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Anotace 

 
Obsahem diplomové práce je zpracování problematiky nezaměstnanosti v okrese 

Brno – venkov. Jsou zde analyzovány faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu 

uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Tato práce obsahuje také návrhy řešení a 

opatření, která by měla vést ke snížení nezaměstnanosti v daném okrese. 

 

 

Annotation 

 
The cantes of this theis is dealeing with problemes of unemployment in the 

district of Brno – venkov. There are analyzed factors affecting unemployment structure 

of expectanes from various categories aspects. This theis also indudes proposed solution 

and speasures the sould lead to reduing the level of unemployment. 
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Úvod 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na téma „Návrh řešení 

nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov“, protože nezaměstnanost je stále velkým 

problémem nejen na regionální, ale i celostátní úrovní.  

Je nutno poznamenat, že nezaměstnanost není považována za vážný 

ekonomický, ale ani za sociální problém, pokud se nestává masovou. Obvykle se 

vychází z faktu, že samostatná existence nezaměstnanosti je vlastně přirozeným 

fenoménem a atributem svobodné společnosti, založené na tržním mechanismu a 

demokracii. 

V souvislosti se vstupem naší země do EU si současný stav české ekonomiky a 

společnosti vyžádal novou koncepci politiky zaměstnanosti, provázanou s celkovou 

hospodářskou, regionální, sociální a vzdělávací politikou vlády, odpovídající změněným 

podmínkám trhu práce. 

Okres Brno – venkov se nachází v Jihomoravském kraji. Sousedí na 

severozápadě s okresem Žďár nad Sázavou, na severu s okresem Blansko, na východě 

s okresem Vyškov, na jihovýchodě s okresem Břeclav, na jihozápadě s okresem 

Znojmo, na západě s okresem Třebíč a uvnitř svého území s okresem Brno-město. 

Nemá vlastní okresní město a leží v zázemí města Brna. 

Rozloha okresu Brno-venkov činí k 1.1.2007 1 499 km2. Hustota zalidnění je 

128 obyv./km2. 

 

Největšími sídly na území okresu jsou Kuřim, Ivančice, Tišnov, Šlapanice a 

Rosice. Výčet měst našeho okresu doplňují Oslavany, Pohořelice, Modřice,  Zbýšov, 

Židlochovice, Újezd u Brna, Rajhrad a Dolní Kounice. 

 

Okres Brno-venkov má zemědělsko-průmyslový charakter, i když podíl 

zaměstnaných v zemědělství klesá. Průmyslový potenciál je značný vzhledem 
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k přímému zázemí brněnské průmyslové aglomerace. Díky své poloze má okres Brno-

venkov značnou intenzitu dopravy. Silniční doprava (dálnice Brno-Praha-Bratislava-

Ostrava) i železniční trasy zákonitě procházejí územím okresu a tím kladně ovlivňují 

hospodářství i rozvoj podnikatelských aktivit (vzhledem k tomu, že firmy často sídlí ve 

městě Brně a v  okrese mají pouze své provozy, je zde snížena možnost umístění 

technicko-hospodářských pracovníků). Přibližně třetina ekonomicky aktivních obyvatel 

dojíždí za prací do města Brna, a proto je okres Brno-venkov do značné míry závislý na 

trhu práce v okrese Brno-město. 

Úřad práce Brno-venkov je členěn do pěti útvarů (viz příloha č. 1): 

Útvar ředitele  – interní auditor, sekretářka, personalista, oddělení informatiky, 

oddělení LPS. 

Odbor poradenství pro zprostředkování a podpory – oddělení poradenství pro 

zprostředkování (zprostředkování zaměstnání, evidence volných pracovních míst, 

informace), oddělení evidence a podpory (podpora v nezaměstnanosti, podpora při 

rekvalifikaci, evidence uchazečů o zaměstnání), oddělení dislokovaných pracovišť 

(Ivančice, Židlochovice, Tišnov, Rosice, Pohořelice). 

Odbor speciálního poradenství - oddělení poradenství a rekvalifikace 

(rekvalifikace, poradenství pro OZP)  oddělení pro volbu povolání (poradenství pro 

volbu povolání). 

Odbor trhu práce - oddělení analýz a prognóz (vedoucí, zahraniční 

zaměstnanost, monitoring a analýza), oddělení aktivní politiky zaměstnanosti (aktivní 

politika zaměstnanosti). 

Odbor kontrolní a právní - oddělení právní (správní řízení, insolvence), oddělení 

kontrolní (kontrola služeb zaměstnanosti). 

Odbor ekonomický - oddělení ekonomické (rozpočet, financování politiky 

zaměstnanosti), oddělení hospodářské správy (krizové řízení, pokladní, ), technický 

provoz úřadu práce. 
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Odbor státní sociální podpory – dávky státní sociální podpory. 

Úřad práce má pět dislokovaných pracovišť, zajišťujících služby v oblasti 

zprostředkování zaměstnání a státní sociální podpory 

 

 dislokované pracoviště Ivančice 

 dislokované pracoviště Rosice  

 dislokované pracoviště Tišnov 

 dislokované pracoviště Židlochovice  

 dislokované pracoviště Pohořelice 

 

Celkový počet zaměstnanců úřadu práce je 113, bez státní sociální podpory a 

lékařské posudkové služby je na úřadě práce zaměstnáno 68 zaměstnanců. 

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice 

vykonávají Ministerstvo sociálních věcí a úřady práce. Státní politiku zaměstnanosti na 

území okresu Brno - venkov provádí orgán státní správy Úřad práce Brno – venkov. 
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1 Definování problému a cíl diplomové práce 
 

V analytické části se zaměřím zejména na současný stav nezaměstnanosti 

v okrese Brno – venkov, a to zejména strukturu nezaměstnanosti podle pohlaví, věku, 

délky nezaměstnanosti, na nezaměstnanost absolventů škol. Dále se soustředím na 

analýzu problémových skupin, tj. na občany se zdravotním postižením, dlouhodobě 

nezaměstnané uchazeče a uchazeče se základním vzděláním, kteří jsou tradičně 

považováni za problematické skupiny z hlediska uplatnění na trhu práce. A v neposlední 

řadě se zmíním o uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

V navrhované části budou uvedena opatření, která by mohla pomoci míru 

nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov snížit. V rámci dosažení dílčích cílů budou 

řešeny problémy těžko umístitelných skupin uchazečů o zaměstnání z hlediska vzdělání, 

délky evidence na úřadě práce, věku, kterými jsou absolventi a mladiství, osoby se 

zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o práci. Při návrhu 

opatření bude kladen důraz i na efektivní využívání všech nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. 

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat stav a vývoj na trhu práce v regionu 

Brno-venkov a na základě zjištěných skutečností navrhnout opatření, která by přispěla 

ke snížení počtu nezaměstnaných. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Trh práce 

 

Trh práce můžeme definovat jako místo, kde se setkává nabídka práce a 

poptávka po práci. Nabídkou práce se rozumí nabídka ze strany pracovních sil, 

poptávkou je míněna poptávka ze strany podniků (eventuálně i státu) po pracovních 

silách. Nástrojem sladění nabídky práce a poptávky po práci je mzda. [11] 

A) Poptávka po práci 

Poptávka po práci je určena množstvím práce, které firma najímá při různých 

úrovních mzdové sazby (viz obrázek č. 1). Firma poptává takové množství práce LA, při 

němž se příjem z mezního produktu vyrovná mezním nákladům na práci WA, tedy 

mzdě. Poptávku tedy značně ovlivňuje produktivita práce (ta je ovlivněna kvalifikací 

práce, množstvím a kvalitou kooperujících faktorů, technologií a managementem).[16] 

  

 
 

  WA 

                                 DL 
                                                 

                          LA 

Obrázek č. 1: Poptávka po práci 

 

W – mzdová sazba 

L – množství práce 

DL – poptávka po práci 
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B) Nabídka práce 

Nabídkou práce se rozumí počet pracovníků, které má ekonomika k dispozici. Je 

závislá na rozhodnutí ekonomicky aktivních obyvatel, zda výdělek získaný prací je 

adekvátní počtu hodin strávených prací a zda pro něho není lepší využít volný čas. 

Cílem spotřebitele je maximalizace užitku. Maximálního užitku bude dosaženo tehdy, 

když mezní užitek dodatečné jednotky času je v obou alternativách využití času 

stejný.[16] 

Substituční efekt 

Při vyšší mzdě přináší každá hodina práce vyšší výdělek, který může spotřebitel 

použít k získání většího počtu výrobků a služeb, a to vede k tendenci pracovat déle, a to 

na úkor volného času. Jedná se tedy o nahrazování volného času prací. 

Důchodový efekt 

Vyšší mzda vede také ale k nahrazování práce volným časem. A to proto, že 

spotřebitel má již dostatečný důchod a chce také více volného času. 

Individuální křivka nabídky práce – (viz obrázek č. 2) je v určité části zpět 

zakřivená. To je způsobeno důchodovým efektem. Pracovník při vyšší mzdě nejprve 

preferuje práci před volným časem, ale pokud se jeho mzda zvýší nad určitou úroveň, 

snaží se pracovník odpracovat méně hodin.[17] 

   

SL   W – mzdová sazba 

L – množství práce 

SL – nabídka práce 

 

Obrázek č. 2: Nabídka práce  
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C) Rovnováha dokonale konkurenčního trhu 

 Vzniká při vyrovnání nabídky s poptávkou, při tzv. rovnovážné mzdě (WE), 

která je dána průsečíkem tržní křivky poptávky (DL) a tržní křivky nabídky práce (SL) 

(viz obrázek č. 3). 

Tržní křivka poptávky po práci  

Je horizontálním součtem individuálních křivek poptávky po práci všech firem 

na trhu práce. 

Tržní křivka nabídky práce 

Je horizontálním součtem individuálních křivek nabídky práce všech firem na 

trhu práce. 

Ta již není zpět zakřivená, a to proto, že při součtu jednotlivých individuálních 

křivek se rozdíly v zakřivení vyrovnají. To ze dvou důvodů:  

1) u jednotlivých individuálních křivkách jsou zpětná zakřivení v jiných 

bodech a při jejich součtu dojde k vyrovnání 

2) rostoucí mzda přitahuje nové pracovníky na trh s vyššími transferovými 

výdělky. 

W - mzdová sazba 

L  – množství práce 

SL– nabídka práce 

DL– poptávka po práci  

E  – rovnováha nabídky 

s poptávkou 

 

 

Obrázek č. 3: Trh práce 
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Při vychýlení mzdy z rovnovážné úrovně vzniká na trhu nedostatek (je-li tržní 

mzda nižší než rovnovážná) nebo přebytek práce (je-li tržní mzda vyšší než 

rovnovážná).[15] 

 

2.2 Nezaměstnanost a její měření 

 

2.2.1 Nezaměstnanost 
 

Populaci země můžeme obvykle rozčlenit na ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

(pracovní sílu), tj. zaměstnané a nezaměstnané a obyvatelstvo ekonomicky neaktivní 

(viz obrázek č. 4). 

 

 
Obrázek. č. 4: Populace podle ekonomické aktivity 

 

Narůstající pracovní síla nejen zvyšuje naši schopnost produkovat, ale také 

představuje potřebu vytvářet nové a nové pracovní pozice. Dokonce i v krátkodobém 

horizontu musíme čelit otázce dostupnosti pracovních míst. 

 

Aby se plně využilo dostupných výrobních kapacit, musí být pracovní síla plně 

zaměstnána. Jestliže nebude zajištěna práce všem účastníkům pracovní síly, bude 

výsledkem výstupu nižší, než by mohl být vzhledem k dané výrobní kapacitě, a také 

POPULACE 

EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO 

           (PRACOVNÍ SÍLA) 

EKONOMICKY NEAKTIVNÍ 

      OBYVATELSTVO 

            ZAMĚSTNANÍ          NEZAMĚSTNANÍ 
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související problém nezaměstnanosti. Jak se objem pracovní síly zvyšuje, je problém 

udržení zaměstnanosti všech účastníků pracovní síly stále intenzivnější. 

Jako nezaměstnaný se obecně označuje ten, kdo je schopen pracovat, chce 

pracovat, aktivně hledá práci a je bez práce. Tato charakteristika je však příliš obecná, 

proto se i z důvodů možnosti mezinárodního srovnání vychází při měření 

nezaměstnanosti z definic Mezinárodní organizace práce (ILO). 

Za nezaměstnané jsou v České republice (podle metody ILO) považovány 

všechny osoby, které dosáhly 16 let a více a v daném období souběžně splňují tři 

podmínky: 

 nejsou zaměstnané, 

 aktivně hledají práci, 

 jsou připraveny k nástupu do práce (nejpozději do 14 dnů). 

Aktivním hledání práce se rozumí registrace u úřadu práce nebo soukromé 

zprostředkovatelny práce, dále hledání práce přímo v podnicích, využívání inzerce, 

podnikání kroků pro založení vlastní firmy, podání žádosti o pracovní povolení a 

licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem. pokud osoba nesplňuje alespoň jednu 

ze tří výše uvedených podmínek, pak je buď zaměstnána, nebo ekonomicky neaktivní. 

Zaměstnané jsou všechny osoby 16-ti leté, které patří mezi placené zaměstnané nebo ve 

vlastním podniku. Celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných pracovníků 

představuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo neboli pracovní sílu. Ekonomicky 

neaktivní obyvatelstvo jsou osoby, které nejsou ekonomicky aktivní, např. děti 

předškolního věku, osoby navštěvující různé vzdělávací instituce, starobní důchodci, 

osoby dlouhodobě nemocné nebo invalidní apod.[11] 

Okunův zákon 

 

Vztah mezi křivkou produkčních možností a nezaměstnaností kvantifikoval 

americký ekonom Arthur Okun. Podle původní formulace Okunova zákona se každé 

další procento nezaměstnanosti projevilo ztrátou 3% reálného výstupu. Podle novějších 

výzkumů Okunova zákona se tento koeficient přesunul na hodnotu 1:2, převážně kvůli 
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měnícímu se složení jak pracovní síly (více žen a mladých), tak výstupu (více služeb). 

Při použití tohoto koeficientu (2:1) pak můžeme vyjádřit peněžní hodnotu agregovaných 

nákladů nezaměstnanosti. [1] 

 

2.2.2 Měření nezaměstnanosti dle metodiky MPSV 

 

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

pracovní síla  

 

Čitatel 

V čitateli se uvádí počet osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání na 

úřadech práce, které jsou dosažitelné, tj. mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání 

při nabídce vhodného pracovního místa, nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 

zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu 

trestu, na základní, náhradní nebo civilní vojenské službě, 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 poskytována podpora v nezaměstnanosti v době mateřství.  

 

Jmenovatel 

 

Ve jmenovateli se uvádí počet zaměstnaných (zaměstnanci a zaměstnaní ve 

vlastním podniku) a dosažitelných nezaměstnaných podle výsledků výběrových šetření 

pracovních sil prováděných ČSÚ.[22] 
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2.3 Růst produkčních možností 

 

Růst pracovní síly může být významným zdrojem ekonomického růstu země. 

Množství zboží a služeb, které ekonomika může vyprodukovat za dané období, je 

limitováno dvěma faktory: 

 dostupností výrobních faktorů 

 technologickým know-how. 

 

Když se dostupná pracovní síla zvětšuje, křivka národních produkčních 

možností se posunuje směrem ven, jak je to znázorněno na obrázku č. 5. V důsledku 

těchto posunů se zvyšuje kapacita pro výrobu zboží a služeb, což je základem 

dlouhodobého ekonomického růstu.  

Institucionální omezení  

 

Kdybychom používali více pracovních a přírodních zdrojů, mohli bychom 

nechat ekonomiku narůstat ještě rychleji. Je však rozhodnuto ve věci využívání zdrojů 

zavést určitá institucionální omezení. Například zákon o práci dětí zakazuje mladým 

dětem pracovat, bez ohledu na to, jak moc by si ony samy (nebo jejich rodiče) přáli 

přispívat k celkovému ekonomickému výstupu. Nicméně asi by se mohlo letos docílit 

většího výstupu, kdyby všechny tyto maličké poslali do práce. Nebo by se mohlo letos 

docílit většího výstupu, kdyby každý student, zanechal svého studia a začal chodit do 

práce. Do té míry, do jaké je malým dětem, studentům a dalším znemožněno pracovat, 

do té míry se zmenšuje jak velikost naší pracovní síly, tak našeho potenciálního 

výstupu.[1] 
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Investiční statky (jednotek za rok) 
 

  C                        H 

                                            

   A                   F              G 

 

 

 

 

     0                               B               D 

           Spotřební statky (jednotek za rok) 

 

Obrázek č. 5: Růst pracovní síly 

2.4  Typy nezaměstnanosti  

a) Frikční nezaměstnanost 

Lidé někdy opouštějí své zaměstnání, aby si našli místo, které jim bude 

z různých důvodů lépe vyhovovat. Jindy si hledají místo, protože byli propuštěni, neboť 

firmy neustále zanikají a vznikají, dochází v nich k technologickým a organizačním 

změnám. Také absolventi škol se snaží najít si své první zaměstnání. Ale nalezení 

nového vhodného zaměstnání vyžaduje určitý čas a po tuto dobu jsou tito lidé 

nezaměstnaní. Pravděpodobně jimi nebudou dlouho, neboť v této situaci je volných míst 

dostatek. Nezaměstnanost, vznikající z těchto důvodů a za těchto okolností, nazýváme 

frikční nezaměstnaností.   

Frikční nezaměstnaností je dočasná nezaměstnanost, která je spojena se vstupem 

na trh práce a výstupem z něho, neboli normálním obratem pracovní síly. Tato 

nezaměstnanost je v podstatě nevyhnutelná. Její snížení či úplné odstranění by bylo 

možné jen tak, že by každý uchazeč o zaměstnání byl přinucen přijmout první nabízené 

místo. Určitá frikční nezaměstnanost je i žádoucí, neboť to, že si lidé najdou zaměstnání 

ve kterém budou spokojeni, zvýší jejich produktivitu a tím i produktivitu celé 

ekonomiky. 
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b) Strukturální nezaměstnanost 

Strukturální změny, kterými ekonomika prochází, vyžadují přizpůsobení na 

straně zdrojů. Ke strukturální nezaměstnanosti dochází tehdy, jestliže toto přizpůsobení 

není dostatečně rychlé a vede k nezaměstnanosti v některých odvětvích, povoláních 

nebo oblastech, ve kterých se poptávka po práci snižuje rychleji než její nabídka. 

Strukturální změny mohou připravit o místo značné množství pracovníků 

z určitých odvětví, jak tomu bylo například při útlumu těžby uhlí a omezení hutní 

výroby na Ostravsku v 90. letech minulého století. Toto je příklad strukturální 

nezaměstnanosti, která vzniká, když schopnosti lidí nebo jejich lokalizace nejsou 

v souladu s disponibilními volnými místy. 

Formou strukturální nezaměstnanosti je i tzv. indukovaná nezaměstnanost. Jde o 

případy, kdy určitá nezaměstnanost může být důsledkem hospodářské politiky. 

Například zákon o minimální mzdě může omezit pracovní příležitosti pro 

nekvalifikované pracovníky, pokud stanovená výše minimální mzdy přeceňuje jejich 

práci. 

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že nezaměstnanost nelze zcela eliminovat. 

Je možné pouze zajistit, aby lidé, hledající práci, ji našli co nejrychleji. Ekonomové 

tento stav nazývají plnou zaměstnaností. Plná zaměstnanost neznamená stoprocentní 

zaměstnanost. Trh práce je v neustálém pohybu, lidé jsou propouštěni a najímáni a míra 

nezaměstnanosti, která při tomto obratu trhu práce vzniká, je přirozenou mírou 

nezaměstnanosti. 

Přirozená míra nezaměstnanosti je chápána jako dlouhodobě rovnovážná míra 

nezaměstnanosti, kolem níž skutečná míra nezaměstnanosti kolísá. Determinuje ji 

mikroekonomická struktura trhu práce a rozhodování domácností a firem, týkající se 

nabídky práce a poptávky po práci. 

Druhou důležitou mírou nezaměstnanosti je NAIRU (non-accelerating inflation 

rate of unemployment), tedy míra nezaměstnanosti neakcelerující inflaci. NAIRU 

předpokládá, že existuje míra nezaměstnanosti, která je slučitelná se stabilní inflací. 
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c) Cyklická nezaměstnanost 

Nezaměstnanost vyplývající z všeobecné recese hospodářství je nazývána 

cyklická nezaměstnanost, protože je spojena s klesající fází hospodářského cyklu. 

V průběhu recese je celková poptávka v ekonomice nedostatečná, a tím je i poptávka po 

práci nízká. Proto bývá tento typ nezaměstnanosti nazýván také nezaměstnaností 

z nedostatečné poptávky. V této situaci je počet lidí hledajících práci vyšší než počet 

volných míst bez ohledu na odvětví či povolání. Snížení tohoto typu nezaměstnanosti je 

jedním z hlavních cílů makroekonomické politiky [11]. 

d) Skrytá nezaměstnanost 

Existuje i tzv. skrytá (hidden) nezaměstnanost. V této souvislosti se někdy 

hovoří i o tzv. skryté pracovní síle, čili fakticky nezaměstnaných, kteří nejsou jako 

nezaměstnaní registrování, i když zaměstnání nemají a při dostatečné nabídce by je 

přijali. Skrytá nezaměstnanost je formou nezaměstnanosti, kdy si nezaměstnaná osoba 

nehledá práci a ani se jako nezaměstnaná neregistruje. Velkou část této nezaměstnanosti 

tvoří osoby, které na hledání práce rezignovaly (včetně těch, které unikly do jiného 

statusu – mateřství, práce v domácnosti, studia apod.) nebo si práci hledají pomocí 

neformálních sítí. Skrytá nezaměstnanost je dána i tím, že z údajů o nezaměstnaných 

jsou často vyřazovány osoby, které jsou sice neumístěny, ale zařazeny do různých 

programů pro nezaměstnané (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce apod.). Jde často 

svým rozsahem o významné počty osob. O skryté nezaměstnanosti se hovoří také 

v případech osob s nízkou kvalifikací či vysokým věkem, které zůstávají neumístěny a 

odsouvány mimo trh práce.  

 

2.5 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost  
 

Dobrovolná nezaměstnanost vzniká, když nezaměstnaný není ochoten 

akceptovat převládající mzdovou sazbu (nebo jiné pracovní podmínky). Nedobrovolná 
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nezaměstnanost znamená, že nezaměstnaná osoba je ochotna přijmout práci při 

převládající mzdové sazbě, ale nemůže takovou práci najít. 

Neoklasičtí ekonomové počátku 20. století předpokládali, že veškerá 

nezaměstnanost má charakter nezaměstnanosti dobrovolné. Rozlišení mezi dobrovolnou 

a nedobrovolnou nezaměstnaností je založeno na předpokladu pružných a nepružných 

mezd.  

A) Nezaměstnanost při pružných mzdách 

Jestliže je trh práce v rovnováze, pak se při dané reálné mzdové sazbě rovná 

nabízené množství práce poptávanému množství práce (viz obrázek č. 6). Výše 

zaměstnanosti je dána úsečkou AE. Z křivky nabídky však vyčteme, že je zde určitá část 

pracovní síly, která bude chtít pracovat jen při vyšších mzdových sazbách, znázorněno 

úsečkou EB. Jsou to dobrovolně nezaměstnaní, neboť nechtějí pracovat při dané 

mzdové sazbě. Tento model předpokládá dokonale pružné mzdy.  

 

 

     SL     

  

 
             DL  

     

 

 

Obrázek č. 6: Nezaměstnanost při pružných mzdách 

 

W/P – reálná mzdová sazba 

DL – poptávka po práci 

SL- nabídka práce 

L – velikost pracovní síly 

E – rovnováha nabídky s poptávkou 
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B) Nezaměstnanost při nepružných mzdách 

Řada ekonomů ovšem tvrdí, že mzdy nejsou dokonale pružné. Jestliže je reálná 

mzdová sazba z nějakého důvodu vyšší než její rovnovážná úroveň, pak je poptávané 

množství práce nižší než nabízené (viz. obrázek č. 7). Pokud jsou mzdy nepružné, 

nemůže se reálná mzdová sazba měnit dostatečně rychle tak, aby vyrovnala nabízené a 

poptávané množství práce, vzniká nedobrovolná nezaměstnanost. Její velikost je 

vyjádřena úsečkou DF, neboť firmy budou při této mzdové sazbě ochotny zaměstnat 

množství pracovníků CD, ale nabízené množství práce při této mzdové sazbě bude CF. 

Lidé by chtěli pracovat, ale nemohou najít práci [12]. 

 

                 
                  C           D                                  SL 

 
 
 
                                                                     DL 

 

 

 

Obrázek č. 7: Nezaměstnanost při nepružných mzdách 

 

W/P – reálná mzdová sazba 

DL – poptávka po práci 

SL- nabídka práce 

L – velikost pracovní síly 

E – rovnováha nabídky s poptávkou 

DF – nedobrovolná nezaměstnanost 

CF – nabízené množství 
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2.6 Tři pohledy na nezaměstnanost 

 

A) Liberálové 

Liberalistická a neoklasická ekonomie je soustředěna kolem koncepce trhu a 

rovnováhy na trhu, zajišťované svobodnou soutěží, s cenami jako základním 

mechanismem přizpůsobování a vytváření této rovnováhy (mezi množstvím a cenou). 

Nezaměstnanost tedy odráží dočasnou nerovnováhu mezi poptávkou a nabídkou 

práce na trhu práce. Určitá míra nezaměstnanosti je chápána jako neodstranitelné 

minimum. Podle liberalistické doktríny jde o jakousi přirozenou míru nezaměstnanosti, 

která je ekvivalentem nezaměstnanosti dobrovolné. Zároveň je tato úroveň 

nezaměstnanosti ekvivalentní i frikční nezaměstnaností, jde o vzájemný poměr nabízené 

mzdy a příspěvku v nezaměstnanosti. 

Řešení nezaměstnanosti je tedy nacházeno především na straně nabídky práce a 

soustřeďuje se na boj proti inflaci, mzdové regulaci (zejména je napadán institut 

minimální mzdy) a na omezení síly sociálního státu. 

B) Keynes 

 

Podle Keynese ekonomové rozlišují zpravidla čtyři druhy nezaměstnanosti: 

 dočasnou – frikční nezaměstnanost, 

 sezónní – některá výrobní odvětví ztrácejí v určité době objekt činnosti, 

 cyklickou – v závislosti na hospodářském cyklu, 

 strukturální – pokud zanikají určitá výrobní odvětví. 

Na rozdíl od názorů liberalistů nejde, podle Keynese, v případě nezaměstnanosti 

ani o vyhýbání se práci vůbec, ani o neochotu pracovat za nepříznivých (mzdových, ale 

i jiných) podmínek. V Keynesově pojetí existují především dvě rozhodující příčiny 

masové a přetrvávající nezaměstnanosti. Jsou to technologický pokrok, vytlačující živou 

práci a chronický nedostatek poptávky (nedostatečná kupní síla obyvatelstva a 
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omezování sklonu k investicím). U keynesiánců je velmi silný akcent na úlohu státu při 

regulaci nezaměstnanosti. 

C) Marxistické paradigma 

Podle marxismu je nezaměstnanost spjata s kapitalismem, který je vnitřně 

neschopný vyhnout se opakujícím se krizím, a proto i periodické masové 

nezaměstnanosti. Na rozdíl od liberalistické klasické a neoklasické ekonomie, která 

chápe tržní ekonomiku jako stabilní a samoregulující se mechanismus, ji marxisté 

chápou jako nestabilní a inkonzistentní v důsledku jejích vnitřních rozporů. Pro 

marxistickou ekonomii není v rámci kapitalismu problém nezaměstnanosti zásadně 

řešitelný již proto, že plní nezanedbatelné funkce při udržování kapitalistického systému 

hospodářství. 

Konkrétní stav nezaměstnanosti je výsledkem poklesu poptávky po práci. Ten je 

dán tím, že centralizace kapitálu urychluje zároveň převraty v technickém složení 

kapitálu, a tak relativně zmenšují poptávku po práci. Marxisté se soustřeďují na 

problematiku nezaměstnanosti spojené s krizemi nadvýroby [11]. 

 

2.7 Inflace a nezaměstnanost  
 

Inflace a nezaměstnanost spolu velmi úzce souvisí. Někteří ekonomové tvrdí, že 

je mezi nimi vztah nepřímé závislosti, kdy jeden jev lze tlumit pouze na úkor druhého. 

Vztah mezi nezaměstnaností a inflací vyjadřuje modifikovaná Phillipsova křivka. 

Krátkodobá Phillipsova křivka 

Předpokládá, že se nemění setrvačná míra inflace. Pokud zůstává setrvačná 

inflace stabilní, vyjadřuje Phillipsova křivka zaměnitelnost mezi inflací a 

nezaměstnaností. 
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Obrázek č. 8: Phillipsova křivka – krátkodobá 

 

r – míra inflace v % 

u – míra nezaměstnanosti v % 

 

 

Posun  Phillipsovy křivky 

 

Zvýší-li se setrvačná míra inflace, posune se krátkodobá Phillipsova křivka vzhůru. Při 

poklesu setrvačné inflace se křivka posune dolů. 

 
Obrázek č. 9: Dlouhodobá Phillipsova křivka 

 

1) v bodě A je míra nezaměstnanosti na přirozené úrovni. Skutečná i setrvačná míra 

inflace jsou stabilní. 



 27 

2) expanzivní politikou snížíme míru nezaměstnanosti pod její přirozenou míru za cenu 

zvýšení míry skutečné inflace. Posune se tedy po krátkodobé křivce z A do B. 

3) Zvýšení skutečné míry inflace vyvolá růst setrvačné inflace. Dojde k posunu křivky 

vzhůru. 

4) Pokud by stát udržoval nezaměstnanosti pod přirozenou mírou, křivka by se neustále 

posunovala vzhůru a inflace by se zrychlovala. 

5) Po určité době musí vláda přejít k restriktivní politice. Nezaměstnanost se vrátí ke 

své přirozené míře, avšak při vyšší inflaci z C do D 

 

Závěry Phillipsovy křivky 

 

 snaha vlády udržovat nezaměstnanost pod její přirozenou mírou vyvolá 

zrychlující se inflaci 

 zrychlující se inflace nakonec donutí vládu rezignovat na tento cíl a 

nezaměstnanost vrátí na přirozenou míru, avšak při vyšší míře inflace 

 snížit setrvačnou inflaci může vláda zvýšením nezaměstnanosti nad její 

přirozenou míru 

 

Nejlepší stabilizační politikou vlády je udržování míry nezaměstnanosti na její 

přirozené míře při nízké úrovni setrvačné inflace. 

 

Vláda může snížit míru setrvačné inflace: 

 dočasného zvýšení nezaměstnanosti nad její přirozenou míru - skutečný produkt 

je nižší než potencionální. Ztráta produktu představuje náklady snížení míry 

inflace - náklady disinflace. 

 důchodovou politikou. Působí na firmy a odbory, aby dobrovolně nebo na 

základě donucení omezily tempo růstu cen a mezd. Dopad je, že pružnost cen a 

mezd je narušena, trh neposkytuje zcela správné informace, kam je nejvhodnější 

alokovat výrobní faktory, efektivnost ekonomiky se snižuje. [15] 
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3 Analýza současného stavu nezaměstnanosti 

3.1 Nezaměstnanost v Evropské unii 

Míra nezaměstnanosti 
    2003 2004 2005 2006 2007 

Slovensko 17,6 18,2 16,3 13,4 11,3 
Polsko 19,6 19.0 17,7 13,8 9,6 
Německo 9,3 9,7 10,7 9,8 8,4 
Španělsko 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3 
Francie 9 9,3 9,2 9,2 8,3 
Portugalsko 6,3 6,7 7,6 7,7 8,2 
Řecko 9,7 10,5 9,8 8,9 8,1 
Belgie 8,2 8,4 8,4 8,2 7,5 
Maďarsko 5,9 6,1 7,2 7,5 7,2 
Bulharsko 13,7 12 10,1 9 6,9 
Finsko 9 8,8 8,4 7,7 6,9 
Rumunsko 7 8,1 7,2 7,3 6,7 
Malta 7,6 7,4 7,3 7,3 6,3 
Švédsko 5,6 6,3 7,4 7,1 6,1 
Česká republika 7,8 8,3 7,9 7,1 6 
Litva 10,5 10,4 8,9 6,8 5,9 
Itálie 8,4 8 7,7 6,8 5,8 
Spojené království 4,9 4,7 4,8 5,3 5,2 
Estonsko 10 9,7 7,9 5,9 4,9 
Lucembursko 3,7 5,1 4,5 4,7 4,9 
Slovinsko 6,7 6,3 6,5 6 4,7 
Irsko 4,7 4,5 4,3 4,4 4,5 
Rakousko 4,3 4,8 5,2 4,7 4,4 
Lotyšsko 12,4 11,4 8,3 5,6 4,3 
Kypr 4,1 4,6 5,2 4,6 3,9 
Dánsko 5,4 5,5 4,8 3,9 3,7 
Nizozemsko 3,7 4,6 4,7 3,9 3,2 
Evropská unie 9 9,1 8,7 7,6 6,8 
Tabulka č. 1: Míra nezaměstnanosti v Evropské unii a členských státech  
 v  letech 2003 – 2007 
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V současné době je velice vážným ekonomickým a sociálním problémem téměř 

všech států Evropy vysoká nezaměstnanost. Některé skupiny obyvatel, například ženy 

s malými dětmi, osoby se zdravotním postižením, starší osoby či etnické menšiny, jsou 

jí navíc zvláště postiženy. Snahou EU je zajistit více pracovních míst, a to zejména pro 

znevýhodněné skupiny. Pozornost je však věnována nejen zvyšování počtu pracovních 

míst, ale i zvyšování jejich kvalit.  

Politika zaměstnanosti je především záležitostí jednotlivých států, Unie 

podporuje mezinárodní výměnu zkušeností a koordinuje národní politiky zaměstnanosti 

tak, aby byly zaměřeny na dosažení společně dohodnutých cílů, které Unie každoročně 

stanovuje. Výraznou pomocí je pak podpora programů a opatření národních politik 

zaměstnanosti finančními prostředky z Evropského sociálního fondu. Mezi hlavní 

priority politiky zaměstnanosti patří zvyšování motivace pracovat, podpora podnikání, 

boj proti nelegálnímu zaměstnávání, investování do lidských zdrojů apod.  

Řešení sociálních problémů vyžaduje společné úsilí všech partnerů. Proto je 

evropská politika zaměstnanosti a sociální politika prováděna nejen ve spolupráci 

jednotlivých států, ale ve spolupráci s regionálními a místními orgány a nevládními 

organizacemi. Významnou úlohu při tvorbě a provádění politiky zaměstnanosti a 

sociální politiky v Unii hrají sociální partneři, tedy zaměstnavatelské organizace a 

odbory. 

Jednotlivé regiony členských zemí Evropské unie jsou různě bohaté a 

samozřejmě i míra nezaměstnanosti se liší region od regionu. Ve všech zemích je 

nejnižší míra nezaměstnanosti ve velkých městech, kde je dostatek pracovních 

příležitostí i podmínek pro úspěšné podnikání a široká základna koupěschopného 

obyvatelstva. V okrajových, převážně na zemědělství orientovaných regionech je míra 

nezaměstnanosti nejvyšší.[20]  

Nezaměstnanost v Evropské unii dosáhla k 31. 12. 2007 úrovně 6,8 %. V 

prosinci 2006 přitom dosahovala nezaměstnanost hodnoty 7,6 %. Výsledky 

mezinárodního srovnání potvrzují, že se míra nezaměstnanosti v České republice drží 

dlouhodobě pod průměrem Evropské unie.  
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S největší nezaměstnaností v Evropské unii se potýká již delší dobu Slovensko. 

K 31. 12. 2007 dosahovala slovenská míra nezaměstnanosti hodnoty 11,3 %. Za 

Slovenskem se umístilo Polsko s mírou nezaměstnanosti 9,6 % dále Německo, kde je 

míra nezaměstnanosti pohybovala k 31. 12. 2007 8,4 %.[18] 

  

Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii má naopak Nizozemí, a to ve výši 

3,2%. Následováno je Dánskem s nezaměstnaností 3,7 %. Na třetím místě s mírou 

nezaměstnanosti 3,9 % je Kypr. [21] 

 

Míra nezaměstnanosti mezi muži se v EU snížila oproti minulému roku na 6,1 % 

ze 7,1 %. U žen klesla na 7,8 % z 8,8 %. Vysoká nezaměstnanost i nadále zůstává mezi 

mladými lidmi do 25 let, kde činila 15,4 %, i když se snížila z loňských 17,3 %. 

Nejnižší nezaměstnanost mezi mladými má Dánsko, a to 6,2 %. Naopak nejvyšší je v 

Řecku, kde se v prvním čtvrtletí zvýšila na 24,6 %. Přes 20 % činí nezaměstnanost mezi 

mladými také ve Francii, Itálii a Polsku. 

 

3.2 Nezaměstnanost v České republice 
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 Graf č. 1: Míra nezaměstnanosti v České republice v období 2003-2007 
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  Míra nezaměstnanosti 

  
k 

31.12.2003 
k 

31.12.2004 
k 

31.12.2005 
k 

31.12.2006 
k 

31.12.2007 
Česká republika 7,8 8,3 7,9 7,1 6,0 

 Tabulka č. 2: Míra nezaměstnanosti v České republice v období 2003-2007 
 

V České republice se v posledních několika letech daří postupně obecnou míru 

nezaměstnanosti snižovat. Pozitivem je, že u nás je míra nezaměstnanosti stále pod 

průměrem zemí Evropské unie.  

Nejvyšší míra nezaměstnanosti za posledních pět let byla v roce 2004 (8,3%) a 

nejnižší míra nezaměstnanosti byla v roce 2007 (6,0%). 

Období Uchazeči Volná místa Míra 
nezaměstnanosti 

prosinec 07      354 878      141 343      6,0 % 
listopad 07      341 438      141 371      5,6 % 
říjen 07      348 842      143 571      5,8 % 
září 07      364 978      137 528      6,2 % 
srpen 07      372 759      133 492      6,4 % 
červenec 07      376 608      124 034      6,4 % 
červen 07      370 791      123 334      6,3 % 
květen 07      382 599      119 552      6,4 % 
duben 07      402 932      113 958      6,8 % 
březen 07      430 474      107 763      7,3 % 
únor 07      454 737      104 910      7,7 % 
leden 07      465 458        97 961      7,9 % 
Tabulka č. 3: Uchazeči a volná místa v celé ČR v roce 2007 

 

Míra nezaměstnanosti v lednu 2007 činila 7,9 %, docházelo až do června k 

jejímu pomalému poklesu, který souvisí nejen se zahájením sezónních prací zejména v 

zemědělství a stavebnictví, ale i s celkovým zlepšujícím se stavem českého 

hospodářství. V letních měsících pak o 0,1% vlivem nových absolventů škol míra 

nezaměstnanosti narostla. V červenci a srpnu činila míra nezaměstnanosti 6,4%. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v říjnu a listopadu, kdy došlo k jejímu poklesu 
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v listopadu až na 5,6%. V posledním měsíci roku pak míra nezaměstnanosti znovu 

mírně vzrostla na 6,0%. 

V porovnání s rokem 2006 bylo v roce 2007 dosaženo nižší míry 

nezaměstnanosti ve všech kalendářních měsících s jedinou výjimkou, kterou byl leden. 

Tento pozitivní vývoj je bezpochyby spojen zejména s akcelerací hospodářského růstu v 

minulém roce. 

K 31. 12. 2007 evidovaly úřady práce celkem 354 878 osob, což je o 13 440 

osob více než ke konci listopadu 2007. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je 

celkový počet uchazečů o zaměstnání nižší o 93 667.  

V průběhu prosince bylo na úřadech práce nově zaevidováno 44 696 osob. Je to 

o 1 046 nově evidovaných uchazečů více než v předchozím měsíci a o 6 832 méně než 

v prosinci 2006. 

Z evidence na úřadech práce v prosinci odešlo celkem 31 256 uchazečů 

(ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 19 798 uchazečů méně než v 

předchozím měsíci a o 4 300 méně než v prosinci 2006. V průběhu prosince 2007 

nastoupilo do nového zaměstnání 17 658 osob, což je o 13 911 osob méně než 

v předchozím měsíci a o 2 744 osob méně než v prosinci minulého roku, 13 598 

uchazečů bylo vyřazeno bez umístění. 

Míra nezaměstnanosti v jednotlivých krajích v ČR v roce 2007
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Graf  č.2: Míra nezaměstnanosti v  jednotlivých krajích v ČR v průběhu roku  
2007 
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V roce 2007 byla nejvyšší míra nezaměstnanosti v kraji Ústeckém (13,2%), 

Moravskoslezském (12,1%) a Karlovarském (8,8%). Nejnižší míra nezaměstnanosti 

byla v Praze (2,6%), kraji Středočeském (5,0%) a kraji Plzeňském (5,2%).  

Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 34 okresů, 

nejvyšší byla v okresech Most (15,5 %), Karviná (13,4 %), Teplice (11,7 %), Znojmo 

(11,5 %), Ústí n/L (11,3 %), a Jeseník (11,1 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla 

v  okresech Praha–západ (1,6 %), Praha–východ (1,8 %), Mladá Boleslav a Praha 

(shodně 2,2 %). Míra registrované nezaměstnanosti žen byla 7,4 % a mužů 4,9 %.[19] 

 

3.3 Nezaměstnanost v okrese Brno-venkov  

Okres Brno-venkov vznikl při územní reorganizaci v roce 1960 z tehdejších 

okresů Brno-okolí a Rosice a z části okresů Moravský Krumlov, Slavkov, Tišnov, 

Velká Býteš a Židlochovice. Na rozdíl od většiny jiných okresů nebyly hranice Brna-

venkova stabilní. Již 1. 7. 1964 byly k okresu připojeny obce Přísnotice, Unkovice a 

Žabčice z dosavadního okresu Břeclav. Naopak v roce 1971 bylo z okresu vyčleněno 8 

obcí (Bosonohy, Dvorská, Chrlice, Ivanovice u Brna, Jehnice, Ořešín, Soběšice, 

Žebětín) a připojeno k okresu Brno-město. Další změna hranic proběhla 1. 4. 1980, 

která znamenala připojení Útěchova k okresu Brno-město. Další změnou hranic pak 

bylo 1. 1. 1996 přiřazení obce Nosislav k okresu Brno-venkov z okresu Břeclav. Od 

1.1.2005, podle zákona č.387/2004 Sb., o změně hranic krajů, přešlo 24 obcí z okresu 

Žďár nad Sázavou a 1 obec z okresu Třebíč do okresu Brno-venkov. Území okresu se 

tímto zvětšilo o 130 km.2 K poslední změně došlo k 1.1.2007 a to že přešlo 14 obcí 

z okresu Blansko, 7 obcí z okresu Břeclav a 4 obce z okresu Znojmo do okresu Brno-

venkov.  

Okres Brno-venkov je rozdělen do sedmi správních obvodů s pověřenými městy 

- Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Tišnov a Židlochovice.  
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Úřad práce Brno-venkov leží v Brně. Detašovaná pracoviště jsou umístěna ve 

městech okresu Brno-venkov (již zmíněné Ivančice, Pohořelice, Rosice, Tišnov a 

Židlochovice).  

Z hlediska sídelní struktury žije 48,5 % obyvatel v obcích nad 2 000 obyvatel. 

Nejvíce obcí okresu ale náleží do velikostní skupiny od 500 do 1 999 obyvatel (zde žije 

více jak dvě pětiny všech obyvatel). 

  do 199 
obyvatel 

200 – 499 
obyvatel 

500 – 1 999 
obyvatel 

2 000 – 9 999 
obyvatel 

nad 10 000   
obyvatel 

počet obcí      36        41        87        23 0 
počet obyvatel 4 350 13 102 80 737 82 645 0 
počet obyvatel (v %)          2,3            6,9          42,3         48,3 0 
Tabulka č. 4: Velikostní struktura obcí okresu Brno-venkov k 31.12.2007 

V okrese Brno-venkov činil k 31. 12. 2007 přirozený přírůstek 344 osob, když 

počet živě narozených dětí byl 1 671 a počet zemřelých 1 327.  

V důsledku aktivního migračního salda je celkový přírůstek v okrese kladný. Na 

poměrně vysokém aktivním migračním saldu se podílely obce v bezprostřední blízkosti 

Brna a obce s dobrou dopravní dostupností do Brna.  

Celkový přírůstek tedy byl k 31. 12. 2007 3 583 osoby. Okres Brno-venkov si v 

rámci Jihomoravského kraje dlouhodobě udržuje nejvyšší celkový přírůstek 

obyvatel.[24] 

 

Míra nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov 

  Míra nezaměstnanosti 

  
k 31. 12. 

2003 
k 31. 12. 

2004 
k 31. 12. 

2005 
k 31. 12. 

2006 
k 31. 12. 

2007 
Brno-venkov 8,6 7,2 6,7 5,7 4,5 
Tabulka č. 5: Míra nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov v období 2003-2007 

Míra nezaměstnanosti dosáhla k 31. 12. 2007 hodnoty 4,5 %, přičemž ve 

stejném období roku předchozího činila 5,7 %. Okres Brno-venkov si i nadále udržuje 
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míru nezaměstnanosti pod celokrajským i celorepublikovým průměrem (ke stejnému 

datu činila míra nezaměstnanosti v kraji 6,9% a v ČR 6%). 

 

3.3.1 Nezaměstnanost podle mikroregionů 

 

Jak již bylo zmíněno výše, úřad práce člení okres Brno-venkov do sedmi 

mikroregionů: Ivančicko, Kuřimsko, Pohořelicko, Rosicko, Šlapanicko, Tišnovsko a 

Židlochovicko (do 31.12.2006 to bylo pět mikroregionů: Brněnsko, Ivančicko, Rosicko, 

Tišnovsko, Židlochovicko). Od ledna 2007 jsou hranice mikroregionů shodné 

s vymezením správních obvodů pověřených obcí v okrese Brno-venkov.  

 

Volná místa z hlediska mikroregionů okresu Brno-venkov 

Ze všech mikroregionů okresu Brno-venkov nabízel ke konci roku 2007 nejvíce 

pracovních příležitostí mikroregion Šlapanicko (727 míst), který se podílí na celkovém 

počtu volných pracovních míst 27 %. Nejméně volných pracovních míst pak nabízel 

mikroregion Pohořelicko (213 míst).  

 

PEU VPM PEU1VPM 
rok 2007 

VI XII VI XII VI XII 
Ivančicko 796 796 207 450 3,8 1,8 
Kuřimsko 442 403 408 416 1,1 1 
Pohořelicko 409 412 167 213 2,4 1,9 
Rosicko 802 795 303 290 2,6 2,7 
Šlapanicko 1 235 1 151 884 727 1,4 1,6 
Tišnovsko 728 694 289 354 2,5 2 
Židlochovicko 661 634 273 247 2,4 2,6 
Brno-venkov 5 095 4 923 2 531 2 697 2 1,8 

Tabulka č. 6: Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání (PEU), počet volných 
pracovních míst (VPM) a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (PEU1VPM) 
v mikroregionech a v okrese  Brno-venkov k 30. 6. 2007 a  31. 12. 2007 
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Relativně nejlepší situace byla na Kuřimsku, kde ke konci roku 2007 připadal na 

1 hlášené místo 1 uchazeč a potom na Šlapanicku (1,6 uchazeče), což bylo méně, než v 

rámci celého okresu. Z tohoto srovnání vychází nejhůře mikroregion Rosicko, kde se o 

jedno volné pracovní místo dělilo 2,7 uchazeče (míra nezaměstnanosti 

v mikroregionech okresu Brno – venkov viz. příloha č. 2) 

 

3.3.2 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa 

Pracovní síla 

Počet aktivně pracujících z úřadu práce stoupl během roku 2007 v okrese Brno-

venkov na 98 215 občanů, z toho 55 765 mužů a 42 450 žen. Meziročně se celkový 

počet aktivně pracujících zvýšil o 9 178 osob.  

Počet právnických a fyzických osob v okrese Brno-venkov 

V tabulce je zpracováno meziroční srovnání firem okresu Brno-venkov dle 

právních forem. Během pěti let nárůst firem stoupá. U fyzických osob je nárust větší 

než u právnických osob. Oproti loňskému roku celkový počet registrovaných jednotek 

opět vzrostl. Z tohoto počtu bylo u právnických osob zaznamenáno nárůst o 856 firem a 

u fyzických osob o 3 491 subjektů.  

  
k 30. 9. 

2003 
k 30. 9. 

2004 
k 30. 9. 

2005 
k 30.9. 
2006 

k 30.9. 
2007 

PRÁVNICKÉ OSOBY:           
obchodní společnosti - celkem 2 697 2 632 2 874 3 081 3 431 
z toho: akciové společnosti   129  128    135    141    160 
společnosti s r.o. 2 222 2 423 2 659 2 861 3 184 
družstva    161  166    179   186    200 
státní podniky        9       8        8       8        9 
ostatní organizace 2 055    2 409 2 999 3 310     3 801 
právnické osoby celkem 4 922 5 215 6 060 6 585   7 441 
FYZICKÉ OSOBY:           
živnostníci 23 176 22 637 24 113 24 818 27 855 
soukromí zemědělci   1 709   1 663   1 949   1 938    2 234 
ostatní    1359   1 330   1 408   1 432    1 590 
fyzické osoby celkem 26244 25 630 27 470 28 188   31 679 
CELKEM 31 166 30 845 33 530 34 773 39 120 

Tabulka č. 7: Počet právnických a fyzických osob v okrese Brno-venkov v letech  
2003 – 2007 
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Charakteristika vývoje nezaměstnanosti 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
uchazeči 

o 
zaměst. 

6 445 6 318 5 927 5 577 5 229 5 095  5 201 5 249 5 220 4 928 4 801 4 923 

Tabulka č. 8: Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce Brno-venkov 
v jednotlivých měsících v roce 2007 

V průběhu roku 2007 došlo v okrese Brno-venkov ve srovnání s minulým rokem 

k poklesu počtu evidovaných uchazečů. V loňském roce bylo na úřadě práce průměrně 

evidováno 5 941 uchazečů o zaměstnání. K 31. 12. 2007 bylo na Úřadě práce Brno-

venkov registrováno 4 923 uchazečů o zaměstnání. Počet uchazečů o zaměstnání během 

roku postupně klesal až do června, v červenci mírně vzrostl a v říjnu opět klesal. 

Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v lednu.  

Počet volných pracovních míst 
 

PUoZ PUoZ PUoZ 

1VPM 
celkem 

v % 
z celkov. 

počtu 1VPM 
celkem 

v % 
z celkov. 

počtu 1VPM 
rok 

2007 PVPM 

 pro dělníky pro THP 
leden 1 584 4,1 1 131    71,4 3,3 453    28,6 5,9 
únor 1 915 3,3 1 409    73,6 2,6 506    26,4 5,3 
březen 2 141 2,8 1 602    74,8    2,1 539    25,2 4,8 
duben 2 237 2,5 1 602    73,4    1,9 596    26,6    4,1 
květen 2 433 2,1 1 777    73,0 1,6 656    27,0 3,6 
červen 2 531 2,0 1 882    74,4 1,5 649    25,6 3,5 
červenec 2 533 2,1 1 808    74,3 1,6 625    25,7 3,8 
srpen 2 630    2,0 2 002    76,1 1,4 628    23,9 3,8 
září 2 662 2,0 2 021   75,9 1,4 641    24,1 3,7 
říjen 2 917   1,7 2 294    78,6 1,1 623    21,4 3,7 
listopad 2 775   1,7 2 164    78,0 1,2 611    22,0 3,6 
prosinec 2 697   1,8 2 125    78,8 1,3 572    21,2 3,9 

 Tabulka č. 9: Počet volných pracovních míst (PVPM) a počet uchazečů na 
 jedno volné pracovní místo (PUoZ1VPM) v roce 2007 
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Pracovní místa pro dělníky tvořila v roce 2007 v průměru 75,2 % z celkového 

počtu míst. Jejich počet od počátku roku, kdy bylo v evidenci Úřadu práce Brno-venkov 

1 131 toto místo, postupně narůstal. Ve srovnání s rokem 2006 došlo ke 

stoprocentnímu nárůstu počtu volných míst pro tuto skupinu uchazečů. Zatímco 

v předešlém roce bylo v evidenci průměrně 906 míst pro dělníky, v roce 2007 to bylo  

1 821 místo.  

 

Počet uchazečů – dělníků na 1 volné pracovní místo je zhruba dvakrát nižší než 

je tomu u THP míst a jejich šance na uplatnění je tedy vyšší. 

 

Nabídka pracovních míst pro administrativní, vedoucí a řídící pracovníky byla 

v roce 2007 výrazně vyšší než v roce předchozím. Průměrně byla v roce 2007 hlášena 

592 místa pro THP, když v roce 2006 to bylo 370 míst. Poptávka po těchto místech je 

však stále velmi vysoká.[24]. 

 

3.3.3 Vývoj subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů 

(RES) dle odvětví převažující činnosti.  

 
Z celkového počtu 39 120 organizací v okrese Brno-venkov se 2 883 jednotek 

zabývalo činnostmi v oblasti primární sféry (7,3 %), 11 962 jednotek působilo 

v sekundární sféře (30,6 %) a 24 275 jednotek v terciální sféře (62,1 %). 
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K 30.9.2006 K 30.9.2007  
Odvětví NH (OKEČ) absolutně v % absolutně v % 

Zemědělství, myslivost, 
lesnictví 2 465         7,1 2 873      7,3 

Rybolov       6       0     10     0 

Průmysl 5 891       16,9 6 515    16,7 

Stavebnictví 4 593      13,2 5 447    13,9 

Obchod, oprava 
motorových vozidel 9 062      26,1     10 035    25,7 

Ubytování a 
stravování 1 417       4,1 1 615     4,1 

Doprava, skladování a 
spoje 1 271       3,7 1 404     3,6 

Finanční 
zprostředkování    850       2,5    953     2,5 

Nemovitosti a 
pronájem 5 509      15,8 6 074    15,5 

Veřejná správa a 
obrana    270       0,8    326     0,8 

Vzdělávání    463      1,3    522     1,3 

Zdravotnictví; 
veterinární činnosti    425     1,2    460     1,2 

Ostatní veřejné a 
sociální služby 2 551     7,3 2 886     7,4 

CELKEM     34 773 100      39 120 100 
Tabulka č. 10: Struktura jednotek v Registru ekonomických subjektů v okrese Brno-
venkov podle odvětví NH 
 

V primární sféře došlo meziročně k nárůstu počtu subjektů o 3,2 %. 

 

V rámci sekundární sféry působila většina subjektů ve zpracovatelském 

průmyslu  (54,1 %). Nejvíce jednotek zpracovatelského průmyslu se zabývalo 

činnostmi v oblasti výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (1 801), ve 

zpracování dřeva a korku (1 202), ve výrobě elektrických strojů a přístrojů (825) a ve 

výrobě oděvů a zpracování kožešin (641). Ve stavebnictví působilo 5 447 subjektů, což 

je o 854 více než v předchozím roce. 
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V terciérním sektoru se nejvíce subjektů zabývalo obchodní činností (10 035), 

konkrétně maloobchodem a opravami spotřebního zboží. Druhým nejpočetněji 

zastoupeným odvětvím byly činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu (6 074) a na 

třetím místě potom ostatní veřejné a sociální služby (2 886). 

 

Z hlediska zastoupení jednotlivých odvětví národního hospodářství byl 

meziročně největší nárůst zaznamenán ve stavebnictví (o 0,7 %-ního bodu) a naopak 

největší pokles byl v odvětví „obchod, oprava motorových vozidel“ (o 0,4 %-ního 

bodu). [24] 

 
3.3.4 Nezaměstnanost podle pohlaví 

 

Uchazeči k 31. 12. 
2003 

k 31. 12. 
2004 

k 30. 12. 
2005 

k 30. 12. 
2006 

k 30. 12. 
2007 

Procentuální 
podíl (v %) 

Index 
2007/2006 

(v %) 

muži 3 258 2 903 2 796 2 290 2 039 41,4 89,0 
ženy 3 708 3 679 3 656 3 281 2 884 58,5 87,9 
celkem 6 966 6 582 6 452 5 571 4 923 100,0 88,4 
Tabulka č. 11: Vývoj struktury uchazečů dle pohlaví v letech 2003-2007 
 

Ke konci roku 2007 bylo nezaměstnaných 2 039 mužů. Ke stejnému datu bylo 

registrováno 2 884 žen. 

Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla k 31.12.2007 hodnoty 3,3 %, přičemž 

v meziročním srovnání se jedná o pokles o 0,8 %-ního bodu. Míra nezaměstnanosti žen 

ke konci prosince činila 6,1 %, tedy o 1,7 %-ního bodu méně než ke stejnému datu 

loňského roku.  
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3.3.5 Nezaměstnanost podle věku 

 
k 31. 12. 

2003 
k.31. 12. 

2004 
k 31. 12. 

2005 
k 31.12. 

2006 
k 31.12. 

2007 Uchazeči 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

do 19 let 495 7,1 359 5,4 314 4,9 257 4,6 219 4,4 

20-29 let 2 266 32,5 1 952 29,7 1 677 26 1 355 24,3 1 092 22,2 

30-39 let 1 469 21,1 1 532 23,3 1 581 24,5 1 372 24,6 1 186 24,1 

40-49 let 1 325 19 1 317 20 1 264 19,6 1 080 19,4 928 18,9 

nad 50 
let 1 411 20,3 1 422 21,6 1 616 25 1 507 27,1 1 498 30,4 

Celkem 6 966 100 6 582 100 6 452 100 5 571 100 4 923 100 
Tabulka č. 12: Vývoj věkové struktury uchazečů o zaměstnání v letech 2003-2007 

 
Nejpočetněji zastoupenou skupinou z hlediska věkové struktury uchazečů o 

zaměstnání byli i v roce 2007 uchazeči ve věku nad 50 let, kteří v prosinci tvořili téměř 

třetinu všech evidovaných. Ve srovnání s rokem 2006  počet evidovaných uchazečů o 

zaměstnání všech věkových kategorií poklesl. 

Věková struktura uchazečů  k 31.12.2007

do 19 let
4%

20-29 let
22%

30-39 let
24%

40-49 let
19%

nad 50 let
31%

 

Graf č.3: Věková struktura uchazečů na ÚP Brno – venkov 
k 31.12.2007(uvedeno v %) 
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3.3.6 Nezaměstnanost podle délky nezaměstnanosti 

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. 

k 31.12.2003 k 31.12.2004 k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2007 Uchazeči 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

do 3 
měsíců 1 569 22,5 1 747 26,5 1 592 24,7 1 467 26,3 1 543 31,3 

3-6 
měsíců 

1 512 21,7 1 320 20,1 1 339 20,7 1 153 20,7 915 18,6 

6-12 
měsíců 1 376 19,8 1 191 18,1 1 174 18,2 956 17,2 846 17,2 

12-24 
měsíců 1 309 18,8 1 086 16,5 1 062 16,5 811 14,6 637 12,9 

nad 24 
měsíců 1 200 17,2 1 238 18,8 1 285 19,9 1 184 21,2 982 19,9 

CELKEM 6 966 100 6 582 100 6 452 100 5 571 100 4 923 100 
Tabulka č. 13: Uchazeči o zaměstnání dle délky evidence v letech 2003-2007 

 

Nejpočetnější skupinou uchazečů o zaměstnání byla k 31.12.2007 kategorie s 

evidencí do 3 měsíců. Ve srovnání s koncem roku 2006 se jejich počet zvýšil o 76 osob. 

Počet dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů v průběhu roku kolísal.  

Délka evidence uchazečů k 31.12.2007

do 3 měsíců
31%

6-12 měsíců
17%

12-24 měsíců
13%

nad 24 měsíců
20%

3-6 měsíců
19%

 

Graf č.4: Délka evidence uchazečů na ÚP Brno – venkov k 31.12.2007 
(uvedeno v %) 
 



 43 

3.3.7 Nezaměstnanost absolventů 

 
k 

31.12. 
k 

31.12. 
k  

31.12 
k 

31.12. 
k 

31.12. 

Uchazeči 2003 2004 2005 2006 2007 

Procent
uální 

podíl (v 
%) 

Index 
2007/20

06 (v 
%) 

Nezaměstn
aní celkem 6 996 6 582 6 452 5 571 4 923 100 88,39 

Z toho 
absolventi   876   695   539   447   368      7,8 82,33 

Tabulka č. 14: Vývoj struktur uchazečů-absolventů v letech 2003-2007 

Mladí lidé, kteří se ocitnou v nezaměstnanosti jsou z hlediska uplatnitelnosti 

skutečně rizikovou skupinou. Nezískali dosud žádnou praxi v oboru, nemají možnost 

vytvořit si pracovní návyky a může se stát, že se vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti 

ocitnou v sociální izolaci, což může destruktivně působit na jejich osobnost. 

K 31.12.2007 bylo v evidenci úřadu práce 368 absolventů, což je o 79 méně než 

ke stejnému datu v roce 2006. Počet nezaměstnaných absolventů se v průběhu 

kalendářního roku řídil cyklem školního roku. Od ledna postupně klesal a začal se 

zvyšovat až v červenci, přičemž svého maxima dosáhl v září, kdy bylo evidováno 568 

absolventů. Od října se opět počet absolventů v evidenci úřadu práce postupně snižoval 

a lze předpokládat, že minimální hodnoty dosáhne opět před koncem školního roku.  

 
3.3.8 Analýza problémových skupin 

Nezaměstnanost občanů se zdravotním postižením 

 

Struktura OZP 

k  
31.12. 
2003 

k  
31.12.  
2004 

k  
31.12. 
2005 

k 
31.12. 
2006 

k  
31.12. 
2007 

Celkem 1 223 1 194 1 281 1 157 1 189 

do 29 let 38 66 59 42 30 

30 – 49 let 494 431 485 441 387 věková 
struktura: 

nad 50 let 691 697 737 674 772 
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Struktura OZP 

k  
31.12. 
2003 

k  
31.12.  
2004 

k  
31.12. 
2005 

k 
31.12. 
2006 

k  
31.12. 
2007 

základní 403 395 422 356 337 

SŠ bez 
maturity 678 639 676 619 672 

SŠ 
s maturitou 130 145 164 166 173 

vzdělání: 

VŠ + VOŠ 12 15 19 16 7 

počet mužů 583 549 576 512 546 
pohlaví: 

počet žen 640 645 705 645 643 

do 6 
měsíců 288 290 268 222 268 

6 – 12 
měsíců 208 203 200 178 197 doba 

evidence: 
nad 12 
měsíců 727 701 813 757 724 

počet absolventů a 
mladistvých  

7 4 7 4 4 

Tabulka č. 15: Struktura uchazečů se OZP v letech 2003-2007 

Přes veškerá legislativní opatření, která by měla směřovat ke zmírnění 

nezaměstnanosti početné skupiny občanů se zdravotním postižením, lze o nich bez 

nadsázky hovořit jako o nejobtížněji zaměstnatelných uchazečích úřadu práce. Často 

jsou to lidé, kteří jsou evidováni i několik let na úřadě práce a z důvodu svých omezení 

se nemohou zúčastnit ani běžných rekvalifikačních programů, které nabízí úřad práce 

ostatním uchazečům. Mnozí z nich časem ztrácí zájem jakkoliv svou obtížnou situaci 

řešit.[24]  

Počet nezaměstnaných osob se zdravotním postižením (OZP) během roku spíše 

kolísal a na konci roku ve srovnání s koncem roku 2006 se jejich počet zvýšil o 32 

osoby. K 31.12.2007 tedy bylo na ÚP evidováno 1 189 těchto osob. Průměrný počet 

evidovaných volných míst pro osoby se ZP byl 77. 

Z věkové struktury jsou nejpočetněji zastoupenou skupinou osoby nad 50 let. Ze 

vzdělání jsou nejvíce postiženi lidé se střední vzděláním bez maturity. Stejně jako 

v loňském roce jsou mezi OZP více zastoupeny ženy.  
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Dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči 

k 31. 12. k 31.12.   k 31. 12. 
2003 

k 31. 12. 
2004 

k 31. 12. 
2005 2006 2007 

Nezaměstnaní 
celkem 6 996 6 582 6 452 5 571 4 923 

počet dlouhodobě nezaměstnaných     

nad 6 měsíců 3 885 3 515 3 521 2 951 2 465 

nad 12 
měsíců 2 509 2 324 2 347 1 995 1 619 

Tabulka č. 16: Vývoj počtu dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání  
v letech 2003 -2007 

 
Počet dlouhodobě nezaměstnaných k 31.12.2007 činil 2 465 osob. Ve srovnání 

s koncem roku 2006 bylo v prosinci roku 2007 evidováno o 486 těchto uchazečů méně. 

Relativní zastoupení této skupiny na celkovém počtu uchazečů bylo v roce 2007 

průměrně 52,8 %. 

 

Poklesl i počet velmi dlouhodobě nezaměstnaných a v závěru roku bylo déle než 

rok v evidenci ÚP 1 619 uchazečů. Je to o 19 % méně než ve stejném období roku 

předchozího. [24] 

 

Uchazeči se základním vzděláním 

Struktura 
uchazečů se 
základním 
vzděláním 

k 
31.12.2003 

k 
31.12.2004 

k 
31.12.2005 

k 
31.12.2006 

k 
31.12.2007 

CELKEM 1 713 1 603 1 590 1 446 1 215 
do 29 
let 532 444 441 357 276 

30 – 
49 let 680 647 585 548 408 věková 

struktura: 
nad 50 
let 501 512 564 541 531 
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Struktura 
uchazečů se 
základním 
vzděláním 

k 
31.12.2003 

k 
31.12.2004 

k 
31.12.2005 

k 
31.12.2006 

k 
31.12.2007 

počet 
mužů 764 654 655 543 463 

pohlaví: 
počet 
žen 949 949 935 903 752 

do 6 
měsíců 607 599 612 593 562 

6 – 12 
měsíců 310 279 241 227 164 doba 

evidence: 
nad 12 
měsíců 796 725 737 626 489 

počet OZP: 403 395 422 356 337 
počet 
mladistvých: 37 41 41 35 23 

Tabulka č. 17: Struktura uchazečů bez vzdělání a se základním vzděláním evidovaných 
na ÚP Brno-venkov v období 2003-2007 
 

Počet osob bez vzdělání a se základním vzděláním se v evidenci ÚP Brno-

venkov pohybuje v závislosti na celkovém počtu uchazečů. Zatímco k 31.12.2006 bylo 

evidováno 1 446  uchazečů se základním vzděláním (tj. 26 % z celkového počtu 

uchazečů), ke konci roku 2007 jejich počet klesl na 1 215 uchazečů (tj. 24,7 % 

z celkového počtu uchazečů). Snížil se i podíl na celkové nezaměstnanosti. Struktura 

hlášených pracovních míst však svědčí o relativním dostatku volných pracovních míst 

pro nekvalifikované pracovníky. Ukazuje se spíše, že mezi uchazeči se základním 

vzděláním je vyšší procento obtížně umístitelných a dobrovolně nezaměstnaných 

uchazečů o zaměstnání.[24] 

 

3.3.9 Cizinci na trhu práce 

Povolování zaměstnání cizím státním příslušníkům 

K 31.12.2007 pracovalo v okrese Brno-venkov legálně 537 cizinců, kteří 

k výkonu práce v ČR potřebovali povolení k zaměstnání. Ve srovnání s koncem 

předcházejícího roku se jejich počet zvýšil o více než sto procent, což absolutně 

znamená nárůst o 284 cizince. Během roku 2007 vydal Úřad práce Brno-venkov 915 



 47 

správních rozhodnutí ve věci zaměstnávání cizinců. Zaměstnavatelům bylo vydáno 69 

rozhodnutí ve věci získání pracovníků ze zahraničím. Cizincům bylo vydáno 705 

nových povolení k zaměstnání a 141 cizinců získalo prodloužení povolení k zaměstnání.  

 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2007 225 232 243 412 433 457 471 499 465 465 521 537 
2006 216 249 363 365 355 349 348 328 347 332 340 253 
2005 165 168 300 348 367 365 379 381 381 379 379 226 
2004 202 203 205 313 314 316 301 293 288 143 120 119 
2003 191 282 286 297 290 287 286 287 289 193 215 298 

        Tabulka č. 18: Vývoj počtu platných povolení k zaměstnání cizinců v letech  
        2003-2007 

 

Největší zastoupení mezi zahraničními pracovníky mají občané Ukrajiny, jejichž 

podíl k 31.12.2007 činil 76,5 %. Následují občané Vietnamu   (9,5 %), Moldavska (3,4 

%) a Běloruska (1,9 %). 

Z hlediska profesí jsou cizinci nejčastěji zaměstnáváni jako dělníci ve 

zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a potom v odvětví obchodu. Cizinci pracující 

na řádná pracovní povolení tedy neohrožují trh práce v okrese Brno-venkov tolik jako 

cizinci podnikající na živnostenský list, případně pracující bez pracovního povolení.  

Zaměstnávání občanů Evropské unie 

K 31.12.2007 bylo na území okresu Brno-venkov registrováno celkem 1 389 

zaměstnanců – občanů EU/EHP (z toho 484 ženy). 

 

Občané Evropské unie pracují v okrese Brno-venkov většinou v kvalifikovaných 

dělnických profesích, a to zejména v profesích, u nichž poptávka zaměstnavatelů 

převyšuje nabídku uchazečů. Proto nepředstavují ohrožení regionálního trhu práce. 

 

Největší zastoupení mezi pracovníky  EU/EHP mají občané Slovenska (86,5 %), 

dále to jsou pracovníci z Bulharska (5,2 %) a potom zaměstnanci z Polska (3,6 %).[24] 
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3.4 Aktivní politika zaměstnanosti 

 

3.4.1 Struktura nástrojů APZ ve finančním objemu v roce 2007 

 

Celkové výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) dosáhly 19 693,6 tis. 

Kč, tj. 84,9 % skutečnosti roku předcházejícího. Tato částka představuje pouze 

prostředky přímo použité na jednotlivé nástroje APZ a nezahrnuje prostředky převedené 

do rezervního fondu ve výši 4 000 tis. Kč. 

 

Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti za rok 2007 činily 111 016,6 tis. Kč, tj. 

o 6,7 % více než v roce 2006.  

 

Podíl nákladů na APZ na celkové politice zaměstnanosti (APZ + PPZ) tak ve 

sledovaném roce dosáhl 15,1 %, takže byl o 3,1 %-ního bodu nižší než v roce 2006.  

 

Absolutní i relativní pokles nákladů na aktivní politiku zaměstnanosti souvisí 

s poklesem míry nezaměstnanosti v průběhu roku 2007 a s vyšším využíváním projektů 

spolufinancovaných z ESF. Počty nově vytvořených pracovních míst a uchazečů 

zařazených do APZ jsou obdobné jako v roce 2006. Celkem bylo pomocí jednotlivých 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti vytvořeno 487 pracovních míst a 186 uchazečů 

bylo zařazeno do rekvalifikace.[24]  

 

 

 

 

 

 



 49 

k 31.12.2006 k 31.12.2007 
  

tis. Kč v % tis. Kč v % 

Index změny 
2007/2006 

Veřejně prospěšné práce 5 522,5 23,9   5 165,9 26,2   93,5 

Rekvalifikace 4 520,1 19,5   1 906,8   9,7   42,2 

SÚPM 10 269,8 44,4 11 164,7 56,7 108,7 

SVČ 1 100,0  4,7   1 140,0   5,8 103,6 

Překlenovací příspěvek  126  0,5      169,6   0,9 134,6 

Příspěvek na dopravu    40  0,1 - - - 

Chráněná pracoviště 1 580,0  6,8     80   0,4     5,1 

Ostatní náklady       30,2  0,1        66,6   0,3 220,5 

CELKEM 23 188,6  100 19 693,6 100   84,9 
  Tabulka č. 19: Struktura nákladů na aktivní politiku zaměstnanosti ÚP Brno-venkov 
  za rok 2006 a 2007 
 
 

Struktura nákladů na APZ za rok 2007 

Veřejně prospěšné 
práce
26,2%

Rekvalif ikace
9,7%SÚPM

56,7%

Překlenovací 
příspěvek

0,9%

Ostatní náklady 
0,3%

Chráněná 
pracoviště

0,4%

SVČ
5,8%

 
Graf č. 5:Struktura nákladů na aktivní politiku zaměstnanosti na ÚP Brno – venkov 
k 31.12.2007(uvedeno v %) 
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3.4.2  Uplatnění jednotlivých nástrojů APZ 

Program aktivní politiky zaměstnanosti se v roce 2007, v souladu s doporučením 

Ministerstva práce asociálních věcí (MPSV), orientoval především na prioritní 

problémové skupiny uchazečů. 

V roce 2007 bylo pomocí nástrojů APZ (mimo rekvalifikace) nově vytvořeno 

487 pracovních míst, což je o 20 míst méně než v roce předchozím. Na tato místa byli 

celkem umístěni 474 uchazeči o zaměstnání. Jestliže se Úřadu práce Brno-venkov 

podařilo celkově v roce 2007 přímo umístit 999 uchazečů, potom necelá polovina z nich 

(47,4 %) našla zaměstnání s pomocí některého z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Největší podíl na počtu umístěných uchazečů mají dotace na zřizování míst v rámci 

společensky účelných pracovních míst (65,2 %).  

 

a) Veřejně prospěšné práce  

 

Na veřejně prospěšné práce (VPP) bylo v roce 2007 vynaloženo 5 165,9 tis. Kč, 

což činilo 26,2 %-ní podíl z celkového finančního objemu určeného na aktivní politiku 

zaměstnanosti v roce 2007.  

 

Z těchto zdrojů bylo nově vytvořeno 143 míst, na které bylo umístěno 133 

uchazečů o zaměstnání. I tato forma APZ byla přednostně využívána pro velmi obtížně 

umístitelné uchazeče. Z hlediska kvalifikace nastoupilo na VPP nejvíce vyučených a 

nejméně bylo uchazečů s vysokoškolským vzděláním. 

  počet osob % 
dlouhodobě 
evidovaní 22 16,5 

ZPS 39 29,3 
uchazeči nad 
50 let věku 63 47,4 

uchazeči do 25 
let věku 7   5,3 

Tabulka č.20: Struktura uchazečů umístěných na VPP 
za rok 2007 
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V okrese Brno-venkov patří mezi nejčastější zaměstnavatele obecní a městské 

úřady (nejvíce MÚ Ivančice, MÚ Tišnov, MÚ Dolní Kounice, MÚ Židlochovice, MÚ 

Pohořelice, MÚ Újezd u Brna, OÚ Veverská Bítýška, OÚ Branišovice, OÚ Zakřany). 

[24] 

 

b) Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

 

Na společensky účelná pracovní místa bylo v roce 2007 vynaloženo 12 304,7 tis. 

Kč. Schváleno a zřízeno bylo celkem 344 nových společensky účelných pracovních 

míst. 

Z tohoto počtu bylo 312 SÚPM vyhrazených, na která bylo umístěno 309 

uchazečů o zaměstnání. Formu příspěvku na úhradu mezd bylo použito především na 

podporu pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané, pro uchazeče do 25 let věku, 

pro uchazeče nad 50 let věku a pro osoby se zdravotním postižením.  

 
 počet osob % 

dlouhodobě evidovaní 164 53,1 

ZPS   49 15,9 

uchazeči nad 50 let 
věku   60 19,4 

uchazeči do 25 let 
věku 109 35,3 

Tabulka č. 21: Struktura uchazečů umístěných na SÚPM (bez SVČ) za 
rok 2007 
 

Jednou z efektivních forem APZ je zřizování SÚPM při samostatně výdělečné 

činnosti. Uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne řešit svoji nezaměstnanost zahájením 

samostatné výdělečné činnosti, přispívá ÚP k částečné úhradě nákladů nutných pro 

zahájení této činnosti. V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 32 dohod, což je o 1 více než 

v roce 2006. Tím také o 40 tis. Kč meziročně vzrostl objem poskytnutých příspěvků. 

Podnikání se týkalo zejména obchodní činnosti a poskytování služeb. 
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c) Chráněná pracoviště 

 

Příspěvek na provoz chráněné dílny byl poskytnut dílně družstva Služba Brno v 

Popůvkách, která zaměstnávala 2 osoby se ZP. Příspěvek byl poskytnut ve výši 80 tis. 

Kč.  

Kromě toho byl zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % 

zaměstnanců se ZP, poskytnut příspěvek podle § 78 zoz ve výši 27 467,7 tis. Kč.[24] 

 

3.4.3  Rekvalifikace 

Zahájené rekvalifikace (včetně rekvalifikací v rámci ESF) 

 

  počet rekvalifikací v % 
muži 254   33 
ženy 510   67 
zahájeno 
celkem 764 100 

Tabulka č.22: Počet zahájených rekvalifikací uchaze- 
čů o zaměstnání v roce 2007 

 
kategorie počet v % 

do 25 let věku   130 17 
25 až 50 let   527 69 
nad 50 let   107 14 
celkem 764    100 

Tabulka č. 23: Zastoupení jednotlivých 
sledovaných skupin v rekvalifikacích v roce 2007 
 

kategorie počet v % 
evidence do 
6 měsíců 414   54 

evidence 
nad 6 
měsíců 

350   46 

celkem 764 100 
Tabulka č. 24: Rekvalifikace 
uchazečů o zaměstnání dle jejich 
délky evidence v roce 2007 
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Ukončené rekvalifikace 

úspěšně dokončené 
rekvalifikace 712 

11 z vážných důvodů-ekonomické a studijní 
aktivity 

12 z ostatních vážných důvodů 
7 bez vážných důvodů 

nedokončené 
rekvalifikace 

5 neúspěch u zkoušek 
celkem  747 
Tabulka č. 25: Počet ukončených a neukončených  rekvalifikací v roce 2007 

 
Celkem bylo se vzdělávacími zařízeními uzavřeno 186 dohod o provedení 

rekvalifikace (Obory rekvalifikace a počet rekvalifikovaných viz. příloha č. 3 a 

nejčastější rekvalifikace viz příloha č. 4)  Náklady na úhradu rekvalifikačních kurzů 

činily v období od 1.1.2007 do 31.12.2007 celkem 1 862 469,- Kč. Průměrné náklady 

na jednu rekvalifikaci ukončenou v roce 2007 a hrazenou z prostředků aktivní politiky 

zaměstnanosti činily 10 164,- Kč.  

 

Při porovnání let 2006 a 2007 bylo na úhradu rekvalifikací v roce 2007 

vynaloženo 42 % nákladů jako ve stejném období roku 2006, přičemž průměrné 

náklady vynaložené  na jednu rekvalifikaci v roce 2007 činily 2 474,- Kč a jsou tedy 

výrazně nižší oproti roku 2006. Tato skutečnost je způsobena realizací velkého 

množství rekvalifikací prostřednictvím projektů financovaných převážně z prostředků 

ESF.[24] 

 

3.4.4  Informační a poradenské středisko 

 

 Informační a poradenské středisko (IPS) je na úřadu práce Brno-venkov součástí 

odboru speciálního poradenství. Hlavním úkolem informačního a poradenského 

střediska v roce 2007 bylo  především informovat a orientovat klienty, zejména mládež, 

k uskutečnění optimální volby povolání. Poradenství pro volbu povolání, které se 

zaměřuje zejména na poskytování informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti 
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pro výkon určitého povolání, možnostech studia a přípravy na povolání, bylo 

realizováno především s ohledem na reálnou možnost uplatnění. IPS ale nebylo jen  

službou pouze pro žáky, studenty a absolventy škol, ale také pro všechny další občany 

podle jejich zájmů bez ohledu na to, zda jsou evidováni na úřadu práce, tzn. všem 

občanům bez rozdílu věku, dosaženého vzdělání, zdravotního stavu apod. 

 

V informačním a poradenském středisku byli však vítáni i ti klienti, kteří již 

určitý stupeň vzdělání získali, ale měli zájem se dále vzdělávat nebo svou dosavadní 

profesi změnit. Zájem o tyto individuální poradenské služby v posledním období mírně 

narůstá, což svědčí o zodpovědnosti a zájmu klientů řešit svoji situaci a rovněž o 

informovanosti, kterých služeb v rámci IPS lze využívat.[24] 

 

3.5 Souhrn nedostatků současného stavu 

Z předcházející analýzy vyplynuly následující hlavní nedostatky v okrese Brno – 

venkov: 

 míra nezaměstnanosti k 31.12.2007 dosáhla 4,5 %, tj. ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2006 pokles o 1,2 %-ního bodu 

 k 31.12.2007 byli v evidenci 4 923 uchazeči o zaměstnání, což značí 

pokles o 11,6 % oproti konci roku 2006 

 počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo dosáhl koncem 

roku 1,8 uchazeče (koncem roku 2006 to bylo 3,4 uchazeče), největší 

počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo měl mikroregion 

Rosicko 2,7 

 míra nezaměstnanosti žen 6,1 % byla i nadále vyšší než míra 

nezaměstnanosti mužů    3,3 %  

 z hlediska věkové struktury byli nejpočetněji zastoupeni uchazeči nad 50 

let (30,4 %) 

 počet dlouhodobě nezaměstnaných (nad 6 měsíců) byl ke konci 
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sledovaného roku 2 465 uchazečů, což byla polovina všech evidovaných 

uchazečů, ke konci předcházejícího roku to byl 2 951 uchazeč 

 velmi dlouhodobě evidovaní i nadále tvořili přibližně třetinu všech 

uchazečů v evidenci     (32,9 %) 

 počet osob se zdravotním postižením vzrostl během roku 2007 o 32 

uchazeče na 1 189 

 k 31.12.2007 pracovalo v okrese Brno-venkov legálně 537 cizinců, což 

představuje oproti loňskému roku více jak stoprocentní nárůst  (největší 

zastoupení měli občané Ukrajiny) a  1 389 občanů EU/EHP 

 Úřadem práce Brno-venkov bylo prostřednictvím aktivní politiky 

zaměstnanosti během roku 2007 vytvořeno celkem 487 pracovních míst a 

764 uchazečů bylo zařazeno do rekvalifikace (včetně rekvalifikací v rámci 

ESF)[24] 
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4 Návrh na snížení nezaměstnanosti 
 

V této kapitole jsem se snažila navrhnout opatření, která by zvýšila možnosti 

uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Důsledkem by tak mělo být snížení 

míry nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov.  

 

Problematika nezaměstnanosti je velmi složitá a cestu k jejímu řešení se snaží 

najít všechny vyspělé ekonomiky. Při řešení problému regionální nezaměstnanosti je 

proto velmi důležité, aby se angažoval nejenom Úřad práce, ale i jiné subjekty, které 

mohou ovlivňovat dění v rámci regionu tak, aby byly co nejefektivněji využívány 

všechny dostupné prostředky, které mohou být v boji s nezaměstnaností použity. 

K těmto subjektům patří především podnikatelé, investoři, městské úřady, školské úřady 

a jiné státní instituce. 

 

Vytváření pracovních příležitostí má silný regionální aspekt a při boji proti 

nezaměstnanosti se klade na řešení regionální nerovnováhy na trhu práce značný důraz. 

Předpokládá se, že schopnost tvorby strategií boje proti nezaměstnanosti na regionální 

úrovni je základem zvládnutí nezaměstnanosti v národním měřítku. Jestliže se chceme 

vyhnout masivní migraci za prací s jejími politickými i sociálními problémy, musí 

pracovní příležitosti v jistém rozsahu přicházet za lidmi. Proto patří k prioritám většiny 

zemí ES podpora regionů postižených recesí a regionů méně rozvinutých. 

 

Jako nástroje se používají:  

 Podpora růstu příjmů a poptávky v chudších regionech pomocí přesunu 

v rozpočtech z národní na regionální úroveň. 

 Přesun významných veřejných úřadů a institucí z bohatších do chudších regionů, 

aby se zde podpořila zaměstnanost jak přímo, tak i nepřímo (přímo se nabídla 

pracovní místa a nepřímo se působilo zvýšením příjmů na růst místní poptávky 

po zboží a službách). 

 Vytváření nových pracovních příležitostí usnadněním přístupu kapitálu do 

regionu (včetně daňových úlev, regionálně vázaných půjček a výhodných úvěrů, 

dotací, specificky na podporu samostatného podnikání malých a středních 
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podniků). Stimulace investic a rozvojových projektů. Redukce výrobních 

nákladů v chudších regionech prostřednictvím podpor a daňových úlev. 

 Zvyšování ekonomické síly chudých regionů investicemi do jejich infrastruktury 

a rozvoje podnikatelských služeb. 

 Přizpůsobování struktury pracovní síly struktuře poptávky po ní prostřednictvím 

rekvalifikace. 

 Podpora šíření know - how, informací a poradenské činnosti, včetně jejich 

poskytování novým zájemcům o samostatné drobné podnikání. 

 Zvýšení kvantity a kvality informací o požadavcích trhu práce uvnitř regionu. 

 

Regionální programy boje proti nezaměstnanosti mají obvykle podporu z centra. 

Cílem jsou málo rozvinuté nebo upadající průmyslové oblasti. Řada programů je kryta a 

řízena z úrovně vládních orgánů, některé z nich financuje Evropské společenství. 

Z centra plyne na tyto programy také největší podíl finančních prostředků. Podmínkou 

je ovšem v mnoha případech finanční participace regionálních správ (regiony, 

provincie, departmenty). Vlastní provádění programů bývá v kompetenci místní správy. 

Programy jsou příležitostí ke spolupráci mnoha orgánů státní správy s nevládními 

neziskovými organizacemi, ale i organizacemi ziskovými. Významným trendem 

v regulaci nezaměstnanosti je v posledním období vůbec růst důrazu na to, aby podpora 

z národní úrovně směřovala mnohem více k projektům rozvíjeným na lokální úrovni a 

lokálními úřady. I když jsou velké programy přijímány na národní úrovni, klade se 

důraz na jejich lokální a regionální aplikaci tak, aby byly přizpůsobeny jak tamním 

specifickým požadavkům trhu, tak i tamním specifickým potřebám nezaměstnaných. 

 

4.1 Rozvoj okresu Brno - venkov 
 

Cílem podpory podnikání je přilákání investic, zejména zahraničních, do regionu 

Brno-venkov. S tím souvisí rozvoj průmyslových zón v příměstských oblastech, kde se 

soustředí větší podniky s průmyslovým zaměřením. Jejich hlavním úkolem je především 

zabezpečení podmínek pro podnikání ve vybraných oblastech a posílení jejich 
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hospodářského potenciálu. S tím je spojeno i vytváření nových pracovních příležitostí a 

též nemalé daňové odvody.  

Pro okres Brno – venkov není zpracován komplexní plán pro rozvoj těchto měst, 

pouze na stránkách www.invest-in-czech.com jsou uvedeny lokality, které jsou vhodné 

pro vytvoření průmyslových zón.  

Problematikou regionálního rozvoje se zabývá Regionální rozvojová agentura 

jižní Moravy (RRAJM) na území celého Jihomoravského kraje. RRAJM poskytuje 

služby orgánům veřejné sféry s důrazem na subjekty v Jihomoravském kraji a ostatním 

zájemcům o konzultace v oblasti regionálního rozvoje.  

V současné době RRAJM aktivně působí zejména ve sféře přípravy projektů do 

Strukturálních fondů EU, podpory přímých investic do regionu a vybraných 

informačních služeb.  

RRAJM působí v oblasti podpory přímých investic formou 

asistence potenciálním investorům při jejich rozhodování o lokalizaci investice na jižní 

Moravě.  RRAJM spolupracuje s řadou subjektů: s obcemi a městy v Jihomoravském 

kraji, vlastníky průmyslových nemovitostí, s developery, agenturou CzechInvest a 

dalšími. 

Hlavními činnostmi v rámci podpory přímých investic jsou bezplatný servis 

potenciálním investorům, následná péče o umístěné investory, posilování vazeb 

zahraničních firem na místní dodavatelské firmy a na výzkumné a vývojové instituce. 

Mezi další činnosti patří spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic 

CzechInvest, příprava prezentací a marketingových materiálů, zprostředkování kontaktů 

s orgány státní správy a samosprávy a zajišťování aktuální nabídky vhodných 

průmyslových nemovitostí. V rámci Jihomoravského kraje zajišťuje RRAJM aktuální 

nabídku průmyslových nemovitostí. 

Jako jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji s nezaměstnaností spatřuji tedy 

podporu investic a přilákání nových zahraničních investorů, protože vznik velkých 

podniků následně podpoří i rozvoj malého a středního podnikání. 
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Příliv zahraničních investic by tedy mohly umožnit tyto následující investiční 

úlevy: 

 Daňové úlevy – formou prominutí daně v určitých zónách, osvobození 

od daně nebo snížení daně na určité období apod. 

 Přímá finanční podpora, například formou dotací 

 Příspěvky na vytvořená pracovní místa, hrazení nákladů na rekvalifikace 

a školení zaměstnanců 

 Prodej či pronájem pozemků za výhodné ceny a státní záruky za půjčky 

 Zrychlené odpisy na špičkové technologie aj. 

 

4.2 Návrhy na snížení počtu nezaměstnaných problémových 

skupin 

 

4.2.1 Nezaměstnanost absolventů a mladistvých  
 

I když nezaměstnanost absolventů výrazně souvisí a celkovou ekonomickou 

situací státu, tedy i s celkovou mírou nezaměstnanosti a stavem nabídky volných míst, 

není pouze jejím odrazem. Absolventi jsou totiž skupinou uchazečů o zaměstnání, která 

je do značné míry handicapována tím, že jim chybí praktické zkušenosti a zároveň je 

zranitelná i z hlediska sociálně patologických jevů. Navíc je možnost získání 

zaměstnání v této skupině ovlivňována vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů, 

kteří přicházejí na trh práce. Pro zdárný vývoj celé společnosti je důležité podporovat a 

správně motivovat vstup absolventů na trh práce. 

 

Hlavní příčiny nezaměstnanosti absolventů škol a mladistvých spatřuji zejména v: 

 disproporci mezi strukturou a charakterem nabízených pracovních příležitostí a 

skladbou absolventů 

 poklesu zájmu o učební a řemeslné obory z důvodu nízkého společenského 

hodnocení těchto profesí 
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 odtrženosti od praxe (struktura vzdělání z velké části neodpovídá potřebám 

firem) 

 nedostatečné úrovni praktických zkušenosti 

 nízké motivaci k práci 

 nedostatečných komunikačních schopnostech 

 

Aktivnímu zapojení absolventů do práce je věnována značná pozornost, a to 

zejména prostřednictvím poradenských systémů a využíváním nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Problémům při uplatnění absolventů na trhu práce je však nutno 

předcházet již v okamžiku přípravy na povolání. Každý jedinec by měl dostat natolik 

systematizované informace, které by zohledňovaly také rizika s touto volbou spojená a 

zároveň respektovaly možnosti uchazeče. Příprava na volbu povolání by neměla 

probíhat jednorázově, ale měla by mít charakter systematické školské průpravy, která by 

doplňovala informační servis poskytovaný výchovnými poradci na školách a 

pracovníky Informačních a poradenských středisek úřadů práce.  

 

Školství zaměřuje svoji pozornost v této oblasti především na obsahovou stránku 

odborné přípravy. Vedle aktualizace kvalifikačních požadavků je zdůrazňován význam 

praxe, třeba jen formou několikatýdenního seznámení s reálným pracovním prostředím, 

pro budoucí profesní uplatnění absolventů škol. V této souvislosti je ovšem potřeba 

širšího zapojení zaměstnavatelské sféry, které by mělo být podmíněno i vytvořením 

odpovídajících legislativních podmínek. Škola by se měla více zaměřit na osvojování 

tzv. klíčových kompetencí a reflektovat tak požadavky zaměstnavatelů týkající se 

především ochoty učit se komunikačním dovednostem, práci s informacemi, s výpočetní 

technikou, cizím jazykům a celé řadě sociálních kompetencí (schopnost práce v týmu, 

řešit problém, rozhodovat se, nést zodpovědnost, být adaptabilní a flexibilní, týmové 

práce a schopnost vést). 

 

Dalším možným dílčím řešením je zaměření se na zaměstnávání absolventů škol 

v průběhu studia na částečný úvazek. Tím je možno alespoň částečně odstranit problém 

nedostatečné odborné praxe. Hojně je třeba využívat  možnosti zúčastnit se tuzemských 

i zahraničních stáží. Další možností je zaměření se na praxi studentů během studia 
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přímo ve škole. Studenti by nenavštěvovali žádnou firmu, ale oni sami na základě svých 

teoretických zkušeností získaných z výuky, by aplikovali svoje znalosti prakticky ve 

vymyšlené firmě. V této fiktivní firmě by probíhalo vše jako u běžné firmy, která je na 

trhu. Studenti by měli možnost přímo být v dění firmy a rozhodovat o chodu celého 

podniku. Jednak by došlo k procvičování teoretických znalostí, ale i osvojení 

dovedností, ke kterým je zapotřebí praxe. Firma by byla rozdělena na jednotlivé útvary, 

kde by studenti byli jako zaměstnanci s odpovědností za chod firmy a současně by byly 

delegovány pravomoce na jednotlivé studenty. 

 

Domnívám se, že důležitá je motivace studentů, kteří úspěšně ukončí svoje 

působení na střední škole, aby pokračovali ve studiu na vyšších odborných školách, 

vysokých školách, případně aby využili jiných programů celoživotního vzdělávání. 

Tímto krokem by si zvyšovali svoje šance na trhu práce.  

 

Studenti by se měli zaměřit při získávání svého prvního zaměstnání především 

na: získání praxe během studia, návštěvy veletrhů a výstav, kde by získali informace o 

firmách, na znalost minimálně alespoň jednoho světového jazyka, zvládnutí uživatelské 

práce na počítači. 

 

Obecně lze říci, že zřejmě nejlevnějším řešením problému absolventů škol a 

mladistvých na trhu práce je vhodná prevence. Na úřadě práce funguje Informační a 

poradenské středisko pro volbu povolání pracující především s mládeží, které provádí 

individuální a skupinové poradenství zaměřené na volbu povolání. Domnívám se, že 

právě takové činnosti by měla být věnována výrazná pozornost. Středisko by mělo 

zpracovávat přehledy o umísťování absolventů škol, aktualizovat informace o 

možnostech studia v brněnském regionu, mělo by též žákům a studentům průběžně 

poskytovat informační materiály, např. o volbě povolání či o problematice získání 

prvního zaměstnání. Také na školách by měl být vytvořen systém kariérového 

poradenství, který by na poradenské služby Úřadu práce navazoval a napomáhal tak při 

výběru budoucího povolání. 
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Za účelné též považuji pořádat více regionálních veletrhů pracovních příležitostí, 

na kterých by se nastávající absolventi seznamovali s jednotlivými firmami a jejich 

předpokládaným vývojem. Cílem veletrhů by bylo především získání potřebných 

kontaktů a následné absolvování pracovních pohovorů. Veletrhy by mohly být 

organizovány buď ve fyzické formě nebo prostřednictvím internetu, např. na stránkách 

úřadu práce. Domnívám se, že právě takové projekty mají svoji budoucnost, přičemž 

doporučuji i zapojení veřejných institucí. 

 

Velmi obtížná situace však nastává u kategorie mladistvých uchazečů se 

základním vzděláním, neboť v současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na 

vzdělání a odborné znalosti uchazečů o zaměstnání, z čehož plyne, že u této skupiny se 

stále prohlubují problémy s jejich vhodným pracovním umístěním. Zaměstnavatelé 

nemají o mladistvé zájem, neboť většina má s nimi špatné zkušenosti (vysoká fluktuace, 

časté absence v zaměstnání, nízká přizpůsobivost v pracovním procesu apod.) 

 

Jako řešení se nabízí rozvoj speciálních programů, které by usnadnily najít jejich 

místo na trhu práce. Smyslem je naučit tyto uchazeče novým dovednostem, avšak 

především je motivovat, aby se tito uchazeči vrátili do škol a získali potřebné odborné 

znalosti a dovednosti, čímž by jejich umístění na trhu práce bylo snadnější.  

 

4.2.2 Uchazeči se zdravotním postižením 

 
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou  

a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními, 

b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, 

c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými. [25] 

 

Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením je ze strany státu podporováno 

systémem finančního zvýhodnění pro jejich zaměstnavatele, s cílem integrace těchto 

občanů do pracovního procesu na trhu práce. Základní systém je upraven zákonem č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Při zaměstnávání občanů se zdravotním postižením 

spolupracují Ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce se specializovanými 
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zaměstnavateli zdravotně postižených občanů, s neziskovými organizacemi a dalšími 

subjekty.  

 

Úřad práce může podpořit zaměstnanost osob se zdravotním postižením: 

 Příspěvkem na zřízení chráněné pracovní dílny nebo chráněného 

pracovního místa 

 Příspěvkem na provoz chráněné pracovní dílny nebo chráněného 

pracovního místa 

 Příspěvkem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% těchto osob  

 Dalšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti 

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporuje i sleva na dani 

poskytovaná za každého zaměstnance se zdravotním postižením a sleva na dani pro 

zaměstnavatele zaměstnávající více než 25 osob, z nichž více než 50% jsou osoby se 

zdravotním postižením. 

 

Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením je dlouhodobým problémem, 

při jehož řešení je třeba v maximální míře využívat nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Prospěšná by však byla systémová změna, která by více motivovala 

samotné občany se zdravotním postižením k hledání zaměstnání a k využívání možností 

celoživotního vzdělávání, rekvalifikací a dalších nástrojů.  Především invalidní občané 

se často spokojí s příznivým invalidním důchodem a práci příliš nehledají, i když jim 

často zbývá značný pracovní potenciál. 

 

Proto je třeba s nimi pracovat ve smyslu nového nalézání seberealizace a 

individuálního odbourávání překážek k uplatnění této seberealizace. Kombinace 

nízkých mezd při nízké kvalifikaci, nižší pracovní výkon osob se zdravotním 

postižením a měkké sociální sítě, působí jako prvek, který občany se zdravotním 

postižením k nástupu do zaměstnání nemotivuje. Zřejmě nejvhodnější možností 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou družstva invalidů, případně tzv. 

sociální podniky, které však zatím nemají zakotvení v našich právních normách. 
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Zkušenost ukazuje, že firmy tohoto typu mají větší pochopení pro problémy 

zaměstnanců, kteří mají zdravotní omezení. Navíc případný zisk sociálního podniku je 

investován zpět do podniku a použit tak k dalšímu rozvoji ve prospěch zvýšení 

zaměstnanosti a zkvalitnění sociálního zázemí zaměstnanců. 

 

Problému zaměstnávání osob se zdravotním postižením si je vědom i Úřad práce 

Brno-venkov a snaží se jej řešit pomocí aktivní politiky zaměstnanosti, a to nejen 

podporou zřizování chráněných dílen a chráněných pracovních míst, ale i využitím 

dalších nástrojů. Situaci by mohla zlepšit větší informovanost zaměstnavatelů o 

možnostech a výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

 

K motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat osoba se zdravotním postižením by 

pomohly následující úpravy: 

 Daňové zvýhodnění podniků odebírající produkty podniků, které zaměstnávají 

50% osoby se zdravotním postižením 

 Daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním 

postižením podle procentního podílu na celkových zaměstnancích 

 Důsledné kontroly dodržování předepsaného podílu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a zvyšování sankcí v případě porušení. 

 

Úřad práce by měl i nadále vytvářet poradenské programy, které by byly 

speciálně přizpůsobeny uchazečům o zaměstnání, které jsou osobami zdravotně 

postiženými. 

 

4.2.3 Uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní 
 

Nezaměstnanost patří k původním jevům tržní ekonomiky. Nebezpečná je ze 

sociálního a politického pohledu především nezaměstnanost dlouhodobá. V zemích 

s vysokou nezaměstnaností a především s výrazným podílem dlouhodobě 

nezaměstnaných (zejména mladých lidí) může docházet k projevům sociální 

nespokojenosti, vzrůstají projevy nevíry v demokratický systém. Dlouhodobá a 
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opakovaná nezaměstnanost se stávají nepřehlédnutelným jevem, který může přerůst ve 

významný problém jak pro jedince samotného, tak i pro celou společnost. 

 

S prodlužujícím se setrváním v nezaměstnanosti roste skepse vůči šanci najít si 

opět práci a zároveň roste touha lidí práci získat. Jedinci se však do práce často nevrací, 

protože se jim nabízená pracovní místa nezdají dost dobrá, popřípadě není dostatečná 

nabídka v místě jejich bydliště, nejsou ochotni, mnohdy ani schopni přizpůsobit se. 

 

Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou nese několik negativních původních jevů: 

 Značné finanční náklady sociálního zabezpečení dlouhodobě nezaměstnaných. 

 Ekonomické ztráty (jednotlivců i společnosti) v důsledku nezaměstnanosti. 

 Psychologický dopad – nezaměstnaní se cítí jako osobnosti, které začínají být 

vylučovány ze společnosti v důsledku vyřazení z trhu práce nebo tím, že jim 

vstup na tento trh není vůbec umožněn – to se týká zejména absolventů škol. 

 

Největším problémem je, že dlouhodobě nezaměstnaní lidé ztrácejí základní 

pracovní návyky, vytvářejí si absolutní závislost na sociálních dávkách a ztrácejí 

jakoukoli iniciativu a motivaci si práci hledat. Vytváří se tak sociální past do které 

spadnou nejen dlouhodobě nezaměstnaní, ale následně i jejich děti, kteří jsou způsobem 

života svých rodičů silně ovlivněny. V kategorii dlouhodobě nezaměstnaných nalézáme 

mnoho důvodů, proč se někteří uchazeči o zaměstnání v ní nacházejí. Patří sem 

především nedostatečná kvalifikace na trhu práce, nedostatečná využitelnost znalostí a 

dovedností, zdravotní stav, péče o dítě do 15 let věku, popřípadě kombinace více 

důvodů. 

 

U této skupiny můžeme odhalit i velmi významný problém, kterým je 

zneužívání sociálního systému – nelegální práce. Státu se zatím příliš nedaří nelegální 

práci omezit, i když nástroje pro omezení nelegální práce jsou všeobecně známé a 

zahrnují především zjednodušení podnikatelského prostředí, odstranění demotivace a 

přípravu vhodných stimulů v systému daní a dávek, zlepšení legislativy a využívání 

sankcí. Jedná se např. o rozšíření pravomocí úřadů při provádění kontrolní činnosti při 

potírání nelegálního zaměstnávání, stanovení závazných pravidel při zprostředkování 
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zaměstnání agenturami práce, zpřísnění podmínek pro vedení v evidenci uchazečů o 

zaměstnání a vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, apod. 

 

Řešením dlouhodobé nezaměstnanosti mohou být pořádání adaptačních a 

motivačních kurzů. Nemělo by docházet k rezignaci uchazečů o zaměstnání na hledání 

nové práce. Dlouhodobě nezaměstnaní by si měli uvědomit, že jsou na tom lépe, když 

pracují místo toho, aby pobírali sociální dávky. Dlouhodobě nezaměstnaní a 

nezaměstnaní se základním vzděláním si oproti ostatním skupinám nezaměstnaných 

relativně častěji myslí, že rekvalifikace nezvyšují možnost uplatnit se na pracovním 

trhu. Proto také tyto skupiny považují rekvalifikační kurzy na ztrátu času a 

sebevzdělávání věnují nejméně času ze všech sledovaných skupin.  

 

Výrazným motivačním stimulem by mohlo být zvýšení minimální mzdy. Větší 

rozdíl mezi sociální dávkou a mzdou od zaměstnavatele by mohlo motivovat uchazeče 

nastoupit do nového zaměstnání. Zájem uchazečů o zaměstnání by určitě vzrostl a 

nenechávali by řešení své životní situace pouze na zabezpečení, které jim zajišťuje stát. 

 

Doplňkovým nástrojem boje proti dlouhodobé nezaměstnanosti jsou veřejně 

prospěšné práce. Jejich prostřednictvím si osoby ohrožené dlouhodobou 

nezaměstnaností uchovají pracovní návyky před nalezením vhodného stálého 

zaměstnání.   

 

4.3 Program aktivní politiky zaměstnanosti na rok 2008 
 

4.3.1 Očekávaná situace na trhu práce v roce 2008 

 

Vývoj na trhu práce v okrese Brno-venkov bude v roce 2008, stejně jako v letech 

předcházejících, záviset na celkovém makroekonomickém vývoji. Hlavní 

zaměstnavatelské subjekty v okrese již prošly procesem restrukturalizace. Mnoho z nich 

jsou firmy plně vlastněné zahraničním kapitálem. Ani za těchto podmínek však nelze 

spoléhat na jejich stoprocentní stabilitu.  
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Žádný z významných zaměstnavatelů neočekává v roce 2008 výrazný pokles 

počtu zaměstnanců. Nelze však vyloučit vnitroroční výkyvy, které mohou být ovlivněny 

nejen tradiční sezónností některých prací, ale nově i výkyvy ve využívání kapacit firem 

napojených na zahraniční odběratele.  

 

Během I. pololetí roku 2008, jako každoročně, se očekává zpočátku zvyšování 

počtu uchazečů v evidenci, s předpokladem mírného poklesu po zahájení sezónních 

prací. Konec prvního pololetí a začátek druhého pololetí bude nepříznivě ovlivněn 

vstupem nových absolventů na trh práce. Na konci I. pololetí 2008 se tak může 

očekávat počet uchazečů okolo 5 000 (což odpovídá míře nezaměstnanosti cca 4 %) 

[24]. 

 

4.3.2 Zásady realizace aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2008 

v okrese Brno-venkov 

 
Realizace aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je zaměřena především na 

podporu vybraných skupin uchazečů o zaměstnání podle celorepublikových priorit, 

stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Orientuje na pomoc uchazečům o 

zaměstnání ze skupin, vyjmenovaných v ust. § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti.  

4.3.2.1 Veřejně prospěšné práce 

 

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti 

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

komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch 

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle 

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

uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody 

s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek. Příspěvek lze 
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poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance 

umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za 

sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.[25] 

 

Příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP se poskytuje měsíčně 

nebo v jiném dohodnutém období a je splatný do 30 kalendářních dnů od předložení 

vyúčtování mzdových nákladů. 

 

Úřad práce bude i nadále uzavírat dohody o příspěvku na vytváření VPP 

především s obcemi, městy, případně jinými partnery. Maximální doba trvání dohod 

bude od ledna do listopadu, v odůvodněných případech i s jiným časovým rozvrhem, 

nepřesahujícím 12 kalendářních měsíců. Příspěvek bude poskytován ve výši do 10 800 

Kč měsíčně. Ve výjimečných případech může jít i o vyšší částku s přihlédnutím 

k charakteru činnosti organizace. 

 

Navrhuji, aby ÚP dbal na přesnou výběrovost uchazečů o zaměstnání při 

umisťování na VPP a to především s ohledem na skutečnost, že v evidenci ÚP je dosti 

značný podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Práce by měly být sezónního charakteru se 

zaměřením na údržbu veřejného prostranství, úklid obcí a další venkovní práce. 

 

4.3.2.2 Rekvalifikace 

 

Při zajišťování rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání (§ 22 zákona o 

zaměstnanosti) budou uplatňována kritéria efektivnosti a účelnosti. Cílené rekvalifikace 

pro získání znalostí a dovedností v konkrétním oboru budou orientovány na profese s 

dlouhodobou nabídkou volných míst nebo podmíněny příslibem zaměstnání. ÚP bude 

rozvíjet aktivity na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečů. V rámci 

poradenské činnosti bude rozvíjet programy pro vybrané skupiny uchazečů, především 

dlouhodobě evidované, absolventy a mladistvé a ženy vracející se na trh práce. Pro 
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občany se zdravotním postižením budou organizovány programy pracovní rehabilitace. 

[24] 

 

Cílem rekvalifikace je dosáhnout zlepšování kvality pracovní síly zvýšením její 

flexibility i flexibility celého trhu práce, a usnadnit přístup nezaměstnaného jedince 

k novému zaměstnání a přizpůsobit strukturu nabídky práce strukturálním změnám trhu 

práce. Výcvik pracovní síly je obvykle tradičně zaměřen na její krátkodobé uplatnění na 

trhu práce, ale stále častěji se stává i investicí do budoucna. Programy rekvalifikace se 

sice snaží o flexibilitu pracovní síly obecně, ale často se soustřeďují především na 

rizikové skupiny.  

 

Rekvalifikace je významným nástrojem boje proti nezaměstnanosti. Může se 

však ukázat jako dvojsečná, jestliže není cílená a nemá efekt. Získat novou kvalifikaci a 

zůstat přesto dále nezaměstnaným je pro člověka jen potvrzením jeho neschopnosti 

obstát na trhu práce. To může mít pro něho výrazné negativní psychické následky. 

Novým trendem je i přenesení důrazu na primární proces získávání kvalifikace, tedy na 

rozvoj vzdělávací soustavy. Je zde především snaha o zvýšení flexibility vzdělávaných 

osob (usnadnění budoucích nezbytných rekvalifikací). 

 

Doporučila bych každému uchazeči o zaměstnání, aby využil možnosti 

rekvalifikačního kurzu, protože tak zvýší svoje možnosti na trhu práce. Podle zkušenosti 

ÚP Brno-venkov dochází k situacím, kdy uchazeči bohužel nejeví zájem o nabízené 

rekvalifikační kurzy a díky tomu v některých případech nedošlo k otevření kurzu 

důsledkem nedostatečného počtu uchazečů. Motivace některých uchazečů je mnohdy 

nízká. Jestliže uchazeč odmítne rekvalifikaci, úřad práce nemůže tohoto uchazeče 

postihnout. Závisí pouze na vůli uchazeče, jestli do nabízeného rekvalifikačního kurzu 

nastoupí či nikoliv. V tomto spatřuji i možný problém nezájmu ze strany uchazeče o 

zaměstnání. V současné době zaměstnavatelé požadují vysoce kvalifikovanou pracovní 

sílu, záleží však na uchazeči, jakým způsobem přistupuje k možnosti absolvování 

rekvalifikačního kurzu a možnosti získat opět zaměstnání. 
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Navrhuji, aby se ÚP zaměřil na rekvalifikační kurzy s příslibem budoucího 

zaměstnání a aby náplně jednotlivých rekvalifikačních kurzů vycházely z potřeb na trhu 

práce. Rekvalifikace napomáhají řešit nesoulad mezi kvalifikační strukturou uchazečů o 

zaměstnání a poptávkou zaměstnavatelů na obsazení volných pracovních míst. 

Rekvalifikační kurzy by se měly zaměřit především na skupiny znevýhodněné na trhu 

práce. ÚP nabízí uchazečům o zaměstnání širokou škálu rekvalifikačních kurzů. Mezi 

nejžádanější rekvalifikace patří: obsluha osobního počítače, účetnictví s využitím 

výpočetní techniky, základy podnikání, skladový logistik a manipulátor, projektový 

manažer pro projekty financované z EU fondů, programování a obsluha NC a CNC 

strojů, administrativní pracovník.  

 

4.3.2.3 Společensky účelná pracovní místa  

 

Společensky účelným pracovním místem se rozumí pracovní místa, která 

zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je 

uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem [25]. 

Úřad práce sleduje realizací tohoto nástroje umísťování problematických skupin 

uchazečů na nově vzniklá místa nebo přednostně na již existující místa a poskytují 

finanční příspěvek, který je ve velké míře využíván zejména malými a středními 

firmami.  

Zřízení a vyhrazení společensky účelných míst u zaměstnavatelů¨ 

 

Tento příspěvek je určen pro podporu zaměstnávání uchazečů, kterým nelze 

zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Bude poskytován zaměstnavatelům, kteří 

přijmou do pracovního poměru ženy vracející se z mateřské nebo rodičovské dovolené, 

uchazeče do 25 let věku bez kvalifikace, uchazeče se zdravotním postižením, uchazeče 

starší 50 let věku a uchazeče vedení v evidenci ÚP déle než 6 měsíců u kterých je 

zřejmá nemožnost jiného umístění (ověří odbor zprostředkování ÚP). 
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Přednostně bude využívána forma příspěvku na mzdové náklady ve výši do 

7000,- Kč/měs. na jednoho umístěného uchazeče o zaměstnání  po dobu šesti měsíců. 

Zřízení nebo vyhrazení více než 10 účelných míst u jednoho zaměstnavatele bude 

předem projednáno s poradním sborem. Ze strany zaměstnavatelů se může projevovat 

nezájem o tuto formu spolupráce s úřadem práce. Důležitá je motivace zaměstnavatelů. 

 

Zřizování společensky účelných míst k samostatné výdělečné činnosti uchazečů o 

zaměstnání 

 

Tato aktivita bude podporována u stejného okruhu uchazečů jak je uvedeno 

v předchozím odstavci. Přednostně bude využívána forma účelového nenávratného 

příspěvku k částečné úhradě nákladů na zřízení pracovního místa. Výše příspěvku bude 

stanovována individuálně podle skutečně vynaložených nákladů, charakteristiky 

zahajované činnosti a individuálních problémů uchazeče při uplatnění na trhu práce. 

Dohoda o příspěvku bude uzavírána nejvýše 2 měsíce před předpokládaným datem 

zahájení SVČ. Náklady, vztahující se k  zahájení SVČ a k  poskytnutému příspěvku, 

mohou být uplatňovány až za období od podpisu dohody. [24] 

 

Vyšší dotace by mohly přispět k motivaci začínajících podnikatelů. Problémem 

může být u některých začínajících podnikatelů zpracování kvalitních podnikatelských 

záměrů, které mnohdy nesplňují základní formální předpoklady ke schválení. 

V podnikatelském prostředí není jednoduché se prosadit a uspět, proto by bylo přínosem 

před poskytnutím dotace tyto uchazeče umísťovat do rekvalifikačních kurzů pro 

začínající podnikatele, účetnictví a ostatních kurzů spojené s podnikatelskou činností. 

 

4.3.2.4 Chráněné dílny a pracoviště 

 

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě 

dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním 
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postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % 

těchto zaměstnanců. 

 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce.  

 

Chráněná pracovní dílna a chráněné pracovní místo musí být provozováno po 

dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního 

místa může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek. 

 

Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny může maximálně činit 

osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně 

vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek této mzdy na 

pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením. Vytváří-li zaměstnavatel na 

základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více pracovních míst v chráněné pracovní 

dílně, může příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 

maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. 

 

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním 

postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 

první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Vytváří-li zaměstnavatel na 

základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může 

příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 

maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. [25] 
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4.4 Vyhodnocení návrhů 

 

2007 2008 
  skutečnost     návrh   Nástroje 

APZ 
1.pololetí  2.pololetí  celkem 1.pololetí 2.pololetí celkem 

Veřejně 
prospěšné 
práce 

1 638 3 528 5 166 2 000 5 000 7 000 

Rekvalifikace 856 1 051 1 907 1 500 1 800 3 300 

SÚPM 6 088 5 077 11 165 7 000 6 000 13 000 

SVČ 695 445 1 140 1 000 600 1 600 

Překlenovací 
příspěvek 106 64 170 150 100 250 

Příspěvek na 
zapracování 0 0 0 0 0 0 

Příspěvek na 
dopravu 0 0 0 0 0 0 

Chráněná 
pracoviště 40 40 80 100 100 200 

Ostatní 
náklady 0 67 67 0 100 100 

Celkem za 
pololetí 9 424 10 270 19 694 11 750 13 700 25 450 

Tabulka č. 26: Skutečné náklady na APZ v okrese Brno – venkov v roce 2007 a návrh 
rozčlenění finančních prostředků na APZ pro rok 2008 
 

Pro rok 2007 bylo přiděleno na financování aktivní politiky zaměstnanosti 

(APZ) 20 600 tis. Kč. Došlo k čerpání prostředků na APZ v celkové výši 19 694 tis. Kč. 

Z celkového rozpočtu na APZ zůstalo nevyčerpáno 906 tis. Kč. 
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V roce 2008 by měla být výše rozpočtu na všechny nástroje APZ vyšší, neboť 

bude poskytnut příspěvek i z Evropského sociálního fondu (ESF).  

Pro rok 2008 bylo úřadu práce poskytnuto na APZ 46 003 tis. Kč. (Aktivní 

politika zaměstnanosti – národní 22 000 tis. Kč, Evropský sociální fond 24 003 tis. Kč) 

Na rok 2008 by měla postačit částka 25 450 tis. Kč. Z celkového rozpočtu na APZ by 

zůstalo 20 553 tis. Kč, což by mohlo sloužit jako případná rezerva jako minulý rok. 

Přidělený objem finančních prostředků se vzhledem k plánové realizaci jednotlivých 

opatření zdá být velice dostačující. 
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5 Předpoklady a harmonogram realizace 
 

Pro realizaci uvedených návrhů je nutno vytvořit následující opatření: 

 

1. Sestavit plán předpokládaných opatření pro následující rok. 

2. Přidělení finančních prostředků odborům úřadu práce. 

3. Provádět pravidelný průzkum potřeb zaměstnavatelů na nové pracovní síly. 

4. Sestavit harmonogram rekvalifikací a motivačních kurzů. 

5. Spolupracovat s městskými úřady na rozšíření sítě informačních středisek 

určených pro propagaci a seznámení s regionem. 

6. Oslovit zájemce o VPP. 

7. Informovat žáky posledních ročníků základních škol a informovat studenty 

středních škol o možnostech a problémech na trhu práce. 

8. Realizovat rekvalifikace a motivační kurzy. 

9. Vypracovat plán užití prostředků aktivní politiky zaměstnanosti do konce roku 

2008. 

10. Poskytnout dotace a příspěvky na základě reálných podnikatelských záměrů 

zájemcům o SVČ. 

11. Kontrola povinného podílu osob se zdravotním postižením ve firmách. 

 

Na základě uvedených opatření předkládám v tabulce č. 27 harmonogram jejich 

realizace. 
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2008 

  

leden 

únor 

březen 

duben 

květen 

červen 

červenec 

srpen 

září 

říjen 

listopad 

prosinec 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

11.                         
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Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem zpracovávala problematiku nezaměstnanosti 

v okrese Brno-venkov. V úvodu jsem se zabývala zeměpisným popisem, kde Brno – 

venkov leží a hlavní činností Úřadu práce Brno – venkov. Další část tvoří souhrn 

teoretických poznatků, vázajících se k tématu, za použití dostupné literatury. 

V následující části je provedena analýza současného stavu nezaměstnanosti v Evropské 

unii a České republice. V návaznosti je provedena analýza nezaměstnanosti v okrese 

Brno – venkov. Analýza se vztahuje na období od počátku roku 2003 do roku 2007 a je 

zaměřena na celkovou nezaměstnanost v okrese Brno - venkov a na jednotlivé kategorie 

evidovaných uchazečů o zaměstnání. Je také věnována velká pozornost aktivní politice 

zaměstnanosti. Souhrn nedostatků současného stavu tvoří podklad pro formování 

možných návrhů a opatření, které by měly vést ke snížení nezaměstnanosti. Poslední 

kapitolou je návrh na snížení nezaměstnanosti a vyhodnocení návrhů. 

 

Nezaměstnanost je jeden ze základních problémů zemí s tržní ekonomikou a 

představuje závažné důsledky pro sociální a politickou stabilitu ve společnosti. 

Nezaměstnanost může postihnout každého z nás a vzhledem k tomu, že v blízké době se 

bude týkat hledání zaměstnání i mě, snažila jsem se do této oblasti více proniknout a 

zjistit, zda je v současné situaci možné přijmout nějaká opatření snižující regionální 

nezaměstnanost. 

 

Celková míra nezaměstnanosti v ČR k 31.12.2007 byla 6 %, což představovalo 

354 878 nezaměstnaných osob. Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR v meziročním 

srovnání má klesající tendenci. Důvodem tohoto příznivého vývoje je rostoucí 

ekonomika ČR, ale také aktivní politika zaměstnanosti, jejíž nástroje úřady práce 

uplatňují.  

 

Situaci na trhu práce v okrese Brno-venkov lze z hlediska úrovně 

nezaměstnanosti v posledních letech ohodnotit jako příznivou. Z provedené analýzy 
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současného stavu vyplývá fakt, že nezaměstnanost v okrese Brno-venkov se pohybuje 

pod celorepublikovým i celokrajským průměrem. Míra nezaměstnanosti v okrese Brno-

venkov činila k 31.12.2007 hodnoty 4,5 % . Od roku 2003 míra nezaměstnanosti 

výrazně klesá a v roce 2007 dosáhla míra nezaměstnanosti minima.  

 

K 31.12.2007 bylo na ÚP Brno-venkov registrováno 4 923 uchazečů o 

zaměstnání. Ve srovnání s rokem 2006 došlo k poklesu počtu uchazečů o 1 018. Ve 

sledovaném období byl nejvyšší počet nezaměstnaných v roce 2003. Počet uchazečů na 

1 volné pracovní místo se v jednotlivých měsících snižoval a nejnižší hodnoty bylo 

dosaženo v měsíci říjnu a listopadu. 

 

Z analýzy nezaměstnanosti podle pohlaví vyplývá, že nezaměstnaností jsou 

postiženy více ženy. Ke konci roku 2007 bylo nezaměstnaných 2 039 mužů. Ke 

stejnému datu bylo registrováno 2 884 žen. 

 

Mezi nejproblémovější kategorie z hlediska věku uchazečů i nadále zůstávají 

nejstarší věkové kategorie. U starší věkové kategorie je předpoklad, že zůstanou 

v evidenci ÚP výrazně delší dobu, než je tomu u uchazečů o zaměstnání s nižším 

věkem. Největší podíl nezaměstnaných představuje skupina uchazečů ve věku nad 50 

let, kteří koncem roku 2007 tvořili téměř třetinu všech evidovaných.  

 

Podíl absolventů na celkové nezaměstnanosti se snižuje ve sledovaném období 

od roku 2003. Koncem roku 2007 činil podíl absolventů 7,8 %, což je nejnižší hodnota 

za sledované období.  

 

Nezaměstnaností jsou nejvíce ohroženy určité skupiny uchazečů o zaměstnání. 

Z hlediska uplatnění na trhu práce jsou problémovými skupinami, do kterých patří 

dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením a osoby bez vzdělání a se 

základním vzděláním. Charakteristickým rysem dlouhodobé nezaměstnanosti je 

kumulace sociálních i individuálních handicapů. Dlouhodobá nezaměstnanost postihuje 

více ženy než muže. Počet nezaměstnaných OZP ve srovnání roku 2006 a 2007 se 

nepatrně zvýšil.  
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Součástí diplomové práce jsou i návrhy na řešení nezaměstnanosti v okrese 

Brno-venkov. Při řešení problému regionální nezaměstnanosti je důležité, aby se 

angažoval nejen ÚP, ale i další subjekty, které mohou ovlivnit dění v regionu, kterými 

jsou např. podnikatelé, investoři, městské úřady a jiné státní instituce. Zásadní změny 

v oblasti nezaměstnanosti přinesl zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který přináší 

přísnější pravidla pro vyplácení podpory. Právní úprava zákona obsahuje řadu 

motivačních prvků nejen pro uchazeče, ale také pro zaměstnavatele (příspěvek na 

dopravu zaměstnancům, příspěvek na zapracování). Zákon vytváří i větší tlak na firmy, 

aby zaměstnával osoby se zdravotním postižením.  

 

Jako jeden z účinných nástrojů v boji proti nezaměstnanosti spatřuji podporu 

investic a přilákání nových zahraničních investorů, neboť vznik velkých podniků 

následně podpoří i rozvoj malého a středního podnikání. Při výběru vhodných 

zahraničních investorů je nezbytné se zaměřit na společnosti, které mají kvalitní 

finanční zázemí, zkušenosti v oboru podnikání a nehledají pouze levnou pracovní sílu. 

 

Absolventi škol a mladiství tvořili na konci roku 2007 7,8 % ze všech 

evidovaných uchazečů o zaměstnání. Jejich problémem je především chybějící praxe a 

mnohdy i nedostatečná kvalifikace. Řešením by tedy měla být racionalizace zejména 

sítě středních škol, respektive rušení neefektivních oborů. Základním opatřením proti 

nezaměstnanosti absolventů by mělo být vytvoření školního systému tak, aby odborné 

vzdělání odpovídalo požadavkům trhu práce. Řešením u některých studijních oborů je 

zavádění fiktivní firmy, kde si studenti vyzkouší založení vlastní firmy, její vedení a 

práci v týmu. Dalším možným řešením je zaměření se na zaměstnávání absolventů škol 

již v průběhu studia na částečný úvazek. Tímto řešením odpadá jeden z nedostatků 

absolventů. Obecně lze říci, že nejlevnějším řešením problému absolventů škol a 

mladistvých je vhodná prevence – Informační a poradenské středisko pro volbu 

povolání. Za účelné považuji i pořádání více regionálních veletrhů pracovních 

příležitostí, na kterých se absolventi seznamují s firmami, jejich předpokládaným 

vývojem a získávání potřebných kontaktů. Řešením pro mladistvé uchazeče se 

základním vzděláním se nabízí rozvoj speciálních programů, které usnadní najít místo 

na trhu práce a naučí tyto uchazeče novým dovednostem a především je motivovat, aby 
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se tito uchazeči vrátili do škol a získali znalosti a dovednosti, které jsou vyžadovány od 

zaměstnavatelů.  

 

Problémem zaměstnávání občanů se zdravotním postižením si je vědom i ÚP 

Brno – venkov a snaží se jej řešit pomocí APZ – podporou chráněných dílen, 

chráněných pracovních míst. Zlepšit situaci by mohla větší informovanost 

zaměstnavatelů o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním postižením a výhodách, 

které by jim přinesly. Řešením by mohla být úprava zákonem stanovených podmínek. 

K motivaci zaměstnavatelů by mohly přispět tyto úpravy: daňové zvýhodnění podniků 

odebírající produkty podniků, které zaměstnávají 50 % osob se zdravotním postižením, 

daňové úlevy pro zaměstnavatele podle procentního podílu osob se zdravotním 

postižením na celkovém počtu zaměstnanců a kontroly dodržování předepsaného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zvyšování sankcí v případě porušení. 

 

U dlouhodobě nezaměstnaných je zejména nutné probudit zájem o hledání 

nového místa. Pro tyto účely jsou vhodné především veřejně prospěšné práce, při nichž 

by se uchazeči opět zapojili do pracovního procesu a obnovili tak své pracovní návyky. 

Poté by mohly být tyto osoby zařazeny do rekvalifikačních kurzů. Bylo by také 

efektivní zahájit program, při kterém by byli dlouhodobě nezaměstnaní zváni 

k intenzivním pohovorům poradenského typu s cílem obnovení motivace k hledání 

práce a obnovení již možná ztracených pracovních návyků. Výrazným motivačním 

stimulem by mohlo být zvýšení minimální mzdy. Větší rozdíl mezi sociální dávkou a 

mzdou od zaměstnavatele by mohlo motivovat uchazeče nastoupit do nového 

zaměstnání.  

 

K realizaci a plnění návrhů a k následnému čerpání finančních prostředků 

z předloženého návrhu na rozpočet APZ by mělo dojít v jednotlivých etapách 

uvedených v harmonogramu činností v průběhu celého roku 2008. 
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Mapa: Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Brno – 

venkovk 31. 12. 2007 
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                                                                                                                        Příloha č. 3/1 

Obory rekvalifikace a počet rekvalifikovaných 

  APZ ESF 

 Obsluha osobního počítače  37 84  

 Účetnictví s využitím výpočetní techniky  9 59 

 Skladový logistik a manipulátor  2 20 

 Svařování  12 4 

 Pečovatel/ka pro oblast sociální péče 2 25 

 Základy podnikání  22 35 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb. – elektrikáři  5 

 Kuchař, číšník, barman, hostinská činnost  6 2 

 Obsluha PC dle osnov ECDL  6 28 

 Všeobecný sanitář  10 

 Prodavačské práce  1 1 

 Řidič motorového vozíku  8 7 

 Správce počítačové sítě  1 6 

 Obsluha PC se zaměřením na tvorbu www stránek 1 9 

 Obsluha PC a práce na Internetu  27 

 Grafik v Corelu a Photoshopu  50 

 Digitální dokument  80 

 Bezpečnostní technik  2 

 Nehtová modeláž, pedikúra, manikúra  7 

 Holičské a kadeřnické práce 1  

 Vzdělávání matek po mateřské dovolené  8  

 Masér  7 

 Krupiér  2 

 Vazba a aranžování květin  3 
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                                                                                                                        Příloha č. 3/2 

 Auto CAD  5 2 

 Keramické a hrnčířské práce 1  

 Zubní instrumentářka  2 

 Kosmetické práce  2  

 Pracovník provozu solárií 1  

 Zedník, malíř, truhlář – formou zaučení  4 1 

 Údržbář – školník 5 

 Montér suchých staveb  2  1 

 Administrativní pracovník   23 

 Personalistika   9 

 Krejčovské práce,střihy dámských oděvů  6 

 Kovoobráběčské práce   12 

 Péče o zvířata v zájmových chovech a zooprodejnách  1 

 Obsluha CNC strojů   22 

 Obchodní zástupce 8 6 

 Projektový manažer  22 

 Rozšíření řidičského oprávnění sk. C, D, E  7 

 Nespecifická rekvalifikace 6  

 Obsluha motorové pily a křovinořezu 1 1  

 Obsluha stavebních strojů 2 

 Realitní makléř 1  

 Marketing CIMA  13 

 Komplexní asistenční služby pro azylanty a cizince  7 

 Barevná úprava textilu  5 
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Nejčastější rekvalifikace 

  

Kurzy obsluhy osobního počítače 

 Kurzy obsluhy osobního počítače jsou realizovány téměř pro všechny skupiny 

uchazečů o zaměstnání. Výjimku tvoří absolventi škol, kteří zpravidla zvládají obsluhu 

osobního počítače na velmi dobré úrovni. Pro skupinu absolventů škol byly realizovány 

kurzy Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL. Úspěšní účastníci získali kromě 

osvědčení o rekvalifikaci rovněž certifikát ECDL. Největší část kurzů tvoří kurz 

Základy obsluhy osobního počítače (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET). 

V menším rozsahu jsou realizovány kurzy s vyšší specializací, které již vyžadují 

pokročilé vstupní znalosti obsluhy osobního počítače (Počítačový grafik v Corelu a 

Photoshopu, Správce počítačové sítě, Tvorba  webových stránek).  

 

Účetnictví s využitím výpočetní techniky 

 Účastníky kurzů účetnictví s využitím výpočetní techniky jsou zpravidla ženy, 

které mají zájem o uplatnění na kumulovaných funkcích v administrativě 

v podnikatelském sektoru. Většinou se jedná o ženy, které absolvovaly gymnázium 

nebo střední odbornou školu technického směru, případně ekonomickou školu, kterou 

však ukončily v dřívější době (zpravidla před rokem 1989). Často se jedná o ženy 

vracející se na trh práce po mateřské dovolené. Rekvalifikace byla realizována v rámci 

projektů ESF „Najdi si práci v Jihomoravském kraji“ a „Návrat do práce II 

v Jihomoravském kraji“. 
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                                                                                                                        Příloha č. 4/2 

Základy podnikání 

 Kurz „Základy podnikání“ byl v roce 2007 realizován jak v rámci projektů ESF 

(projekt „Návrat do práce I, II v Jihomoravském kraji“, dále projekt „TRIANGEL – 

kvalifikace, podnikání, zaměstnanost), tak také v rámci rekvalifikací realizovaných 

prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti. Do rekvalifikací financovaných 

z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti byli zařazování zejména uchazeči o 

zaměstnání, kteří již měli jasnou představu o zahájení samostatné výdělečné činnosti a 

k absolvování rekvalifikace je, mimo jiné, motivovala možnost získání zvýhodněného 

úvěru pro začínající podnikatele. 

 

Skladový logistik a manipulátor 

 Účastníci kurzu „Skladový logistik a manipulátor“ jsou převážně muži, kteří 

mají zájem o uplatnění ve skladovém hospodářství jako skladníci. Během rekvalifikace 

jsou seznámeni s obsluhou vysokozdvižného vozíku, jeho provozem, základními pojmy 

a znalostmi z oblasti skladové logistiky, včetně praxe na počítačovém programu 

skladového hospodářství. V průběhu kurzu získají účastníci řidičský průkaz na 

motorový vozík. Součástí kurzu jsou rovněž základy obsluhy osobního počítače. 

Rekvalifikace byla realizována z prostředků v rámci projektu ESF „Najdi si práci 

v Jihomoravském kraji“, některé rekvalifikace byly financovány z prostředků aktivní 

politiky zaměstnanosti. 

 

Projektový manažer pro projekty financované z EU fondů  

Rekvalifikace je určena pro uchazeče s úplným středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním. Cílem rekvalifikace je získání znalostí a dovedností o tom, 

jak projekt  připravit, organizovat, kontrolovat a řídit. Účastníci se seznámí   

s legislativou EU a ČR a možnostmi čerpání ze strukturálních fondů EU. Obsahem 

rekvalifikace jsou také psychosociální dovednosti a finanční otázky, spojené 

s projektovým řízením, účastníci se zdokonalují v práci s PC a nedílnou součástí je i 

zdokonalení mluveného a psaného odborného cizojazyčného projevu. Tato rekvalifikace  
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byla realizována výhradně v rámci projektu ESF „TRIANGEL – kvalifikace, podnikání, 

zaměstnanost.“ 

 

Programování a obsluha NC a CNC strojů 

Účastníci rekvalifikace jsou seznámeni s jednotlivými technologiemi obrábění a 

s technologií programování CNC strojů. Dále absolvují základy výpočetní techniky a 

odbornou praxi nejdříve na CNC simulátorech, poté i na odborném pracovišti. 

Podmínkou pro absolvování uvedené rekvalifikace je min. vyučení v oboru elektro nebo 

jiném technickém oboru. Rekvalifikace v roce 2007 probíhala především v rámci 

projektů ESF Rekvalifikační kurzy pro CNC obrábění v JmK a Programování a obsluha 

NC a CNC strojů.  

 

 Administrativní pracovník 

 Uvedená rekvalifikace byla realizována téměř výhradně v rámci projektu ESF 

„TRIANGEL – kvalifikace, podnikání, zaměstnanost. Součástí zmíněného projektu jsou 

rovněž rekvalifikace „Základy podnikání“ a „Projektový manažer pro projekty 

financované z EU fondů“. 

                                                                                                                            

Projekty v rámci programu Leonardo da Vinci 

 Úřad práce Brno – venkov se v rámci programu Leonardo da Vinci zapojil jako 

partner do projektu „Za odbornými stážemi do Evropy IV“. V současnosti je zahájena 

etapa realizace zahraničních stáží vybraných účastníků zmíněného projektu. 


