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Anotace 
 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese 

Opava, kde analyzuje problém nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007. Je zde popsána 

struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, vzdělání, věku a délky 

nezaměstnanosti. 

Práce obsahuje návrhy řešení a opatření, které by měly vést ke snížení 

nezaměstnanosti v tomto regionu.  

 
Klíčová slova 
 

Zaměstnanost, volná pracovní místa, nezaměstnanost, trh práce 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

This diploma work deals with the problem of unemployment in Opava district, 

where analyzes problem of unemployment in the years 2004 - 2007. The structure of the 

applicants of unemployment is described according to the sex, education, age and time 

of unemployment. 

This work includes proposed solution and measures that should lead to reducing 

the level of unemployment in this region. 

 
Key words 
 

Employment, free working places, unemployment, marketplace working
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Úvod 

V předkládané diplomové práci se budu zabývat nezaměstnaností, která je 

v současnosti beze sporu velkým problémem nejen u nás, ale i mnoha dalších zemí. 

Přináší sebou různé problémy např. sociální, ekonomické, psychické apod. Proto je 

bezesporu nezbytné zabývat se průzkumem příčin nezaměstnanosti, snažit se proti 

tomuto jevu aktivně bojovat a hledat řešení, která povedou k její eliminaci. 

Úřad práce v Opavě byl založen zakládací listinou Ministerstva práce 

a sociálních věcí České republiky dne 24. 8. 1990 jako správní úřad zabezpečující státní 

politiku zaměstnanosti a další úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů. Zaměstnanci 

úřadu práce pracovali ve stísněných nevybavených kancelářských prostorách, bez 

výpočetní techniky, jen s několika starými psacími stroji. Všechny údaje o uchazečích 

evidovali zprostředkovatelé v ruční kartotéce, správní rozhodnutí psali na psacím stroji. 

Přitom náročnost na jednotlivé zprostředkovatele byla vyjádřena počtem cca 350 

uchazečů na jednoho zprostředkovatele. 

Počátkem roku 1991 byl v Opavě pořízen první počítač, který přinesl velkou 

pomoc zejména při výpočtu dávek hmotného zabezpečení a při tisku složenek pro poštu. 

 Tehdy také mělo slovo nezaměstnanost ještě příchuť neznámého dobrodružství, 

přičemž podpora v nezaměstnanosti byla vyplácena podle výše předchozího výdělku 

bez omezení po dobu jednoho celého roku.  

Rovněž roku 1991 vzniká v březnu pobočka ÚP v Hlučíně a v září 1991 byla 

otevřena pobočka ve Vítkově. 

Od 1. 1. 2001 se stal na základě § 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, organizační složkou státu. V dubnu 

2005 zahájil ÚP v Opavě provoz Infocentra. Nabízí novou bezplatnou službu nejen 

uchazečům o zaměstnání, ale i zaměstnaným občanům. Nabízí tyto možnosti: 

• nahlédnout do inzerátů s nabídkou zaměstnání 

• využít nabídek zaměstnání na internetu 

• sepsat svůj životopis, dotaz na místo, průvodní dopis zaměstnavateli 

• vyhledat soukromou zprostředkovatelnu práce 

• zadat vlastní inzerát 

• přijít s dotazem 

• seznámit se s činností úřadu práce 
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Organizační struktura ÚP v Opavě: 

 

Ředitel úřadu práce 

Sekretariát 

Interní audit 

Oddělení informatiky 

Lékařská posudková služba 

Odbor trhu práce 

• Oddělení analýz a prognóz 

• Oddělení aktivní politiky 

Odbor zprostředkování 

• Oddělení zprostředkování 

• Oddělení dávek PvN 

• Detašované pracoviště Kravaře 

Odbor poradenství 

• Oddělení rekvalifikací 

• Oddělení poradenství 

Odbor ekonomický 

• Oddělení ekonomické 

• Oddělení vnitřní správy 

Odbor kontrolní a právní 

• Oddělení právní 

• Oddělení kontrolní 

Odbor pobočka Hlučín 

• Oddělení dávek PvN 

Odbor pobočka Vítkov 

• Zprostředkování a dávky PvN 

Odbor SSP 

• Oddělení dávek SSP 

• Kontaktní místo Hlučín 

• Kontaktní místo Kravaře 

• Kontaktní místo Vítkov 

• Oddělení financování SSP 
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• Oddělení kontrolní   

Grafické znázornění organizační struktury je znázorněno v příloze č.1 (ÚPO). 

 

 

ÚPO se v současné době potýká s problémem souvisejícím s novým zákonem 

o sociálních službách a jeho doprovodným zákonem. Společně mění některé právní 

normy včetně zákona o zaměstnanosti.  

O přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné už nerozhodují od 1. července 

2006 příslušné okresní zprávy, ale právě úřady práce. Institut osoby zdravotně 

znevýhodněné (dřívější změněná pracovní schopnost) zajišťuje lidem se zdravotním 

postižením zvýšenou ochranu na trhu práce, např. právo na pracovní rehabilitaci. 

Dalším problémem ÚPO se jeví boj proti korupci zaměstnanců úřadu práce, 

který byl schválen vládou České republiky a vešel v platnost 1.1.2007. Je v něm 

stanoveno, že každé důvodné podezření z korupce u zaměstnance úřadu práce bude 

řešeno vyvozením jeho osobní odpovědnosti podle zákoníku práce a pracovního řádu 

úřadu práce a každé důvodné podezření z úplatkářství ze strany klienta i ze strany 

zaměstnance úřadu práce bude řešeno trestním oznámením.  

K dalšímu neopomenutelnému problému se řadí tzv. práce načerno. V současné 

době ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas tvrdí, že až čtvrt miliónů lidí pracuje 

v Česku načerno. Patří sem dva okruhy načerno pracujících lidí. Především to jsou 

cizinci, přičemž ke druhé skupině se řadí lidé, kteří si touto prací přivydělávají. Nyní má 

však být práce načerno eliminována na minimum. Ze současného postihu 2 milionové 

pokuty pro zaměstnavatele se má stát tento skutek trestným činem, kde, pokud se tak 

uskuteční poprvé, by hrozil pouze podmíněný trest a v případě opakovaného 

zaměstnávání načerno trest nepodmíněný. Zatím není jasné, zda by mohl ve vězení 

v budoucnu skončit ten, kdo se nechá takto zaměstnat. 

Od 1. 1. 2006 také vstoupil v platnost zákon č. 500/2004 Sb., který v některých 

případech změnil dosavadní postup správních orgánů v rámci jejich působnosti. Pokud 

se týče činnosti úřadu práce, nový správní řád zjednodušil postup ve správním řízení 

v případech, kdy kontrolovaná osoba (ať účelově nebo z jiných důvodů) nepřebírala 

zásilky. V těchto případech správní řád umožňuje využít institutu opatrovníka, což je 

osoba, kterou určí správní orgán a které jsou pak veškeré písemnosti doručovány 

namísto kontrolované osobě.  



 13 

1 Definování problémů a cíle DP 

 

Podívám-li se blíže na opavský okres, musím říci, že patří k těm, kde je 

nezaměstnanost docela problém. V pomyslném žebříčku se stále řadí mezi 1/3 

nezaměstnaností nejhůře postižených okresů v ČR a jeho postavení se v průběhu roku 

2006 zhoršilo. I když v ČR dochází k trvalému poklesu, na Opavsku byla 

nezaměstnanost ke 30.9.2007 u mužů 6,7 % a u žen 10,9 %. Srovnáme-li tyto hodnoty 

s průměrnou nezaměstnaností ČR, která činila 6,2% (8,5% okres Opava) zjistíme, že je 

mírně nadprůměrná. 

Ze 77 okresů ČR se v pomyslném žebříčku nezaměstnaností nejhůře postižených 

okresů Opavský okres posunul z 21. příčky v lednu 2006 na 17. příčku ke konci roku 

2006, na které se objevuje nepřetržitě již od srpna 2006. (ÚPO)  

Zároveň ke konci roku 2006 připadalo na 1 volné pracovní místo (dále VPM) 13 

uchazečů. Z tohoto pohledu patří okres Opava v celorepublikovém srovnání k nejhůře 

postiženým okresům a v pomyslném žebříčku se nachází na 8. místě ze 77 okresů 

(průměr za ČR je 5 uchazečů na 1 VPM). 

Na narušenou dynamiku trhu práce ukazuje zejména neklesající rozsah 

dlouhodobé nezaměstnanosti a zvýrazňování rozdílů mezi jednotlivými skupinami 

uchazečů o zaměstnání, pokud jde o možnosti jejich pracovního uplatnění. Nejhůře na 

tom jsou již tradičně skupiny osob staršího věku. U těchto osob je zpravidla nutné 

spojovat pracovní uplatnění se sociální ekonomikou. 

Cílem předkládané diplomové práce bude navrhnout kroky, které povedou ke 

snížení nezaměstnanosti na Opavsku. V návrhové části se pokusím předložit návrhy na 

opatření, které by mohly vést ke snížení nezaměstnanosti, a to jak u jednotlivých skupin 

uchazečů o práci, tak i z hlediska obecného zvýšení počtu volných pracovních míst 

s ohledem na předpokládaný rozvoj nejen okresu Opava ale i celého regionu.  
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2 Teoretické poznatky  

 

2.1 Právo na práci a zaměstnání 

Řada významných mezinárodních dokumentů zařazuje mezi základní lidská 

práva i právo na práci a na svobodnou volbu povolání. Lze konstatovat, že většina států 

přijímá a uznává pojetí a obsahové vymezení lidských práv tak, jak jsou zakotvena ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů z roku 1948 a na ni 

navazujících mezinárodních úmluvách.  

Problémem v současné době však již většinou není formální přihlášení se 

k těmto principům, ale spíše jejich konkrétní realizace v životě každého jednotlivého 

občana. Z hlediska základního členění lidských práv je v současné době právo na práci 

chápáno jako jedno ze základních sociálních práv občanů.  

Pokud jde o mezinárodní dokumenty, je právo na  práci, jak již bylo výše 

uvedeno, obsaženo především ve Všeobecné deklaraci lidských práv a to v: 

 

• úmluvě č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• úmluvě č. 142 o rozvoji lidských zdrojů  

• úmluva č. 122 o politice nezaměstnanosti 

 

Poslední zmíněná úmluva pochází z roku 1964 a je označována jako 

nejdůležitější, kde se v článku 1 stanoví: „Za účelem podpory hospodářského růstu 

a rozvoje, zvýšení životní úrovně, krytí potřeby pracovních sil a překonání 

nezaměstnanosti a neúplné zaměstnanosti, každý členský stát vyhlásí a bude provádět 

jako jeden ze svých hlavních cílů aktivní politiku zaměřenou na podporu plné 

a produktivní zaměstnanosti a svobodné volby zaměstnání.“ (9) 

Z výše uvedených dokumentů jednoznačně vyplývá význam práva na práci jako 

jednoho ze základních sociálních práv člověka, jehož realizace mu vlastně dává 

možnost zajištění vlastní nezávislé existence a základních životních potřeb. Na základě 

citovaných mezinárodních dokumentů můžeme právo na práci shrnout - a také tak bývá 

nejčastěji právo na práci chápáno, jako právo každého člověka na uplatnění vlastních 

schopností a jejich prostřednictvím na získání prostředků k uspokojení svých základních 

potřeb. Právo na práci ovšem zdaleka neznamená pouze právo práci získat, tedy 
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svobodně si ji zvolit, ale aby skutečně došlo svého naplnění, tj. zajistilo získávání 

prostředků k obživě, musí zahrnovat určitou stabilitu vzniklého pracovního vztahu, tedy 

právo získanou práci si udržet a pozbýt ji jen na základě stanovených pravidel. 

A konečně je sem nutno zahrnout i právo na hmotné zajištění v případě, že občan 

z nějakého, zákonem uznaného důvodu, pracovat nemůže. S tím souvisí i právo dovolat 

se ochrany svých práv u nezávislých soudů. Právo na práci nelze chápat v žádném 

případě jako právo absolutní - to znamená stát nemá povinnost každého občana za 

každou cenu zaměstnat, ale má povinnost vytvořit takové podmínky, aby občanovi 

umožnil získávat prostředky k obživě svojí prací. A zde je třeba si uvědomit celý rozsah 

pojmu právo na práci, které v sobě zahrnuje v širším smyslu právo každého jednotlivce 

uplatnění své tvůrčí aktivity (např. i ve formě soukromého podnikání, podmínky k tomu 

však musí být dány i jinými právními odvětvími) a v užším smyslu to pak znamená 

uplatnění tvůrčí aktivity jednotlivce ve formě závislé (námezdní) práce. V tomto užším 

smyslu bývá právo na práci také označováno jako právo na zaměstnání.  

 

 

2.2 Pohledy na nezaměstnanost 

Keynes 

Keynesova teorie zaměstnanosti oponuje liberální ekonomii, která vysvětluje 

celou nezaměstnanost jako frikční. Výchozím bodem je uznání existence stálé 

nedobrovolné nezaměstnanosti.  

Podle Keynese jsou dvě hlavní příčiny přetrvávající nezaměstnanosti. A to 

technologický pokrok a nedostatek poptávky po práci, způsobený nedostatečnou kupní 

silou obyvatelstva. Když malý sklon ke spotřebě a nízké investice vytvářejí 

nedostatečně velkou poptávku po práci, bude aktuální úroveň zaměstnanosti zůstávat 

pozadu za nabídkou pracovní síly. V této situaci nenajdou nezaměstnaní zaměstnání ani 

za nízké mzdy. Mluvíme o Keynesiánské nezaměstnanosti – souhrnná poptávka není 

dostatečně velká na zajištění plné zaměstnanosti, snižování mezd dále souhrnnou 

poptávku snižuje, protože přitom klesá kupní síla obyvatelstva a tím opět i poptávka.  

Hlavní problém je podle Keynese ovšem v technologickém pokroku, ten je podle něj tak 

velký, že se nestačí vytvářet nové možnosti pro využití uvolněné pracovní síly. 
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Oproti liberálům vyžaduje Keynes státní intervenci do ekonomiky, protože oba 

podle něj základní typy nezaměstnanosti (způsobené nedostatkem poptávky 

a technologickým pokrokem) nejsou regulovatelné pouhým tržním mechanismem. (1) 

 

 

Marxistické paradigma 

Podle marxistické teorie je nezaměstnanost spjata s kapitalismem, který je 

vnitřně neschopen vyhnout se krizím. Marxisté chápou, stejně jako Keynes, tržní 

ekonomiku jako nestabilní a inkonzistentní v důsledku jejích vnitřních rozporů. 

V Marxistické ekonomii plní nezaměstnanost funkci při udržování kapitalistického 

systému hospodářství. Podle Marxe tvoří nezaměstnaní průmyslovou rezervní armádu, 

která je pozadím zákona poptávky a nabídky práce.  

Marx chápe nezaměstnanost jako důsledek nerovnováhy mezi reprodukcí 

pracovních sil a akumulací kapitálu a odstranit ji lze jen zrušením soukromého 

vlastnictví výrobních prostředků. Vedle tohoto typu nezaměstnanosti se marxisté 

zabývají nezaměstnaností spojenou s krizemi z nadvýroby. (1) 

 

Liberální pohled 

Podle liberálů je rovnováha na trhu zajišťována svobodnou soutěží, s cenami 

jako základním mechanismem vytváření této rovnováhy. Rovnováhy je dosahováno 

automaticky tržním mechanismem – působením nabídky a poptávky. Jestliže budeme 

považovat pracovní sílu za zboží, můžeme říct, že nezaměstnanost je výsledkem 

působení tržního mechanismu a jako taková je do určité míry funkční. Je výrazem 

krátkodobé nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou práce. Nezaměstnanost je vlastně 

způsobována nepružností nabídky na trhu práce. Tato nezaměstnanost je ekvivalentní 

frikční nezaměstnanosti, protože jde vlastně o osoby nacházející se mezi dvěma 

zaměstnáními. Určitá míra nezaměstnanosti je chápána jako neodstranitelné minimum – 

jde o jakousi přirozenou míru nezaměstnanosti.  

Řešení nezaměstnanosti je nacházeno na straně nabídky práce a soustřeďuje se 

na boj proti inflaci, mzdové regulaci a na omezení síly sociálního státu. Inflace je 

spojována s mírou růstu peněžní nabídky, proto se liberálové brání velkým státním 

výdajům, kterými jsou zejména náklady na udržování sociálního státu. (1) 
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2.3 Nezaměstnanost 

O nezaměstnanosti se většinou veřejnost dovídá ze statistických přehledů, které 

bilancují situaci na trhu práce. Dřívější režim měl téměř absolutní kontrolu nad 

pracovními silami, od rozhodování o kvalifikační struktuře k detailním mzdovým 

tarifům a pravidlům odměňování. Právo na práci bylo fakticky pracovní povinností. 

Důsledkem byl nedostatek zájmu o kvalitní vzdělání na rozdíl od různých politických 

škol a netečnost k výsledkům vlastní práce. Důležitá byla nikoli práce, ale zaměstnání, 

nikoliv využití pracovních sil, ale naplňování personálních plánů. Nabídka levné 

pracovní síly podporovala technologickou zaostalost výroby. Využití skutečných 

pracovních schopností aktivní populace bylo malé a stále se snižovalo. Administrativní 

kontrola kvalifikačních předpokladů jen skrývala skutečné plýtvání lidským kapitálem. 

Všechny reformy mzdového systému vedly k platové novelizaci. Výkon práce nutně 

klesal, neboť rozdíl mezi schopnostmi a odměnou klesal také. 

Nezaměstnanost je součástí tržní ekonomiky. Až dosud byly neúspěšné 

prakticky všechny pokusy dlouhodobě či dokonce natrvalo nezaměstnanost eliminovat. 

Selhávala především expanzivní makroekonomická politika státu, která nakonec vždy 

vyústila a krátkodobě nižší míra nezaměstnanosti se opět zvýšila. Úspěšnější 

z dlouhodobého pohledu jsou ty státní zásahy, které vylepšují strukturu práce. Už proto, 

že podporu dostávají pouze ti, kdo práci opravdu hledají, nebo proto, že jsou pro ně 

organizovány rekvalifikační kurzy.  

Přesto se závažným problémem stává růst podílu nezaměstnaných nad 6 měsíců 

doby evidence. Obtížná situace nastává především u skupiny nezaměstnaných déle než 

jeden  rok. Kromě evidovaných uchazečů se vytváří i skupina lidí, kteří po delší době 

své nezaměstnanosti rezignují a jsou pro nespolupráci s úřadem práce z evidence 

vyřazováni. Šance na zprostředkování zaměstnání totiž s délkou nezaměstnanosti klesá. 

Roli hraje ztráta vlastní sebedůvěry i pochybnosti zaměstnavatelů o jeho kvalifikaci.  

Nejdůležitější úlohou státu je nepřipustit vytlačení dlouhodobě nezaměstnaných 

na samý okraj společnosti. Nejde tady ovšem jen o povinnost státu, ale jde především 

o vlastní zájem nezaměstnaných, protože jejich zpětné začlenění do společnosti je velice 

obtížné.  

K vytvoření celkového obrazu o dění v rámci jedné ekonomiky slouží 

makroekonomické ukazatele. Mezi nejznámější indikátory patří inflace, změna hrubého 

domácího produktu, vývoj státního rozpočtu a právě nezaměstnanost.   
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2.4 Definice nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost může být definována mnoha způsoby. Zde jsou některé z nich: 

Například za nezaměstnaného je v ekonomické teorii považována osoba schopná 

pracovat, která však nemůže najít placené zaměstnání. Obecně se za nezaměstnaného 

považuje osoba, která: 

 

• je starší patnácti let 

• hledá aktivně práci 

• je připravena k nástupu do práce do 14 dnů (14) 

 

Podle Mezinárodní organizace práce se za nezaměstnaného považuje osoba 

určitého minimálního věku (15 let a starší), která je bez placené práce, není 

samozaměstnaná a je schopná pracovat a hledá práci po určité období. (15) 

Anebo Mezinárodní úřad práce definuje nezaměstnanost na základě čtyř kritérií. 

Nezaměstnaný je podle něho člověk, který nemá zaměstnání, je schopen pracovat, 

vyhledává zaměstnání a činí tak aktivně. 

Podrobnější vymezení nezaměstnané populace stanovuje např. Francouzský 

státní statistický úřad (INSEE). V jeho pojetí musí být jedinec, má-li být považován za 

nezaměstnaného, navíc schopen nastoupit do zaměstnání v období kratším patnácti dní. 

(4) 

Z výše uvedených definic můžeme usoudit, že přesná definice nezaměstnanosti 

neexistuje.  

 

 

2.5 Míra nezaměstnanosti 

Definujeme ji jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat 

(tedy zaměstnaným i nezaměstnaným).  

Podle International Labour Organization – ukazatel míry nezaměstnanosti 

využívá výběrové šetření:  

 

100.
L 

    U´
u´=  

 



 19 

kde je: 

u´… míra nezaměstnanosti 

U´… statistický odhad nezaměstnanosti podle ILO 

L… počet pracovních sil = pracovní síla, tj. počet zaměstnaných v národním 

hospodářství  

 

Podle Mezinárodní organizace práce (ILO), používaná v EU (Eurostat, 

statistický úřad Evropského společenství), se za U´ dosazují pouze dosažitelní uchazeči 

o zaměstnání evidovaní na ÚP, přičemž za dosažitelné uchazeče se nepovažují uchazeči 

o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, 

kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé 

zaměstnání a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je 

poskytováno hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené. 

Podle této metodiky si nemohou aktivně hledat práci a nejsou považováni za 

nezaměstnané. 

 

Podle ministerstva práce a sociálních věcí – ukazatel míry nezaměstnanosti 

využívá tzv. registrovanou nezaměstnanost: 

 

100.
  U L 

    U
u

+

=  

kde je: 

u… míra nezaměstnanosti 

U… počet zaevidovaných uchazečů o práci 

L… počet lidí, kteří pracují, podnikají nebo jsou v zaměstnaneckém pracovním 

poměru 

 

Tato metoda se už však nepoužívá a rovněž ministerstvo práce a sociálních věcí 

se přiklání k výše uvedené metodě podle ILO. 

 

2.6 Přirozená míra nezaměstnanosti 

Přirozená míra nezaměstnanosti je taková nezaměstnanost, při které je na trhu 

práce vyrovnána poptávka firem po práci a nabídka práce, za předpokladu, že se 
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v ekonomice vyrábí potencionální produkt (ekonomika se nenachází ani ve fázi 

expanze, ani ve fázi recese). Její výše je pro každou ekonomiku jiná a nelze ani říci, že 

by tato míra byla žádoucí - je prostě přirozená. V přirozené míře tedy není zahrnuta 

cyklická nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v ekonomice fluktuuje okolo přirozené 

míry nezaměstnanosti díky hospodářským cyklům (v recesi je míra nezaměstnanosti 

vyšší než je přirozená míra nezaměstnanosti). (14) 

 

 

2.7 Možné příčiny vzniku nezaměstnanosti 

 

• krach podniku 

• zrušení odvětví 

• nedostatečná odbornost pracovníků (5) 

• nedokonalý trh práce, nedokonalé informace o pracovních místech 

• pojištění a podpory v nezaměstnanosti (zvyšují dobrovolnou 

nezaměstnanost) 

• zákon o minimální mzdě 

• odbory a kolektivní vyjednávání (forma kartelu, která díky své síle může 

donutit zaměstnavatele ke zvýšení mezd, i když si to vzhledem ke své 

produktivitě nezaslouží) 

• mzdová rigidita (14) 

 

 

2.8 Druhy nezaměstnanosti 

Systémová (strukturální) 

Nezaměstnaný skutečně nemůže sehnat práci ve svém oboru, souvisí s celou 

ekonomikou (např. nadbytek horníků po uzavření dolů v ostravsko-karvinském uhelném 

revíru).  

Vyjadřuje nezaměstnanost vzniklou ztrátou zaměstnání z důvodů rušení 

podniků, firem a institucí nebo celých odvětví a díky likvidaci umělé přezaměstnanosti. 

Propouštění lidé jsou různého věku, mají různě kvalifikace a dovednosti, jenomže 

struktura ekonomiky se mění a s ní i poptávka po práci a té nemusí propouštění 
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odpovídat. Strukturální nezaměstnanost lze tedy definovat jako nerovnováhu mezi 

pracovní silou pohotovou pro práci a požadavky zaměstnavatelů po určitém druhu 

práce. (1) 

 

Frikční (dočasná) 

Vzniká v důsledku mobility pracovníků. Běžně dochází k přesunům pracovníků 

mezi pracovišti, ať už z vlastních důvodů nebo jiných. Ve většině případů se jedná 

o normální změny zaměstnání a doba nezaměstnanosti je krátká. Během této doby si 

nezaměstnaní hledají nové zaměstnání. Dalším případem je hledání prvního zaměstnaní 

u osob vstupujících poprvé na pracovní trh.  

Změny frikční nezaměstnanosti jsou způsobené změnou doby, kterou 

nezaměstnaní stráví hledáním nového zaměstnání. Na délku této doby má vliv několik 

faktorů. Jednak struktura pracovního trhu a podmínky nezaměstnanosti, ale také přístup 

státu k nezaměstnaným. Čím vyšší budou dávky pro nezaměstnané, tím bude doba 

hledání nového zaměstnání delší. (1) 

 

Cyklická 

Souvisí s průběhem hospodářského cyklu. V době, kdy se ekonomika nachází 

v hospodářské depresi, je zaměstnáno méně lidí než v době konjunktury. 

Cyklická nezaměstnanost vzniká v důsledku nedostatečného využití stávajících 

kapacit z důvodů odbytových potíží. Někteří autoři hovoří o nezaměstnanosti 

z nedostatečné poptávky, tedy poptávka je ve vztahu k nabídce nedostatečná. (1) 

 

Skrytá 

Skrytou nezaměstnanost vytváří lidé, kteří nejsou jako nezaměstnaní 

registrováni, i když zaměstnání nemají, ale při dostatečné nabídce by jej přijali. Tito lidé 

si práci aktivně nehledají, na hledání rezignovali, a to například z důvodu mateřství, 

studia apod., nebo si práci hledají například přímo u zaměstnavatelů bez registrace na 

úřadu práce. Skrytou nezaměstnanost způsobuje také to, že z údajů o nezaměstnaných 

jsou vyřazovány osoby, které jsou zařazeny na rekvalifikace, veřejně prospěšné práce 

apod. (1) 
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Sezónní 

Souvisí např. s ročním obdobím – třeba v zimě je na horách zaměstnáno více 

správců lyžařských vleků než v létě, popř. v zimě je více nezaměstnaných stavařů. 

 

Dlouhodobá 

Nezaměstnaný nemá práci déle než 6 měsíců. V takovém případě je velmi těžký 

návrat zpět do práce, proto se s těmito nezaměstnanými nepočítá ve státní politice 

zaměstnanosti. 

 

Dobrovolná 

Osoba setrvává z důvodu např. příliš vysokých podpor v nezaměstnanosti. Je 

dobrovolně nezaměstnaná, nehledá práci (nezahrnuje se do statistik nezaměstnaných, 

viz výše). 

  

2.9 Důsledky nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost se uvádí jako jeden z ústředních sociálních problémů. Když je 

nezaměstnanost vysoká, dochází k mrhání zdroji a důchody lidí jsou nízké. Během 

takových období ekonomické obtíže ovlivňují emoce lidí a rodinný život. Uvádí se dvě 

základní kategorie dopadu: ekonomický a sociální. (6) 

 

Ekonomický dopad 

Vysoká nezaměstnanost je projevem plýtvání zdroji, protože během depresí, kdy 

je nezaměstnanost vysoká, nevytváří ekonomika tolik, kolik je schopna. Ztráty, ke 

kterým dochází v obdobích vysoké nezaměstnanosti, jsou největším doloženým 

mrháním zdroji v soudobé ekonomice. Většinou jde hlavně o dopad cyklické 

nezaměstnanosti. To kvantifikuje Okunův zákon. Ten říká, že na každá 2 %, o něž GNP 

poklesne vzhledem k potenciálnímu produktu, se míra nezaměstnanosti zvýší o 1 %. (6) 

 

Sociální dopad 

Je to hlavě dlouhodobá (delší než 1 rok) nedobrovolná nezaměstnanost, která 

přináší lidské sociální a psychologické škody. Je dokázáno, že nezaměstnanost vede ke 

zhoršování fyzického i psychického zdraví, vede k vyššímu výskytu srdečních chorob, 

alkoholismu a sebevražd. (6) 
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Nezaměstnanost vyvolává v lidech různorodé pocity. Sociální tlak dopadá 

zvláště na hůře adaptabilní jedince. Při ztrátě zaměstnání se projevují u poměrně 

významné části uchazečů o zaměstnání negativní pocity bezradnosti, křivdy 

a nespravedlnosti, zbytečnosti, hněvu, zoufalství, hanby, strachu, obav z budoucnosti, 

ale na druhé straně také radost z volného času.  

 

 

2.10 Možné politiky snižování nezaměstnanosti 

Politika zaměstnanosti bývá považována za jednu z významných součástí 

sociální politiky státu. Vlastní vymezení pojmu sociální politika je v současné době 

velmi složité a nejednotné. Lze ji charakterizovat z různých pohledů a úrovní. Častěji se 

hovoří o různých složkách a prvcích sociální politiky než o sociální politice jako takové. 

Z tohoto pohledu se za sociální politiku považují takové obory veřejné politiky, jako je 

politika sociálního zabezpečení, dále zdravotní politika, školská politika, bytová politika 

a konečně politika zaměstnanosti. Přes zřejmou rozdílnost jsou jim společné určité 

všeobecně přijímané zásady - snaha po zdokonalování a rozvíjení způsobu života 

každého jednotlivce, úsilí o jeho blaho a prospěch. V tomto smyslu jsou všechny 

uvedené politiky ve svém souhrnu politikou směřující k sociálně spravedlivé 

společnosti. Neboli jinými slovy obsahem novodobé státní sociální politiky je 

v nejobecnější poloze péče o blahobyt lidí. Politika zaměstnanosti realizovaná 

v současnosti vyspělými státy vychází z pojetí práva na práci jako jednoho ze 

základních sociálních práv občanů a z předpokladu, že podpora plné a produktivní 

zaměstnanosti při svobodné volbě povoláni je prostředkem k praktickému 

uskutečňování práva na práci. 

 

Pasivní 

Zmírňuje se dopad nezaměstnanosti vyplácením dávek v nezaměstnanosti. 

Snižování nezaměstnanosti probíhá v rámci proticyklické politiky - stimuluje 

růst zaměstnanosti a produktu. Jde tedy i o snižování cyklické nezaměstnanosti. 

Opatřeními zde jsou expanzivní (výdajové) poptávkové kroky fiskální politiky 

přispívající k tvorbě nových pracovních míst. (spol. účelná pracovní místa, veřejně 

prospěšné práce). (6) 
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Aktivní 

Je snaha snížit nezaměstnanost udržením vysoké zaměstnanosti. 

Dále jde o udržování vysoké zaměstnanosti cestou snižování přirozené míry 

nezaměstnanosti. Jde např. o zlepšování informací o volných pracovních místech, 

financovaná rekvalifikace, či migrace za prací. (6) 

K nástrojům aktivní politiky patří: 

• společenský účelná pracovní místa 

• veřejně prospěšné práce (příležitosti vytvořené především pro obtížně 

umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče) 

• rekvalifikace v případech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá 

struktuře nabídky a případná rekvalifikace umožňuje nové nebo další 

uplatnění ve vhodném zaměstnání 

• absolventská a praktikantská místa (pro odbornou praxi absolventů 

středních a vysokých škol nebo pro získání kvalifikace mladistvého) 

• chráněné dílny a chráněná pracoviště pro občany se ZPS 

• dotace na zkrácenou pracovní dobu (v případě, že podnik přechází na 

nový perspektivní program, může úřad práce, s cílem předejít 

zbytečnému dočasnému propouštění pracovníků, na přechodnou dobu 

částečně dotovat mzdové náklady těch zaměstnanců, kterých se realizace 

přechodu dotkne).  (7) 

 

Cílem politiky zaměstnanosti je tedy rovnováha mezi nabídkou a poptávkou po 

pracovní síle. Rovnováha nabídky a poptávky je sice ideální, ve skutečnosti je však 

dynamická, to znamená, že situace na trhu práce vždy osciluje kolem tohoto 

rovnovážného stavu a nedá se na něm dlouhodobě ustálit. Dosažení plné zaměstnanosti 

je cíl nereálný i z toho důvodu, že trh práce je určen pouze pro ty, kteří pracovat chtějí 

a mohou a o práci se skutečně - tedy aktivně - zajímají. V každé společnosti však 

existuje větší či menší skupina lidi, kteří pracovat nechtějí a cílevědomě se jakékoliv 

práci vyhýbají. Jsou to občané, kteří si z větší části opatřují prostředky k obživě 

nezákonným způsobem. Takovéto problematické skupiny v každé demokratické 

společnosti existují a budou existovat i v budoucnu, neboť je velmi obtížné je přimět, 

aby se zapojily do práce. Lze však jistě použitím vhodných nástrojů udržovat počet 

těchto osob na minimální úrovni. 
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Orgány státní správy, které v našem státě zabezpečují státní politiku 

zaměstnanosti: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

• územní orgány práce (úřady práce) 

 

 

2.11 Trh práce 

Moderní hospodářství jsou založena na tržním uspořádání, tzn. o způsobu užití 

výrobních faktorů na výrobu statků se rozhoduje prostřednictvím cenového, tedy tržního 

mechanismu. O tom, jaké statky a jak efektivně se budou vyrábět, se rozhoduje na trzích 

výrobních faktorů. Trh práce je jedním ze vzájemně propojených segmentů tržního 

hospodářství. Vývoj na trhu práce je pod vlivem stejných tržních zákonitostí jako 

ostatní trhy, ale má řadu specifických rysů, které jsou projevem výjimečnosti výrobního 

faktoru práce. Práce je jedním ze zdrojů, ale sama o sobě neexistuje. Konají ji lidé – 

nositelé schopnosti pracovat. 

Význam trhu práce je zvýrazněn některými dalšími základními souvislostmi 

ekonomik. Jedná se především o skutečnost, že v ekonomice jako celku je trh práce 

převodovým mechanismem mezi procesy výroby (nabídky, tzn. tvorby statků) 

a spotřeby (poptávky, které dávají užití výrobních faktorů smysl). Práce je vynakládání 

výrobního faktoru, který se nakupuje, a tím ovlivňuje náklady výroby a mzdy, 

vyplácené za vynakládání práce. Je současně základním segmentem na straně poptávky 

v ekonomice. Od vzájemných závislostí obou stran se odvíjejí takové významné 

okolnosti, jako je výše cenové hladiny v ekonomice, koupěschopnost důchodů, základní 

rozsah koupěschopnosti společnosti atd. 

Ve skutečnosti je jen málo makroekonomických jevů, u kterých bychom nebyli 

schopni identifikovat vztah k otázce vynakládání práce, zaměstnanosti 

a nezaměstnanosti. Předmětem tržní transakce na trhu práce je koupě a prodej 

výrobního faktoru práce za cenu, kterou je mzda. Vztah nezaměstnanosti a výše mzdy 

se stal jedním z prvních analyzovaných vztahů při úvahách o nezaměstnanosti. (3) 
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Trh práce se dělí na: 

 

Primární a sekundární 

Primární trh je trh s lepšími pracovními příležitostmi. Jsou to pracovní místa 

s vyšší prestiží, lépe platově ohodnocená, s lepšími pracovními podmínkami, 

s minimálním rizikem ztráty zaměstnání. Pracovníci s primárního trhu mají větší šanci 

zvyšovat si kvalifikaci a udržet se na tomto privilegovaném trhu i po případném 

propuštění.  

Oproti tomu pro sekundární trh jsou charakteristické pracovní místa s nižší 

mzdovou úrovní a také nižší prestiží. Nedá se zde prakticky mluvit o vybudování 

kariéry, zaměstnání jsou většinou krátkodobějšího charakteru, časté jsou ztráty 

zaměstnání. Na druhou stranu je zde snazší nalézt si nové zaměstnání než na trhu 

primárním, což je způsobeno velkou fluktuací pracovní síly. (1) 

 

Externí a interní  

Interní je trh uvnitř podniku, který vlastně není tak úplně trhem, jelikož na něm 

si pracovníci navzájem nekonkurují, ale jsou rozmisťováni vedením firem. Interní trhy 

omezují mobilitu pracovníků, která na externím trhu přispívá k pohybu mezd. Mzdy 

jsou ale na interním trhu většinou větší a jejich vývoj kopíruje externí trh s jistým 

zpožděním. (1) 

 

Formální a neformální 

Trh, který je nějakým způsobem kontrolován a regulován společenskými 

institucemi, nazýváme formálním. Jde o oficiální trh pracovních příležitostí. Opakem je 

trh neformální, který tedy není kontrolován žádnými společenskými institucemi. Patří 

zde šedá a černá ekonomika, dále domácí práce a různé formy sousedské a rodinné 

výpomoci.  

 

2.12 Inflace a nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je jev, který provází vývoj tržního hospodářství a přináší sebou 

negativní ekonomické i sociální důsledky. Přijatelná míra nezaměstnanosti je normální 

pro zdravý vývoj ekonomiky. 
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Nezaměstnanost znamená jednak ztrátu statků a služeb, které by mohly být 

nezaměstnanými vyrobeny, ale také přináší mnoho negativních sociálních důsledků. 

Ztráty vyrobených statků a služeb můžeme při průměrné produktivitě práce vyčíslit. 

K těmto ztrátám by se měli přičíst také dávky v nezaměstnanosti, které sice pomáhají 

nezaměstnaným překonat období bez práce, ale také zatěžují státní rozpočet. 

K sociálním důsledkům patří pokles životní úrovně, stresové situace, rostoucí 

kriminalita, zdravotní potíže. Míra závažnosti těchto důsledků je dána délkou trvání 

nezaměstnanosti. Dlouhodobější nezaměstnanost navíc může znamenat ztrátu 

kvalifikace a posléze horší uplatnění na trhu práce. Zvláštní kapitolou je nezaměstnanost 

mladých absolventů škol a učilišť. Jednak nemají potřebné zkušenosti a praxi, a také 

nemají vypěstované pracovní návyky. Přitom čím dříve tyto pracovní návyky získají, 

tím kvalitnější bude jejich práce. 

Jaké jsou vůbec příčiny nezaměstnanosti? Je třeba si uvědomit, že trh s prací 

není dokonale konkurenční a mzdy jsou nepružné. A to hlavně proto, že zde neexistuje 

dokonalá informovanost o poptávce po práci a nabídce práce, včetně přesné 

charakteristiky kvality a poptávaného či nabízeného množství. Dalším předpokladem 

pro dokonalou konkurenci je homogenní výrobek, což by v našem případě znamenalo 

že každý může dělat jakoukoliv práci. A to samozřejmě není pravda, trh práce je 

rozdělen do segmentů, které si navzájem nemohou konkurovat. Automechanik 

například nemůže jít pracovat jako doktor apod. Kdyby byl trh práce dokonale 

konkurenční, znamenalo by to pružné přizpůsobování mezd a to by vedlo k likvidaci 

veškeré nedobrovolné nezaměstnanosti. Nabídka práce a poptávka po práci by byly 

v rovnováze a existovala by tedy jenom nezaměstnanost dobrovolná, spojená 

s preferencí volného času před prací. 
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Obr.č.1: Strnulé mzdy a nedobrovolná nezaměstnanost 

 

Dlouhodobá nerovnováha mezi nabídkou práce a poptávkou po ní a nepružnými 

mzdy je rozhodující charakteristikou trhu práce. Základem nepružnosti mezd je 

mikroekonomické chování ekonomických subjektů při stanovení mezd. Na obr.1 je 

znázorněna tato strnulost cen. Při nepružné mzdě W1 je nezaměstnanost, jejíž velikost je 

dána rozdílem mezi nabídkou Ls a poptávkou Ld. Této velikosti odpovídá úsečka HG 

a označujeme ji jako nezaměstnanost nedobrovolnou. Nezaměstnaní by byly ochotni 

nastoupit do zaměstnání za mzdu W1, ale zaměstnavatelé je nejsou ochotni při této mzdě 

zaměstnat. Při mzdě W1 by byla plná zaměstnanost – nabídka práce se rovná poptávce 

po práci. (2) 

 

a) Deflační mezera a nezaměstnanost 

V ekonomice deflační mezera nastává tehdy, je-li skutečný reálný HDP nižší než 

potenciální HDP. Vznikne tehdy, když investoři nejsou ochotni investovat v rozsahu, 

který by zajistil plné využívání úspor dosahovaných při tvorbě potenciálního produktu. 

Odložení části investic znamená pokles agregátní poptávky a to vede k poklesu HDP. 

Výsledkem je  potom v ekonomice stav recese, pokles zaměstnanosti a cenové hladiny 

a růst nezaměstnanosti. Deflační mezera je znázorněna na obr.2, kde ji znázorňuje 

úsečka YAYP . Tato úsečka měří vzdálenost skutečného HDP od potenciálního HDP. 
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Čím je větší, tím horší je výkonnost ekonomiky a tím více zdrojů zůstává ležet ladem. 

(2)  

 

 

Obr.č.2: Deflační mezera 

 

b) Inflace 

Inflace je velmi vážný problém, který komplikuje vývoj a výkonnost národního 

hospodářství na makroekonomické úrovni. Současně také vytváří závažné problémy na 

mikroekonomické úrovni, přispívá k ekonomické nestabilitě, zvyšuje míru nejistoty 

o vývoji ekonomických veličin, snižuje kupní sílu peněz a v určitém ohledu působí jako 

svého druhu skryté zdanění. 

Inflaci můžeme definovat jako zvyšování hladiny průměrné úrovně cen všech 

statků a služeb v průběhu delšího období. Inflace tedy znamená pokles kupní síly 

peněžní jednotky. Zároveň nemusí znamenat růst všech cen. Téměř vždy se některé 

ceny zvyšují, jiné se nemění a některé mohou dokonce klesat. Opačným jevem je potom 

deflace. 

Druhy inflace: 

• mírná – inflace v rozsahu několika procent ročně, téměř žádné negativní 

důsledky pro funkci peněz, ani výrazněji nenarušuje ekonomický život 
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• pádivá – desítky až stovky procent ročně, snižuje výkonnost 

ekonomického systému, vyvolává nárůst nejistoty, důsledky pro 

přerozdělování důchodů ve společnosti, je považována za nepřijatelnou  

• hyperinflace – v tisících, desetitisících i miliónech procent ročně, nastává 

naprostá dezorganizace hospodářského života, peníze přestávají plnit 

svou funkci, ekonomika se naturalizuje (2) 

 

d) Inflační mezera 

 

 

Obr.č.3: Inflační mezera 

 

Je dána rozdílem, o nějž skutečný HDP přesahuje potenciální HDP. Tento stav 

není dlouhodobě udržitelný, vznikající napětí vede k návratu na úroveň potenciálního 

produktu nebo nižší. Na obr. 3 je znázorněna inflační mezera, kde vysoká agregátní 

poptávka způsobuje, že skutečný HDP překračuje potenciální. Rozdíl mezi skutečným 

HDP (YA) a potenciálním (Yp ) tvoří inflační mezeru. (2) 

 

d) Stagflace 

Stagflací označujeme inflaci v podmínkách vysoké či rostoucí nezaměstnanosti. 

To bylo typické pro vývoj vyspělých tržních ekonomik v sedmdesátých letech. Tento 

jev nastává, když ekonomika stagnuje nebo dokonce prodělává recesi. 



 31 

Ke stagflaci vedly např. ropné šoky v letech 1973 a 1979, které podstatně 

zvýšily náklady na energii a současně rostly mzdové náklady např. pod tlakem odborů. 

Náchylné ke stagflaci jsou také transformační ekonomiky, to se projevilo například 

v případě Polska a postsovětských republik. (2) 

 

 

Obr.č.4: Stagflace 
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3 Analýza současného stavu 

 

3.1 Nezaměstnanost v EU 

V srpnu 2007 se míra nezaměstnanosti EU nacházela na hodnotě 6,7%, což 

znamená, že byla vyšší, než míra nezaměstnanosti v 18 státech patřících do EU 

(tab.č.1). Její řešení a zajištění plné zaměstnanosti je jedním z hlavních cílů Evropské 

unie. Na tento cíl musí přistoupit všechny členské státy a musí být řešen Evropskou unií 

globálně. Důvodem je zvyšování životní úrovně a kvality života občanů, přičemž EU by 

si neměla dovolit zaostávat za USA či Japonskem.  

To, že v EU je hodnota nezaměstnanosti nadprůměrná, ještě neznamená, že se 

EU nesnaží podporovat migraci a mobilitu pracovní síly. Problém vzniká ale někde 

jinde. Jde především o: 

 

• předsudky vůči cizincům 

• uznávání vzdělání, kvalifikací a certifikátů v jednotlivých zemích  

• informační bariéry 

• jazykové bariéry 

• upřednostňování tuzemských pracovníků 

• mzdová diskriminace 

• byrokracie úřadů 

• nechuť se za prací stěhovat 

• vysoký počet rodin těžících ze sociálních dávek, kde nepracuje ani jeden 

člen 

• ztráta pracovních návyků v důsledku štědrých sociálních dávek 

 

V rámci EU emigruje ročně za prací zhruba jedno procento ekonomicky 

aktivního obyvatelstva. Výsledkem je tedy trvalý růst nezaměstnanosti v regionech 

s nízkou poptávkou po práci a naopak nedostatek požadované pracovní síly 

v rozvíjejících se regionech.  

Ke dvěma posledním bodům bych rád uvedl, že v Evropě stoupá počet 

domácností odkázaných na sociální dávky, neboť ani jeden její člen nepracuje. Každý 
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desátý Evropan v produktivním věku žije v domácnosti závislé na státních příspěvcích 

a dávkách. Tito občané nejsou rodinou motivování k hledání práce a všichni členové 

rodiny se stávají postupně dlouhodobě nezaměstnanými. Celé rodiny si tak zvykají na 

život bez práce, ztrácejí pracovní návyky a využívají štědrý evropský systém sociálních 

dávek. (12) 
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Graf č. 1: Vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti v EU 27 a její podíl 

z nezaměstnaných  (13) 

 

 

Přetrvávajícím problémem Evropské unie je dlouhodobá nezaměstnanost. Podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných, tj. osob, které jsou nezaměstnané jeden rok a déle, 

z celkového počtu nezaměstnaných (podle definice ILO) je v posledních letech stále 

vysoký tzn. mezi 45 – 46%. Údaj z posledního roku 2006 je prozatím předběžný. 

S celkovým poklesem nezaměstnanosti, zaznamenaným v EU 27 po roce 2002, však 

z hlediska absolutních čísel dlouhodobá nezaměstnanost klesá. (graf č.1) 
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Harmonizovaná míra nezaměstnanosti v EU v % zpracovaná EUROSTATEM 

Rok 
Země 

2002 2003 2004 2005 2006 
srpen 
2007 

Nizozemsko 2,8 3,7 4,6 4,7 3,9 2,9 

Dánsko 4,6 5,4 5,5 4,8 3,9 3,3 
Kypr 3,6 4,1 4,6 5,2 4,6 3,7 

Rakousko 4,2 4,3 4,8 5,2 4,7 3,7 
Litva 13,5 12,4 11,4 8,3 5,6 4,2 

Slovinsko 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 4,5 
Lucembursko 2,7 3,7 5,1 4,5 4,7 4,6 

Lotyšsko 12,2 10,5 10,4 8,9 6,8 5,0 

Estonsko 10,3 10,0 9,7 7,9 5,9 5,2 
Irsko 4,5 4,7 4,5 4,3 4,4 5,2 

Česká republika 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 
V. Británie 5,1 4,9 4,7 4,8 5,3 5,3 

Itálie 8,6 8,4 8,0 7,7 6,8 5,7 

Švédsko 4,9 5,6 6,3 7,4 7,1 5,8 
Finsko 9,1 9,0 8,8 8,4 7,7 5,9 

Bulharsko 18,1 13,7 12,0 10,1 9,0 6,2 
Malta 7,5 7,6 7,4 7,3 7,3 6,3 

Německo 8,2 9,0 9,5 9,4 8,4 6,6 
Rumunsko 8,4 7,0 8,1 7,2 7,3 6,7 

Maďarsko 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,3 

Belgie 7,5 8,2 8,4 8,4 8,2 7,9 
Španělsko 11,1 11,1 10,6 9,2 8,5 7,9 

Řecko 10,3 9,7 10,5 9,8 8,9 8,1 
Portugalsko 5,0 6,3 6,7 7,6 7,7 8,2 

Francie 8,7 9,5 9,6 9,7 9,5 8,7 

Polsko 19,9 19,6 19,0 17,7 13,8 9,0 

Slovensko 18,7 17,6 18,2 16,3 13,4 11,0 

EU 27 8,8 9,0 9,0 8,7 7,9 6,7 

Tab.č.1: Harmonizovaná míra nezaměstnanosti v EU 27 v % měřená 

EUROSTATEM (16, 10) 

 

 

Jak je vidět z tabulky č. 1 zveřejněné evropským statistickým úřadem Eurostat, 

míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v srpnu 2007 činila 6,7 procenta. Tím se 

snížila z předchozích 6,8 procenta, kde se nacházela v červenci. V České republice 

rovněž došlo k výraznému snížení a to na 5,3%. Značné zlepšení je zejména patrné 

v meziročním srovnání. V EU byla loni v srpnu nezaměstnanost na 7,9 procenta, 

přičemž Česko mělo před rokem podle Eurostatu  zhruba sedmiprocentní 

nezaměstnanost.  
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Nejnižší míru nezaměstnanosti mělo v srpnu Dánsko 3,3 % a Nizozemsko 2,9%. 

Nejvyšší nezaměstnanost byla naopak na Slovensku, kde činila 11,0 procenta a tím se 

Slovensko řadí spolu s Polskem ke státům s nejvyšší nezaměstnaností v EU. Zároveň ale 

musíme přihlédnout k tomu, že již zmiňované Polsko dosáhlo meziročně nejvyššího 

poklesu – téměř o 5%. 

Nejvíce se zhoršila situace v Portugalsku, kde se loňská nezaměstnanost 7,7 

procenta do letošního srpna vyšplhala na 8,2 procenta. Podobně v Irsku vzrostla ze 4,4 

na 5,2 procenta. Přestože nejvyšší nezaměstnanost z celé Evropské unie má Slovensko, 

v meziročním srovnání se lepší i Slováci.  
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Graf.č.2: Srovnání míry nezaměstnanosti v EU 27 v % v roce 2002 a srpnu 2007 

(16, 10) 

 

 

Z grafu č.2 je patrné, že největšího zlepšení v průběhu daného časového úseku 

ze států Evropské unie dosáhlo Bulharsko (-11,9%), Polsko (-10,9%) a Slovensko (-

7,7%). Zároveň však stále patří ke státům s největší mírou nezaměstnanosti v EU.  

K největšímu nárůstu míry nezaměstnanosti došlo u Portugalska (+3,2%), Lucemburska 

(+1,9%) a Maďarska (+1,5%).   
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3.2 Nezaměstnanost v ČR 

K 30. 9. 2007 bylo v ČR evidováno úřady práce celkem 364 978 osob, což je 

o 7 781 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Srovnáme-li stejné období roku 

2006, je celkový počet uchazečů o zaměstnání nižší o 89 204. Z celkového počtu 

uchazečů o zaměstnání je 340 371 dosažitelných, tzn. mimo uchazeče o zaměstnání ve 

vazbě, ve výkonu trestu, v pracovní neschopnosti, mimo uchazeče, kteří jsou zařazeni 

na rekvalifikační kurzy nebo mimo těch, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, 

pobírají peněžitou pomoc v mateřství anebo kterým je poskytováno hmotné zabezpečení 

po dobu mateřské dovolené. Dosažitelných uchazečů je o 10 859 osob méně než ke 

konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je počet 

dosažitelných uchazečů nižší o 86 960 osob.  

V průběhu září 2007 bylo na úřadech práce nově zaevidováno 56 775 osob. Je to 

o 12 856 nově evidovaných uchazečů více než v předchozím měsíci a o 8 292 méně než 

v září 2006. 

Z evidence na úřadech práce v září 2007 odešlo celkem 64 556 uchazečů 

(ukončená evidence, vyřazení uchazeči), to znamená o 16 788 uchazečů více než 

v předchozím měsíci a o 5 058 méně než v září 2006. V průběhu září 2007 nastoupilo 

do nového zaměstnání 40 713 osob, což je o 12 605 osob více než v předchozím měsíci 

a o 2 398 osob méně než v září minulého roku, 23 843 uchazečů bylo vyřazeno bez 

umístění. (16) 
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Obr.č.5: Míra nezaměstnanosti v České republice podle regionů k 30.9.2007(16) 

 

 

Meziměsíční pokles nezaměstnaných zaznamenalo 73 úřadů práce, nejvyšší 

pokles byl v okresech Plzeň-město (o 7,1 %), Rychnov nad Kněžnou (o 6,3 %) 

a Klatovy (o 5,0 %), meziměsíční nárůst nezaměstnaných zaznamenaly 4 úřady práce - 

v okrese Praha-západ (o 2,8 %), Jeseník (o 1,4 %), Bruntál (o 1,1 %) a Semily (o 0,5 

%). 

Ke konci září 2007 registrovaly úřady práce 203 566 žen, což tvoří 55,8 % 

z celkového počtu nezaměstnaných, a 65 798 osob se zdravotním postižením, což tvoří 

18,0 % z celkového počtu nezaměstnaných. 

K 30. 9. 2007 bylo registrováno 31 219 absolventů škol všech stupňů vzdělání 

a mladistvých, je to o 8 091 osob více než v minulém měsíci a o 10 503 osob méně než 

v září 2006. Na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 8,6 % (srpen 2007 – 6,2 %, září 

2006 – 9,2 %). 

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v září 2007 úřady práce 103 078 

uchazečům o zaměstnání, tj. 28,2 % všech osob vedených v evidenci (srpen 2007 – 29,9 

%, září 2006 – 26,1 %). 

 

 

 



 38 

Graf č.3: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR v letech 1993 – 2. čtvrtletí 2007 

 

 

Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 9. 2007 činila 6,2 % (srpen 2007 – 6,4 

%, září 2006 – 7,7 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 33 

okresů, nejvyšší byla v okresech Most (16,6 %), Karviná (14,3 %), Teplice (12,0 %), 

Ústí nad Labem (11,6 %) a Děčín (11,0 %). Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti 

potom v okresech Praha – západ (1,8 %), Praha – východ (2,0 %), Praha (2,4 %) 

a Mladá Boleslav (2,6 %) (viz.obr.č.5). Míra registrované nezaměstnanosti žen byla 7,9 

% a mužů 4,9 %. 

Úřady práce evidovaly k 30. 9. 2007 celkem 137 429 volných pracovních míst. 

Je to o 4 022 míst více než v předchozím měsíci a o 39 886 míst více než v září 2006. 

Za měsíc září bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 39 031 pracovních 

míst a 35 009 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno 

volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 2,7 uchazeče, z toho nejvíce 

v okresech Děčín (16,0), Karviná (12,9), Jeseník (11,6) a Bruntál (11,1).  

 

 

3.3 Nezaměstnanost v okrese Opava  
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V okrese Opava žilo ke dni 31.12.2006 celkem 180 305 obyvatel. Z toho připadá 

71% na skupinu 15 – 64letých, 15% na děti do 15ti let a 14% na počet obyvatel ve věku 

nad 65 let.  

Průměrný věk občanů okresu Opava v roce 2005 byl 39,4 let. Index stáří, tzn. 

poměr osob ve věku 65 a více let k počtu osob ve věku 0 – 14 let, dosáhl 93,3%, 

přičemž v roce 2000 to bylo jen 74,8%. Tyto dvě čísla jasně ukazují, že obyvatelstvo 

v okr. Opava pomalu stárne (viz.tab.č.2). (ÚPO) 

 

 

Struktura v % 
Rok 

Obyvatelstvo 
celkem 0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let 

Průměrný 
věk 

2000 181 369 17,0 70,3 12,7 37,9 

2001 181 168 16,6 70,5 12,9 38,2 

2002 180 769 16,2 70,9 12,9 38,5 

2003 180 573 15,7 71,2 13,1 38,8 

2004 180 430 15,3 71,2 13,5 39,1 

2005 180 260 15,0 71,0 14,0 39,4 

2006 180 305 14,7 71,0 14,3 39,7 

Tab.č.2: Věková struktura obyvatelstva okresu Opava (ÚPO) 

 

 

Ekonomické a sociální faktory 

Okres Opava je z hospodářského hlediska stále zemědělsko – průmyslová oblast. 

Je rozdělen do 4 obvodů, jednotlivé obvody jsou tvořeny obcemi podle územní 

příslušnosti k jednotlivým pobočkám úřadu práce v Opavě. Charakteristika obvodů je 

popsána v tabulce č.3. (ÚPO) 

 

 

Výměra v ha 
Počet ob. k 
31.12.2005 

Počet ekonomicky aktivních 
obyvatel k 31.12.2005 

Obvod 

Absolutně 
Podíl v 

% 
Absolutně 

Podíl v 
% 

Absolutně Podíl v % 

Opava 57 738 50,6 108 690 60,3 53 895 59,5 

Kravaře 10 057 8,8 17 851 9,9 10 184 11,2 

Hlučín 16 534 14,5 39 608 22,0 19 327 21,3 

Vítkov 29 776 26,1 14 111 7,8 7 269 8,0 

Celkem 114 105 100,0 180 260 100,0 90 675 100,0 

Tab.č.3: Charakteristika jednotlivých obvodů okresu Opava (ÚPO) 
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Infrastruktura 

Okresem prochází hlavní železniční tah ve směru od Ostravy na Krnov a Bruntál 

s intenzivní přepravou nákladů i osob. Celková délka železniční sítě v okrese je 122 km. 

Rozsah a hustota dopravní sítě je dobrá s rezervami v dopravní obslužnosti okrajových 

částí okresu a podnikatelských subjektů. Silniční část dopravní infrastruktury je ve 

většině případů vedena středem obcí a měst. Vytváří se tak systémově nevyhovující 

řešení, které má negativní vliv nejen na životní prostředí, ale rovněž na bezpečnost 

silničního provozu. Komunikační skelet je tvořen silnicemi I. třídy s napojením na 

dálnici D 47 a Polskou republiku. Významnou firmou, která zabezpečuje silniční 

přepravu osob i nákladů je TQM a. s., ale také další soukromé firmy, které se podílejí na 

přepravě zboží. Přepravu osob v samotném okresním městě v největší míře zajišťuje 

Městský dopravní podnik Opava, a. s. (8) 

 

Nerostné bohatství 

Nerostné bohatství je na území okresu zastoupeno lignitem, rašelinou, 

sádrovcem, žáruvzdornými písky, pokrývačskou břidlicí, slévárenskými písky, 

drobnými pískovci, žulou, štěrkopísky i minerálními prameny. Využití těchto zdrojů je 

celkem malé. Důležité místo však okres zaujímá ve vodním hospodářství (oblastní zdroj 

pitné vody).(8) 

 

Průmysl 

Průmysl v okrese je již tradičně více diverzifikovaný než průmysl 

v Moravskoslezském kraji a měl tedy po roce 1989 lepší výchozí podmínky k adaptaci 

na tržní prostředí. Důležitou součástí tohoto procesu byla také privatizace bývalých 

státních podniků. K nejdůležitějším patřila privatizace s. p. Čokoládoven, Opavie Opava 

a prodej Galeny Komárov. V okrese působí větší podniky (Brano a. s., Ostroj Opava 

a. s., MSA SLÉVÁRNA s. r. o., Štěrkovny spol. s. r. o. Dolní Benešov) a dále menší 

firmy se zastoupením strojírenského, spotřebního a potravinářského průmyslu (Balakom 

a. s., Seliko Opava a. s., BIVOJ a. s. a další). (8) 

 

Cestovní ruch 

V rámci celé země patří okres Opava zatím ke slabým turistickým regionům. 

Výchozí základna cestovního ruchu byla nízká, růst je proto podprůměrný. V současné 
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době jsou k cestovnímu ruchu využívány nejvíce oblasti v okolí Opavy, Hradce nad 

Moravicí a Vítkova. Největšími problémy cestovního ruchu v okrese je kvalita 

ubytování, koordinace akcí s veřejnou sférou a okolím Opavska, celkový přístup 

poskytovatelů turistických služeb a nedobudovaná soukromá infrastruktura (turistické 

farmy, malé penziony). (8) 

 

3.3.1 Nezaměstnanost celkem 

Zaměstnanost 

ÚPO k 31.12.2006 evidoval celkem 3 704 zaměstnavatelů všech velikostních 

kategorií, 53 475 zaměstnanců u firem všech velikostních kategorií a 13 163 osob 

vykonávajících samostatně výdělečnou činnost. Mezi sledovanými firmami převládají 

podle velikosti zaměstnavatelé s 25 až 49 zaměstnanci (cca 30%) a zaměstnavatelé s 50 

až 99 zaměstnanci (20%).  
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Graf č.4: Vývoj zaměstnanosti v okrese Opava včetně OSVČ v letech 2001 – 2006 

(ÚPO) 

 

 

Ke znatelnému poklesu došlo v drobném podnikání u osob samostatně výdělečně 

činných (dále OSVČ). Růstovou tendenci z let 1992 až 2004 vystřídalo snižování počtu 
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OSVČ přihlášených na OSSZ, které trvá nepřetržitě již třetí rok. Tato tendence je 

v souladu s celorepublikovým vývojem. 

V okrese Opava ke konci roku 2006 podnikalo 13 163 občanů, tj. o 361 méně 

než před rokem. Zahrnuty jsou také zaměstnanci firem, kteří vedle svého hlavního 

poměru současně vykonávají i samostatnou výdělečnou činnost a jsou podnikateli. Osob 

SVČ zabývajících se podnikáním jako hlavní činností bylo 9 192, tj. 70%. 

V období let 1999 až 2003 svou samostatně výdělečnou činnost ukončilo 

a následně vstoupilo do evidence úřadu práce okolo 500 osob ročně. V roce 2004 došlo 

ke skokové změně na cca 800 osob, přičemž nárůst pokračoval také v roce 2005. Avšak 

v mnohem mírnějším tempu. V roce 2006 se už počet OSVČ nezvyšuje, ale 834 nově 

hlášených uchazečů z titulu ukončení SVČ znamená meziroční pokles o 77 osob. 

Tradičně se nejvíce těchto uchazečů evidovalo v lednu (212 OSVČ) a v prosinci (147 

OSVČ). 
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Graf č.5: Umístění uchazeči z titulu SVČ (ÚPO) 

 

 

U zaměstnavatelů zaměstnávajících 25 a více osob se v roce 2006 snížily stavy 

v odvětví lesnictví a zemědělství (-72), dopravy, skladování, pošt a telekomunikací (-1), 

zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti (-42) a především v odvětví výroby 

a rozvodu elektřiny, plynu a vody (-119). Naopak k pokrytí zaměstnanosti za všechna 

odvětví přispělo ke zvýšení stavu zaměstnanců zejména odvětví obchodu, oprav 
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motorových vozidel a spotřebního zboží (+125), odvětví školství (+108) a veřejné 

zprávy (+47). 

 

Volná pracovní místa 

Úřad práce na konci roku 2006 evidoval celkem 766 volných pracovních míst 

a dalších 91 pracovních míst vyhrazených pro aktivní politiku zaměstnanosti (dále 

APZ). Srovnáme-li počet volných pracovních příležitostí v registru úřadu práce 

v jednotlivých prvních 6 měsících 2007, zjistíme, že v každém měsíci byl o poznáni 

vyšší. V průběhu ledna a února tento počet dosahoval počtu okolo 850 VPM, poté 

v jarních měsících následoval prudký nárůst poptávky po pracovní síle až skoro k 1 100 

místům (viz. graf č. 6). Tento nárůst připisujeme teplému jarnímu počasí, které téměř 

bez přerušení umožňovalo pracovat na stavbách, spolu s růstem v odvětvích, která jsou 

v okrese tradiční. Jde zejména o strojírenství, přičemž jeho další rozvoj v okrese začíná 

narážet na nedostatek kvalifikovaných sil. Právě po kvalifikované pracovní síle 

přetrvává zvýšený zájem. Jde zejména o oblast odborného středního vzdělání jako 

zámečník, svářeč, frézař, soustružník, obráběč kovů aj. Poměrně často se také 

objevovaly pracovní nabídky v gastronomii, obchodu a prodeje, administrativy, 

účetnictví a stavebnictví. 
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Graf č.6: Vývoj volných pracovních míst v okrese Opava v prvních 6 měsících 

roku 2007 (16) 
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K 30.6.2007 připadalo na jedno pracovní místo 7,6 uchazečů (graf č. 7). 

V celorepublikovém průměru patří okres Opava k nejhůře postiženým okresům, jelikož 

průměr v ČR v daném měsíci byl přesně 3 uchazeči na jedno VPM. 

Za celý rok 2006 bylo na úřad práce nahlášeno 3406 volných pracovních míst, 

což je téměř o 900 míst více než v předchozím roce a současně nejvíce nově 

nahlášených požadavků od roku  2002. 
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Graf č.7: Vývoj počtu osob připadajících na jedno pracovní místo v Opavě a v celé 

ČR v první polovině roku 2007 

 

 

V nabídce VPM podle tříd klasifikace zaměstnání (dále KZAM) v roce 2006 

stále přetrvával nedostatek volných pracovních míst pro kvalifikované dělníky 

v zemědělství a lesnictví a pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním. Nepřiliž početná 

byla rovněž nabídka VPM pro nižší administrativní pracovníky a provozní pracovníky 

ve službách a obchodě.  

Naopak nejvyšší poptávka byla v roce 2006 po profesích, kam spadají 

řemeslníci, výrobci, zpracovatelé, opraváři pro strojírenské profese aj. 
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30.6.2007 31.12.2006 31.12.2005 
stupeň vzdělání 
(podle ISCD97) uchazeči 

volná 
místa 

uchazeči 
volná 
místa 

uchazeči 
volná 
místa 

bez vzdělání 19 0 30 0 33 0 
základní 
vzdělání 

2372 155 2662 110 2862 72 

střední odborné 
(SOU+OU+OŠ) 

3484 720 4888 492 5352 304 

střední odborné 
s maturitou 
(SOU+SOŠ) 

1069 146 1910 112 2073 85 

střední 
všeobecné 

242 4 279 3 307 2 

vysokoškolské 223 44 288 49 319 25 

Tab. č.4: Vývoj volných pracovních míst dle požadovaného vzdělání (16) 

 

 

Dle tabulky č. 4 je patrné, že z hlediska požadavků na vzdělání dochází v okrese 

Opava k neustálému zvyšování počtu volných pracovních míst mimo vysokoškolského 

vzdělání. Zde došlo naopak k menšímu poklesu za první pololetí roku 2007. Zároveň se 

neustále snižuje počet uchazečů a to u všech druhů požadovaného vzdělání. 

Podle stupně vzdělání volná pracovní místa vhodná pro vysokoškolsky vzdělané 

uchazeče nemají přiliž široké zastoupení v nabídce VPM a jsou poměrně rychle 

obsazována, s výjimkou míst vyžadujících specifické znalosti. Zároveň nedostatek VPM 

přetrvává pro uchazeče bez vzdělání a se základním vzděláním. Tuto situaci často 

negativně ovlivňují zaměstnavatelé, jelikož na místa vhodná pro uchazeče se základním 

vzděláním často požadují osoby vyučené s vyšší kvalifikací.  

Na druhou stranu je v okrese Opava velký zájem o uchazeče v oblasti 

strojírenství, gastronomie, prodeje a služeb. 

S přihlédnutím k dřívějším létům je také patrný větší zájem o řidiče na nákladní 

kamionovou dopravu vnitrostátní i mezinárodní z důvodu zpřísnění podmínek pro 

výkon profese řidič podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích a podle zákona č. 247/2000 Sb. o získání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení vozidel v platných zněních. 

Ke zvláštnímu druhu VPM patří dlouhodobě evidovaná pracovní místa (DE 

VPM). Za tento druh volných pracovních míst jsou považována ta, která se nedají 
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obsadit déle než 3 měsíce. Na konci roku 2006 bylo evidováno celkem 290 DE VPM, 

což bylo o 121 míst více oproti roku 2005. V porovnání s celkovou nabídkou VPM na 

konci roku 2006 to znamená, že 40% míst se, i přes vysoký počet uchazečů v evidenci 

ÚPO, nedaří obsadit déle než 3 měsíce.  

 

Nezaměstnanost 

V první polovině roku 2007 se opavská evidovaná nezaměstnanost vyvíjela 

velmi příznivě. Po každoročně očekávaném a pravidelně se opakujícím lednovém 

skokovém zvýšení počtu nezaměstnaných zejména v důsledku ukončení pracovních 

poměrů na dobu určitou ke konci roku, se meziměsíční pokles evidenčního stavu 

uchazečů o zaměstnání projevil ve všech následujících měsících první poloviny 

letošního roku. V průběhu ledna až června 2007 poklesla míra nezaměstnanosti v okrese 

Opava z 10,9% na 8,7% (graf č.8). Větší podíl na vyšší míře nezaměstnanosti mají vždy 

ženy a to nejen v okrese Opava, ale v celé ČR (tab. č.5). 

 

 

okres Opava ČR 
období 

muži ženy celkem muži ženy celkem 

leden  9,6 12,7 10,9 6,8 9,4 7,9 

únor 9,5 12,2 10,7 6,6 9,1 7,7 

březen 8,8 11,8 10,1 6,2 8,7 7,3 

duben 7,9 11,4 9,4 5,6 8,3 6,8 

květen 7,3 11,1 8,9 5,2 8,0 6,4 

červen 7,0 10,9 8,7 5,0 8,0 6,3 

Tab.č.5: Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v okrese Opava a celé ČR v první 

polovině roku 2007 (v %) 

 

 

ÚPO ke dni 30.6.2007 evidoval celkem 8 113 osob hledajících zaměstnání, což 

bylo o 1 944 uchazečů méně než na konci roku 2006 a o 2 833 méně než v prosinci 

2005. Tato hodnota byla na nejnižší úrovni od dubna 2001. 

I přesto tento dosavadní velmi příznivý vývoj však okres Opava i většina dalších 

okresů Moravskoslezského kraje patří k nejvíce nezaměstnaností postiženým oblastem. 
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Graf č.8: Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Opava a v celé ČR v prvním 

pololetí roku 2007 

 

 

V polovině roku 2007 se tedy nacházela míra nezaměstnanosti okrese Opava na 

letošním minimu 8,7%. Následně uvádím tabulku, kde je uveden vývoj míry 

nezaměstnanosti a počtu uchazečů v půlročních intervalech v minulých letech. 

 

 

  31.12.2004 30.6.2005 31.12.2005 30.6.2006 31.12.2006 30.6.2007 

uchazeči 11064 10190 10946 9779 10057 8113 
míra 

nezaměstnanosti 
(%)  

11,3 10,6 11,5 10,2 10,4 8,7 

Tab.č.6: Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů v okrese Opava 

v půlročních intervalech (16) 

 

 

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v okrese za rok 2006 dosáhla 

10,66%, přičemž v roce 2005 byla průměrná hodnota 11,11%. I když je tato hodnota 

stále výrazně nadprůměrná v rámci celé ČR, je z tabulek č 5 a č.6 patrné, že se daří míru 

nezaměstnanosti neustále úspěšně snižovat.  

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo v průběhu roku 2006 4,1% - 

7,9% uchazečů nedosažitelných tzn. zhruba 400 až 900 osob. Hlavním důvodem byla 

především pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny. 
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3.3.2 Nezaměstnanost podle vzdělání 

Největší skupinu z hlediska vzdělání tvoří v okrese Opava dlouhodobě uchazeči 

se středním odborným vzděláním bez maturity s výučním listem. V evidenci ÚPO jich 

je vedeno bezmála polovina ze všech registrovaných. V roce 2006 však došlo k poklesu 

jejich počtu o 441, přičemž nepatrně se také snížil jejich podíl na celkovém stavu 

uchazečů (o 0,3 procentního bodu). 

K nejméně početným skupinám potom patří uchazeči s doktorským vzděláním 

a zároveň osoby bez vzdělání a s neúplným základním vzděláním. Počet těchto 

zaevidovaných osob se průběhu let nijak zvlášť nemění. 

Celkově vzdělanostní struktura uchazečů se meziročně mění jen v desetinách 

procent, vetší rozdíly nastávají pouze v pololetních údajích (především z důvodů 

sezónnosti prací a s tím související profese, nejčastěji ve stavebnictví, zemědělství 

a lesnictví). 

Z tabulky č. 7 lze konstatovat, že vývoj ve všech vzdělanostních kategoriích 

okresu Opava má zlepšující se tendenci, i když u některých skupin jen nepatrně. 

 

 

druh 
vzdělání 

bez 
vzdělání 

neúplné 
zákl. 

vzděl. 

základní 
vzdělání 

nižší 
stř. 

vzdělání 

nižší 
stř. odb. 
vzdělání 

stř. 
odb. 

vzděl. 
s 

výuč. 
listem 

stř. a 
stř. 
odb. 
vzd. 
bez 
mat. 

a 
výuč. 
listu 

ÚSV 
ÚSO s 

vyuč.l. a 
maturitou  

ÚSO 
s 

mat. 
bez 

vyuč. 
listu 

vyšší 
odb. 

vzdělání 

bakalářské 
vzdělání 

VŠ 
doktor. 
vzdělání 

31.12.2004 22 11 2906 9 345 4960 74 337 538 1486 41 35 295 5 

30.6.2005 22 10 2808 7 290 4500 70 321 441 1371 40 38 267 5 

31.12.2005 20 13 2862 8 333 4934 77 307 544 1483 46 46 267 6 

30.6.2006 20 15 2672 10 281 4252 70 302 459 1343 27 48 273 7 

31.12.2006 17 13 2662 8 309 4493 78 279 497 1373 40 45 237 6 

30.6.2007 19 12 2372 8 199 3484 68 242 366 1069 12 34 223 5 

Tab.č.7: Vývoj vzdělanostní struktury všech uchazečů v okrese Opava (16) 
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druh 
vzdělání 

bez 
vzdělání 

neúplné 
zákl. 

vzděl. 

základní 
vzdělání 

nižší 
stř. 

vzdělání 

nižší 
stř. odb. 
vzdělání 

stř. 
odb. 

vzděl. 
s 

výuč. 
listem 

stř. a 
stř. 
odb. 
vzd. 
bez 
mat. 

a 
výuč. 
listu 

ÚSV 
ÚSO s 

vyuč.l. a 
maturitou  

ÚSO 
s 

mat. 
bez 

vyuč. 
listu 

vyšší 
odb. 

vzdělání 

bakalářské 
vzdělání 

VŠ 
doktor. 
vzdělání 

31.12.2004 17 4 1519 2 168 2024 67 226 232 921 27 24 131 1 

30.6.2005 16 4 1506 2 158 2051 65 218 215 842 27 24 122 1 

31.12.2005 15 5 1502 2 164 2160 71 214 258 926 30 23 115 2 

30.6.2006 14 4 1472 5 150 1986 66 214 231 839 17 31 111 2 

31.12.2006 12 2 1458 4 159 2000 73 194 274 881 29 30 104 2 

30.6.2007 13 3 1321 4 119 1692 63 171 215 685 8 22 102 3 

Tab.č.8: Vývoj vzdělanostní struktury uchazečů v okrese Opava – žen (16) 

 

 

3.3.3 Nezaměstnanost podle věku 

Věková struktura uchazečů se ve sledovaném období nijak zvláště rychle 

nemění. Nejhorší situace je dlouhodobě u mladých lidí ve věku mezi 20 – 24 lety. Patří 

sem většinou absolventi, buď středních škol, kteří si ještě nenašli stálou práci nebo 

z části i čerství absolventi vysokých škol. V roce 2006 představovali 14,6% z celkového 

počtu uchazečů.  

Stejně jako nezaměstnanost z hlediska vzdělání, má i tato zlepšující se tendenci. 

Kromě osob starších 55 let a osob do 19ti let došlo průběhu sledovaného období 

k znatelnému poklesu počtu uchazečů (viz tab. č. 9). Nejhůř je na tom skupina uchazečů 

nad 60 let, která profituje zejména z důvodu prodlužující se délkou odchodu do 

starobního důchodu. Z tohoto důvodu se neustále zvyšuje průměrný věk uchazečů. 

V průběhu 2,5 let se zvýšil téměř o 4 roky na 40,5 let. 

 

 

věk 
do 
19 

z 
toho 
do 
18 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

nad 
65 

Průměrný 
věk 

31.12.2004 717 93 1944 1389 1201 1005 1098 1322 1477 814 95 2 36,6 

30.6.2005 470 92 1554 1220 1183 950 1075 1244 1475 898 120 1 38,4 

31.12.2005 625 81 1681 1294 1253 1025 1102 1278 1543 1020 124 1 38,2 

30.6.2006 394 71 1420 1131 1140 907 1046 1135 1443 1016 146 1 39,1 

31.12.2006 527 70 1462 1114 1201 915 1042 1084 1432 1125 153 2 38,9 

30.6.2007 269 67 990 842 969 747 829 930 1310 1053 174 0 40,5 

Tab.č.9: Věková struktura uchazečů v okrese Opava – celkem (16) 
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věk 
do 
19 

z 
toho 
do 18 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

nad 
65 

Průměrný 
věk 

31.12.2004 320 44 796 680 699 569 612 668 748 259 11 1 36,6 

30.6.2005 216 47 684 639 740 581 614 667 785 316 8 1 38,1 

31.12.2005 314 38 747 649 734 583 625 663 814 347 10 1 37,8 

30.6.2006 185 32 683 569 715 568 627 624 776 379 15 1 38,6 

31.12.2006 239 29 716 562 725 561 615 584 755 448 15 2 38,4 

30.6.2007 120 26 498 455 620 486 521 527 728 448 18 0 39,8 

Tab.č.10: Věková struktura uchazečů v okrese Opava – ženy (16) 

 

 

3.3.4 Nezaměstnanost podle délky evidence 

Mezi faktory, které ovlivňují délku nezaměstnanosti, patří především zájem 

uchazečů o práci, ochota přizpůsobit se současným podmínkám regionálního trhu práce, 

dosažené vzdělání, věk, pohlaví, zdravotní stav a místo bydliště.  

Z tabulky č. 11 je patrné, že největší problém v okrese Opava je s dlouhodobou 

nezaměstnaností nad 24 měsíců. Po ní hned se zaměstnaností do 3 měsíců, která však na 

tom je o poznání lépe. 

Průměrná délka evidence u evidovaných uchazečů, tj. doba od začátku evidence 

do data zkoumání, se každoročně zvyšuje. Na konci roku 2006 to bylo 694 dnů, což je 

asi 23 měsíců. Když srovnám stejnou situaci s koncem roku 2005, zjistím, že doba 

evidence v roce 2005 byla o 50 dnů kratší.  

Průměrná délka nezaměstnanosti uchazečů počítaná od data zařazení do 

evidence do data vyřazení z evidence se na konci roku 2006 zvýšila oproti konci roku 

2005 o 18 dnů na 324 dnů, tedy přibližně 10 měsíců. Rozdíl mezi pohlavími byl 

zanedbatelný.  
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délka 
evidence 

 do 3 
měsíců 

 3-6 
měsíců 

 6-9 
měsíců 

 9-12 
měsíců 

 12-24 
měsíců 

nad 24 
měsíců 

celková 
evidence v tis. 

dní 

průměrná 
délka evid. ve 

dnech 

31.12.2004 2940 1791 963 703 1745 2922 6635 600 
30.6.2005 2037 1593 1159 865 1575 2961 6763 664 
31.12.2005 2610 1863 999 765 1700 3009 7046 644 
30.6.2006 1926 1501 961 877 1577 2937 7004 716 
31.12.2006 2444 1658 870 692 1530 2863 6982 694 
30.6.2007 1578 1320 744 659 1253 2559 6310 778 

Tab. č. 11: Celková nezaměstnanost v okrese Opava podle délky evidence od 

začátku evidence do data zkoumání (16) 

 

 

 

délka 
evidence 

 do 3 
měsíců 

 3-6 
měsíců 

 6-9 
měsíců 

 9-12 
měsíců 

 12-24 
měsíců 

nad 24 
měsíců 

celková 
evidence v tis. 

dní 

průměrná 
délka evid. ve 

dnech 

31.12.2004 1155 916 526 391 981 1394 3246 605 
30.6.2005 993 852 553 469 895 1489 3356 639 
31.12.2005 998 1014 556 442 927 1550 3557 648 
30.6.2006 966 722 469 525 911 1549 3574 695 
31.12.2006 1022 898 474 373 908 1547 3648 699 
30.6.2007 760 724 397 376 749 1415 3332 754 

Tab. č. 12: Nezaměstnanost v okrese Opava podle délky evidence od začátku 

evidence do data zkoumání – ženy (16) 

 

 

3.3.5 Nezaměstnanost cizinců 

Trh práce v ČR se stává od vstupu do EU pro cizince stále atraktivnějším. Čím 

dál tím nižší míra nezaměstnanosti v rámci ČR a větší poptávka po určitých oborech 

nutí stále více zaměstnavatelů hledat zaměstnance v jiných zemích než České republice. 

Z členských zemí EU u nás nejčastěji pracují občané ze Slovenska a Polska, méně 

atraktivní už je potom trh práce v České republice pro občany ekonomicky vyspělejších 

členských států EU. 

V okrese Opava od vstupu České republiky do EU ÚPO zaznamenal změnu 

skladby cizích státních příslušníků zařazených do jednotlivých kategorií. Zatímco 

v kategorii cizinců s pracovním povolením jejich počet nadále mírně klesá, v kategorii 

cizinců s trvalým pobytem a občanů EU/EHP se naopak jejich počet každým rokem 

zvyšuje. Velký podíl na této skutečnosti mají také cizí státní příslušníci, kteří zde dříve 



 52 

pobývali na základě pracovního povolení, ale po obdržení povolení k trvalému pobytu 

se zde, i se svými rodinami, usadili natrvalo. 

K 31.12.2006 v okrese Opava pracovalo celkem 19 cizích státních příslušníků, 

kteří k výkonu práce potřebovali povolení k zaměstnání. Na rozdíl od roku 2005 se 

jejich počet snížil a to o 37%. U občanů EU/EHP naopak došlo k nárůstu o 17%. Ještě 

více se pak zvýšil počet v kategorií cizinců ze zemí mimo EU s trvalým pobytem. 

Konkrétně jde o více než polovinu.   

V průběhu roku 2006 ÚPO přijal celkem 26 individuálních žádostí cizinců 

o pracovní povolení (viz tab. č. 13). Předmětem 14 z nich bylo prodloužení pracovního 

povolení, jedna žádost byla vyřizována pro stážistu a jedna pro společníka právnické 

osoby plnicího běžné úkoly. Všechny žádosti s výjimkou jedné byly vyřízeny kladně, 

jelikož se jednalo o profese, které by zaměstnavatelé jen velmi obtížně obsazovali 

českými uchazeči o zaměstnání. 

 

 

ukazatel 2005 2006 

počet žádostí zaměstnavatelů o získávání cizích st. 
příslušníků 

16 7 

počet udělených povolení získávat cizí st. příslušníky  16 6 

počet přijatých individuálních žádostí 37 26 

počet udělených povolení 34 25 

počet platných povolení ke konci období 30 19 

Tab. č. 13: Žádosti a udělená povolení cizím státním příslušníkům v okrese Opava 

(ÚPO) 

 

 

U cizinců s pracovním povolením se v naprosté většině jedná o profese 

vyžadující vedle odpovídajícího stupně vzdělání také speciální znalosti či dovednosti. 

Kupříkladu se jedná zpravidla o výkonné umělce (Slezské divadlo Opava), 

vysokoškolské učitele, lektory cizích jazyků, vedoucí pracovníky (management), 

kuchaře národních kuchyní a svářeče. 
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stát stav k 31.12.2005 
stav k 

31.12.2006 

Slovensko 183 204 
Polsko 36 44 

Bulharsko 11 10 
Vietnam 8 10 

Ukrajina 10 6 
Rusko 6 6 

Bělorusko 7 4 

ostatní 28 47 

celkem 289 331 

Tab. č. 14: Cizinci podle státní příslušnosti zaměstnaní v okrese Opava (ÚPO) 

 

 

K 31.12.2006 byl celkový počet zaměstnaných cizích státních příslušníků 331, 

přičemž se meziročně zvýšil o 42 osob. Nejvyšší zastoupení mezi cizinci vedou Slováci 

62%), poté Poláci (13%) a nakonec Bulhaři spolu s Vietnamci. 

 

 

3.3.6 Nezaměstnanost problémových skupin 

Nejvíce ohroženy nezaměstnaností jsou z ekonomicky aktivních obyvatel 

z okresu Opava pouze některé skupiny uchazečů. Vyznačují se stabilně vysokým 

podílem na dlouhodobé nezaměstnanosti, případně se jedná o skupiny s vysokou 

nezaměstnaností. Jsou vymezeny stupněm a oborem vzdělání, věkem, zdravotním 

stavem, odbornou praxí, místem bydliště a dopravní dostupností, ale také například 

rodinnou situací. 

Z hlediska uplatnění na trhu práce existují, stejně jako v dřívějších letech, tyto 

problémové skupiny: 

 

• starší osoby – uchazeči ve věku nad 50 let 

• osoby se zdravotním postižením 

• uchazeči s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 

• ženy 

• uchazeči do dvou let po ukončení přípravy na povolání 

 



 54 

Jednání s některými z těchto uchazečů probíhají velmi komplikovaně, jelikož 

v této skupině zůstává i větší část nezaměstnaných, kteří pracovat nechtějí. Zároveň 

v případě kumulace handicapů jsou tyto skupiny při současné poptávce po pracovní síle 

prakticky nezaměstnatelné.  

 

Uchazeči nad 50 let 

Kategorie osob starších 50 let jsou dlouhodobě problémovou skupinou. Často se 

tito lidé zaměstnavatelům jeví jako neperspektivní vzhledem k menší adaptabilitě, 

flexibilitě, nižší úrovni počítačových dovedností, znalostí cizích jazyků apod. Tito 

uchazeči často také ztrácejí motivaci k hledání nového pracovního uplatnění. 

Z dlouhodobějšího hlediska u těchto osob dochází k neustálému nárůstu 

nezaměstnanosti. Tuto skutečnost dokládá i neustále se zvyšující průměrný věk 

uchazečů (viz tabulka č. 9). Je to dáno především prodlužující se délkou odchodu do 

starobního důchodu. 

 

 

 

věk 50-54 55-59 60-64 nad 65 celkem 

31.12.2004 1477 814 95 2 2388 
30.6.2005 1475 898 120 1 2494 
31.12.2005 1543 1020 124 1 2688 
30.6.2006 1443 1016 146 1 2606 
31.12.2006 1432 1125 153 2 2712 

30.6.2007 1310 1053 174 0 2537 

Tab.č.15: Počet nezaměstnaných v okrese Opava nad 50 let věku (16) 

 

 

Osoby se zdravotním postižením 

Počet nezaměstnaných osob se zdravotním postižením OZP se za posledních 

sedm let poprvé výrazněji snížil a k 30.6.2007 představoval 14,1% z celkového počtu 

nezaměstnaných. I přesto ale ve struktuře uchazečů, jejichž celkový meziroční úbytek je 

výraznější, se tento mírný pokles neodrazil a jejich podílové zastoupení na celkovém 

počtu uchazečů se ještě zvýšilo. 

Z úhrnného počtu osob se zdravotním postižením v roce 2006 převažovaly 

osoby částečně invalidní, kterých bylo evidováno více než 80%. ÚPO také evidoval 246 

osob zdravotně znevýhodněných a 5 osob plně invalidních. 
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OZP 

31.12.2004 1447 

30.6.2005 1429 

31.12.2005 1469 

30.6.2006 1464 

31.12.2006 1423 

30.6.2007 1357 

Tab.č.16: Počet nezaměstnaných osob v okrese Opava se zdravotním postižením 

(16) 

 

 

Uchazeči s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 

Ke konci roku 2006 bylo evidováno ÚPO 2 692 uchazečů se základním 

vzděláním popř. bez vzdělání. Oproti prosinci 2005 byl počet těchto uchazečů nižší 

o 203 osob. I přes mírný pokles  však bylo  v evidenci na konci roku 2006 více než 26% 

uchazečů s nejnižším vzděláním. Z hlediska profesí pro tyto uchazeče se jedná 

především o místa řidičů a pomocných dělníků do výroby. 

 

 

Dlouhodobě nezaměstnaní 

Charakteristickým rysem dlouhodobé nezaměstnanosti je kumulace a prolínání 

sociálních a individuálních handicapů. K nejvíce postiženým skupinám dlouhodobou 

nezaměstnaností patří příslušníci etnických menšin, osoby s osobními a sociálními 

handicapy včetně zdravotně postižených a uchazeči s nedostatečnou pracovní motivací. 

Nejvíce tento druh  nezaměstnanosti ovlivňuje nezájem ze strany zaměstnavatelů 

o některé skupiny osob. Rovněž má na dlouhodobou nezaměstnanost velký vliv nezájem 

těchto uchazečů o málo placená místa, jejich chybějící praxe, nízká kvalifikace a často 

nezájem o práci vůbec. 

Důsledkem této nezaměstnanosti je potom vyřazení z pracovního procesu, což 

má za následek nejen ztrátu pracovních návyků, ale i kvalifikace a také sociální izolaci. 

Počet dlouhodobě nezaměstnaných (délka evidence nad 6 měsíců) evidoval ÚPO 

ke dni 30.6.2007 celkem 5215. Poprvé došlo ve zkoumaném období k výraznějšímu 

poklesu. Ještě na konci roku 2006 to bylo 5 955, tzn., že dlouhodobá nezaměstnanost se 

podílela na nezaměstnanosti 59,2%. (Tab. č. 17) 
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Období 
 do 3 

měsíců 
 3-6 

měsíců 
nad 6 

měsíců 

31.12.2004 2940 1791 6333 
30.6.2005 2037 1593 6560 
31.12.2005 2610 1863 6473 
30.6.2006 1926 1501 6352 
31.12.2006 2444 1658 5955 

30.6.2007 1578 1320 5215 

Tab.č.17: Srovnání dlouhodobě nezaměstnaných a ostatních uchazečů v okrese 

Opava (16) 

 

 

Uchazeči do dvou let po ukončení přípravy na povolání – absolventi 

a mladiství 

Absolventi škol a mladiství patří také do skupiny problémových uchazečů 

o zaměstnání, a to hlavně kvůli tomu, že nemají dostatečnou praxi a zkušenosti. Nejvíce 

je tato skupina ovlivněna celkovou úrovní nezaměstnanosti, ekonomickým vývojem 

v předchozích letech a cyklem školního roku. 

Nezaměstnanost mladistvých silně závisí na ročním období. Tradičně nejvyšší 

bývá v měsících září a říjnu, kdy se hlásí řada absolventů, kterým se po skončení 

školního roku nepodařilo v průběhu prázdnin najít vhodné pracovní uplatnění. 

V podzimních měsících navíc na úřad přicházejí ti, kteří nebyli přijati k dalšímu studiu.  

Z celkového hlediska dle tabulky č.18 lze ale zjistit, že v meziročním srovnání 

počet absolventů a mladistvích ucházejících se o práci v okrese Opava stále klesá. 

 

 

Absolventi a mladiství 

31.12.2004 1208 

30.6.2005 773 

31.12.2005 1043 

30.6.2006 669 

31.12.2006 880 

30.6.2007 413 

Tab.č.18: Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvích v okrese Opava (16) 
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3.4 Aktivní politika zaměstnanosti – APZ 

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění 

maximálně možné úrovně zaměstnanosti. APZ zabezpečují Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR a úřady práce. Podle situace na trhu práce spolupracují při její 

realizaci s dalšími subjekty. 

APZ je financována z prostředků státního rozpočtu a hospodaření s těmito 

účelově určenými prostředky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čerpání příspěvků na APZ v jednotlivých letech je limitováno přiděleným rozpočtem 

ÚPO. Příspěvky nelze poskytovat organizačním složkám státu a státním příspěvkovým 

organizacím. Na příspěvky z rozpočtu APZ není právní nárok. ÚPO je může 

zaměstnavateli poskytnout v přiznané výši jen na základě písemné dohody. 

 

Mezi nástroje, jimiž je APZ realizována, patří: 

• společensky účelná pracovní místa (SÚPM)  

• překlenovací příspěvek  

• veřejně prospěšné práce (VPP)  

• příspěvek na dopravu zaměstnanců  

• příspěvek na zapracování  

• investiční pobídky 

• rekvalifikace  

• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program  

 

 

Celý průběh roku 2006 se vyznačoval značným zájmem žadatelů o získání 

příspěvků poskytovaných v rámci APZ. ÚPO hospodařil v průběhu roku 2006 s částkou 

55 mil. Kč. Avšak vzhledem k vysokému zájmu zaměstnavatelů o poskytnutí příspěvku 

APZ a rovněž vysokému zájmu uchazečů získat příspěvek pro zahájení samostatného 

podnikání bylo zřejmé, že i přes provedená opatření přidělené finanční částky 

prostředky nebudou stačit. Proto ÚPO využil možnosti navýšení svého rozpočtu a na 

základě žádosti byla tato částka na APZ navýšena o dalších 15,5 mil. Kč. Celkový 

rozpočet na aktivní politiku zaměstnanosti se tím pádem navýšil na konečných 

70,5 mil. Kč. 
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Pro rok 2007 je na aktivní politiku zaměstnanosti stanoven rozpočet ve výši 

45 mil. Kč., přičemž možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím cílených 

programů v tomto roce nebyla jistá. Nakonec ÚPO požádal o dodatečné navýšení 

rozpočtu APZ. Na základě žádosti obdržel v dubnu dalších 6,8 mil. Kč. I přes toto 

navýšení však má k dispozici o téměř 19 mil. Kč. méně než v minulém roce. Z tohoto 

důvodu přistoupí ÚPO ke zpřísnění kritérií pro poskytování jednotlivých příspěvků 

včetně snížení jejich finanční výše. Podporováni budou především uchazeči nad 50 let 

věku, osoby se zdravotním postižením, uchazeči do 25 let věku a uchazeči evidováni 

déle než rok. 

 

3.4.1 Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

 

a) SÚPM zřizována zaměstnavateli s příspěvkem úřadu práce 

ÚPO obdržel v prvním pololetí roku 2007 celkem 47 žádostí o příspěvek 

k částečné úhradě nákladů na zřízení nových SÚPM. Z těchto 47 žádostí bylo po 

projednání v posuzovací komisi 13 žádostí zamítnuto. Zbývající žádosti byly schváleny 

k realizaci a se zaměstnavateli uzavřeno 34 dohod (tab. č. 19). Následně se zřídilo 37 

nových společensky účelných pracovních míst. Na zřízení těchto SÚPM se vyplatila 

k 30.6.2007 částka v celkové výši 2 105 tis. Kč. 

Ve srovnání s pololetím v roce 2006 bylo letos více podaných žádostí (+3), 

a zároveň i více uzavřených dohod (+4). I přesto však počet nově zřízených společensky 

účelných míst poklesl o 14. Pokles je důsledek skutečnosti, že zaměstnavatelé v rámci 

poskytování této formy příspěvku uzavírali, až na výjimky, dohody na zřízení pouze 

jednoho nového místa, zatímco v loňském roce zřizovali zaměstnavatelé v rámci jedné 

dohody nezřídka i více nových míst.  

Z hlediska profesí vzniklo nejvíce těchto míst pro pomocné dělníky v dřevařské 

a strojírenské výrobě (16), pro pracovníky v administrativě (8) a pro profesi prodavač, 

prodavačka (5). 
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1. pololetí 
ukazatel 

2007 2006 2005 2004 

počet podaných žádostí 47 44 53 58 

počet uzavřených dohod 34 30 37 43 

počet nově zřízených míst 37 51 48 62 

celková finanční částka v tis. 
Kč 2 105 2 670 2 880 4 660 

průměrná výše příspěvku 
na 1 zřízené SÚPM v tis. Kč 56,9 52,4 60 75,2 

Tab.č.19: Společensky účelná pracovní místa zřizována zaměstnavateli 

s příspěvkem ÚPO v tis. Kč)(16) 

 

 

b) SÚPM vyhrazená zaměstnavateli s příspěvkem úřadu práce 

V průběhu ledna až června roku 2007 bylo uzavřeno 188 dohod o poskytnutí 

příspěvku na společensky účelná pracovní místa vyhrazená zaměstnavateli s příspěvkem 

úřadu práce. Ve srovnání s rokem 2006 klesl tento počet o 122, přičemž hlavním 

důvodem je kratší doba poskytování příspěvků a snížení poskytované částky. 

Při schvalování žádostí se stejně jako v minulých letech přihlíželo zejména 

k délce evidence uchazečů o zaměstnání, jejich věku, zdravotnímu stavu a vzdělání. 

V závislosti na těchto kritériích ÚPO poskytoval ke mzdě nejčastěji příspěvek 2 000 – 

4 000 Kč po dobu 3 – 6 měsíců. Zvýšená péče tím pádem byla věnována především 

osobám starším 50 let, uchazečům mladším 25 let a osobám se zdravotním postižením. 

Výdaje v celkové výši dosáhly hodnoty za první pololetí 2007 částky 3 794,9 tis. Kč. 

Struktura obsazovaných profesí podle kvalifikace zaměstnání se proti dřívějším 

letům výrazně nezměnila. Nejvíce dohod se uzavřelo u profese administrativní 

pracovník (26), řemeslník a opravář strojů (20) a kuchař a číšník (14). 

 

 

c) SÚPM – osoby samostatně výdělečně činné 

O příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro výkon 

samostatné výdělečné činnosti podalo v průběhu prvního pololetí roku 2007 žádost 

celkem 97 uchazečů. Po projednání bylo uzavřeno 78 dohod se závazkem občana 

vykonávat SVČ nejméně po dobu jednoho roku. Dohromady tyto příspěvky činily 2 785 
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tis. Kč, přičemž výše poskytnutých příspěvků se pohybovala v rozmezí od 15 tis. Kč. do 

70 tis. Kč.  

 

 

3.4.2 Veřejně prospěšné práce (VPP) 

V roce 2006 se poprvé zřizovala místa pro veřejně prospěšné práce v kombinaci 

krátkodobým zaměstnáním, kde krátkodobým zaměstnáním je myšleno zaměstnání 

zprostředkované úřadem práce nejdéle na dobu 3 měsíců. Pro uchazeče zde není 

překážkou být souběžně evidován v registru úřadu práce. Tato kombinace je však 

možná pouze v případě, že se jedná o výkon práce v rozsahu několika dnů ze zvláštních 

důvodů – havárie, následky živelných pohrom, nárazové práce, které nesnesou odkladu 

apod. Této možnosti VPP v kombinaci s krátkodobým zaměstnáním bylo využito 

především v zimním období na odstranění sněhových kalamit sedmi zaměstnavateli 

a pracovalo zde 25 uchazečů o zaměstnání. 

V průběhu ledna až června roku 2007 bylo úkolem stejně jako v minulých letech 

na veřejně prospěšné práce umísťovat předně dlouhodobě nezaměstnané, tj. uchazeče 

evidované déle jak 12 měsíců, dále osoby se zdravotním postižením, starší 50 let 

a osoby, které potřebují zvláštní pomoc. Jedna z podmínek pro umístění vhodných 

uchazečů byla, že takto umístěný uchazeč nepracoval v posledních 12 měsících u stejné 

organizace. 

Za první pololetí 2007 bylo vytvořeno 138 pracovních míst vyhrazených pro 

VPP (graf č. 9). Proti srovnatelnému období roku 2006 je to o 64 míst méně. Výše 

příspěvku je letos stanovena na 6 000 Kč/na osobu a měsíc, zvýšené částky ve výši 

8 000 Kč/na osobu a měsíc byly uplatňovány u uchazečů z problémových skupin. 

Celkové výdaje na úhradu VVP byly vyčísleny na částku 3 793,45 tis. Kč. 
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Graf č.9: Vývoj počtu vytvořených míst  z hlediska veřejně prospěšných prací 

v okrese Opava  (ÚPO) 

 

 

3.4.3 Rekvalifikace 

 

a) Rekvalifikace zaměstnanců 

V průběhu ledna až června 2007 bylo v okrese Opava uzavřeno 37 dohod 

o rekvalifikaci zaměstnanců. Tyto dohody se uzavřely se 23 zaměstnavateli, přičemž 

nebylo výjimkou, že zaměstnavatelé využívali tento nástroj APZ opakovaně. Z tabulky 

č. 20 je patrné, že oproti stejnému období minulého roku došlo ke skoro 100% nárůstu 

zaměstnanců zařazených do rekvalifikací. Rovněž výrazně stouply i průměrné náklady 

na jednoho rekvalifikovaného zaměstnance a to o 2 677 Kč, přičemž celkové náklady 

narostly až na částku 948 836 Kč.  

Nejčastěji se z celkové ceny rekvalifikačního kurzu úhrada pohybovala 

v rozmezí 40 – 100%. Při stanovení výše úhrady bral ÚPO v úvahu hlavně procesní 

zaměření kurzu, uplatnitelnost profese na trhu práce, ale i konkrétního zaměstnance, zda 

nespadá do kategorie osob se zvýšenou péčí. 

Ze strukturálního hlediska bylo rekvalifikováno v první polovině roku 2007 

celkem 14 zaměstnanců do oblasti administrativních profesí, zbývající kurzy byly 

směřovány do dělnických profesí v průmyslu, zemědělství a služeb. 
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u k a z a t e l 
1. pololetí 

2007 
2006 

1. pololetí 
2006 

2005 2004 

počet zaměstnavatelů 23 34 23 29 32 

počet zaměstnanců 
zařazených do 

rekvalifikací 
92 85 47 60 72 

rekvalifikaci ukončilo 
celkem 

74 63 45 55 72 

z toho: úspěšně 74 62 44 54 71 

náklady na rekvalifikace 
dle uzavřených dohod 

(Kč) 
948 836 657 159 358 890 445 961 700 126 

průměrné náklady na 1 
zaměstnance (Kč) 

10 313 7 731 7 636 7 433 9 724 

Tab.č.20: Vývoj počtu rekvalifikovaných zaměstnanců v okrese Opava (ÚPO) 

 

 

b) Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 

Ke 30.6.2007 zařadil ÚPO od počátku roku do rekvalifikací celkem 601 

účastníků (tab. č. 21). Z tohoto množství bylo 423 zájemců a uchazečů zařazeno do 

rekvalifikací hrazených z prostředků APZ a 178 uchazečů zařazeno do projektů ESF. 

Právě z důvodu cíleného výběru vhodných uchazečů do grantových a národních 

projektů ESF došlo oproti stejnému období minulého roku ke snížení počtu uchazečů 

zařazených do rekvalifikačních kurzů APZ o 89, tzn. pokles o 12,9%. Výběr vhodných 

účastníků do projektů ESF byl zahájen už v roce 2005. Z tabulky č. 21 je potom zřejmé, 

že v roce 2006 došlo oproti roku 2005 k mnohonásobnému nárůstu počtu účastníků 

zařazených do rekvalifikačních projektů ESF.  

V průběhu první poloviny roku 2007 ÚPO zároveň zařadil i 7 zájemců 

zaměstnání. Jednalo se většinou o ženy na rodičovské dovolené. Tento zájem se 

orientoval na rekvalifikace v oblasti služeb. 
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položka 
1. 

pololetí 
2007 

2006 
1. 

pololetí 
2006 

2005 2004 

zařazeno do 
rekvalifikace –
projekty ESF 

178 184 35 19 - 

zařazeno do 
rekvalifikací celkem 

601 1257 690 1433 1918 

z toho: zájemců o 
zaměstnání 

7 16 11 10 - 

zařazeno do 
rekvalifikace 

z programu Phare 2003 
- 34 34 22 - 

Tab.č.21: Vývoj počtu rekvalifikovaných uchazečů o zaměstnání a zájemců 

o zaměstnání (ÚPO) 

 

 

3.4.4 Chráněné pracovní dílny a pracovní místa 

Na ÚPO byla podána v prvním pololetí 2007 pouze 1 žádost na vytvoření 3 

pracovních míst v chráněné pracovní dílně. Žádost byla komisí zamítnuta. Důvodem pro 

zamítnutí byly zejména omezené možnosti rozpočtu pro rok 2007, kdy objem 

přidělených finančních prostředků pro rok 2007 je nižší proti roku 2006, zčásti pak bylo 

přihlídnuto také k faktu, že zaměstnavatel již v minulých letech několikrát žádal 

o poskytnutí tohoto příspěvku a jeho žádostem bylo vždy vyhověno.  

Pro srovnání – v 1.pololetí 2006 byly uzavřeny 4 dohody na vytvoření 4 

pracovních míst v chráněné pracovní dílně, a to v objemu 280 000 Kč. 

O příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením požádala v prvním pololetí roku 2007 jedna uchazečka o zaměstnání - osoba 

zdravotně postižená, pobírající částečně invalidní důchod, která se rozhodla vykonávat 

samostatnou výdělečnou činnost. Poskytnuta ji byla částka ve výši 60 000 Kč. 
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Struktura výdajů na APZ a PPZ v okrese Opava (v tisících Kč) 

 

 

nástroj APZ rozpočet 
čerpání 
pololetí 

% 
čerpání 

počet 
zařazených 

osob 

počet 
vytvořených 

míst 

 SÚPM - SVČ 6 000 2 785 46,4 78 78 
 SÚPM 18 253 5 900 32,3 303 225 
 VPP 9 000 3 793 42,1 136 138 

 rekvalifikace 9 800 4 422 45,1 601  - 

 NPP, PP, PD, 
PZ 950 594 62,5 88 -  

 CHPM, 
CHPD 7 717 3 488 45,2 14 1 

 semináře, 
inf. mater., 

atd. 
35 2 5,7  - -  

 na služby k 
projektům z 

ESF 
- - -  -  - 

ostatní 2 519 - -  -  - 

 celkem  54 274 20 984 38,7 1 220 442 

Tab.č.22: Struktura výdajů na APZ v okrese Opava za 1. pololetí roku 2007 

(v tis. Kč)(ÚPO) 

 

 

V tabulce č. 22 je uvedena struktura výdajů, počet zařazených uchazečů 

a vytvořených pracovních míst podle nástrojů APZ v 1. pololetí roku 2007. Největší 

rozpočet byl na SÚPM vyhrazená zaměstnavateli a to 18 253 tis. Kč, dále pak na 

rekvalifikace, VPP  a nejméně na SÚPM pro výkon SVČ.  

V následující tabulce č. 23 jsou uvedeny výdaje na aktivní a pasivní politiku 

zaměstnanosti (PPZ) za sledované období a podíl APZ na celkové politice 

zaměstnanosti. Výdaje na APZ se ve sledovaném období z celoročního hlediska drží 

zhruba mezi 30 - 40% z celkové politiky zaměstnanosti. Srovnám-li pololetí tohoto 

a předchozího roku, zjistím že toto procento je nižší a to v rozmezí 20 – 25%. 
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období 
výdaje na 

APZ 
výdaje na PPZ celkem PZ 

podíl APZ 
na celkové 

PZ 

2003 66 848 124 470 191 318 34,9 
2004 79720 129066 208 786 38,2 
2005 72046 136661 208 707 34,5 

1. pol. 
2006 

25026 76632 101 658 24,6 

2006 70454 143033 213 487 33,0 
1. pol. 
2007 20984 76300 97 284 21,6 

Tab.č.23: Výdaje na APZ a PPZ v okrese Opava (v tis. Kč)(ÚPO) 

 

 

3.5 Souhrn nedostatků 

Nedostatky vyplývající s předchozí analýzy: 

• snížení počtu volných pracovních míst u vysokoškolského vzdělání 

a středního odborného vzdělání s maturitou v průběhu prvního pololetí roku 

2007 (tab. č. 4) 

• okres Opava se svými 7,6 uchazeči na 1 VPM patří k nejhůře postiženým 

okresům (v ČR je tento průměr 3 uchazeči na 1 VPM) (graf č.7.) 

• stále zhruba o 2 procenta vyšší míra nezaměstnanosti v rámci 

celorepublikového průměru (graf. č. 8) 

•  vyšší míra nezaměstnanosti žen (k 30.6.2007 o 2,2%) (tab. č. 5) 

• vysoký podíl uchazečů se základním vzděláním a uchazečů se středním 

odborným vzděláním s výučním listem (tab. č. 7) 

• neustále se zvyšující věk uchazečů o zaměstnání (z tab. č. 9 je vidět, že 

průměrný věk uchazečů se za 2,5 roku zvýšil téměř o 4 roky) 

• narůstající počet uchazečů nad 60 let věku z důvodu prodlužující se délky 

odchodu do starobního důchodů (tab. č. 9) 

• vysoký podíl uchazečů mezi 20 – 24 lety a nad 50 let (tab. č. 9) 

• vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných, přičemž nejvíce uchazečů je ze 

skupiny evidovaných nad 24 měsíců (tab. č. 11) 

• problémové skupiny uchazečů (osoby OZP, absolventi atd..) 



 66 

4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti 

 

Problematika nezaměstnanosti jako takové je velmi složitá a cestu k jejímu 

snížení hledají všechny ekonomiky ať už ve státech na vysoké ekonomické úrovni 

anebo v rozvojových zemích. Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti je v okrese 

Opava dosti vysoká, řešení nelze hledat pouze v aktivní politice zaměstnanosti, která je 

nástrojem jednotlivých úřadů práce vedoucí ke snížení nezaměstnanosti, ale angažovat 

se musí mnohem více subjektů, které teoreticky mohou být ke snížení nápomocny. 

Jedná se především o podnikatelé, investory, městské úřady, školské úřady a jiné státní 

instituce.  

Rovněž některé regiony v České republice jsou handicapovány nízkou 

kvalifikační úrovní a malou flexibilitou pracovních míst, omezeným trhem a špatnou 

infrastrukturou, rizikové jsou rovněž průmyslové regiony s nepříznivou ekonomickou 

strukturou. Některé z těchto oblastí patří k územím ohroženým nezaměstnaností již od 

počátku devadesátých let a jejich specifičnost z tohoto hlediska se navíc ještě 

prohlubuje. Uvedený vývoj vypovídá o problémech v odvětvové a kvalifikační struktuře 

pracovních sil, ale také v infrastruktuře příslušných území. Řešení této svízelné situace 

je proto dlouhodobou záležitostí, kterou nemohou vyřešit krátkodobé finanční dotace. 

Vzhledem k tomu, že z územního hlediska je nezaměstnanost nerovnoměrně 

rozprostřena, přičemž postupem doby se tato nerovnoměrnost zvýrazňuje a rovněž 

rozdíly mezi regionálními trhy práce se zvýrazňují jak ve struktuře pracovních sil, tak 

i ve velikosti a struktuře nabídky volných pracovních míst, nemusí se návrhy na 

zlepšení nezaměstnanosti v okrese Opava hodit na jiné regiony v České republice ať už 

s vyšší či nižší mírou nezaměstnanosti. 

Cílem této kapitoly budou návrhy k dosažení plné, produktivní a svobodně 

zvolené zaměstnanosti v okrese Opava. 

 

4.1 Legislativní změny 

 

I když ve většině zemí patří k hlavním prioritám schopnost tvorby strategie boje 

proti nezaměstnanosti na regionální úrovni, která pak dává základ zvládnutí 

nezaměstnanosti v národním měřítku, je dle mého názoru velmi důležité, aby se vláda 
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opírala o opatření, která jsou vymezená 4 pilíři politiky zaměstnanosti schválených 

Radou EU. Jedná se o tyto 4 body: 

 

V rámci pilíře 1 se jedná o zlepšování zaměstnatelnosti pracovní síly podporou 

upřednostňování aktivních preventivních opatření před poskytováním sociálních dávek, 

které příjemce bez uplatnění aktivizačních impulzů v řadě případů udržují v pasivitě. 

Nejlepším způsobem snižování dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti 

mladých osob je podpora rozvoje individuálních schopností, znalostí a motivace k práci 

nebo ke vzdělání. 

 

V rámci pilíře 2 jde o rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst, které závisí 

na konkurenceschopnosti a úspěchu podniku. Jedná se o vytvoření podmínek, které 

umožní zakládání nových podniků a stávajícím podnikům další růst a prosperitu. 

V souladu se svým programovým prohlášením bude vláda pokračovat v nezbytných 

strukturálních reformách, včetně reformy veřejných financí a daňové politiky. 

 

V pilíři 3 se jedná o podporu přizpůsobitelnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců 

reagovat na změny v poptávce po zboží a službách, které jsou předpokladem úspěšné 

ekonomiky a tím i dostatečného počtu pracovních míst. To platí na úrovní celé 

ekonomiky, jednotlivých odvětví, regionů, ale hlavně na úrovni jednotlivých podniků. 

 

V rámci pilíře 4 se jedná o posilování rovných příležitostí mužů a žen. Záměrem 

je dosáhnout společnosti, ve které by muži i ženy měli stejné příležitosti, práva 

i povinnosti ve všech důležitých aspektech života.  

 

Zásadní změnu přinesl zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zasadil se 

zejména o zpřísnění pravidel pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Zatímco do 

doby než byl zákon přijat, mohl uchazeč přijít o podporu pouze v případě nepřijetí 

nabízeného pracovního místa, po schválení už je těchto důvodů šest. O podporu může 

nezaměstnaný přijít například z důvodu, že nebude spolupracovat s úřadem práce, 

odmítne-li lékařské vyšetření, anebo například nepřijme nabídnutou veřejně prospěšnou 

práci. 

Rovněž si myslím, že bude přínosem zpřísnění zákona, který je v platnosti od 

1. ledna 2006. Usnadňuje prokazování černé práce při kontrolách prováděných 
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pracovníky úřadu práce, případně i jinými kontrolními orgány, které předávají svá 

zjištění úřadu práce. Konkrétně jde o to, že pokud kontroloři úřadů práce zjistí 

u zaměstnavatele uchazeče o zaměstnání, aniž by měl uzavřen nějaký pracovněprávní 

vztah, považují ho za zaměstnance nelegálního. Uchazeči jsou podle této novely povinni 

nástup do zaměstnání oznámit nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl 

sjednán jako den nástupu do zaměstnání. Do 8 pracovních dnů pak musí ÚP doložit 

vznik pracovněprávního vztahu. 

 

4.2 Rozvoj a investiční příležitosti okresu Opava  

 

Okres Opava spadá pod Moravskoslezský kraj, přičemž jeho součástí je 77 obcí. 

Cílem je vytvořit v této oblasti odpovídající podmínky pro přilákání větších investorů. 

Hlavním úkolem je především zabezpečení podmínek pro podnikání ve vybraných 

oblastech a posílení jejich hospodářského potenciálu, s čímž je spojeno vytváření 

nových pracovních příležitostí a také nemalé daňové odvody.  

Zároveň s rozvojem průmyslových zón by měla být řešena otázka dopravní 

obslužnosti tak, aby posléze vznikaly nové pracovní příležitosti. Následně uvádím 

důležité investiční zóny a příležitosti v okrese Opava, o jejichž využití dle mého názoru 

bude zájem:  

 

 

Průmyslová zóna Bolatice – U hřiště 

Průmyslová zóna nabízí 16 hektarů půdy vybavených nezbytnou technickou 

infrastrukturou bez ekologických zátěží. Pozemek je plně ve vlastnictví obce a má 

značnou podporu místních úřadů. Je to nejlépe připravená průmyslová zóna v okrese 

Opava. Výhodou je blízkost města Ostravy (25 km) a Opavy (20 km). K 1.1.2007 je již 

obsazeno cca 50 % plochy. Obec Bolatice se nachází v okrese Opava, přibližně 

uprostřed na cestě mezi Ostravou a Opavou. Současně těsně přiléhá ke státní hranici 

s Polskem. Tato oblast má velmi dobré dopravní spojení a to jak po silnici, tak 

i železnici.  

Po silnici je z obce možno pokračovat ve směru na Opavu a dále z Opavy po 

silnici I/57 do Nového Jičína s napojením na silnici R/48 (E462). Také ve směru na 

Ostravu a dále pak z Ostravy po silnici R/56 do Frýdku - Místku s napojením na 
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rychlostní komunikaci R/48 (E462). Z Frýdku – Místku lze dále pokračovat ve směru na 

Český Těšín do Polska či na Slovensko.  

Oblastí prochází železniční tratě č. 317 (Hlučín – Kravaře – Opava), č. 318 

(Kravaře – Chuchelná) a č. 316 (Opava - Ostrava). Z hlediska využití pro uvažovanou 

průmyslovou zónu mají význam tratě č. 318 a 316. Kapacita tratí umožňuje rovněž 

zvýšení podílu nákladní dopravy.  

Neopomenutelné je také letecké spojení, dosažitelné z Bolatic po silnicích 

III/46824, I/56 ve směru na Ostravu a dále po silnici I/58 do Mošnova (směr na Příbor). 

Vzdálenost Bolatice – Mošnov činí přibližně 52 km. 

 

Předpokládám, že tito největší níže uvedeni investoři, kteří se už v zóně k říjnu 

2007 nacházejí, by mohli přinést do konce roku 2008 celkem 80 nových pracovních 

míst: 

 

• DAJPP, s.r.o. – výroba průmyslového textilu (10 nových VPM) 

• Valdis, s.r.o. – výroba oken, dveří, vrat, žaluzií apod. (8 nových VPM) 

• HOTJET CZ, s. r. o. – výroba a montáž tepelných čerpadel (3 nových 

VPM) 

• Vendula, s.r.o. – výroba ocelových konstrukcí (8 nových VPM) 

• Ostravské stavby a.s. – výroba oken, zámečnická a stavební výroba (35 

nových VPM) 

• Armast, s.r.o. – prodej a servis průmyslových armatur (8 nových VPM) 

• Krby a kamna Šimeček – krby a kachlová kamna (8 nových VPM) 

 

Myslím si, že se zóna stane adresou pro investory z mnoha důvodů. Leží téměř 

přesně mezi dvěmi velkými městy - Opavou (asi 62 500 obyvatel) a Ostravou (asi 

320 000 obyvatel). Tyto dvě okresní města jsou obě univerzitní a tím pádem poskytují 

případným investorům rozvinutou infrastrukturu a dostatek absolventů jak z vysokých 

tak i z ostatních škol.  

 

Umístění této průmyslové zóny má tyto výhody: 

• dobré komunikační napojení 

• téměř naprosto rovný terén 
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• velká podpora místních úřadů 

• potenciál kvalifikované pracovní síly v blízkém okolí 

• dobrá infrastruktura bez ekologických zátěží 

• nejlépe připravená zóna v okrese Opava 

 

 

Průmyslová zóna Opava – Vávrovice 

Vyhlášení průmyslové zóny Opava – Vávrovice bylo odsouhlaseno usnesením 

Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 12.2.2002. Tato zóna vznikla na západě 

města mezi výpadovou komunikací na Krnov a Vávrovicemi a je určena pro drobnou 

výrobu lehkého průmyslu. Areál má rozlohu 26 000 m2. V současné době je využita 

plocha o výměře 6.000 m2, která je využívána jako chráněná dílna, skladové prostory, 

obchodní prostory (prodejna koberců, elektra, autosalon, kavárna). Zbývajících 

20.000 m2 bude pravděpodobně využito jako skladovací prostory, plocha je určena pro 

drobnou výrobu lehkého průmyslu.  

Tato lokalita je v územním plánu města Opavy v současnosti vymezena jako 

podnikatelský areál. Dle mého názoru by tato průmyslová zóna pomohla umístit 40 

uchazečů ročně. 

 

 

Sportovně rekreační areál na Hlučínském jezeře 

Hlučínské jezero má rozlohu vodní plochy 140 ha, na jehož březích je 

vybudován rozsáhlý Sportovně rekreační areál. V tomto zařízení jsou návštěvníkům 

k dispozici bufety a restaurace, travnaté pláže, přírodní bazény, tenisové kurty, minigolf, 

hřiště na plážový volejbal, basketbal a házenou, stolní tenis, půjčovna lodí a vodních 

kol. V provozu je vlek pro vodní lyžování. V současné době areál potřebuje rozsáhlou 

rekonstrukci a modernizaci. Jezero se rozprostírá na katastru města Hlučína a obcí 

Kozmice a Dobroslavice. Areál je převážně vybudován na pozemcích města. Jsem si 

jistý, že jezero skýtá velký potenciál ke svému rozvoji. Okolní pozemky jezera jsou dále 

pak ve vlastnictví města Hlučína, obcí Kozmice, Dobroslavice, Děhylov i  soukromých 

osob.  

Domnívám se, že v této oblasti je velký potenciál a mohla by zaměstnat až 100 

osob ročně. 
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Sportovně rekreační areál Cukrovar v Háji ve Slezsku 

Celková plocha areálu určená k rozvoji sportovně rekreačních aktivit činí 64 447 

m2. V současnosti jsou v areálu dvě fotbalová hřiště, fitcentrum, restaurace, ubytování, 

dětské prolézačky, prostor pro pořádaní karnevalů (letní období). 

Tento areál je před vydáním stavebního povolení na opravu přístupové 

komunikace. Připravují se studie na cyklostezky, nové ubytovací zařízení, krytá 

sportovní hala, dráha pro hasiče, tribuna s technickým zázemím, zpřístupnění opevnění, 

které se nachází uprostřed areálu. Celkové náklady na dokončení se odhadují na 80 mil. 

Kč.  

Potenciál této zóny bude dle mého názoru aktuální nejdříve v roce 2009. Pak by 

zde mohlo být zaměstnáno 20 uchazečů ročně. 

 

 

Bývalý dobývací prostor pískovny Závada 

Výrobní zóna se nachází v severo-východní části okresu Opava, 

v neurbanizovaném území mezi obcemi Závada, Vřesina a Bohuslavice. Území je 

v současné době volné a nezastavěné. Možné je rozšíření až na 36 ha. Vlastníkem je 

Pozemkový fond ČR a soukromí vlastníci. Lokalita spadá pod Závadu u Hlučína, 

nachází se v ní VN 22kV, středotlaký plynovod a dálkový optický kabel.  

Myslím si, že v této zóně by mohlo najít uplatnění do konce roku 2008 okolo 15 

– 25 uchazečů o zaměstnání. 

 

Všechny výše uvedené lokality spadají svou rozlohou do nevelkých investičních 

zón, přesto ale v případě, že se okresu Opava do nich podaří nalákat větší investory, 

mohou výrazně zvýšit počet pracovních míst a tím pomoct snížit míru nezaměstnanosti, 

protože vznik větších podniků následně podpoří rozvoj malého a středního podnikání. 

 

V případě zahraničních investic do těchto průmyslových zón může dojít také 

k následujícím úlevám: 

• pronájem a prodej pozemků za výhodné ceny 

• přímá finanční podpora například formou dotací 

• zrychlené odpisy na špičkové technologie 

• daňové úlevy 
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• příspěvky na vytvoření pracovních míst, uhrazení nákladů na 

rekvalifikace a školení zaměstnanců 

 

4.3 Realizace v Opavě 

4.3.1 Návrhy na řešení nezaměstnanosti absolventů a mladistvých 

Aby jsem mohl navrhnout řešení nezaměstnanosti této skupiny uchazečů, musím 

se nejdříve hlouběji podívat na její nedostatky. Absolventi patří ke skupině uchazečů, 

která je znevýhodněna tím, že ji chybí praktické zkušenosti, možnost získání zaměstnání 

je hodně ovlivněna vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů přicházejících na trh 

práce, je třeba ji správně motivovat a v neposlední řadě je náchylnější k sociálně 

patologickým jevům. 

 

Mezi nedostatky tím pádem mohu zařadit: 

• nízká motivace k získání dobrého zaměstnání 

• malé komunikační schopnosti 

• neodpovídající struktura uchazečů k potřebám firem 

• pokles zájmu o řemeslné a učební obory 

• téměř pokaždé chybějící praxe 

 

K prvnímu bodu navrhuji, aby zde velkou roli hrála prezentace samotných firem. 

A to jak na veletrzích, kde mohou budoucí případní uchazeči získat informace přímo od 

managementu dané firmy tak říkajíc z první ruky, tak už přímo ve školách, se kterými 

by firmy měly přímo spolupracovat a své budoucí zaměstnance si „vychovat“ podle 

svých potřeb. Rovněž studentům mohou poskytnout obrázek o své firmě, ale hlavně 

velmi důležitou praxi, která je tím, co jim po absolvování přípravy na budoucí povolání 

schází nejvíce. Jedním z řešení doporučuji zaměstnávání absolventů už v průběhu studia 

na částečný úvazek anebo po domluvě na plný úvazek po dobu prázdnin. 

Co se týče komunikačních schopností, tak zde se nejedná jen o ně, ale také 

hlavně o schopnost absolventa pracovat v týmu, kolektivně se rozhodovat, případně vézt 

menší skupinu lidí. Tyto dovednosti ve škole při klasické výuce nemá téměř šanci 

získat. Do škol dle mého názoru by se mělo zavézt více týmových prací a projektů na 
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úkor samostatných prací, aby byli studenti nuceni mezi sebou efektivně spolupracovat 

a komunikovat a tím rozvíjet své vyjadřovací schopnosti a dovednosti. 

Problém neodpovídající struktury uchazečů už je mnohem složitější a nedá se 

řešit přímo na úřadech práce. Tady bych navrhoval poradenskou činnost už na 

základních školách, přičemž tito poradci by úzce spolupracovali s ÚPO a podle stávající 

situace na trhu práce a potřeb zaměstnavatelů by tyto informace ve vhodné formě 

předkládali studentům, popřípadě jim pomohli s výběrem vhodné střední školy.  

Ohledně poklesu zájmu o řemeslné a učební obory se domnívám, že zde důvod 

pramení v nízkém společenském ohodnocení těchto profesí. Navrhnul bych řešení 

v pokračování dosavadních rekvalifikacích na tyto profese s finanční podporou ÚPO, 

ale hlavně vzhledem k vysoké nabídce a nízké poptávce po těchto pozicích by iniciativa 

měla přijít ze strany zaměstnavatele v podobě lepšího finančního ohodnocení, případně 

podnikových výhod v různých formách, aby byl absolvent dostatečně motivován.  

V posledním bodu ohledně nedostatečné praxe je evidentní, že není v zájmu 

žádné firmy dlouze a draze zaučovat a školit v okamžiku přijetí do zaměstnání 

absolventy po ukončení studií. Řešením se jeví zajištění praxe přímo ve firmách již při 

studiu anebo v průběhu prázdnin s tím, že firma přislíbí zaměstnání po absolvování 

těmto studentům. Zároveň by tato vstřícná činnost mohla byt motivována 

a podporována ÚPO.  

Předložené návrhy by podle mého názoru přinesly v okrese Opava 160 nových 

VPM ročně. 

 

4.3.2 Návrhy na řešení nezaměstnanosti osob nad 50 let 

Tato skupina uchazečů se řadí k dlouhodobě problémové skupině a jen velice 

těžko hledá uplatnění. Tito lidé se často zaměstnavatelům jeví jako neperspektivní, 

jelikož jsou méně adaptabilní, flexibilní, mají nižší jazykové a počítačové dovednosti, 

jsou častěji nemocní, mají nižší pracovní výkonnost apod. Rovněž si je třeba uvědomit, 

že tito uchazeči často úplně ztrácejí motivaci pracovat, protože jim mnohokrát při ztrátě 

zaměstnání je nabídnutá práce s mnohem menší kvalifikaci a hůře placená, čímž je 

evidentní, že o ni nebudou mít zájem. Vyvstává tady potom u této skupiny osob riziko 

nežádoucí práce načerno. 

Výjimkou v této kategorii jsou uchazeči s vysokou kvalifikací, kteří ani 

v pokročilém věku nemají problém najít uplatnění. Pro ostatní je mnohdy řešením práce 
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za minimální mzdu, ke které nepotřebují žádnou kvalifikaci. Jinak mohou také využít 

programy rekvalifikace nabízené ÚP, i když tyto jsou spíše určeny pro osoby 

dlouhodobě nezaměstnané pro získání zaměstnání na delší dobu. 

Na tomto místě bych navrhoval vytváření společensky účelných pracovních míst 

určených přímo pro tuto skupinu uchazečů. Úřad práce by mohl motivovat 

zaměstnavatele k vytváření takovýchto SÚPM přislíbením většího finančního příspěvku 

po delší dobu. Dalším vhodným nástrojem z aktivní politiky zaměstnanosti by mohly 

být veřejně prospěšné práce. 

Zde by se dle mého názoru podle předložených návrhů dalo umístit až 100 

těchto uchazečů za rok. 

 

4.3.3 Návrhy na řešení nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných 

Podívám-li se na strukturu uchazečů o zaměstnání v okrese Opava (tab. č. 17), 

zjistím, že dlouhodobě nezaměstnaní představují opravdu závažný problém. Ke dni 

31.12.2006 se dlouhodobě nezaměstnaní podíleli na nezaměstnanosti 59,2% a tento stav 

nemá tendenci se z dlouhodobého hlediska zlepšovat. 

Do této skupiny osob patří především uchazeči se změněnou pracovní 

schopností, částečným invalidním důchodem, uchazeči s různými druhy zdravotních 

omezení, matky s malými dětmi a osoby starší 50 let. Problém tkví v tom, že 

dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí základní pracovní návyky, těžko se vracejí do 

zaměstnání a raději se spokojí s pobíráním podpory, případně se snaží přivydělat si prací 

načerno. 

Navrhoval bych jim nabízet práci, případně veřejně prospěšné práce, které by 

mohli vykonávat v omezené míře i při pobírání sociálních dávek. V důsledku toho 

nedojde ke ztrátě pracovních návyků, nedojde ke vzniku závislosti pouze na sociálních 

dávkách anebo ke ztrátě iniciativy hledat si zaměstnání. Hrozí zde i riziko přenosu 

nežádoucích návyků při dlouhodobé nezaměstnanosti na rodinné příslušníky.  

ÚPO by mohl také tyto uchazeče přednostně zařazovat do projektu „Návrat do 

práce“, kde zaměstnavatelé mohou při vytvoření nového pracovního místa získat 

příspěvek až 12 150 Kč měsíčně. 

Rovněž bych navrhoval realizovat opatření zaměřená na eliminaci práce 

načerno. Mělo by jít o zjednodušení podnikatelského prostředí, vhodná stimulace 
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v systému vyplácení sociálních dávek, zlepšení legislativy, rozšíření pravomocí úřadů 

při provádění kontrolní činnosti, zavedení sankcí při zjištění přestupku apod.  

Tyto návrhy by podle mě pomohly umístit až 80 uchazečů z dlouhodobě 

nezaměstnaných ročně. 

 

 

 

4.3.4 Návrhy na zlepšení nezaměstnanosti osob se ZPS 

Poslední skupinou osob, která jen velmi obtížně shání zaměstnání, jsou osoby se 

zdravotním postižením. Zaměstnávání těchto občanů je ze strany státu podporováno 

systémem finančního zvýhodnění pro jejich zaměstnavatele s cílem integrace těchto 

osob do pracovního procesu. Poskytovatelem těchto příspěvků jsou pak jednotlivé ÚP, 

přičemž jde o příspěvky na vznik a provoz chráněných dílen a pracovišť a příspěvek 

zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50% občanů se ZPS.  

Řešením u této skupiny uchazečů se jeví motivování zaměstnavatelů ke 

zřizování tzv. chráněných dílen a pracovišť. Bylo by vhodné upozorňovat tyto 

zaměstnavatele na možnost získání příspěvku na zřízení a provoz chráněných dílen 

a pracovišť od ÚP v případě, že zaměstnají více než 50% občanů se změněnou pracovní 

schopností. Dále mohou získat dotaci a vratnou finanční výpomoc za splnění stejných 

podmínek od MPSV. 

Také by stálo za zvážení motivovat odběratele výrobků právě z chráněných dílen 

a pracovišť, pravidelné kontroly dodržování procentního podílu zaměstnaných osob se 

ZPS či poradenské programy určené přímo osobám se zdravotním postižením. 

V tomto případě dle uvedených návrhů by během roku mohl ÚPO zaměstnat 20 

osob se ZPS.  

 

 

4.4 Návrh APZ 

ÚPO byla v roce 2006 přidělena částka 55 mil. Kč, avšak vzhledem k vysokému 

zájmu zaměstnavatelů o poskytnutí příspěvků byla tato částka dále navýšena o dalších 

15,5 mil. Kč na celkových 70,5 mil. Kč. Na PPZ činily výdaje 143 mil. Kč. Dohromady 

potom činily výdaje ÚPO za rok 2006  213,5 mil. Kč. 
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Pro rok 2007 dotace na APZ činily původně 45 mil. Kč, přičemž v dubnu na 

základě žádosti obdržel ÚPO dalších 6,8 mil. Kč. Celkově se všemi příspěvky tento 

rozpočet na APZ činil 54 274 tis. Kč, to znamená, že rozpočet činil téměř o 19 mil. Kč 

méně než v minulém roce a tato skutečnost se bude muset v návrhu nějak projevit. 

Zároveň v průběhu prvního pololetí  roku 2007 se vyčerpalo 20 984 tis. Kč.  

Rozpočet na druhé pololetí roku 2007 bych navrhl tak, aby vycházel z pololetí 

prvního podle toho, z kolika procent byly jednotlivé prostředky podle kategorií čerpány. 

To znamená, že například u SÚPM byly prostředky čerpány pouze z 33,2% k danému 

rozpočtu. Ve srovnání s výdaji na rekvalifikace (45,1%)  či SÚPM – SVČ (46,4%) je 

evidentní, že by finance na tyto příspěvky ve druhém pololetí roku 2007 nemusely 

stačit, a že je o ně z hlediska zaměstnavatelů a uchazečů větší zájem. Zároveň je nutné 

přihlédnout k tomu, že na začátku roku je potřeba investic na zavedení SÚPM vyšší 

a tudíž si objem finančních prostředků u tohoto nástroje mohu dovolit na druhé pololetí 

snížit.  

 

Finanční prostředky na APZ ve druhém pololetí roku 2007 bych tedy navrhl 

takto: 

 

 

 

nástroj APZ 
rozpočet na 

rok 2007 
čerpání 1. 
pololetí 

čerpání 1. 
pololetí v % 

návrh výdajů 
na 2. pololetí 

 SÚPM - SVČ 6000 2785 46,4 5215 
 SÚPM 18253 5900 32,3 7353 
 VPP 9000 3793 42,1 6207 

 rekvalifikace 9800 4422 45,1 6378 
 NPP, PP, PD, 

PZ 950 594 62,5 1375 

 CHPM, CHPD 7717 3488 45,2 5229 

 semináře, inf. 
mater., atd. 

35 2 5,7 33 

ostatní 2519 0 0 1500 

 celkem  54274 20984 38,7 33290 

Tab.č.24: Skutečné náklady na APZ v okrese Opava v 1. pololetí 2007 a návrh 

rozčlenění finančních prostředků pro pololetí druhé (v tis. Kč) 
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5 Předpoklady a harmonogram realizace 

 

Abych mohl uvedené návrhy realizovat, je třeba vytvořit následující 

předpoklady: 

1. Návrh plánu předběžných a předpokládaných opatření pro druhé pololetí 

roku 2007 a pro rok 2008  

2. Zajištění dostatečného příjmu finančních prostředků od MPSV na APZ 

a následné jejich rozdělení  

3. Zhotovit plán čerpání prostředků APZ do konce roku 2008 

4. Vytvořit nabídku VPP na rok 2008 a informovat o nich uchazeče 

z problémových skupin  

5. Realizace harmonogramu motivačních a rekvalifikačních kurzů 

a informovat o nich uchazeče z problémových skupin 

6. Informovat školy a zaměstnavatele o jejich možné vzájemné spolupráci 

v rámci praxe absolventů 

7. Informovovat podniky o možných příspěvcích v případě vytvoření 

SÚPM resp. CHPD 

8. Spolupráce s magistrátem města Opavy a spolupodílení se na tvorbě 

plánu rozvoje regionu 

9. Výzkum u zaměstnavatelů o jaké obory je zájem a následné poskytnutí 

informací školám 

10.  Kontrola práce načerno, případně její postihování. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou nezaměstnanosti 

v okrese Opava v období od konce roku 2004 do 30.6.2007. V úvodu jsem se zmínil 

o teoretických poznatcích a východiscích nezaměstnanosti, pak jsem provedl analýzu 

současného stavu v EU 27 a následně v celé České republice. Následovala analýza 

nezaměstnanosti v okrese Opava. V další kapitole jsem navrhl příslušná řešení 

a opatření, která by mohla vézt ke snížení a zlepšení situace v okrese Opava. Závěrem 

jsem navrhl harmonogram realizace a provedl vyhodnocení a shrnutí. 

Aby mohla tato práce vzniknout, bylo nezbytné vyhledat a zpracovat dostatečné 

množství informací. Nejvíce mi v tomto pomohli na úřadu práce v Opavě, dále odborná 

literatura a internet. Analýzu jsem prováděl jak z hlediska celkové nezaměstnanosti 

v regionu, tak i z pohledu jednotlivých kategorií evidovaných uchazečů o zaměstnání. 

Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost může postihnout každého z nás a i já sám si brzy 

zaměstnání budu muset hledat, snažil jsem se do dané problematiky proniknout hlouběji 

a zjistit, jaké existují možnosti vedoucí ke snížení nezaměstnanosti v okrese Opava. 

Problematika nezaměstnanosti je celosvětový problém, který je nutné řešit ve 

spolupráci s ostatními státy a zejména se státy v rámci Evropské unie. V současné době 

probíhá nespočet procesů a akcí, které mají za cíl snížit nezaměstnanost nejen v těch 

nejproblematičtějších oblastech. Je ale nesmírně důležitá vzájemná kooperace 

a podporování slabších partnerů, protože nezaměstnanost není jen jevem technicky 

měřitelným s negativními dopady na ekonomiku dané země, ale hlavně problémem 

osobní realizace a spokojenosti každého člověka.  

V srpnu 2007 byla úroveň nezaměstnanosti v České republice 5,3%, což je 

hodnota, která se přiliž neliší od EU 27, kde ke stejnému datu míra nezaměstnanosti 

činila 6,7%. Obě tyto hodnoty však z dlouhodobého hlediska mají klesající tendenci. 

V České republice můžeme tento příznivý stav přičíst rostoucí ekonomice a aktivní 

politice zaměstnanosti úřadů práce. 

Jako příznivou bych hodnotil i situaci v okrese Opava. Z provedené analýzy 

vyplývá, že i když ve srovnání s Českou republikou k 30.6.2007 byla hodnota o 2,4% 

vyšší (8,7%), má z dlouhodobého hlediska klesající charakter. Rovněž nabídka volných 

pracovních míst narůstá, kromě vysokoškolského vzdělání a středního odborného 

vzdělání s maturitou, kde byl zaznamenán v roce 2007 mírný pokles. I když okres 

Opava patří se svými 7,6 uchazeči na 1 VPM k nejhůře postiženým okresům, za rok 
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2006 bylo na ÚPO nahlášeno 3406 nových  VPM, což je téměř o 900 více než za rok 

2002. Počet uchazečů všech kategorií na 1 VPM z hlediska vzdělání výrazně ubývá. 

Největší pokles uchazečů jsem zaznamenal u odborného vzdělání s maturitou a to 

během let 2005 – 2007 téměř o 50%.  

Velkým problémem pro Opavu je narůstající průměrný věk uchazečů, který má 

neustále vzrůstající charakter. V průběhu 2,5 let se zvýšil téměř o 4 roky. Tento jev je 

způsoben především prodlužující se délkou odchodu do starobního důchodu, přičemž 

dříve či později by se tato délka měla stabilizovat. 

Z hlediska míry nezaměstnanosti mezi ženami a muži je na tom okres Opava 

zhruba o něco horší než průměr ČR. Zatímco k 30.6.2007 měla v okrese Opava 

nezaměstnanost žen hodnotu 10,9 % a mužů 7,0% (rozdíl 3,9%), v celorepublikovém 

průměru byl tento údaj na úrovni 8,0% u žen a 5,0% u mužů (rozdíl 3,0%). 

Dlouhodobým problémem jsou na ÚPO uchazeči se středním odborným 

vzděláním bez maturity s výučním listem. Ze všech registrovaných z hlediska vzdělání 

jich je v evidenci téměř polovina. Avšak i u těchto zájemců o zaměstnání došlo za rok 

2006 k poklesu o 441 osob, což je 0,3 procentního bodu na celkovém stavu uchazečů. 

K dalším nejpočetnějším skupinám patří osoby se základním vzděláním a osoby se 

středním vzděláním s maturitou. U obou těchto skupin je patrný dlouhodobý i když ne 

moc výrazný pokles, celkově lze tedy říci, že tento vývoj má zlepšující se tendenci. 

Pokud se podívám na strukturu nezaměstnaných podle věku zjistím, že mezi 

nejvíce nezaměstnaností postižené skupiny patří osoby nad 50 let věku. Je to jediná 

skupina, kde počet uchazečů přesahuje 1000 osob a to jak ve skupině v rozmezí 50 – 55 

let tak i 55 – 60 let. U osob starších pak už je situace mnohonásobně lepší. Druhou 

velmi početnou skupinou byli uchazeči mezi 20 – 24 lety, kteří se ke hranici 1 000 osob 

velmi těsně přiblížili, avšak v období od 30.6.2006 do 30.6.2007 došlo k radikálnímu 

poklesu o 30% a v počtu uchazečů se tato skupina srovnala s ostatními. Problém spatřuji 

především v jejich nedostatečné praxi. 

Z hlediska uplatnění na trhu práce jsou na tom nejhůře uchazeči z problémových 

skupin. Často se vyznačují stabilně vysokým podílem na dlouhodobé nezaměstnanosti, 

případně se jedná o skupiny s vysokou nezaměstnaností. Je na ně vynakládáno nejvíce 

finančních prostředků, přičemž volná pracovní místa se jim shánějí nejhůře. Patří sem  

uchazeči nad 50 let, osoby se zdravotním postižením, osoby s nízkou kvalifikací nebo 

bez kvalifikace, dlouhodobě nezaměstnaní a absolventi. K 30.6.2007 ÚPO evidoval 
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2 537 uchazečů nad 50 let věku, 1 357 osob se zdravotním postižením, 5 215 uchazečů 

dlouhodobě nezaměstnaných a 413 absolventů. 

V kapitole 3.4 jsem se zaměřil na aktivní politiku zaměstnanosti, která je 

důležitou součástí boje proti nezaměstnanosti. Provedl jsem analýzu a zhodnocení 

využívání nejdůležitějších nástrojů APZ za sledované období. Rovněž jsem provedl 

analýzu výdajů APZ z hlediska jednotlivých nástrojů. Následně jsem provedl návrh 

výdajů APZ na druhé pololetí roku 2007, přičemž jsem vycházel z výsledků prvního 

pololetí a celkové analýzy nezaměstnanosti této práce v okrese Opava. 

Přesto ale nelze spoléhat pouze na aktivní politiku zaměstnanosti a věřit, že 

úplně nezaměstnanost vyřeší. Při řešení problému regionální nezaměstnanosti se totiž 

musí angažovat nejen stát prostřednictvím úřadů práce, ale také další subjekty, které 

teoreticky mohou míru nezaměstnanosti pomoci nepřímo snížit. Jedná se především 

o investory, podnikatelé, městské úřady apod. Proto je velmi důležité nové firmy do 

regionu nalákat prostřednictvím daňových úlev, příspěvků, strategicky umístěných 

průmyslových zón atd. Velice slibně se právě jeví průmyslové oblasti, které jsem uvedl 

v kapitole 4.2 a o které by mohli mít zájem zahraniční investoři. 

Boj s nezaměstnanosti je otázkou dlouhodobou a nelze očekávat, že se během 

několika málo let vyřeší. Tato práce má sloužit jako návrh na její snížení, přičemž zda 

v budoucnu míra nezaměstnanosti skutečně dosáhne té přirozené míry se teprve uvidí. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Organizační struktura ÚPO 
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