a sociálním zabezpe ení (33 míst). Zbylá místa pak byla vytvo ena
v zem d lství a lesnictví, stavebnictví, zdravotnictví a ostatních profesích (viz. graf .
16).
Finan ních prost edk

ze státní pokladny na SÚPM bylo vynaloženo celkem

8 100 000,- K za rok 2003 [13].

Graf . 16.:

SÚPM podle druhu innosti, r. 2003

B hem roku 2004 (viz. graf. . 17) ÚP B eclav p ijal celkem 263 žádostí na poskytnutí
ú elového p ísp vku, z toho 55 žádostí podali zam stnavatelé z jiného regionu.
Z t chto 263 žádostí bylo 31 žádostí na p ísp vek zamítnuto, 8 žádostí bylo vráceno
pro neplatnost

p edložených doklad

a 8 žádostí bylo zam stnavatelem staženo.

V tomto roce bylo v rámci SÚPM umíst no 311 uchaze , z toho 247 uchaze
p ísp vku na mzdy a 64 uchaze

pomocí

pomocí jednorázového ú elového p ísp vku. Výše

p ísp vk se ídí aktuálním vypracováním kriterií pro poskytování prost edk aktivní
politiky zam stnanosti. V rámci SÚPM byl p ísp vek nej ast ji poskytnut na nov
vytvo ená místa v pr myslové oblasti a v sektoru obchodu a služeb, dále pak
v zem d lství. Zbylá pracovní místa pak byla vytvo ena ve stavebnictví, zdravotnictví,
ve ve ejné správ a sociálním zabezpe ení a v ostatních profesích..
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Finan ních prost edk

ze státní pokladny na SÚPM bylo vynaloženo celkem

12 717 000,- K za rok 2004 [13].
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Graf . 17.:

Ve ejná správa
Ostatní

SÚPM podle druhu innosti, r. 2004

B hem roku 2005 (viz. graf. . 18) bylo p ijato celkem 225 žádostí na poskytnutí
ú elového p ísp vku, z toho 20 žádostí podali zam stnavatelé z jiného regionu.
Z t chto 225 žádostí bylo 28 žádostí na p ísp vek zamítnuto. V roce 2005 bylo v rámci
SÚPM umíst no 265 uchaze , z toho 225 uchaze
pracovního místa

a

40 uchaze

pomocí p ísp vku na vyhrazení

pomocí jednorázového ú elového p ísp vku na

z ízení pracovního místa (úhradu náklad ). Výše p ísp vk

se

ídí aktuálním

vypracováním kriterií pro poskytování prost edk aktivní politiky zam stnanosti.

Zem d lství
3%1%4%

5%

2%

25%

Pr mysl
Stavebnictví
Služby a obchod
Ve ejná správa

13%

47%

Školství
Zdravotnictví
Ostatní

Graf. . 18.: SÚPM podle druhu innosti v %, r. 2005
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V rámci SÚPM byl p ísp vek nej ast ji poskytnut v sektoru obchodu a služeb a
v pr myslové

innosti. Zbylá pracovní místa pak byla vyhrazena - z ízena ve

stavebnictví, zdravotnictví, ve ve ejné správ a sociálním zabezpe ení a v ostatních
innostech [13].

V pr b hu roku 2006

bylo p ijato celkem 264 žádostí na poskytnutí ú elového

p ísp vku. Z t chto 264 žádostí bylo 35 žádostí na p ísp vek
SÚPM bylo umíst no 286 uchaze

zamítnuto. V rámci

na vyhrazená pracovní místa. Na financování

p ísp vk na vyhrazená pracovní místa bylo použito 12 475 448,- K .
Dále bylo v pr b hu roku 2006 umíst no 30 uchaze

pomocí jednorázového ú elového

p ísp vku na z ízení pracovního místa (úhradu náklad ). Výše p ísp vk
aktuálním vypracováním kriterií pro poskytování prost edk

se ídí

aktivní politiky

zam stnanosti. Na financování t chto p ísp vk byla erpána ástka 1 870 000,- K .
Pr m rný p ísp vek na z ízení jednoho pracovního místa SV

7%

inil 62 333,- K .

Zem d lství

31%

23%

Pr mysl
Stavebnictví
Služby a obchod
Školství (0 %)

13%

Graf .19.:

0%

13%

13%

Zdravotnictví
Ostatní

SÚPM podle druhu innosti, r. 2006

V pr b hu roku 2007 (viz. graf. . 20) bylo p ijato celkem 232 žádostí na poskytnutí
ú elového p ísp vku. Z t chto 232 žádostí bylo 35 žádostí na p ísp vek zamítnuto.
V rámci SÚPM bylo umíst no 262 uchaze

na vyhrazená pracovní místa. Na

financování p ísp vk na vyhrazená pracovní místa bylo použito 13 399 866,- K .
Pr m rný p ísp vek na l uchaze e byl 51 144,- K . Všechna místa vytvo ená na základ
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t chto dohod byla obsazována obtížn umístitelnými uchaze i. Jedním u ukazatel pro
poskytování p ísp vk je doba uchaze e v evidenci. V evidenci nad 6 m síc – 41,1%,
do 25 let v ku a VŠ do 30 let – 40,8%, nad 50 let v ku – 24,0%.
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Školství

Graf . 20.:
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SÚPM podle druhu innosti, r. 2007

Dále bylo v pr b hu roku umíst no 26 uchaze

pomocí jednorázového ú elového

p ísp vku na z ízení pracovního místa (úhradu náklad ). Výše p ísp vk
aktuálním vypracováním kriterií pro poskytování prost edk

se ídí

aktivní politiky

zam stnanosti. Na financování t chto p ísp vk byla erpána ástka 2 000 000,- K .
Pr m rný p ísp vek na z ízení jednoho pracovního místa

inil 76 923,- K [13].

3.4.2 Ve ejn prosp šné práce
Ve ejn

prosp šné práce jsou nové pracovní p íležitosti, které vytvá í obec nebo

zam stnavatel na základ

písemné dohody s ú adem práce ke krátkodobému

pracovnímu umíst ní uchaze e o zam stnání. Jde o práce, které jsou k prosp chu všech
ob an v obci, m st (úprava zelen , údržba ve ejných sítí, r zné druhy služeb).
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Dohody lze uzavírat na dobu skute ného výkonu t chto prací maximáln však na
období od 1. ledna do 30. listopadu p íslušného roku.
VPP se z izují hlavn u obcí a m st, nelze je z ídit u organizací, kde práce na VPP je
p edm tem innosti dané organizace.

Celkem bylo v roce 2003 bylo na ve ejn prosp šné práce umíst no 139 uchaze

o

zam stnání. Z toho v tšina (119 uchaze ) do oblasti ve ejné správy a sociálního
zabezpe ení, zbytek potom do služeb a obchodu, zdravotnictví a ostatních profesí.
Uchaze i za azovaní na VPP jsou v p evážné mí e osoby s kumulací r zných problém .
Jedním z nejzávažn jších je i zdravotní stav, p edd chodový v k , vzd lání, sociální
nep izp sobivost. Na VPP bylo uvoln no 4 400 000,- K .
Celkem bylo k 31.12.2004 na ve ejn prosp šné práce umíst no 156 uchaze

o

zam stnání. V porovnání s minulým obdobím r.2003 se jedná o nár st 17 pracovník .
VPP se staly roce 2004 druhým nejdražším nástrojem v rámci APZ, nebo finan ní
prost edky za r. 2004 p edstavovaly ástku ve výši 5 220 000,- K .
Celkem bylo k 31.12. 2005 na VPP umíst no 171 uchaze

o zam stnání. Pokud se

jedná o osoby zdravotn postižené, ve srovnání s lo ským rokem ( 25 OZP) došlo
k mírnému navýšení na 30 osob. P i ur ování po tu uchaze , které byly jednotlivým
obcím a organizacím schváleny, jsme op t vycházeli z mnoha hledisek, jako nap . míra
nezam stnanosti v jednotlivých obcích, dopravní obslužnost, profesní složení uchaze
o zam stnání, možnosti umíst ní uchaze

(OZP) a další [22].

Okres B eclav má celkem 70 obcí, z toho k 31.12. 2006 byly sjednány s 50 obcemi
„Dohody o z ízení míst na ve ejn prosp šné práce.“ Dalších 5 výše uvedených dohod
bylo uzav eno se samostatnými právnickými subjekty : Technické služby Hustope e,
Ing. Jaroslav Kostrhún, LESY

R, s.p., Lesní závod Židlochovice, REMEDIA PLUS

o.p.s. B eclav a Biliculum o.s. Novosedly. Zbývajících 5 dohod bylo sjednáno se
subjekty, jejichž z izovatelem je JMK v Brn resp. obec. Jedná se o tyto organizace :
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Mate ská škola, Základní škola a Praktická škola v Hustope ích, Mate ská škola
Strachotín, Základní škola B ezí, Masarykova ZŠ Lanžhot a Domovní správa Mikulov.
Pokud jde o regionální zastoupení v rámci okresu B eclav, nejv tší po et uzav ených
dohod dle obcí a ostatních organizací mají Hustope e (22), B eclav (19), Mikulov (15) a
Poho elice (3). V rámci obcí (m st) byli všichni pracovníci umíst ní na ve ejn
prosp šné práce za azeni na profesi „d lník na úklid a údržbu obce.“ Poprvé v rámci
VPP byli v d sledku vládou

R vyhlášeného nouzového stavu dne 02.04. 2006

v souvislosti se záplavami (povodn mi) využíváni tito pracovníci za azení v profesi
„d lník na úklid a údržbu obce – povod ové práce“ k pracovním innostem na zmírn ní
a odstra ování d sledk škod v záplavami postižených oblastech b eclavského okresu.
Po ínaje dnem 10.04. 2006 museli všichni žadatelé ke sjednání t chto dohod na z ízení
míst VPP dokládat navíc potvrzení o tzv. bezdlužnosti místn p íslušnému celnímu
ú adu. Další okruh p sobnosti pracovních míst zahrnoval oblast obecn (spole ensky)
prosp šných inností – osobních asistent ke zdravotn postiženým osobám i t žce
zvládnutelným žák m (MŠ, ZŠ a PŠ Hustope e, ZŠ B ezí, ZŠ Lanžhot, o.s. Biliculum,
REMEDIA PLUS o.p.s.). [14].
Celkem bylo k 31.12. 2006 umíst no na ve ejn

prosp šné práce 241 uchaze

zam stnání. Z uvedeného po tu inil po et pracovník
údržbu obce“ 165 uchaze

(tj. tém

o

v profesi „d lník na úklid a

stejný stav oproti roku 2005 p i skoro stejném

po tu sjednaných dohod). V rámci profese „osobní asistent“ bylo p ijato na tuto pozici
13 uchaze

(nár st o 9 míst oproti minulému období). V d sledku povodní bylo p ijato

do pracovního pom ru v profesi „d lník na úklid a údržbu obce – povod ové práce“
celkem 63 uchaze .
V p ípad

povodní (záplav) byl ur en dle doporu ení MPSV

R p ísp vek

pracovník m v profesi „d lník na úklid a údržbu obce – povod ové práce“ ve výši
11 000,- K /1 pracovníka/m sí n v . odvod

s tím, že tyto finan ní prost edky se

vedou samostatn na zvláštním ú tu v ú etní evidenci.
P i ur ování po tu uchaze

o zam stnání, které byly obcím a organizacím schváleny,

jsme op t vycházeli z mnoha hledisek (míra nezam stnanosti v jednotlivých obcích,
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dopravní obslužnost, profesní složení uchaze

o zam stnání, možnost umíst ní

uchaze

OZP,…). Rovn ž se p ihlíželo k pot ebám jednotlivých obcí a ostatních

subjekt

i organizací (plynofikace, budování

isti ek odpadních vod, budování

místních komunikací, údržba krajiny, nov následné odstra ování povod ových škod,
aj.).
Ve ejn prosp šné práce se staly tak jako v p edešlých letech druhým nejdražším
nástrojem v rámci APZ. Dle výše uvedených uzav ených dohod p edstavují finan ní
prost edky (p ísp vky) ástku ve výši 4 975 481,- K , p i emž k 31.12. 2006 bylo
vyplaceno z t chto vázaných prost edk 4 417 446,- K ( ástky zahrnují klasické VPP
v profesi „d lník na úklid a údržbu obce“). V rámci

innosti osobních asistent

p edstavují vázané finan ní prost edky ástku 591 455,- K s tím, že vyplaceno bylo
476 758,- K . Uzav ené dohody v rámci povod ových prací p edstavují vázané finan ní
prost edky ve výši 4 015 089,- K , p i emž bylo vyplaceno 3 446 820,- K .
Dle analýzy posledních 3 let po et uchaze
tém

umíst ných na VPP v obcích z stává na

stejné úrovni a mírn se snižuje po et obcí v rámci sjednaných dohod (r.2004: 56

obcí, r.2005: 53 obcí, r.2006: 50 obcí). Tento klesající trend vyplývá i p i osobním
jednání se starosty p edevším menších obcí, jejichž negativní p ipomínky p i výb ru
uchaze

na VPP se dají shrnout následovn : stále obtížn jší výb r vhodných uchaze

(anonymita, os.odvaha), p ílišná administrativa, dozorová innost nad uchaze i a z toho
plynoucí finan ní náro nost, právní dopady p ípadných úraz a jejich riziko,…

Jedním z možných návrh , jak eliminovat výše uvedené nedostatky, m že být
v budoucnu nalezení vhodné a zainteresované p . ve ejn prosp šné spole nosti, která
by komplexn zajiš ovala veškerou innost spojenou s uzavíráním VPP.
Záv rem je ale pot eba zd raznit, že na ve ejn prosp šné práce jsou v drtivé v tšin
p ípad

umis ováni uchaze i o zam stnání, kte í nejsou skute n jiným zp sobem

zam stnatelní a dále uchaze i, kte í se dostali do p echodn bezvýchodné životní
situace. Pro tyto uchaze e se tak sezónní uplatn ní v rámci VPP stává jednou z mála
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možností, jak nez stat v evidenci ÚP a nepobírat podporu od státu formou pasivní
politiky zam stnanosti [14].

Celkem bylo k 31.12. 2007 umíst no v rámci celkového po tu 157 volných míst dle
uzav ených dohod (1 žádost fyzické osoby byla zamítnuta), na VPP celkem 153
uchaze

o zam stnání. Z tohoto po tu inil po et pracovník v profesi „d lník na úklid

a údržbu obce“ 147 uchaze , tj. oproti min. období r. 2006 o 18 pracovních míst mén
p i tém

stejném po tu uzav ených dohod. V rámci p ijatých uchaze

na pracovní

místa byl nejv tší po et zastoupen v kategorii nad 50 let (70 uchaze
kategorie evidence nad 6 m síc (36 uchaze
VŠ do 30 let (19 uchaze

tj. 41%),

tj.10%), kategorie do 25 let a absolventi

tj. 5,7%). Na profesi „osobní asistent“ bylo p ijato na tuto

pozici 6 pracovník (pokles o 7 míst oproti r. 2006). Uzav ené dohody t chto osobních
asistent

pokra ují i v roce 2008. Z uzav ených 12 dohod v r. 2006 p ešlo do

následujícího roku celkem 18 pracovník , z toho 5 pracovník

v profesi „d lník na

úklid a údržbu obce-povod ové práce“ (B eclav, Popice, Krumví , Brumovice) a 13
pracovník v profesi „osobní asistent.“
Maximální výše p ísp vku pro r. 2007
K /1pracovníka/m sí n

v etn

byla stanovena ástkou ve výši

odvod . V rámci

6 000,-

innosti osobních asistent

stanoven p ísp vek až do výše skute n vyplacených mzdových náklad

byl

uchaze e.

V platnosti z stává skute nost, že v p ípad nemocenské, O R aj., kdy maximální
m sí ní ástka uvedená v dohod v . odvod na pojistné za zam stnavatele se nekrátí
za výše uvedenou dobu p . nemoci i O R, pokud zam stnavatel sjednanou ástku na
sjednaný ú el v dohod za vykázané období skute n uhradil.
P i ur ování po tu uchaze

o zam stnání, které byly obcím a organizacím schváleny,

jsme op t vycházeli z mnoha hledisek (míra nezam stnanosti v jednotlivých obcích,
dopravní obslužnost, profesní složení uchaze

o zam stnání, možnost umíst ní

uchaze

OZP,…). Rovn ž se p ihlíželo k pot ebám jednotlivých obcí a ostatních

subjekt

i organizací (plynofikace, budování
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isti ek odpadních vod, budování

místních komunikací, údržba krajiny, nov následné odstra ování povod ových škod)
[14].
VPP se staly tak jako v p edešlých letech druhým nejdražším nástrojem v rámci APZ.
Na základ

57 dohod uzav ených v r. 2007

(p ísp vky)

ástku ve výši 8 021 227,- K ,

inily vázané finan ní prost edky

p i emž

bylo

skute n

vyplaceno

6 423 411,- K . V r. 2006 byly navíc v rámci povod ových prací, ú tovaných odd len
od samotných VPP, uzav eny dohody s vázanými finan ními prost edky 4 015 089,K , z toho bylo vyplaceno 3 446 820,-K . V rámci 12 dohod uzav ených v r.2006
s termínem ukon ení v pr b hu r.2007 inily tyto celkové vázané p ísp vky ástku
1 397 243,-K

(z toho povod ové práce 484 957,- K ), p i emž bylo skute n

vyplaceno 1 231 921,-K (na povod ové práce 379 128,-K ).
Na základ

výše uvedeného došlo v porovnání s obdobím r. 2006 k podstatnému

navýšení celkových finan ních prost edk o 3 mil. K resp. skute n vyplacených
p ísp vk

o 2 mil.K . P isp lo k tomu jednak navýšení celkové plánované ástky

p ísp vk ve výši 5,4 mil.K , ale také prodloužení termín ukon ení dohod s obcemi.
Stejn tak p íznivé klimatické podmínky p elomu let 2006/2007 umožnily asový posun
uzavírání dohod už od b ezna 2007 (20 obcí).
Podle analýzy posledních 4 let po ty uchaze
z stávají tém

umis ovaných na VPP v obcích

na stejné úrovni (rozmezí 140-155 pracovník ), stejn tak jako po et

obcí v rámci sjednávaných dohod (r.2004: 56 obcí, r.2005: 53 obcí, r.2006 a 2007: 50
obcí). Pokud jde o nejpo etn jší zastoupení p ijatých uchaze

na profesi d lník na

úklid a údržbu obce, využily možnost poskytování p ísp vk v r.2007 nejvíce region
Hustope e (Velké Pavlovice 10, Starovice 7, Krumví 5, Velké N m ice 5 pracovník )
a region B eclav (Tvrdonice 6, B eclav 5, Lanžhot 5, Podivín 5, Velké Bílovice 5
pracovník ), z regionu Mikulov obec B ezí s 8 pracovníky.
V rámci t chto oblastí využilo erpání p ísp vk

s výjimkou Hrušek všech 17 obcí

b eclavského regionu, z 28 obcí hustope ského regionu tuto možnost dlouhodob ji
nevyužívá 5 obcí (Diváky, Kašnice, Kurd jov, Nikol ice, Velké Host rádky), podobn
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jako ze 17 obcí mikulovského regionu 4 obce p ísp vky nevyužívají (Brod n. Dyjí,
Horní V stonice, Klentnice, Milovice).
Výše uvedený trend analýzy po tu obcí a uchaze

vyplývá i p i osobním jednání se

starosty p edevším menších obcí, jejichž negativní p ipomínky p i výb ru uchaze

na

VPP se dají shrnout následovn :stále více obtížn jší výb r vhodných uchaze , z toho
vyplývající snaha vybrat si už osv d ené a zaškolené uchaze e, p ílišná administrativa,
dozorová innost nad uchaze i a z toho plynoucí finan ní náro nost, právní dopady
p ípadných úraz a jejich riziko,…..
Jedním z možných návrh , jak eliminovat výše uvedené nedostatky, m že být
v budoucnu nalezení vhodné a zainteresované p . ve ejn prosp šné spole nosti, která
by komplexn zajiš ovala veškerou innost spojenou s uzavíráním ve ejn prosp šných
prací [14].

3.4.3

Rekvalifikace

V roce 2003 realizace jednotlivých aktivit vycházela z aktuálních pot eb trhu práce, z
požadavk uchaze

i zam stnavatel , ada aktivit sm ovala do oblasti motivace a

aktivace problémových skupin na trhu práce.
Plán vycházel z p id lených finan ních prost edk ve výši 6 milion korun. Od po átku
roku bylo do rekvalifika ních kurz za azeno celkem 638 uchaze , což je ve srovnání
s lo ským rokem, kdy v tomto období bylo za azeno 315 uchaze , nár st o 100 %,
tento nár st zp sobily p evážn nespecifické kurzy – a to motiva ní kurzy a stáže.

V roce 2004 pokra oval systém zabezpe ování rekvalifikací zp sobem, který byl již
dán koncepcí v p edchozím roce. Realizace aktivit vycházela z aktuálních pot eb trhu
práce, požadavk

uchaze

nebo zam stnavatel . Rekvalifikace za r. 2004 stály

8 000 000,- K .
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V roce 2005 ÚP vycházel p i zabezpe ování rekvalifikací ze zkušeností z minulých let.
Finan ních prost edk bylo uvoln no v celkové ástce 5.034.096,- K . Další velkou
skupinu námi rekvalifikovaných uchaze

tvo í d lnická profese, kde je zapot ebí

k vykonávání této innosti svá e ský pr kaz. Pom rn velkou pozornost ÚP v noval
kategorii uchaze

bez praxe – tedy absolvent , prost ednictvím kurz .

V roce 2006 na ÚP pokra ovali v již osv d eném zp sobu zabezpe ování rekvalifikací.
Pom rn

velkou pozornost na ÚP v novali kategorii uchaze

do 25 let

(rekvalifikacemi prošlo 83 uchaze ). Byli za azováni do kurz , jejichž sou ástí je i
získání praxe u zam stnavatele. Snažili se tak pomoci uchaze m, kte í doposud nemají
žádnou praxi. Kurzy realizují jak pro uchaze e vyu ené, tak pro uchaze e se
st edoškolským a vyšším vzd láním. Tento zp sob práce s mladými nezam stnanými se
jim velmi osv d il a v nují mu i pom rn velkou ást finan ních prost edk . Úsp šnost
t chto rekvalifikací je vysoká, do 6 m síc

po absolvování kurz

je umíst no do

zam stnání u vyu ených 83%, u maturant dokonce 95% [14].
Realizovali také n kolik kurz

zam ených na práci v sociální oblasti. Reagovali

vesm s na zvýšený zájem uchaze
uchaze

pracovat v této sfé e. Ukázalo se však, že zájem

o tyto profese je daleko v tší než nabídka pracovních míst. Úsp šnost tohoto

kurzu není p íliš vysoká (33 %).

B hem roku 2007 byly rekvalifikace zabezpe eny 344 uchaze m a 512 uchaze
absolvovalo rekvalifikace v rámci projekt ESF. Stejn jako v roce 2006 byla pln na
opat ení o hospodárnosti poskytování rekvalifikací, tzn. že žadatelé o rekvalifikaci byli
p ednostn umís ováni do RK v rámci vhodn zam ených projekt ESF.
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Název rekvalifika ního kurzu
íšnické práce

Úsp šnost do 6 m síc po ukon ení RK
Po et ú astník v
Po et umíst ných uchaze
kurzu
m síc
1
1

Elektriká se zkouškou podle vyhl.50/78 Sb.
Jazyková a kulturní p íprava + zahrani ní
stáž
Jazyková p íprava a odborná praxe

do 6

%
100%

3

3

100%

18

15

83%

1

0

0%

Konstruování na po íta i pomocí AutoCAD

1

1

100%

Nový start s angli tinou/n m inou

12

11

92%

Obsluha osobního po íta e
Obsluha osobního po íta e se zam.na
grafiku
Odborný asistent s 6 m sí ní praxí

104

61

59%

3

2

67%

42

37

88%

Odborný kurz obsluhy RM P - d evorubec

1

1

100%

Pedikúra
RK sva ování tavící se elektrodou v
ochr.atm.
idi motorového vozíku

1

1

100%

3

3

100%

7

6

86%

Správce po íta ové sít

1

1

100%

Svá e ZK - 141 W11

2

2

100%

Svá e ZK - 135 W01

19

17

89%

Ú etnictví

2

1

50%

Všeobecný sanitá
Základní kurz sva ování netavící se
elektrodou
Základy podnikání

2

2

100%

1

1

100%

8

6

75%

Zaškolení na ezání a drážkování kyslíkem

1

1

100%

Celkem

233

173

74%

Tab. . 10.:

Úsp šnost - rekvalifikace kon ící v I. pol. r. 2007

Uplat ování p ednosti projektových aktivit se vyplatilo i uchaze m samotným v rámci doprovodných opat ení jim bylo propláceno jízdné, hlídání d tí, p íp. závislé
osoby, v n kterých projektech bylo poskytováno i stravné, v tšina projekt

m la

vy len ny prost edky na dotování následného zam stnání frekventanta kurzu ESF.
Uchaze i nejžádan jší a také nej ast ji realizovanou rekvalifikací byly kurzy vedoucí k
získávání základní po íta ové gramotnosti. Zú astnilo se jich celkem 153 osob. Je zde
patrný fakt, že alespo základní znalost práce na PC je žádána již tém

u všech profesí

na trhu práce a uchaze i si to uv domují [13, 14].
Pozornost stále ÚP v nuje uchaze m do 25 let bez praxe nebo s minimální praxí, proto
se již tradi n realizovaly kurzy vedoucí p edevším k získání praxe u zam stnavatele.
Tento zp sob „zau ení“ se již dostal do pov domí zam stnavatel státní i soukromé
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sféry a možnost zapracování si nového zam stnance vyhledává stále v tší množství
subjekt . Letos se tohoto typu RK ú astnilo 48 uchaze , úsp šnost byla 90%. Pro
skupinu uchaze

do 25 let bez praxe byly realizovány i n které projekty ESF (nap .

Nebojíme se pracovat).
Velká skupina rekvalifikovaných uchaze

sm ovala do strojírenských profesí, kde je

zapot ebí svá e ský pr kaz – vhodným typem RK prošlo 50 uchaze
v k. ÚP dává tak možnost i skupin

bez ohledu na

mladých lidí se základním vzd láním nebo

vyu eným tzv. ernému emeslu doplnit chyb jící dovednost požadovanou na trhu
práce. O ú elnosti této rekvalifikace vypovídá vysoká úsp šnost p i uplatn ní
v zam stnání (96%). Další uchaze i se zú astnili svá e ských kurz p es projektové RK
ESF.
P ekvapující byl vzr stající zájem budoucích drobných podnikatel o kurz Základy
podnikání. I když 21 uchaze
k zorganizování i kurz

za adili do kurz

ESF, enormní zájem ÚP p im l

hrazených z APZ – t mi prošlo dalších 22 uchaze

o

zam stnání.
Po zkušenosti z minulých let pokra ovali v realizaci osv d ených kurz s velmi dobrou
uplatnitelností p i hledání zam stnání.
N které kurzy realizovali ve snaze podpo it uchaze e p i hledání zam stnání ve
stávající profesi - rozší ením jejich dovedností nap . pomocí kurz zam ených na
konstruktérské a grafické programy.
Realizace kurz

s ekonomickým zam ením ÚP v minulých letech radikáln

snížil

vzhledem k vysokému po tu nezam stnaných s ekonomickým vzd láním. Jelikož se
poptávka po ú etních letos zvýšila, zajistili kurzy Ú etnictví a vedení da ové evidence s
využitím VT pro 16 uchaze

[14].

Rekvalifikace byly realizovány p edevším v profesích i dovednostech, po nichž je
poptávka na trhu práce. O ú elnosti rekvalifikací vypovídá úsp šnost 74%

- 68 -

3.4.4 Chrán né dílny a pracovišt
V roce 2006 byla ve spolupráci s ÚP B eclav z ízena 1 chrán ná dílna. V nov z ízené
chrán né díln

byla z ízena 3 nová pracovní místa. V pr b hu roku 2006 bylo

zam stnáno na místech již d íve vytvo ených dalších 12 OZP. Na z ízení pracovních
míst v chrán ných dílnách bylo v tomto roce vyplaceno 2 070 000,- K . Na provoz
chrán ných dílen a chrán ných pracoviš bylo vynaloženo 1 693 000,- K .
p isp li

Dále

ástkou 107 000,- K k vytvo ení chrán ného pracovního místa a provoz

chrán ného místa pro osobu samostatn výd le n

innou [14].

Na provoz chrán ných dílen a chrán ných pracoviš v roce 2007 bylo vynaloženo
2 005 000,- K , což tvo ilo 0,14 % z celkového podílu.
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4.

NÁVRHY KE SNÍŽENÍ NEZAM STNANOSTI

Problematika nezam stnanosti je velmi složitá a cestu k jejími ešení se snaží najít
všechny vysp lé ekonomiky. P i ešení problému regionální nezam stnanosti je proto
velmi d ležité, aby se angažoval nejenom Ú ad práce, ale i jiné subjekty, které mohou
ovliv ovat d ní v rámci regionu tak, aby byly co nejefektivn ji využívány všechny
dostupné prost edky, které mohou být v boji proti nezam stnanosti použity. K t mto
subjekt m pat í p edevším podnikatelé, investo i, obecní, m stské, školské a jiné ú ady
a státní instituce.
Vytvá ení pracovních p íležitostí má silný regionální aspekt a p i boji proti
nezam stnanosti se klade na ešení regionální nerovnováhy na trhu práce zna ný d raz.
P edpokládá se, že schopnost tvorby strategií boje proti nezam stnanosti na regionální
úrovni je základem zvládnutí nezam stnanosti v národním m ítku. Jestliže se chceme
vyhnout masivní migraci za prací s jejími politickými i sociálními problémy, musí
pracovní p íležitosti v jistém rozsahu p icházet za lidmi. Proto pat í k prioritám v tšiny
zemí ES podpora region postižených recesí a region mén rozvinutých.
Jako nástroje se používají:
Podpora r stu p íjm

a poptávky v chudších regionech pomocí p esunu

v rozpo tech z národní na regionální úrove
P esun významných ve ejných ú ad

a institucí z bohatších do chudších

region , aby zde podpo ila zam stnanost jak p ímo, tak i nep ímo (p ímo se
nabídla pracovní místa a nep ímo se p sobilo zvýšením p íjm na r st místní
poptávky po zboží a službách).
Vytvá ení nových pracovních p íležitostí usnadn ním p ístupu kapitálu do
regionu (v . da ových úlev, regionáln vázaných p j ek a výhodných úv r ,
dotací, specificky na podporu samostatného podnikání a malých a st edních
podnik ). Stimulace investic a rozvojových projekt . Redukce výrobních
náklad v chudších regionech prost ednictvím podpor a da ových úlev.
Zvyšování ekonomické síly chudých region investicemi do jejich infrastruktury
a rozvoje podnikatelských služeb.
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P izp sobování struktury pracovní síly struktu e poptávky po ni prost ednictvím
rekvalifikace.
Podpora ší ení know-how, informací a poradenské

innosti, v etn

jejich

poskytování novým zájemc m o samostatné drobné podnikání
Zvýšení kvantity a kvality informací o požadavcích trhu práce uvnit regionu
Regionální programy boje proti nezam stnanosti mají obvykle podporu z centra.
Cílem jsou málo rozvinuté nebo upadající pr myslové oblasti.
kryta a

ízena z úrovn

ada program je

vládních orgán , n které z nich financuje Evropské

spole enství. Z centra plyne na tyto programy také nejv tší podíl finan ních
prost edk . Podmínkou je ovšem v mnoha p ípadech finan ní parcitipace
regionálních správ (regiony, provincie, departmenty). Vlastní provád ní program
bývá v kompetenci místní správy. Programy jsou p íležitostí ke spolupráci mnoha
orgán státní správy s nevládními neziskovými organizacemi, ale i organizacemi
ziskovými. Významným trendem v regulaci nezam stnanosti je v posledním období
v bec r st d razu na to, aby podpora z národní úrovn sm ovala mnohem více
k projekt m rozvíjeným na lokální úrovni a lokálními ú ady. I když jsou velké
programy p ijímány na národní úrovni, klade se d raz na jejich lokální a regionální
aplikaci tak, aby byly p izp sobeny jak temním specifickým požadavk m trhu, tak i
tamním pot ebám nezam stnaných.

4.1

Návrhy v oblasti zm n v legislativ

Zásadní zm ny pro p l milionu lidí bez práce p inesl zákon . 435/2004 Sb., o
zam stnanosti. P ináší zejména p ísn ji pravidla pro vyplácení podpory. Nezam stnaný
m že nap íklad p ijít o podporu, když nebude spolupracovat s ú adem práce, odmítne-li
léka ské vyšet ení i nevezme ve ejn prosp šnou práci. MPSV si od zákona slibuje, že
p isp je ke snížení nezam stnanosti pod 10 %.
Nezam stnaní dostali mírn p idáno. A lidé nad 50 let, kte í shání práci obtížn , pobírají
podporu o n kolik m síc déle. Mnoha lidem se vyplatilo bát tzv. na podpo e a k tomu i
na erno p ivyd lat. Práce nelegální práce by se m la postihovat pokuta pro
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zam stnance, který se nelegáln zam stná, m že dosáhnout až ástky 10 000 K a
pokutu pro zam stnavatele až do 2 000 000 K .
Domnívám se, že p jde obcházet i další ustanovení zákona. Podle n j by už ženy
nem ly p i pracovních pohovorech slyšet v ty typu: kolik máte d tí, kdo se vám o n v
p ípad nemoci postará a podobn . Zakázány jsou i otázky na politickou orientaci, víru
i zdraví.
Dalším p íkladem je p ísp vek na zpracování, který m že dostat zam stnavatel, který
p ijal uchaze e o zam stnání, jemuž ÚP v nuje zvýšenou pé i (absolventi, ženy po
rodi ovské dovolené, zdravotn

postižení lidé nad 50 let). P ísp vek m že

zam stnavatel pobírat po dobu 3 m síc a jeho výše m že dosahovat až poloviny
minimální mzdy.
Vlivem zm ny zákona je v tší tlak na firmy, aby zam stnávaly osoby se ZPS. Tyto
zm ny jsou závazné i pro státní ú ady, které musí zam stnávat osoby zdravotn
postižené, nebo odebírat výrobky od firem, které zdravotn postižené zam stnávají.
Paragraf 78 m že býti zam stnavateli zneužitý. Tento paragraf pojednává o p ísp vku
na podporu zam stnáváni osob se zdravotním postižením. Zam stnavatel má nárok na
p ísp vek, jestliže zam stnává více než 50 % osob se ZPS z celkového po tu svých
zam stnanc . Lepší alternativu bych navrhl, že by zam stnavatel musel prokazovat
výdaje, které mu vznikly v souvislosti se zam stnáváním osoby se ZPS.

4.2.

Rozvoj regionální nerovnováhy na B eclavsku

V regionu B eclav, je zapot ebí ke zlepšení sou asné situace v politice zam stnanosti
celkový rozvoj tohoto regionu ve všech oblastech.
Výstavba pr myslových zón
Mikroregion Mikulovsko je jak již jsem v p edchozích kapitolách zmi oval nejvíce
postiženou oblastí, kde je asi o 4 % vyšší nezam stnanosti než v ostatních
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mikroregionech. Nejen pro tamní obce se musí vytvo it projekty, v podob výstavby
nových pr myslových zón. Pokud nedojde k maximální možné výstavb pr myslových
zón, nem že tento region

ekat p ísun tuzemského

i zahrani ního kapitálu

s dlouhodobou perspektivou a tedy i k pot ebnému rozvoji této oblasti. Jednotlivé
projekty se však setkávají s n kterými negativními vlivy. V první ad je vysoký podíl
státní p dy, který ve velké mí e brání k vybudování podnikatelských zón. Výstavba
komer ních zón (obchody, butiky apod.) a pr myslových zón (lehké strojírenství,
výroba stavebního materiálu), by mohly p inést až 450 nových pracovních p íležitostí.

Podpora malých a st edních firem
Nep ipravenost n kterých obcí v tomto okrese negativn

ovlivnila rozhodnutí o

p sobení a zájmu i zahrani ních investor .
Investor m je nutno poskytnou další motivující podn ty, které by p ímo ovlivnily jejich
rozhodnutí o investicích v tomto regionu. Zp sobu jak p ilákat nové investory je
n kolik, nap . da ové výhody a jiné úlevy. Schválit p ísp vky na nov vytvo ená
pracovní místa, poskytnout p ísp vky na úhradu
rekvalifikaci zam stnanc

výzkumnou

ásti náklad

ástkou a v neposlední ad

na zaškolení

i

formou snížení

da ového zatížení.
V mikroregionu Mikulovsko by m la být podpora ze strany m st a obcí razantn jší ve
vztahu k potencionálním firmám, protože nejen zastupitelé obcí a m st v tomto regionu
si musí d ležitost uv domit, ale i zastupitelé na celém území v R.
V tomto mikroregionu by m lo být zpracováno n kolik variant jak p ilákat nové
investory a to i za pomocí nejr zn jších nástroj , které jsou v podob nejr zn jších
výhod pro potencionální podnikatele. Velký problém je zvolit nejvhodn jší projekt pro
tento region za strany potencionálních podnikatel . M la by být vypisována
zastupitelstvem konkursní ízení, protože vhodnost každého projektu

i p edm tu

inností není vždy na míst . Mohly by nastat velké škody špatným výb rem
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potencionálních firem a tím by se mohla zvýšit míra nezam stnanosti, a proto bychom
m li p edcházet t mto potížím p edem.
Poradenství v podnikání by obce a m sta m la podporovat pomocí kvalifika ních
p íprav.

Bydlení
K celkovému rozvoji regionu pat í i rozvoj bytové výstavby. Ke zvýšení mobility a
flexibility obyvatelstva je pot eba, aby se za alo s výstavbou nových bytových jednotek.
Realizace tohoto projektu umožní, aby se lidé nau ili za prací st hovat a tím se stali
efektivn jšími na trhu práce.
ešením by mohla být i rekonstrukce bývalých vojenských objekt v pohrani í Valtice,
Sedlec, Mikulov a B ezí. Úpravou t chto objekt by mohlo vzniknout p es 100 nových
bytových jednotek.

Ve ejné zakázky
P i rozvoji hospodá ství v tomto regionu ze strany státní správy a samosprávy by m ly
pomoci ve ejné zakázky, které jsou jedním z nástroj . Veliký problém ovšem nastává
už p i samotném zadávání ve ejných zakázek, kdy dochází ze strany zastupitelstev
k obcházení a nerespektování n kterých paragraf

(zákon o zadávání ve ejných

zakázek), které obsahují možnost zohlednit pot eby zam stnanosti. Po dobu n kolika let
je již vidno, že je toto zn ní zákona ve zp sobu ešení neú inné.
V tšina firem, jak malých, tak st edních využívá levnou pracovní sílu (Ukrajinci,
Slováci, p íp. Romové apod.). Domácí pracovní síla v kombinaci s dalšími initeli je
následn vytla ována z trhu práce a míra nezam stnanosti následn roste. Jednotlivé
mikroregiony by mely p i samotné realizaci ve ejné zakázky preferovat zam stnávání
svých ob an , zejména obtížn umístitelné uchaze e na trhu práce. Bylo by zapot ebí,
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aby zadavatelé podmínek ve ejných sout ží zkonzultovali s p íslušnými Ú ady práce
zám r innosti a projednali rozsah a zp soby zapojení uchaze , tedy jejich uplatn ní
na trhu práce.

Cestovní ruch
V celkovém rozvoji regionu B eclav pozoruji vysoký potenciál a tím i vytvo ení nových
pracovních míst. Okres B eclav je znám velkým množstvím památek, které by mohly
použitím ú inné strategie p ilákat ješt více turist . P edpokladem je dobrý stav všech
dopravních komunikací a kvalita služeb ubytovacích za ízení. Díky zvýšeného zájmu ze
strany turist se zde mohou nabízet rozší ené stávající služby a vznik nových služeb.
Lidé by mohli najít nové pracovní p íležitosti v oblasti poskytování informací turist m
(infocentra), v pr vodcovství (cyklistika, sjížd ní ek, objížd ní památek atd.). Díky
možnému zájmu z ad návšt vník by zde mohly vzniknout nejr zn jší kurzy, které by
m ly za cíl zp íjemnit a zkvalitnit pobyt v tomto regionu. Jednalo by se o kurzy jako
(aerobic, tenis, plavání, jízda na koni, lezení po skalách, paragliding atd.). Turisté si
musí pobyt v tomto regionu oblíbit, jen tak se zde budou znovu vracet a doporu ovat
svým známým a to je nejlepší propagace.
S rozvojem cestovního ruchu se zde m že b hem 5 let vytvo it na 300 pracovních míst,
proto by m ly obce podporovat nejr zn jší projekty týkající se této oblasti.

4.3

Návrhy a ešení nezam stnanosti pro absolventy a mladistvé

I když nezam stnanost absolvent

výrazn souvisí s celkovou ekonomickou situací

státu, tedy i s celkovou mírou nezam stnanosti a stavem nabídky volných míst, není
pouze jejím odrazem. Absolventi jsou totiž skupinu uchaze

o zam stnání, která je do

zna né míry handicapovaná tím, že ji chybí praktické zkušenosti a zárove je zranitelná
i z hlediska sociáln patologických jev . Navíc je možnost získání zam stnání v této
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skupin ovliv ována vzd laností a oborovou strukturou absolvent , kte í p icházejí na
trh práce. Pro zdárný vývoj celé spole nosti je d ležité podporovat a správn motivovat
vstup absolvent na trh práce.

Hlavní p í iny nezam stnanosti absolvent škol a mladistvých spat uji zejména v:
disproporci mezi strukturou a charakterem nalezených pracovních p íležitostí a
skladbou absolvent .
poklesu zájmu o u ební a emeslné obory z d vodu nízkého spole enského
hodnocení t chto profesí,
odtrženosti od praxe (struktura vzd lání z velké ásti neodpovídá pot ebám
firem),
nedostate né úrovni praktických zkušeností,
nízké motivaci k práci,
nedostate ných komunika ních schopnostech.
Aktivnímu zapojení absolvent do práce je v nována zna ná pozornost, a to zejména
prost ednictvím poradenských systém

a využíváním nástroj

aktivní politiky

zam stnanosti. Zd raz uje se v tomto sm ru pot eba preventivních opat ení, která
za ínají už v okamžiku p ípravy na volbu povolání. Každý jedinec by m l dostat natolik
systematizované informace, které by zohled ovaly také rizika s touto volbou spojená a
zárove

respektovaly možnosti uchaze e. P íprava na volbu povolání by nem la

probíhat jednorázov , ale m la by mít charakter systematické školské p ípravy, která by
dopl ovala informa ní servis poskytovaný výchovnými poradci na školách a
pracovníky informa ních a poradenských st edisek ú ad práce. Výraznou pomocí by
m l být i projektovaný Informa ní systém o uplatn ni absolvent na trhu práce – ISA.
D ležitou roli v této oblasti je posilování preventivního opat ení, které spadají již do
okamžiku p ípravy na volbu povolání. Co se tý e absolvent a mladistvých, by zde
sehrálo velmi d ležitou roli zkvalitn ní a rozší ení školního a sociálního poradenství
v naší republice a p edevším motivace mladých lidí.
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Školství zam uje svoji pozornost v této oblasti p edevším na obsahovou stránku
odborné p ípravy. Vedle aktualizace kvalifika ních požadavk je zd raz ován význam
praxe, t eba jen formou n kolikatýdenního seznámení s reálným pracovním prost edím,
pro budoucí profesní uplatn ní absolvent škol. V této souvislosti je ovšem pot eba
širšího zapojení zam stnavatelské sféry, které by m lo být podmín no i vytvo ením
odpovídajících legislativních podmínek. Škola by se m la více zam it na osvojování
tzv. klí ových kompetencí a reflektovat tak požadavky zam stnavatel

týkající se

p edevším ochoty u it se, komunika ních dovedností, práce s informacemi, s výpo etní
technikou, jazykových znalostí a celé ady sociálních kompetencí (schopnost práce
v týmu, ešit problém, rozhodovat se, nést zodpov dnost, být adaptabilní a flexibilní,
schopnost vést).
Dalším možným ešením je zam ení se na zam stnávání absolvent škol již v pr b hu
studia na áste ný úvazek. Tímto ešením odpadá jeden z nedostatk absolvent , ímž
je nedostate ná odborná praxe. V tšina student je odkázána sama na sebe, když jsou
možnosti zú astnit se tuzemských i zahrani ních stáží. Dalším možným ešením je
zam ení se na praxi student b hem studia p ímo ve škole. Studenti by nenavšt vovali
žádnou firmu, ale oni sami na základ svých teoretických zkušeností získaných z výuky,
by aplikovali svoje znalosti prakticky ve vymyšlené firm . V této fiktivní firm by
probíhalo vše jako u b žné firmy, která je na trhu. Studenti by m li možnost p ímo býti
v d ní firmy a rozhodovat o chodu celého podniku. Jednak by došlo k procvi ování
teoretických znalostí, ale i osvojení dovedností, ke kterým je zapot ebí praxe. Firma by
byla rozd lena na jednotlivé útvary, kde by studenti byli jako zam stnanci
s odpov dností za chod firmy a sou asn by byly delegovány pravomoci na jednotlivé
studenty.
Domnívám se, že je d ležitá motivace student , kte í úsp šn ukon í svoje p sobení na
st ední škole, aby pokra ovali ve studiu na vyšších odborných školách, vysokých
školách, p ípadn aby využili jiných program celoživotního vzd lávání. Tímto krokem
by se zvyšovali svoje šance na trhu práce. Studenti by se m li zam it p i získávání
svého prvního zam stnání p edevším na získání praxe b hem studia, navšt vovat
veletrhy a výstavy, kde by studenti získali informace o firmách, znalost minimáln
alespo jednoho sv tového jazyka, zvládnout uživatelskou práci na po íta i.
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Obecn

lze

íci, že z ejm

nejlevn jším

ešením problému absolvent

škola a

mladistvých na trhu práce je vhodná prevence. Na ú adu práce funguje Informa ní
poradenské st edisko pro volbu povolání pracující p edevším s mládeží, které provádí
individuální a skupinové poradenství zam ené na volbu povolání a uplatn ní na trhu
práce. Domnívám se, že práv takové innosti by m la být v nována výrazná pozornost.
St edisko by m lo zpracovávat p ehledy o umís ování absolvent škol, aktualizovat
informace o možnostech studia v regionu B eclav, m lo by též žák m a student m
pr b žn poskytovat informa ní materiály, nap . o volb povolání i problematice
získání prvního zam stnání. Také na školách by m l být vytvo en systém kariérového
poradenství, který by na poradenské služby ú adu práce navazoval a napomáhal tak p i
výb ru budoucího povolání.
Za ú elné též považuji po ádat více regionálních veletrh pracovních p íležitostí, na
kterých by se nastávající absolventi seznamovali s jednotlivými firmami a jejich
p edpokládaným vývojem. Cílem veletrh
kontakt

by bylo p edevším získání pot ebných

a následné absolvování pracovních pohovor . Veletrhy by mohly být

organizovány bu ve fyzické form nebo prost ednictvím internetu, nap . na stránkách
Ú adu práce. Domnívám se, že práv takové projekty mají svoji budoucnost, p i emž
doporu uji i zapojení ve ejných institucí.
Velmi obtížná situace však nastává u kategorie mladistvých uchaze
vzd láním, nebo

v sou asné dob

odborné znalosti uchaze

se základním

jsou kladeny stále vyšší nároky na vzd lání a

o zam stnání, z ehož plyne, že u této skupiny se stále

prohlubují problémy s jejich vhodným pracovním umíst ním. Ze strany zam stnavatel
lze íci, že je nezájem, nebo v tšina mají špatné zkušenosti s mladistvými (vysoké
fluktuace,

asté absence v zam stnání, nízká p izp sobivost v pracovním procesu

apod.).
ešením se nabízí rozvoj speciálních program , které by usnadnily najít místo na trhu
práce. Smyslem je nau it tyto uchaze e novým dovednostem, avšak p edevším je
motivovat, aby se tito uchaze i vrátili do škol a získali pot ebné odborné znalosti a
dovednosti, ímž by jejich umíst ní na trhu práce bylo snadn jší.
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P edložené návrhy by dle mého názoru mohly v okrese B eclav pomoci umístit kolem
sta osob ro n .

4.4

Návrhy na ešení nezam stnanosti osob se ZPS

Osobou se ZPS je ob an, který má pro dlouhodob nep ízový zdravotní stav podstatn
omezenou možnost pracovního uplatn ní, pop ípad p ípravy k pracovnímu uplatn ní.
Ob any se ZPS jsou též poživatelé d chod podmín ných dlouhodob nep íznivým
zdravotním stavem, pokud jim zachovaná pracovní schopnost dovoluje pracovní
uplatn ní.
Zam stnávání ob an se zm n nou pracovní schopností je ze strany státu podporováno
systémem finan ního zvýhodn ní pro jejich zam stnavatele, s cílem integrace t chto
ob an do pracovního procesu na trhu práce. Základní systém je upraven zákonem .
435/2004 Sb., o zam stnanosti. P i zam stnávání osob se zm n nou pracovní
schopností spolupracují MPSV a ÚP se specializovanými zam stnavateli zdravotn
postižených ob an , s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty.
Poskytovatelem p ísp vk na z ízení a provoz chrán ných dílen a chrán ných pracoviš
a p ísp vku zam stnavatel m zam stnávajícím více než 50 % ob an se zm n nou
pracovní schopností je místn p íslušný ÚP podle sídla zam stnavatele. Poskytovatelem
dotace a návratn finan ních výpomocí zam stnavatel m zam stnávajícím více než 50
% ob an se zm n nou pracovní schopností je MPSV. Zp sob poskytování p ísp vku
zam stnavatel m zam stnávajícím více než 50 % osob se ZPS, který není poskytován
na základ žádosti zam stnavatele zálohov , ale tvrtletn zp tn .
Skute nost, že zdravotní postižení samo o sob st žuje uplatn ní na trhu práce, násobí
fakt architektonických bariér a nep ípustné dopravy. Motivace zam stnavatel

pi

zam stnávání ob an se zdravotním postižením je velice asto ovliv ována obavami,
p edsudky a nedostate ným množstvím informací.
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Problému zam stnávání ob an se ZPS si je v dom i ÚP B eclav a snaží se jej ešit
pomocí APZ – z izování chrán ných dílen, chrán ných pracoviš

a provozoven.

Zlepšení situace by mohla zlepšit motivace zam stnavatel o možnostech zam stnávání
osob se ZPS a zvýrazn ní výhod, které jim p inášely. Z asového hlediska se situace
zam stnávání osob výrazn

nezm nila. Zam stnavatelé mohou dostat p ísp vky,

v p ípad , že splní podmínky dosažení 50 % hranice ob an se ZPS z celkového po tu
zam stnanc . Této situace lze lehce zneužít. Zam stnavatel založí dce inou spole nost,
ve které bude zam stnávat minimální po et zam stnanc a tudíž bude dosaženo hranice
50%-ního podílu osob ZPS a zam stnavatel obdrží p ísp vek.
ešení této problematiky by mohlo býti úpravou zákonem stanovených podmínek.
K motivaci zam stnavatel zam stnávat osoby se ZPS by pomohly následující úpravy:
da ové zvýhodn ní podnik odebírající produkty podnik , které zam stnávají
50 % osob se ZPS,
da ové úlevy pro zam stnavatele, kte í zam stnávají osoby se ZPS podle
procentního podílu na celkových zam stnancích,
kontroly dodržování p edepsaného po tu zam stnávání osob se ZPS a zvyšování
sankcí v p ípad porušení.
ÚP by m l i nadále vytvá et poradenské programy, které by byly individuáln
p izp sobeny uchaze m se ZPS.
Pro tyto uchaze e by mohly vzniknout nové pracovní p íležitosti v oblasti
operátorských služeb, v marketingové oblasti, v oblasti práce se zví aty (útulky) nebo
nenáro né práce v oblasti výroby n kterých textilií.
P edložené návrhy by dle mého názoru mohly v okrese B eclav pomoct cca 20 - 50
osobám ro n .
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4.5

Návrhy na ešení nezam stnanosti pro ženy

Nezam stnanost žen z velké míry vychází z historického vývoje postavení ženy ve
spole nosti. V R jako i v n kterých zemích EU plní ženy funkci v oblasti pé e o
domácnost a starost o d ti, oproti muž m, kte í jsou ve spole nosti považování za
živitele rodiny. To vše samoz ejm souvisí i s výší výd lk žen a s jejich propoušt ní ze
zam stnání v první vln . Žena se na trhu uplat uje složit ji než muži a v mnoha
p ípadech jsou ob tí diskriminace.
Pro tuto skupinu uchaze

by m ly být vytvo ená poradenská st ediska, která by

pomohla v n kterých sm rech usnadnit uplatn ní na trhu práce. Tyto st ediska by se
zabývala nejr zn jšími druhy problém , s kterými se tito uchaze i ve svém život
setkávají a následn by jim pomáhala tyto problémy ešit nebo snížit váhu problému na
akceptovatelnou míru. ÚP by mohl vytvo it pro tyto uchaze e skupinovou poradenskou
innost, kde by si tito uchaze i seznamovali s novými trendy na trhu práce.

4.6

Návrhy na ešení nezam stnanosti pro uchaze e starší 50 let v ku

Tito uchaze i s výjimkou špi kových odborník

jsou pro zam stnavatele málo

atraktivní. Jen velmi t žko se dokážou tito lidé p izp sobit zm nám, novým pracovním
podmínkám a innostem, postupn u nich dochází ke zhoršení zdravotního stavu a ke
snížení pracovní výkonnosti.
U této skupiny uchaze

o zam stnání by m ly být zavedeny a zprovozn ny nové

školící centra, kde by si zvyšovali a zdokonalovali svoji kvalifikaci v oboru. V tomto
sm ru vidím snížení nezam stnanosti této skupiny o 10 – 15 %.
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4.7

Návrhy na ešení nezam stnanosti pro Romskou komunitu

Problém t chto uchaze

p edstavuje p edevším p ístup k jejich životu, jejich myšlení,

které vychází z jejich kulturních návyk a zvyklostí. Problematiku zam stnávání Rom
jsme se pokusili ešit ve spolupráci s brn nským ob anským sdružením IQ Roma servis.
Opakovan se ovšem potvrdily již známé skute nosti: nedostate né vzd lání a síla
kulturních návyk vede tuto skupinu ke stereotyp m souvisejícím s raným mate stvím,
životem na sociálních dávkách, nespolehlivostí, nezodpov dností a neschopností
p izp sobit se pravidl m majoritní ásti spole nosti.

ada zdánliv úsp šných pokus

vede opakovan k návrat m do zajetých kolejí a ned v e ve smysl dalšího snažení.
Nabízené výhody a možnost vzd lávání respektující romské tradice a kulturu se minuly
ú inkem, ze strany Róm byl zaznamenán minimální zájem. K vyšší zam stnanosti
Róm výrazn ji nepomohly ani aktivity plynoucí z Evropských sociálních fond .
Pro tuto skupinu obyvatel je velmi obtížné najít n jaké ešení, které by mohlo zm nit
situaci na trhu práce. Z dlouhodobého hlediska je pot eba se zam it na mladou generaci
t chto obyvatel, která by mohla v budoucnu najít uplatn ní na trhu práce, pokud bude
systematicky a motiva n vzd lávána.

Shrnutí
Ve všech popsaných problémových skupinách je nutností, aby ÚP využil n které
z nástroj APZ k jejich ešení.
Je

t eba podporovat aktivity obcí a m st p i vytvá ení

rozvojových program a

budování pr myslových zón, vytvá et podmínky pro uplatn ní zahrani ního i domácího
kapitálu s dlouhodobou perspektivou apod. Významnou m rou se mohou podílet i
m sta a obce regionu svými rozvojovými projekty na zlepšení stavu zam stnanosti
podporou drobného a st edního podnikatelského sektoru.
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Velký význam pro vznik nových pracovních p íležitostí má i dopravní obslužnost
jednotlivých vesnic v regionu a tím i jejich atraktivita, kdy v d sledku útlumových
program

u d ív jších významných zam stnavatel , byly zrušeny no ní i

ást

odpoledních spoj , které umož ovaly rozvoj druhých sm n ve stávajících i nov
vznikajících výrobních podnicích. Na jejich

znovuzavedení však chybí finance

v rozpo tech obcí a m st, které by se m ly na rozvoji dopravní obslužnosti v každé
z nich podílet.
V neposlední ad je pot eba provést zásadní zm nu v oblasti školství, nebo situace na
trhu práce vypovídá, že absolventi nejsou dostate n

vybaveni teoretickými,

praktickými a jazykovými znalostmi, a tím vytvá í zát ž pro p ípadné zam stnavatele
z d vodu jejich nutného dalšího doškolení a zapracování. Tuto situaci áste n

eší

podpora ú adu práce v rámci APZ na vyhrazená pracovní místa, kdy v minulosti byla
práv tato skupina uchaze

p i umís ování na trh práce up ednost ována. Tento

problém je nejmarkantn jší u vyu enc

v tzv. „ erném emesle“, protože nemají

pot ebné alespo základní svá e ské kurzy, osv d ení apod. Absolventi po ukon ení
u ebního oboru jsou za azováni do rekvalifika ních program

ve snaze zvýšit

pravd podobnost jejich uplatn ní na trhu práce.
Do míry nezam stnanosti v jednotlivých obcích se odráží také práce zastupitelstev. Ne
všichni zástupci obcí a m st si uv domili, že se jedná v prvé ad o jejich nezam stnané
spoluob any, pro které by m li ve spolupráci se zam stnavateli pomáhat vytvá et nové
pracovní p íležitosti p ímo v obci nebo blízkém okolí.
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4.8

Aktivní politika zam stnanosti

4.8.1 Rekvalifikace
Rekvalifikací se rozumí taková zm na dosavadní kvalifikace uchaze e o zam stnání,
kterou je pot ebné zajistit získáním nových znalostí a dovedností teoretickou nebo
praktickou p ípravou, umož ující jeho pracovní uplatn ní ve vhodném zam stnání. P i
ur ování obsahu a rozsahu této p ípravy se vychází z dosavadní kvalifikace uchaze e o
zam stnání tak, aby byla co nejú eln ji využita p i získávání nových znalostí a
dovedností nezbytných pro výkon práce v zam stnání, pro které je rekvalifikován; na
základ toho se rovn ž ur uje zp sob a doba zabezpe ení rekvalifikace. Obdobn je
možno postupovat v p ípadech, kdy uchaze o zam stnání dosud žádnou kvalifikaci
nezískal.

Rekvalifika ní kurzy se otevírají na základ požadavk trhu práce, hradí je ÚP, uchaze
musí doložit p íslib zam stnání pro za azení do rekvalifika ního kurzu.

Organizují se dv formy rekvalifikací: specifické - na konkrétní profesi s p íslibem
zam stnání od zam stnavatele, nespecifické - kdy bez p íslibu konkrétního zam stnání
je ú astník rekvalifikace školen na získání dovedností, které zvýší jeho uplatnitelnost na
trhu práce.

ÚP by m l uhradit uchaze i o zam stnání vše, co se týká nových rekvalifika ních kurz .
Bezplatné ochranné pracovní prost edky, p ípadn

náklady jako stravné, nocležné,

cestovné atd. Uchaze i kte í by nedokon ili zapo atou rekvalifikaci, by mohl ÚP
postihovat zrušením p ísp vk apod.

Díky novým kurz m by se mohla úsp šnost v získání nového pracovníka zvýšit až
o 30 %.
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4.8.2 Chrán né dílny a pracovišt

Chrán né dílny a chrán ná pracovišt

jsou pracovišt

fyzickými osobami, pracuje-li v nich alespo

provozovaná právnickým a

60 % ob an

se ZPS. Chrán ným

pracovišt m je též pracovišt z ízené v domácnosti ob ana se ZPS.

Do chrán ných dílen a na chrán ná pracovišt jsou za azováni zejména ob ané se ZPS s
t žším zdravotním postižením, s mentálním postižením ob ané se ZPS, kte í mohou
podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech
na trhu práce, a ob ané se zm n nou pracovní schopností po dobu p ípravy k práci.

Ú ad práce m že zam stnavateli poskytnout na z ízení pracovního místa pro ob ana se
ZPS v chrán ní díln nebo na chrán ném pracovišti p ísp vek max.ve výši 100 tisíc K
na jedno pracovní místo.

Malé a st ední podniky by m ly být motivovány nejr zn jšími druhy p ísp vk a jiných
finan ních výhod k vybudování t chto pracoviš . Pokud budou malé a st ední podniky
dostate n motivovány, mohou b hem 3 let vytvo it kolem 25 nových chrán ných dílen,
kde by našlo uplatn ní 50 – 150 uchaze .

4.8.3 Spole ensky ú elní pracovní místa

Spole ensky ú elné pracovní místo je nové pracovní místo, které zam stnavatel z izuje
na základ písemné dohody s ú adem práce a obsazuje uchaze i o zam stnání vedenými
v ú adu práce, kterým nelze zajistit jiným zp sobem pracovní uplatn ní.
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SÚPM se z izují pro uchaze e o zam stnání, kterým je t eba v novat p i
zprost edkování zvýšenou pé i, nebo pro uchaze e o zam stnání s ur itým profesním
zam ením, ve kterém obtížn nacházejí uplatn ní na trhu práce (nap . absolventi,
mladiství, starší ob ané a matky s d tmi).

V podnikatelském prost edí není jednoduché se prosadit a usp t, proto by bylo p ínosem
poskytnou dotace a tyto uchaze e umís ovat do rekvalifika ních kurz pro za ínající
podnikatele, ú etnictví a ostatních kurz spojených s podnikatelskou inností.
P edložené návrhy by mohly pomoci umístit cca 30 osob ro n .

4.8.4 Ve ejn prosp šné práce

Ve ejn

prosp šné práce jsou nové pracovní p íležitosti, které vytvá í obec nebo

zam stnavatel na základ

písemné dohody s ú adem práce ke krátkodobému

pracovnímu umíst ní uchaze e o zam stnání. Jde o práce, které jsou k prosp chu všech
ob an v obci, m st (úprava zelen , údržba ve ejných sítí, r zné druhy služeb).

Za azení uchaze e na VPP m že p isp t k obnovení pracovních návyk

u ob an

dlouhodob nezam stnaných. Vhodné by mohlo být vytvo ení databáze, ve kterých by
firmy nabízely sezónní práce. Tento systém by byl výhodný jak pro firmy, které by
získaly „levnou pracovní sílu“, ale i pro ÚP, který by získal finan ní prost edky.
Myslím si, že VPP jsou p ínosem pro uchaze e o zam stnání, kte í jsou handicapováni
na trhu práce, nebo jim nové získaná práce umožní oživit pracovní návyky.

P edložené návrhy by moly pomoci umístit cca 60 osob ro n .
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5

VYHODNOCENÍ NÁVRH

ÚP B eclav bylo poskytnuto na financování Aktivní politiky zam stnanosti v roce 2007
celkem 29 635 369,- K . Tj. oproti p edcházejícímu roku o 9,3 % mén (viz. tab. . 10).
Celkový rozpo et na aktivní politiku zam stnanosti na rok 2008 je 27 930 000,- K .

Rozpo et

vK

Nástroj APZ

2003

2004

2005

2006

2007

Ve ejn
prosp šné práce
(VPP)

4 400 000

5 220 000

4 950 000

8 144 158

8 021 227

Spole ensky
ú elná pracovní
místa (SÚPM)

18 600 000

25 837 000

25 285 000

16 350 260

16 440 084

Rekvalifikace
(RE)

6 000 000

8 188 000

5 894 116

5 241 951

3 126 683

Chrán né dílny
(CHD)

1 000 000

555 000

1 485 000

2 070 000

2 005 000

Ostatní

-

-

-

43 359

42 375

CELKEM

30 000 000

39 800 000

37 614 116

31 849 728

29 635 369

Tab. . 10.:

Uvoln né prost edky na nástroje APZ za období 2003 – 2007

2007
Nástroje APZ

2008

skute nost
1.pol.

2.pol.

návrh

Celkem

1.pol.

2.pol.

Celkem

VPP

3 208 491

4 812 736

8 021 227

3 192 000

4 788 000

7 980 000

SÚPM

6 576 034

9 864 050

16 440 084

9 300 000

6 200 000

15 500 000

Rekvalifikace

1 250 673

1 876 010

3 126 683

1 260 000

1 540 000

2 800 000

CHD

802 000

1 203 000

2 005 000

640 000

960 000

1 600 000

Ostatní

16 950

25 425

42 375

25 000

25 000

50 000

Celkem

11 854 148

17 781 221

29 635 369

11 172 000

16 758 000

27 930 000

Tab. . 11.:

Skute né náklady APZ a návrh roz len ní finan ních prost edk na

APZ pro rok 07 a 08.
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Z uvedené tabulky vyplývá, že zna ná ást prost edk na APZ je vynaložena na SÚPM.
P edpokládám zvýšení po tu uzav ení dohod. Podíl SÚPM na celkovém umíst ní
uchaze

v okrese B eclav je p ibližn 55 %, proto také navrhuji pom rn velkou ást

finan ních prost edk na tento nástroj aktivní politiky zam stnanosti. Tento nástroj
p evzal i úlohu d ív jšího p ísp vku na praxi absolvent . ástka, která byla navržena ve
2. pol. 2008 je nižší, protože na za átku roku je pot eba vyšší investice na zavedení
tohoto programu. Ve 2. pol. 2008 p edpokládám vyšší nár st uchaze

než v 1. pol.,

d vodem je b žný termín absolvování škol a po prázdninách vzroste po et uchaze
absolventy škol.
V prvním pololetí roku 2008 o ekáváme podobný pr b h jako v minulém roce, protože
v našem okrese se projevuje sezónnost prací v n kterých odv tvích. Jako každoro n
n které firmy z oblasti zem d lství, stavebnictví, atd. koncem roku propustily n které
své zam stnance a ti se na zimu p ihlásili do evidence ú adu práce. Po ítáme s tím, že
v pr b hu I pololetí (na sezónní práce) se všichni do firmy vrátí.
Vývoj míry nezam stnanosti byl v roce 2007 velmi p íznivý. Nejen že se snížil po et
uchaze

o zam stnání v evidenci ú adu práce, ale významn se zvýšila i nabídka

volných pracovních míst. P edpokládáme, že tento vývoj bude pokra ovat i v prvním
pololetí roku roku 2008. Pr b hu roku 2007 byly v okrese realizovány n které provozy
a u n kterých se zprovoz ování protáhne až do pololetí roku 2008. Lze tedy
p edpokládat, že po et nových volných pracovních míst bude dále nar stat a že bude
umíst no v tší množství uchaze

o zam stnání.
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6

P EDPOKLADY A HARMONOGRAM REALIZACE

K realizaci p edpokládaných návrh ke snížení míry nezam stnanosti v regionu B eclav
je pot eba vymezit jednotlivé tématické body p edpoklad .
1. vytvo it asový plán
2. alokace finan ních prost edk
3. vypracování plánu rekvalifika ních kurs
4. z ídit internetovou databázi s íslem klienta pro p ihlášení
5. soustavn informovat malé a st ední firmy o výhodách, které se týkají možnosti
praxe absolvent
6. ve spolupráci s MÚ a OÚ vytvo it nabídku VPP
7. z ízení bezplatné telefonní linky
8. zasílat e-maily s novými informacemi a radami pro uchaze e - na vyžádání
9. nabízet databázi uchaze

podle kvalifikace po dohod s podniky

10. komunikovat a informovat školské ú ady o stavu a problémech nezam stnanosti
a doporu it zm ny v oborech, o které není zájem
11. podílet se na výb ru projekt p i zadávání ve ejných zakázek
12. vytvo it programy pro za len ní romské komunity do spole nosti za pomoci
vlivných a vzd laných jedinc této skupiny obyvatelstva
13. kontrolovat uchaze e, zda-li nepracují „na erno“ a postihovat je, pokud jsou p i
této aktivit p istiženi
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