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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Opava. Obsahuje 

analýzu využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a analýzu skupin 

nezaměstnaných podle věku, vzdělání, pohlaví nebo délky evidence. Součástí práce jsou 

také návrhy řešení pro snížení míry nezaměstnanosti v okrese Opava. 

 

Abstract 

 

This master’s thesis deals with problem of unemployment in the district of Opava. It 

includes analysis of usage instruments of active employment politics and analysis of 

unemployment structure in relation to age, education, sex or unemployment length. This 

work also contains proposed solutions for reduction of the unemployment rate in district 

of Opava. 
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Úvod 
 

Náplní této diplomové práce je řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese 

Opava. Nezaměstnanost je v dnešní době velký společenský problém, který je spojen 

s negativními ekonomickými a sociálními důsledky. Z tohoto důvodu se v této práci 

pokusím naleznout určité možnosti řešení, které pomohou ve snížení počtu 

nezaměstnaných. 

V okrese Opava, který leží v Moravskoslezském kraji, trvale žije asi 175 tisíc 

obyvatel. Z dlouhodobého vývoje nezaměstnanosti v okrese je patrné, že průměrná míra 

nezaměstnanosti je nižší než průměrná míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, 

ale je také vyšší, než je průměr České republiky. Z hospodářského hlediska se jedná 

o zemědělsko-průmyslovou oblast. 

Okres Opava se člení na tři základní podoblasti. Opavsko, které leží v centrální 

oblasti a zabírá asi polovinu okresu, má koncentrovanou průmyslovou výrobu. 

Hlučínsko je velmi hustě osídlená oblast s nedostatkem pracovních příležitostí, ale 

velmi významným vlivem ostravské aglomerace. Díky tomuto vlivu není 

nezaměstnanost v této oblasti tolik vysoká, protože velké množství obyvatel dojíždí za 

prací do Ostravy. Poslední oblastí je Vítkovsko, které má velmi nízkou hustotu osídlení, 

nízkou vzdělanost obyvatel a vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných. 

Státní politiku zaměstnanosti v okrese Opava zabezpečuje Úřad práce v Opavě, 

který byl zřízen na základě Zákonného opatření předsednictva České národní rady 

č. 306/1990 Sb. Zřizovací listina byla vydána v souladu s §31 zákona č. 576/1990 Sb. 

dne 24.08.1990. Na základě §51 zákona č. 219/2000 Sb. se Úřad práce v Opavě stal 

01.01.2000 organizační složkou státu. Zřizovatelem úřadu práce je Ministerstvo práce 

a sociálních věcí České republiky. 

Sídlem Úřadu práce je přímo okresní město Opava. Svá dislokovaná pracoviště 

má v Hlučíně, Kravařích a Vítkově. 

 

Organizační struktura Úřadu práce (příloha č.1) určuje jeho vnitřní uspořádání 

na následující odbory: 

• Odbor trhu práce 

• Odbor evidence a podpor v nezaměstnanosti 
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• Odbor poradenství 

• Odbor ekonomický 

• Odbor kontrolní a právní 

• Odbor pobočka Hlučín 

• Odbor pobočka Vítkov 

• Odbor SSP – státní sociální podpora 

 

Hlavním posláním a činnostmi Úřadu práce v Opavě jsou: 

• Zprostředkování zaměstnaní uchazečům a zájemcům o zaměstnání 

• Zabezpečování uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

• Poskytování příspěvků z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti 

• Vyplácení podpor v nezaměstnanosti 

• Podpora při rekvalifikaci 

• Vyplácení dávek státní sociální podpory 

• Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením 

• Uspokojování splatných mzdových nároků zaměstnanců, kterým nebyly 

vyplaceny z důvodu platební neschopnosti zaměstnavatele 

• Zajišťování lékařské posudkové služby (posuzování zdravotního stavu za 

účelem poskytnutí dávek a mimořádných výhod nebo posuzování statutu 

osoby zdravotně postižené) 

 

Mezi hlavní problémy, které musí Úřad práce řešit patří zaměstnávání 

dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Nejhorší situace z tohoto pohledu je u starších 

osob ve věkové skupině nad 50 let, osob se zdravotním postižením, osob s nízkou 

kvalifikací nebo bez kvalifikace, žen, osob do dvou let od ukončení přípravy na 

povolání a u mladých lidí ve věku do 25 let. Poměrně novým a velmi závažným 

problémem je nutnost vyhlašování výběrových řízení na dodavatele Úřadem práce 

zvolených typů rekvalifikačních kurzů, která je způsobena částečným hrazením 

rekvalifikačních kurzů z prostředků Evropského sociálního fondu. Proces zadávání, 

vypracování, vyhodnocování a výběru dodavatele se ovšem jeví jako zdlouhavý, 
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administrativně a organizačně náročný a často ani nevede k úspěšnému výběru 

dodavatele.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 

Nezaměstnanost je v dnešní době jedním z nejvýznamnějších ekonomických 

problémů, který má také silné sociální dopady. Díky aktuální hospodářské situaci se 

problematika nezaměstnanosti stává velmi aktuální a její řešení je jednou z hlavních 

politických priorit. Z těchto důvodů jsem si za téma diplomové práce zvolil právě 

problematiku nezaměstnanosti. Konkrétně jsem si zvolil řešení nezaměstnanosti 

v okrese Opava, kde míra nezaměstnanosti za rok 2009 dosáhla 9.4% a byla tak výrazně 

vyšší než průměr celé České republiky. 

Z vymezeného problému vychází také hlavní cíl této diplomové práce, kterým je 

provést podrobnou analýzu situace na trhu práce v okrese Opava za rok 2009. Na 

základě těchto údajů se poté budu snažit navrhnout opatření, která ve svém výsledku 

povedou ke snížení míry nezaměstnanosti v okrese Opava. Dále se také v práci zaměřím 

na řešení problematiky nezaměstnanosti u rizikových skupin na trhu práce v Opavě. 

Jedná se o osoby se zdravotním postižením, absolventy škol, starší lidi nad 50 let 

a dlouhodobě nezaměstnané. 
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2 Teoretická východiska 
 

Cílem této práce je navrhnout zlepšení v oblasti nezaměstnanosti. Pokud chci 

takováto zlepšení navrhnout, je nutné nejprve problematiku nezaměstnanosti blíže 

poznat a pochopit její obecné zákonitosti. Proto se v této kapitole budu zabývat pojmy, 

jako je trh práce, na kterém nezaměstnanost vzniká, samotnou nezaměstnaností a jejími 

druhy nebo závislostí, která existuje mezi inflací a nezaměstnaností. 

 

2.1 Trh práce 
 

Z pohledu teorie je trh práce vnímán jako místo, kde dochází ke střetu mezi 

nabídkou práce a poptávkou po práci. Do této problematiky spadají činnosti spojené 

s najímáním pracovníků, jejich umisťováním na konkrétní pracovní pozice, určováním 

výše mezd za odvedenou práci nebo ochota pracovníků měnit pracovní pozice 

a zaměstnavatele [3]. 

Práce je také jedním z výrobních faktorů, proto trh práce řadíme mezi trhy 

výrobních faktorů. Oproti ostatním trhům má ale svá významná specifika, přestože je 

ovlivňován stejnými tržními zákonitostmi jako ostatní trhy. Tyto specifika vyplývají ze 

samotné podstaty práce, protože práce nemůže existovat sama o sobě, práci musí 

vykonávat lidé a k lidem se musí přistupovat velmi odlišně od ostatních výrobních 

faktorů [2]. 

Samotným principem trhu práce je nákup práce za mzdu, která je vyplácena za 

vynaloženou práci a která tak ovlivňuje výrobní náklady. Výše mzdy má však daleko 

větší význam, protože od výše mzdy se odvíjí cenová hladina ekonomiky, 

koupěschopnost obyvatelstva nebo míra nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu je trh práce 

významně regulován státem. Tato regulace se projevuje například stanovením 

minimální mzdy, délkou pracovní doby nebo hranicí věku odchodu do důchodu. 
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2.1.1 Nabídka práce 
 

Nabídka práce je na trhu práce vytvářena domácnostmi. Množství nabízené 

práce, se kterým může ekonomika disponovat, je poté nejvíce ovlivněno velikostí 

populace v aktivním věku. Z krátkodobého pohledu lze počet obyvatel považovat za 

neměnný a proto je nabídka práce nejvíce ovlivněna ochotou lidí pracovat a jejich 

výkonností. Z dlouhodobého pohledu pak působí také faktory porodnosti, úmrtnosti, 

přistěhovalectví a kvalifikační a vzdělávací potenciál pracovníků [3]. 

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujícím velikost nabízené práce je tedy počet 

obyvatelstva, který je určen přirozenou mírou porodnosti a úmrtnosti 

a přistěhovalectvím. Řešení problému přistěhovalectví je příkladem státních zásahů do 

volné konkurence na trhu práce. Striktní zákony omezující přistěhovalectví způsobují 

stlačování nabídky práce, které má za cíl udržet mzdy na vysoké úrovni. Významný vliv 

na nabídku má také přirozený růst obyvatelstva, který je ovlivněn náboženskými, 

sociálními a ekonomickými faktory. V rozvojových zemích je přirozený růst 

obyvatelstva velký, zvyšuje nabídku práce a tím i snižuje mzdu. Naopak v rozvinutých 

ekonomikách je přirozený růst obyvatelstva v podstatě nulový a proto je zde mzda 

poměrně vysoká [4]. 

Druhým významným faktorem, který má vliv na velikost nabídky práce je 

ochota lidí pracovat. Počet hodin, které jsou ochotni lidé na trhu práce nabídnout, je 

výsledkem porovnání efektu, který jim práce přinese a oběti, kterou musí vykonáním 

práce podstoupit. Efektem práce je pro lidi mzda. Nejedná se však o nominální mzdu, 

ale o mzdu reálnou, která vyjadřuje kolik zboží a služeb si může příjemce za svou mzdu 

nakoupit [2]. 

U velikosti nabízeného množství práce neboli počtu odpracovaných hodin 

můžeme pozorovat specifický efekt, který se projevuje zalomením křivky nabídky práce 

(Obr. 1). Tento jev je způsoben protichůdným působením substitučního a důchodového 

efektu. Substituční efekt, který převažuje při působení na nabídku práce až do bodu C, 

se projevuje ochotou odpracovat více hodin při zvyšující ze mzdě. Každá hodina 

volného času je totiž pro pracovníka více nákladná. Pokud ale mzda dosáhne bodu C, 

začne převažovat důchodový efekt, protože mzda je již dostatečně vysoká a lidé začínají 

kupovat více spotřebních statků a požadují více volného času. Výsledkem důchodového 
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efektu je poté snižující se nabídka práce, která se například projevuje delší dovolenou 

nebo předčasným odchodem do penze [4]. 

 

 

Obr. 1: Křivka nabídky práce 

 

2.1.2 Poptávka po práci 
 

Poptávka po práci je vytvářena na trhu práce firmami. Velikost poptávky po 

práci, tzn. kdy má podnikatel zájem najímat práci, je určena mezní produktivitou práce. 

Určení mezní produktivity práce vychází ze zákona klesajících výnosů, který říká, že 

každá další přidaná jednotka práce přináší menší a menší množství výstupů. Z tohoto 

poznatku vyplývá, že podnikatel je ochoten najímat práci pouze tehdy, pokud příjem 

z mezního produktu práce bude větší než náklady na pořízení této jednotky práce. 

Pokud dojde k rovnosti mezi příjmem a náklady dodatečné jednotky práce, podnikatel 

přestává mít zájem najímat práci [2,4]. 

Samotnou produktivitu práce, a tím i poptávku po práci, ovlivňují následující 

faktory. Kvalita vstupů práce, která je dána vzděláním, gramotností, znalostmi 

a dovednostmi obyvatelstva, množství a kvalita kooperujících výrobních faktorů 

a využívání technických a technologických znalostí. Čím vyšší je kvalita těchto faktorů, 

tím vyšší je i poptávka po práci na trhu práce. 

Na základě těchto poznatků lze vysvětlit rozdíl mezi výší mezd v rozvinutých 

a rozvojových zemích. V rozvinutých zemích je kvalita práce, akumulace kapitálu 

a technický pokrok na vysoké úrovni a proto je vytvářená vysoká poptávka po práci, 
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která způsobuje tlak na růst mezd. Naopak v rozvojových zemích nejsou tyto faktoru na 

příliš vysoké úrovni, přínos jednotek práce není tak vysoký a proto i poptávka po práci 

a mzdy jsou výrazně nižší. 

 

 

Obr. 2: Křivka poptávky po práci 

 

2.1.3 Rovnováha na trhu práce 
 

Rovnováha na trhu práce, stejně jako na jakémkoli jiném trhu, vzniká 

vyrovnáním poptávkové a nabídkové křivky. Průsečík těchto křivek vzniká působením 

dvou protichůdných faktorů, ochotou lidí více pracovat při vyšší mzdě a zvyšující se 

potřebou firem najímat pracovníky při snižující se mzdě [2]. 

Na základě tohoto poznatku lze říci, že pokud by se mzda pohybovala na úrovni 

rovnovážného bodu E (Obr. 3), nabídka práce by byla shodná s poptávkou po práci 

a každý, kdo by byl ochoten pracovat za nabídnutou mzdu, by práci našel [4]. Jedná se 

samozřejmě o teoretickou situaci v podmínkách dokonalé konkurence. V praxi nelze 

tohoto stavu dosáhnout, nejen díky neexistenci dokonalé konkurence, ale působením 

mnoha dalších faktorů specifických pro trh práce. Jedná se například o státní regulaci 

trhu práce, působení odborových organizací a především o nepružnost mezd v pohybu 

směrem dolů. 

V praxi se u rozvinutých zemí setkáváme pouze s jedinou možnou situací na 

trhu práce. Díky působení výše uvedených faktorů je skutečná výše mzdy vyšší, než 

mzda v rovnovážném stavu. Vzniká tak převis nabídky práce nad poptávkou po práci, 
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jejímž důsledkem je vznik nedobrovolné nezaměstnanosti (kap. 2.2.4). Velikost 

nedobrovolné nezaměstnanosti je na obrázku 3 znázorněna vzdáleností mezi body A 

a B. 

 

 

Obr. 3: Rovnováha na trhu práce 

 

2.1.4 Diskriminace na trhu práce 
 

Diskriminací na trhu práce rozumíme rozdíly ve výši mezd, kterou různí 

pracovníci dostávají za stejnou práci. Pokud ovšem různé ohodnocení práce vzniká 

z důvodu rozdílného vzdělání, zkušeností nebo dalších faktorů, o diskriminaci se 

nejedná. Pro lepší pochopení pojmu diskriminace na trhu práce uvádím její vysvětlení 

z [4]. 

„Rozdíly ve výdělcích různých skupin pracovníků budou v tržní ekonomice 

existovat vždy. Ale jestliže rozdíly ve výdělcích mají svůj původ pouze v irelevantních 

osobních charakteristikách, jako je rasová příslušnost, pohlaví nebo náboženské 

vyznání – pak mluvíme o diskriminaci.“ 

Nejčastěji se můžeme setkat s diskriminací podle rasy a pohlaví. Přestože 

existují zákony, které se diskriminaci snaží zabránit, tak předsudky lidí nelze jednoduše 

změnit a proto je diskriminace stále problémovou oblastí. 

Diskriminace podle rasy se nejčastěji projevuje vyloučením etnických skupin 

z privilegovaných prací. Jedná se o vysoce kvalifikované práce, které jsou hodnoceny 

vysokou mzdou. Na ostatní etnické skupiny poté zbývají méně kvalifikované práce, 
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které jsou ovšem hodnoceny také menší mzdou. Tímto způsobem vznikají rozdíly mezi 

mzdou jednotlivých etnických skupin obyvatelstva, které ale mají důsledek 

v přemýšlení ostatních lidí. Takto vzniklé předsudky se pak projevují například tím, že 

příslušník menšiny má problém sehnat odpovídající zaměstnání, přestože má dostatečné 

vzdělání a předpoklady. 

Druhou a největší skupinou, která trpí diskriminací na trhu práce, jsou ženy. 

U této skupiny vznikl historicky stejný problém jako u rasové diskriminace, tzn. že 

některé práce byly privilegované pouze mužům. V dnešní době je situace výrazně lepší, 

ale přesto je například v řídících funkcích stále zastoupeno mnohem méně žen než 

mužů. Dalším faktorem diskriminace žen je nižší hodnocení stejné práce oproti mužům. 

U méně kvalifikovaných prací již tento problém téměř neexistuje, protože tam je 

hodnocení přesně dáno a lze tyto rozdíly dobře kontrolovat, ale u prací které jsou 

hodnoceny subjektivněji, jako například manažerské pozice, tyto rozdíly stále 

prokazatelně existují. 

 

2.1.5 Rizikové skupiny na trhu práce 
 

Na trhu práce jsou definovány určité skupiny obyvatel, které mají větší riziko 

ztráty práce než většina ostatního obyvatelstva, opakovaně o práci přicházejí a jsou tak 

předurčeni pro dlouhodobou nezaměstnanost. Tyto skupiny nacházejí většinou méně 

placenou práci nebo práci s nejistou budoucností, proto by na ně měla být uplatňována 

aktivní politika zaměstnanosti. Příslušnost k těmto skupinám je ovlivněna řadou 

charakteristik, jako jsou věk, zdravotní stav, vzdělaní, pohlaví nebo příslušnost 

k etnické menšině a mají úzkou spojitost s diskriminací na trhu práce (kap. 2.1.4). 

V České republice k rizikovým skupinám patří mladí lidé, starší lidé, ženy, zdravotně 

postižení lidé, lidé s nízkým vzděláním a etnické menšiny [2]. Jednotlivé rizikové 

skupiny jsou dále podrobněji popsány. 

 

a) Mladí lidé 

Mladí lidé ohrožení na trhu práce jsou čerství absolventi středních a vysokých 

škol, kteří se ucházejí o své první zaměstnání. Tito lidé jsou znevýhodněni, protože 
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nemají většinou žádné praktické zkušenosti, pracovní návyky a na trhu práce se zatím 

nejsou schopni příliš orientovat. 

U mladých nezaměstnaných lidí se velmi často vyskytuje problém nevhodně 

zvoleného studijního oboru, který právě dokončili. Tito lidé nemusí mít příliš vhodnou 

kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce, mohou velmi těžce nacházet uplatnění, které 

není ani příliš dobře placené, a ztrácet tak motivaci účasti na trhu práce. Tento stav je 

velmi nebezpečný, protože pokud se lidé nenaučí pracovním návykům v mladém věku, 

budou tyto návyky velmi těžko získávat v pozdějším věku. Tito lidé se poté velmi často 

stávají dlouhodobě nezaměstnanými. 

Významným faktorem u mladých lidí je také ekonomické hledisko, protože 

mnozí zakládají rodiny, jejich platové podmínky jsou ještě omezené a případný výpadek 

příjmu může způsobit velké finanční problémy. V praxi se ukazuje, že v případě ztráty 

zaměstnání je vhodné pro udržení pracovních návyků a omezení finančních problému 

dočasně přijmout i hůře placenou práci nebo práci na částečný úvazek. 

 

b) Starší lidé 

Ztrátu zaměstnání prožívají starší lidé velmi těžce, protože v tomto věku se 

jejich možnosti uplatnění na trhu práce snižují. Složitější možnost získání práce je 

způsobena tím, že pro zaměstnavatele se starší lidé jeví jako méně perspektivní. Starší 

lidé pak z obavy před možnou ztrátou zaměstnání jednají opatrně, vyhýbají se situacím, 

kde by mohli udělat chybu a obecně minimalizují rizika. Tímto jednáním ale ztrácí 

kreativitu v pracovních činnostech. 

Druhým problémem starších lidí jsou pracovní stereotypy, které se s vyšším 

věkem silněji projevují a způsobují tak obtížnější přizpůsobování novým pracovním 

situacím. Nejčastějším projevem těchto stereotypů je neochota učení se práce s novými 

technologiemi, například práce na počítači. 

 

c) Ženy 

Nepříznivé postavení žen na trhu práce je způsobeno upřednostňováním mužů, 

které je způsobeno nutností ženy skloubit práci se starostmi o domácnost nebo 

častějšími absencemi matek s malými dětmi. Díky těmto faktorům, které mohou omezit 

plynulost pracovního procesu, jsou zaměstnavatelé méně ochotní ženy zaměstnávat. 
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Tyto omezení lze řešit například zavedením pružné pracovní doby nebo nabízením 

zkrácených pracovních úvazků. 

 

d) Zdravotně postižení lidé 

Díky rostoucím požadavkům na produktivitu práce jsou lidé se zdravotním 

postižením na trhu práce velmi znevýhodněni. Vzhledem k jejich omezením bývají 

velmi často nezaměstnání a doba jejich nezaměstnanosti výrazně převyšuje dobu 

nezaměstnanosti u ostatních skupin obyvatel. Řešení problému nezaměstnanosti u této 

skupiny obyvatel je také velmi náročné a vyžaduje zvláštní pozornost. 

 

e) Lidé s nízkým vzděláním 

Jedná se o velmi významnou skupinu nezaměstnaných, kteří mají žádné nebo 

základní vzdělání, malý zájem o práci a bývají často dlouhodobě nezaměstnaní. Tito 

lidé se také často vydělují ze společnosti a jsou trvale závislí na podpoře od státu. 

Množství nezaměstnaných v této skupině lidí se postupně zvyšuje, protože méně 

kvalifikovaná pracovní síla je postupně nahrazována levnějšími a přesnějšími přístroji. 

 

f) Etnické menšiny 

V případě této skupiny se v České republice jedná především o Romské 

etnikum. Významnou roli zde sehrává dosažené vzdělání, které je většinou pouze 

základní, a způsob života. Vzhledem k tomu, že většina Romů nemá žádnou dodatečnou 

kvalifikaci ani pracovní zkušenosti, tak se velmi obtížně přizpůsobují stále rostoucím 

požadavkům na trhu práce. Velkým problémem je také jejich prozatím neúplná 

integrace, která způsobuje vyhrocené sociální problémy a vysokou kriminalitu. 

 

2.2 Nezaměstnanost 
 

Problematika nezaměstnanosti je v dnešní době jedním ze stěžejních 

společenských témat, protože jejím hlavním důsledkem jsou závažné ekonomické 

a sociální dopady na lidi, kteří o práci přišli nebo práci nemohou najít. V této 

podkapitole proto bude téma nezaměstnanosti přesněji vymezeno, včetně způsobu 

jakým se měří a popisu typů nezaměstnaností, které na trhu práce rozeznáváme. 
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2.2.1 Definice nezaměstnanosti 
 

Pokud mluvíme o nezaměstnanosti, tak je zřejmé, že nemáme na mysli všechny 

skupiny obyvatel, které nemají práci. Mezi skupiny, které neřadíme mezi nezaměstnané, 

přestože práci nemají, patří například studenti, malé děti, starší lidé v penzi nebo lidé 

v invalidním důchodu. Od těchto skupin neočekáváme, že by pracovaly, proto je ani 

nezařazujeme do problematiky nezaměstnanosti. 

Pro definování nezaměstnanosti je tedy nezbytné nejprve rozdělit obyvatelstvo 

na dvě skupiny, na účastníky trhu práce, kteří tak mohou být potenciálně ohrožení 

nezaměstnaností, a na ty, kteří se trhu práce neúčastní. Skupinu obyvatel, která se 

účastní trhu práce pak nazýváme ekonomicky aktivní obyvatelstvo nebo také jako 

pracovní sílu [1]. 

Mezi pracovní sílu řadíme zaměstnané a nezaměstnané. Zaměstnaní lidé jsou 

osoby ve věku nad 15 let, kteří pracují. Jako zaměstnané uvažujeme také osoby, které 

nechodí do práce z důvodu nemoci, dovolené, stávky, apod. Naopak za nezaměstnané 

považujeme osoby, které práci nemají, ale splňují důležitou podmínku, musí práci 

aktivně hledat. 

Na základě výše uvedených informací lze uvést definici nezaměstnanosti z [2]. 

„V ekonomii se za nezaměstnané považují osoby produktivního věku, které 

splňují dvě podmínky: 

• Nemají placené zaměstnaní ani příjem ze sebezaměstnaní, jsou dočasně 

uvolněny z práce a očekávají, že budou znovu zaměstnány. 

• Aktivně hledají práci a jsou ochotny do práce nastoupit.“ 

 

2.2.2 Měření nezaměstnanosti 
 

Pro měření nezaměstnanosti se využívá veličina míra nezaměstnanosti, která 

vyjadřuje procentní podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle. V České republice 

se pří měření využívají statistické údaje o obyvatelstvu a údaje poskytované úřady 

práce, kde jsou uchazeči o práci evidováni. Principiálně lze výpočet míry 

nezaměstnanosti popsat následujícím vztahem. 
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Prakticky se nejvíce setkáváme s průměrnou mírou nezaměstnanosti, která je 

udávána pro jednotlivé okresy, případně celý stát. Díky těmto statistickým údajům je 

sledován vývoj nezaměstnanosti na trhu práce a oblasti s vysokou nebo naopak nízkou 

mírou nezaměstnanosti. Velmi důležitou roli hraje také míra nezaměstnanosti podle 

různých skupin obyvatelstva. Pomocí těchto údajů lze zjistit, které skupiny trpí největší 

nezaměstnaností a efektivně tak směrovat státní podporu. 

Při podrobnějším pohledu na vypovídací schopnost míry nezaměstnanosti 

zjistíme, že nepodává úplně kompletní obraz o stavu nezaměstnanosti, protože existují 

určité faktory, které nedokáže plně reflektovat [1].  

Prvním z těchto faktorů jsou tzv. odrazení pracovníci. Jedná se o osoby, které 

práci nemají a ani ji aktivně nehledají. Jejich pasivita ale není způsobena neochotou 

pracovat, protože pokud by měli příležitost tak by práci přijali, ale beznadějí 

způsobenou opakovaným odmítáním na trhu práce.  

Druhým faktorem, který míra nezaměstnanosti ani nemůže reflektovat, je 

podzaměstnanost. Tento jev nastává pokud jsou někteří lidé bez práce a ekonomickou 

situací jsou donuceni vzít jakoukoli práci. Přijmou tak například pouze práci na částečný 

úvazek, přestože by chtěli pracovat na plný úvazek. V této situaci má však osoba 

placené zaměstnání a je tak automaticky vyřazena z evidence nezaměstnaných. 

Posledním faktorem, který na trhu páce nastává poměrně často je fiktivní 

nezaměstnanost. Jedná se o osoby, které jsou nahlášeny na úřadu práce a jsou tak 

započítáni jako nezaměstnaní. Ve skutečnosti ale o práci zájem nemají a pouze 

využívají systém podpory v nezaměstnanosti. 

 

2.2.3 Plná zaměstnanost 
 

Vzhledem k ekonomickým a sociálním dopadům nezaměstnanosti je dosažení 

plné zaměstnanosti jedním z hlavních makroekonomických cílů. Je ovšem nutné si 

uvědomit, že plná zaměstnanost neznamená nulovou nezaměstnanost, protože jistá 

úroveň nezaměstnanosti je nevyhnutelná a dokonce i žádoucí. Proto je nutné pro 

pochopení významu plné zaměstnanosti uvést typy nezaměstnanosti, se kterými se na 
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trhu práce běžně setkáváme, a vysvětlit jejich dopad, který na plnou zaměstnanost mají. 

Mezi tyto typy nezaměstnaností se řadí frikční, strukturální, cyklická a sezonní 

nezaměstnanost [1,4]. 

 

a) Frikční nezaměstnanost 

Prvním typem nezaměstnanosti, se kterým se na trhu práce běžně setkáváme, je 

frikční nezaměstnanost. Jedná se o situaci, která je spojena s pohybem pracovní síly na 

trhu práce. Typickým příkladem jsou například studenti, kteří si hledají svou první 

práci, matky vracející se z mateřské dovolené nebo doba přechodu z jednoho 

zaměstnání do druhého, která je způsobena osobními nebo finančními důvody. 

U tohoto typu nezaměstnanosti se předpokládá, že lidé jsou nezaměstnáni 

dobrovolně, nejedná se tedy o situaci, která by způsobovala nějaké významnější 

ekonomické či sociální problémy. Vychází se z předpokladu, že pokud se člověk stěhuje 

nebo mění zaměstnání z důvodu nespokojenosti ze současným stavem, nepřijme hned 

první práci, která je mu nabízena. Naopak si bude zaměstnaní dobře vybírat, stráví jejím 

hledáním více času a stane se tak na několik dní nebo týdnů nezaměstnaným. Stejně tak 

i studentům, kteří vstupují na trh práce poprvé, je doporučováno hledat práci pečlivěji, 

nejprve zjistit možnosti jaké se naskýtají a teprve poté si vybrat práci, která se jim 

zamlouvá. 

Frikční nezaměstnanost odlišují od ostatních typů nezaměstnaností tři základní 

faktory. Osoby takto nezaměstnané mají dostatečnou kvalifikaci pro nabízená místa, 

která na trhu práce jsou, těchto nabízených míst je dostatek a doba hledání práce je 

poměrně krátká. Z těchto informací vyplývá, že definice plné zaměstnanosti musí 

připouštět minimálně tento objem nezaměstnanosti. 

 

b) Strukturální nezaměstnanost 

Vývojem na trhu práce dochází k postupné změně požadavků na volná pracovní 

místa. Jsou vyžadovány nové kvalifikační, znalostní a schopnostní dovednosti 

a poptávka po některých stávajících oborech klesá. Práci tak nemohou najít lidé, kteří 

mají dlouholetou praxi a zkušenosti, které ale neodpovídají aktuálním požadavkům trhu 

práce. Tento jev nazýváme strukturální nezaměstnaností. 
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Dlouhodobě lze klesající poptávku sledovat například v oblasti těžkého, 

automobilového nebo leteckého průmyslu. Propuštění zaměstnanci z těchto oborů 

nemají kvalifikaci, která je aktuálně požadována na trhu práce, například v oblasti 

informačních a komunikačních technologií, a zůstávají proto dlouhodobě nezaměstnaní. 

Do strukturální nezaměstnanosti řadíme také situaci, kdy mladí lidé vstupují na trh 

práce, ale práci nemohou sehnat z důvodu nedostatečné kvalifikace a znalostí. 

Hlavním rozdílem proti frikční nezaměstnanosti je, že osoba hledající práci 

nemá dostatečnou kvalifikaci pro volná místa na trhu práce. Díky tomu představuje 

strukturální nezaměstnanost daleko větší problém než frikční nezaměstnanost a její 

výskyt nesplňuje představu o plné zaměstnanosti. 

 

c) Cyklická nezaměstnanost 

Cyklická nezaměstnanost představuje pro ekonomiku největší problém. Jedná se 

o velmi častou situaci, kdy lidé nemohou sehnat práci z velmi jednoduchého důvodu, 

poptávka po práci ze strany firem je výrazně nižší než nabídka práce ze strany obyvatel. 

K cyklické nezaměstnanosti velmi často dochází v období hospodářských recesí 

či krizí, může se však objevit i v období ekonomického růstu. Lidé za této situace 

nemohou najít práci, přestože mají dostatečnou kvalifikaci, a nemají ani tendenci práci 

měnit. Nejedná se tak o důsledek strukturální nebo frikční nezaměstnanosti. 

Z výše uvedených informací je patrné, že cyklická nezaměstnanost nemůže být 

součástí myšlenky plné zaměstnanosti. Její řešení, společně s řešením strukturální 

nezaměstnanosti, patří k nejdůležitějším úkolům státních institucí v oblasti 

nezaměstnanosti. 

 

e) Sezonní nezaměstnanost 

Posledním uvedeným typem nezaměstnanosti je sezonní nezaměstnanost. Její 

vznik je způsoben sezonními výkyvy na poptávkové nebo nabídkové straně trhu práce. 

Na straně poptávky vznikají výkyvy mezi různými obdobími v roce například 

v zemědělství, stavebnictví nebo ve službách horských středisek. Na straně nabídky je 

nejčastějším příkladem výrazné zvýšení nabídky práce ze strany studentů o letních 

prázdninách. 
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Je ale zřejmé, že tomuto druhu nezaměstnanosti se nelze prakticky vyhnout, 

dokonce to nemusí být ani žádoucí. Proto by myšlenka plné zaměstnanosti měla 

zahrnovat i jistou míru sezonní nezaměstnanosti. 

 

2.2.4 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 
 

Problematika nezaměstnanosti je úzce spojena s výší a pružností mzdy, která je 

vyplácena za odvedenou práci. Je všeobecně známo, že mzda je velmi nepružná, 

především směrem dolů. Díky této vlastnosti mzdy na trhu práce můžeme pozorovat dva 

rozdílné druhy nezaměstnaností, dobrovolnou a nedobrovolnou [2,4]. 

 

a) Dobrovolná nezaměstnanost 

Trh práce se nachází v rovnováze (kap. 2.1.3), pokud všichni kteří jsou ochotni 

pracovat za nabízenou mzdu, práci naleznou. Za tohoto stavu můžeme pozorovat pouze 

dobrovolnou nezaměstnanost, která znamená dobrovolné upřednostnění volného času 

před vykonáváním práce. 

Na základě existence dobrovolné nezaměstnanosti lze vysvětlit, že nulová 

nezaměstnanost nemůže prakticky existovat, protože vždy se najde určitá skupina lidí, 

která při aktuální výši reálné mzdy nebude ochotna pracovat a raději upřednostní svůj 

volný čas nebo studium. 

Příkladem dobrovolné nezaměstnanosti je frikční nezaměstnanost, kdy 

nezaměstnaní mají nabídky práce, které jim ale nevyhovují a proto dál pečlivě práci 

hledají. Jiným příkladem je rozhodnutí nepřijmout špatně placenou práci a raději 

využívat sociálního systému státu. Existuje ale velké množství jiných dalších důvodů, 

proč se lidé rozhodnout k dobrovolné nezaměstnanosti. 

 

b) Nedobrovolná nezaměstnanost 

Všechny osoby, které mají zájem za nabízenou mzdu pracovat, ale nemohou 

práci najít, nazýváme nedobrovolně nezaměstnané. Jedná se o typickou situaci na trhu 

práce, kdy celková nabídka práce vytvářena pracovníky je větší než celková poptávka 

po práci, která je vytvářena firmami. 
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Existence nedobrovolné nezaměstnanosti je způsobena nepružností mezd, které 

jsou vypláceny za odvedenou práci. Tato nepružnost je důsledkem především státních 

regulací trhu práce a působením odborových organizací. Výsledkem je poté porušení 

samočistícího efektu na trhu práce. 

Nejvýznamněji se vliv nepružnosti mezd projevuje v období ekonomický 

poruch, kdy působením regulačních opatření mzdová úroveň zůstává na stejné úrovni, 

ale díky nové ekonomické situaci je tato úroveň příliš vysoká. Čím vyšší je poté rozdíl 

mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní mzdy, tím je i vyšší velikost nedobrovolné 

nezaměstnanosti. 

 

2.2.5 Přirozená míra nezaměstnanosti 
 

Jistá úroveň nezaměstnanosti je pro každou ekonomiku prospěšná, protože bylo 

zjištěno, že příliš nízká nezaměstnanost vytváří zvýšený tlak na růst cen, tzn. vytváří 

inflační tlaky. Nezaměstnanost a inflace tak působí jako protichůdné faktory. 

Vytvořením kompromisu mezi cílem plné zaměstnanosti a cílem stability cen poté 

určíme míru nezaměstnanosti, ke které bude ekonomika dlouhodobě tíhnout. Nazýváme 

ji přirozenou mírou nezaměstnanosti [1]. 

Přesněji lze přirozenou míru nezaměstnanosti a její vztah k inflaci vyjádřit 

následující definicí [4]. 

„Přirozená je taková míra nezaměstnanosti, při níž jsou síly, které působí 

směrem ke zvyšování a snižování cenové a mzdové inflace, vyrovnané. Při přirozené 

míře je inflace stálá – nevykazuje tendenci ke zvyšování ani ke snižování. V soudobé 

ekonomice, která se snaží zabránit vysokým mírám inflace, je přirozená míra 

nezaměstnanosti nejnižší mírou nezaměstnanosti, která je udržitelná.“ 

Skutečná úroveň přirozené míry nezaměstnanosti je ekonomy odhadována 

v rozmezí 4-6%. Současně je požadováno, aby se míra inflace pohybovala maximálně 

okolo 3%. 
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2.3 Inflace a nezaměstnanost 
 

Nízká míra inflace i nezaměstnanosti jsou základními cíli ekonomické politiky, 

protože vysoká míra těchto faktorů může způsobit velké ekonomické ztráty. Je proto 

nezbytné pochopit význam inflace a vztah, který mezi inflací a nezaměstnaností 

existuje. Z tohoto důvodu je v této podkapitole nastíněna problematika inflace 

a Phillipsovy křivky, která vztah inflace a nezaměstnanosti znázorňuje. 

 

2.3.1 Inflace 
 

Většina lidí inflaci vnímá jako zvýšení ceny určitého zboží. Ekonomika ovšem 

na inflaci pohlíží jako na zvýšení průměrné hladiny cen, nikoliv pouze změnu ceny 

konkrétního zboží [1]. Běžně se tak můžeme setkat se skokovým nárůstem určitého 

produktu, který ale celkovou inflaci výrazně neovlivní. 

Pro inflaci je také typické, že přichází v mnoha různých formách a v různém 

rozsahu, kdy některé formy jsou škodlivější a jiné ne. Proto se v další části budu 

věnovat skutečnosti, že inflace má tendenci k vysoké setrvačnosti a že na ni mohou 

působit poptávkové a nabídkové inflační šoky [4]. 

 

a) Setrvačná inflace 

V moderní ekonomice, pokud není vystavena ekonomickým otřesům, má inflace 

tendenci setrvávat na stále stejné úrovni. Poku má například inflace v jednom roce míru 

3%, tak následující rok bude mít tendenci setrvat na stejné míře 3%. Setrvačnost inflace 

se poté projevuje v očekávání lidí, kteří s touto mírou inflace počítají a promítají ji 

například do uzavíraných smluv. 

V ustálené ekonomické situaci tak budeme očekávat, že inflace bude zůstávat na 

své setrvačné míře. Protože je ale inflace vystavena ekonomickým silám, může docházet 

k inflačním šokům, díky kterým se její míra zvyšuje nebo naopak snižuje. 

 

b) Inflace tažená poptávkou 

Prvním typem inflačního šoku, který na inflaci působí, nazýváme inflace tažená 

poptávkou. Jedná se o situaci, kdy růst agregátní poptávky převyšuje výrobní potenciál 
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ekonomiky. Za tohoto stavu není nabídka schopna uspokojit rostoucí poptávku a inflace 

začíná růst stále rychleji. Typickým příkladem této situace bývá zvýšení objemu peněz 

v ekonomice, které ale není podloženo zvýšeným výkonem ekonomiky. 

 

c) Inflace tlačená náklady 

Druhou možností, která může negativně ovlivnit inflaci, je inflace tlačená 

náklady. Pokud například odborové organizace prosadí zvýšení mezd, zvýší tak náklady 

výroby a tím i cenu výsledných produktů. Jiným příkladem může být zdražení 

pohonných hmot, které způsobí zvýšení nákladů na dopravu a ve výsledku tak zvýší 

i cenu mnoha výrobků, které jsou na dopravě závislé. Obecně lze říci, že pokud ceny 

vytlačují vzhůru náklady, jedná se o inflaci tlačenou náklady. 

 

2.3.2 Phillipsova křivka 
 

Pro analýzu vztahu inflace a nezaměstnanosti se využívá Phillipsova křivka, 

která vzešla z výzkumů ekonoma A. W. Phillipse. Na základě těchto výzkumů Phillips 

nalezl inverzní vztah mezi nezaměstnaností a změnami nominálních mezd [4], který se 

znázorňuje pomocí tzv. krátkodobé Phillipsovy křivky (Obr. 4). 

 

 

Obr. 4: Krátkodobá Phillipsova křivka 

 

Základní myšlenkou krátkodobé Phillipsovy křivky je substituční efekt mezi 

inflací a nezaměstnaností. Jeho projevem je zvýšení inflace při snížení míry 

nezaměstnanosti nebo naopak snížení inflace při zvýšení míry nezaměstnanosti. Ve 
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výsledku tak tato teorie vytvořila představu, že si ekonomika může stále kupovat nižší 

nezaměstnanost tím, že příjme vyšší míru inflace [4]. 

Teorie Phillipsovy křivky, považovaná za volbu mezi inflací a nezaměstnaností, 

se ovšem časem ukázala jako nesprávná. Jejím hlavním nedostatkem bylo, že 

nerozlišovala mezi skutečnou a setrvačnou inflací (kap. 2.3.1). Pokud totiž dojde 

k ekonomickým překvapením, například se změní cena ropy, tak se skutečná míra 

inflace odchýlí od setrvačné. Na toto překvapení setrvačná inflace reaguje následováním 

inflace skutečné [4]. Ve výsledku poté vznikne vyšší míra inflace při stejné míře 

nezaměstnanosti. 

Na základě těchto nových poznatků byla poté sestrojena dlouhodobá Phillipsova 

křivka, která již s rozdílem mezi skutečnou a setrvačnou inflací počítá. 

Vysvětlení principu dlouhodobé Phillipsovy křivky poté vychází z teorie 

přirozené míry nezaměstnanosti (kap. 2.2.5), která tvrdí, že cenová hladina má tendenci 

se zvyšovat, pokud je nezaměstnanost pod svou přirozenou mírou. Na základě těchto 

poznatků musí být Phillipsova křivka kreslena jako vertikální přímka směřující při 

přirozené míře nezaměstnanosti kolmo vzhůru, protože při jakékoli jiné míře 

nezaměstnanosti bude mít inflace tendenci růst nebo klesat. 

 

 

Obr. 5: Dlouhodobá Phillipsova křivka [4] 

 

Celkový dlouhodobý vztah mezi inflací a mírou nezaměstnanosti je znázorněn 

na obrázku 5. Ve výchozím bodě A se ekonomika nachází ve stavu přirozené míry 



 31 

nezaměstnanosti. V následujícím období nezaměstnanost klesne pod svou přirozenou 

míru a inflace tak roste po krátkodobé Phillipsově křivce do bodu B. Inflace tedy roste 

nad svou setrvačnou míru, která způsobí posun krátkodobé Phillipsovy křivky a tím 

i inflace do bodu C. Při následném zvýšení nezaměstnanosti na přirozenou míru klesne 

inflace po nové krátkodobé křivce do bodu D. Nová úroveň inflace je však při stejné 

přirozené míře nezaměstnanosti vyšší než v počátečním stavu ekonomiky [4]. 
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3 Analýza současného stavu 
 

Analýza a správná interpretace aktuálních dostupných dat v oblasti 

nezaměstnanosti je nezbytná pro pochopení a zjištění případných nedostatků v politice 

zaměstnanosti okresu Opava. Situace v tomto okrese je ale samozřejmě výrazně 

ovlivňována globální situací na trhu práce. Z tohoto důvodu se v této kapitole zaměřím 

na analýzu současného stavu nezaměstnanosti nejprve v celé Evropské unii, následně 

v České republice a nejpodrobněji poté na situaci v samotném okresu Opava. 

 

3.1 Vývoj nezaměstnanosti v Evropské unii 
 

Česká republika se svým vstupem do Evropské unie stala součástí globálního 

evropského trhu práce. Tento trh i přes jistá omezení, například přechodné období pro 

volný pohyb pracovníků ze strany některých starších členů Evropské unie vůči novým 

členským zemím, přináší velké příležitosti, ale také vyšší konkurenci pro český trh 

práce. Analýza situace na trhu práce Evropské unie je tedy pro analýzu českého trhu 

práce velmi důležitá. 

Nejvýznamnější vliv na trh práce, a tím i na nezaměstnanost, má aktuální 

ekonomická situace. Téměř celou minulou dekádu byla ekonomika Evropské unie ve 

velmi dobré kondici, vytvářelo se velké množství nových pracovních míst a míra 

nezaměstnanosti se proto držela na nízké úrovni. Od konce roku 2008 je ale evropská 

ekonomika pod velmi silným vlivem tzv. ekonomické krize, která vytváří výrazný tlak 

na trh práce. Velké množství pracovních míst se z důvodu nedostatku zakázek ruší, nová 

místa se téměř nevytváří a míra nezaměstnanosti proto výrazně stoupá. 

Výsledkem současné ekonomické situace v Evropské unii je také meziroční 

nárůst průměrné míry nezaměstnanosti, která ze 7% v roce 2008 vzrostla na 8.9% v roce 

2009, což činí nárůst za jeden rok o téměř 2%. Nárůst nezaměstnanosti se ale zatím stále 

nepodařilo zastavit, protože aktuální míra nezaměstnanosti v prosinci 2009 činila již 

9.4%. Ze získaných údajů je také zřejmá skutečnost, že se míra nezaměstnanosti za 

poslední rok zvýšila ve všech členských zemích Evropské unie [7]. 
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Mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie jsou velmi výrazné 

ekonomické rozdíly, které se projevují například ve výši nezaměstnanosti. Nejvyšší 

míru nezaměstnanosti mají pobaltské státy Lotyšsko (20.4%), Litva (15.8%) a Estonsko 

(15.5%). Velké problémy s nezaměstnaností musí řešit také Španělsko (18.9%). Naopak 

jediný stát Evropské unie, který má nezaměstnanost nižší než 4%, je Nizozemí (3.9%) 

[7]. 

 

  ø 2008 ø 2009 31.12 2009 

  Nizozemí 2.8 3.4 3.9 
  Rakousko 3.8 4.8 4.8 
  Lucembursko 4.9 5.4 5.5 
  Kypr 3.6 5.3 6.2 
  Slovinsko 4.4 5.9 6.3 
  Malta 5.9 6.9 7.1 
  Dánsko 3.3 6.0 7.3 
  Česká republika 4.4 6.7 7.4 
  Německo 7.3 7.5 7.4 
  Rumunsko 5.8 6.9 7.6 
  Velká Británie 5.6 7.6 7.7 
  Belgie 7.0 7.9 8.0 
  Bulharsko 5.6 6.8 8.3 
  Itálie 6.7 7.8 8.4 
  Finsko 6.4 8.2 8.8 
  Polsko 7.1 8.2 8.8 
  Švédsko 6.2 8.3 8.9 
  Evropská unie (27 zemí) 7.0 8.9 9.4 
  Francie 7.8 9.5 9.9 
  Portugalsko 7.7 9.6 10.2 
  Řecko 7.7 9.5 10.2 
  Maďarsko 7.8 10.0 10.7 
  Irsko 6.3 11.9 12.9 
  Slovensko 9.5 12.0 14.2 
  Estonsko 5.5 13.8 15.5 
  Litva 5.8 13.7 15.8 
  Španělsko 11.3 18.0 18.9 
  Lotyšsko 7.5 17.1 20.4 

Tab. 1: Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v % [7] 

 

Obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie můžeme 

pozorovat také v nárůstu míry nezaměstnanosti mezi roky 2008 a 2009. Nejvíce se míra 

nezaměstnanosti zvýšila u zemí, které se díky současné ekonomické situaci dostaly do 

hluboké hospodářské recese. Konkrétně se jedná o Irsko (meziroční nárůst o 5.6%), 

Španělsko (6.7%) a pobaltské státy Litvu (7.9%), Lotyšsko (9.6%) a Estonsko (8.3%). 
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Naopak nejnižší nárůst míry nezaměstnanosti, která byla meziročně nižší než 1%, 

zaznamenaly vyspělé ekonomiky Německa (0.2%), Lucemburska (0.5%), 

Nizozemí (0.6%), a Belgie (0.9%) [7]. 

O současné situaci v oblasti nezaměstnanosti v Evropské unii vypovídá také 

neustálé snižování počtu zaměstnaných. Jen za rok 2009 ubylo v Evropské unii čtyři 

miliony zaměstnaných. Pozitivní zprávou ale je, že propad počtu zaměstnaných lidí se 

postupně snižuje. V prvním čtvrtletí roku 2009 byl propad počtu zaměstnaných 

v Evropské unii 0.8%, ve druhém 0,6%, ve třetím 0.5% a ve čtvrtém čtvrtletí již jen 

0.3% [8]. Z uvedených údajů je tedy patrné, že evropský trh práce se postupně zotavuje 

ze současného hospodářského útlumu. 

 

3.2 Vývoj nezaměstnanosti v České republice 
 

Nezaměstnanost je v dnešní době velmi výrazný ekonomický a společenský 

problém a důležitost této problematiky vzhledem k současné hospodářské situaci 

neustále roste. Trh práce České republiky, díky jejímu členství v Evropské unii 

a poměrně výraznému zaměření na export, reaguje s mírným zpožděním na globální 

situaci na evropském trhu práce. Z tohoto důvodu je i vývoj nezaměstnanosti v České 

republice ovlivněn vývojem nezaměstnanosti v celé Evropské unii. 

Výkonnost domácí ekonomiky a stav veřejných financí daného státu má na 

velikost nezaměstnanosti rozhodující vliv. Typickým příkladem jsou v dnešní době 

Řecko, Maďarsko nebo pobaltské země, které musí řešit velké problémy se schodky 

veřejných rozpočtů a výrazným nárůstem nezaměstnanosti. Naopak Česká republika, 

v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, vychází ze současné ekonomické 

situace velmi dobře. Například v hodnocení evropských zaměstnavatelských svazů je 

Česká republika hodnocena jako jedna se zemí, které nejlépe odolávají dopadům krize. 

Ve výsledcích je hodnocena jako čtvrtá v exportní výkonnosti a jako desátá v oblasti 

veřejných financí z 29 hodnocených států [6]. Z tohoto důvodu není trh práce České 

republiky pod tak velkým tlakem jako u některých jiných zemí Evropské unie 

a i velikost nezaměstnanosti se proto stále drží na přijatelné úrovni. 

Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice v roce 2009 je 6.7%. 

Můžeme ji proto považovat za poměrně nízkou. V meziročním srovnání s rokem 2008 
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lze však sledovat znatelný nárůst o 2.3%. Velký nárůst míry nezaměstnanosti za rok 

2009 potvrzuje také fakt, že obecná míra nezaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla 

7.3% a její meziroční nárůst oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2008 je 2.9% [5]. 

Z uvedených informací je zřejmé, že velikost nezaměstnanosti v České republice stále 

stoupá. Pozitivní informací ale může být, že vývoj nezaměstnanosti v České republice 

má podobný charakter jako vývoj nezaměstnanosti v celé Evropské unii a průměrná 

míra nezaměstnanosti v České republice se dlouhodobě drží pod evropským průměrem. 
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Graf 1: Míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2005-2009 [5] 

 

Z dlouhodobějšího pohledu na vývoj míry nezaměstnanosti v České republice, 

který je zobrazen na grafu 1, je patrné, že od roku 2005 až do roku 2008 se průměrná 

roční míra nezaměstnanosti pravidelně snižovala z maximální hodnoty 7.9% v roce 

2005 až po minimální hodnotu 4.4% v roce 2008. Za jediný rok 2009 se ale míra 

nezaměstnanosti dostala téměř zpět na úroveň z roku 2005 [5]. Z uvedených informací 

je zřejmé, že vývoj nezaměstnanosti v České republice byl za poslední rok pod silným 

negativním vlivem současné hospodářské situace. 

Velmi důležitým ukazatelem vývoje nezaměstnanosti v České republice je také 

poměr počtu uchazečů o zaměstnání a počtu volných pracovních míst. K poslednímu dni 

roku 2009 na 540 tisíc uchazečů připadalo pouze 31 tisíc volných pracovních míst, což 
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v přepočtu znamená asi 17.5 uchazečů na jedno volné pracovní místo. Jedná se o velmi 

vysoké číslo, které jen potvrzuje problémy českého trhu práce. 

Z dlouhodobého poměru těchto dvou ukazatelů je možné vyčíst zajímavou 

souvislost. Zatímco v letech 2005-2007 se pravidelně počet uchazečů o zaměstnání 

snižoval a naopak počet volných pracovních míst zvyšoval, tak v roce 2008 již při téměř 

neměnném počtu uchazečů o zaměstnání počet volných pracovních míst velmi výrazně 

poklesl. Toto snížení tvorby nových pracovních míst již lze pokládat za první negativní 

projev současné hospodářské situace a také za počátek problémů českého trhu práce. 

Reálné zvýšení míry nezaměstnanosti v roce 2009 je již pouze pokračováním předešlého 

vývoje z konce roku 2008. 

 

  Počet uchazečů o zaměstnání Volná pracovní místa 

  31.12.2005 510416 52164 
  31.12.2006 448545 93425 
  31.12.2007 354878 141066 
  31.12.2008 352250 91189 
  31.12.2009 539136 30927 

Tab. 2: Počet uchazečů a volná pracovní místa [5] 

 

V České republice jsou v oblasti nezaměstnanosti poměrně výrazné rozdíly mezi 

jednotlivými regiony, které můžeme pozorovat například pomocí míry nezaměstnanosti 

v jednotlivých krajích. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 měly nejnižší míru 

nezaměstnanosti kraje Vysočina (6.1%), Středočeský kraj (5.1%), Jihočeský kraj 

(4.7%), a výrazně nejnižší Hlavní město Praha (3.7%). Vyšší míru než 10% 

zaznamenaly Moravskoslezský kraj (10.1%), Ústecký kraj (10,4%) a Karlovarský kraj 

(11.8 %). 

Za posledních pět let se rozdíly mezi jednotlivými kraji změnily pouze nepatrně. 

Stabilně si nejnižší míru nezaměstnanosti udržuje Hlavní město Praha, Středočeský kraj 

a Jihočeský kraj. Znatelné zlepšení lze pozorovat u kraje Vysočina, který se snížením 

míry nezaměstnanosti mezi roky 2005 až 2008 o téměř 3% zařadil mezi kraje s nejnižší 

mírou nezaměstnanosti. U krajů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti lze sledovat 

výraznější zlepšení u Ústeckého kraje (snížení o 4.7%) a Moravskoslezského kraje 

(3.1%). Naopak zvýšení míry nezaměstnanosti v Karlovarském kraji odsunulo tento kraj 

na poslední místo v míře nezaměstnanosti mezi kraji v České republice. 
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  4Q/2005 4Q/2006 4Q/2007 4Q/2008 4Q/2009 

  Hlavní město Praha 3,2 2,6 2,2 2,0 3.7 
  Jihočeský kraj 5,2 4,3 3,7 3,0 4.7 
  Středočeský kraj 5,3 4,2 2,7 2,6 5.1 
  Vysočina 6,2 4,9 3,6 3,3 6.1 
  Plzeňský kraj 4,9 3,8 3,4 3,5 6.8 
  Česká republika 7,8 6,5 4,8 4,4 7.3 
  Pardubický kraj 5,1 5,2 4,2 3,6 7.3 
  Královéhradecký kraj 4,9 5,3 3,8 5,3 7.7 
  Jihomoravský kraj 8,1 6,9 4,8 4,4 7.8 
  Liberecký kraj 6,4 8,2 5,1 4,1 8.0 
  Olomoucký kraj 9,8 7,5 6,0 5,6 8.0 
  Zlínský kraj 8,8 6,4 4,5 3,5 8.6 
  Moravskoslezský kraj 13,2 10,5 8,0 6,8 10.1 
  Ústecký kraj 15,1 13,3 9,3 8,3 10.4 
  Karlovarský kraj 10,9 9,0 8,3 7,4 11.8 

 

Tab. 3: Míra nezaměstnanosti podle krajů [5] 

 

3.3 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Opava 
 

Analýza současné situace v oblasti nezaměstnanosti v okrese Opava je pro tuto 

práci stěžejní. Proto se této problematice budu věnovat podrobněji z několika různých 

hledisek. Většinu informací jsem čerpal z [10,11,12,13,14]. 

 

3.3.1 Charakteristika okresu Opava 
 

Okres Opava leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severu hraničí 

s Polskem, na východě s okresy Karviná a Ostrava, na jihu s okresy Nový Jičín 

a Olomouc a na západě s okresem Bruntál. Samotný okres se rozkládá na 1 143 km2 a je 

třetím největším okresem v Moravskoslezském kraji. 

Na území okresu se nachází 77 obcí, z nichž sedm má statut města [9]. Okres 

Opava lze dále členit na tři základní podoblasti. Opavsko, centrální oblast kolem 

okresního města, Hlučínsko, hustě osídlená oblast z výrazným vlivem ostravské 

aglomerace, a Vítkovsko, velmi řídce osídlená oblast s vysokou nezaměstnaností [13]. 
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Z hospodářského hlediska je okres Opava stále převážně zemědělská oblast, 

která tvoří hlavní část zemědělské produkce celého Moravskoslezského kraje. 

Průmyslová výroba je sice poměrně hodně diverzifikovaná, ale je koncentrována pouze 

v okolí okresního města Opavy. 

Počet obyvatel okresu Opava v roce 2009 činil 177 133 obyvatel a svým počtem 

se zařadil na čtvrté místo mezi okresy v Moravskoslezském kraji [9]. Vývoj počtu 

obyvatel v okrese Opava je poměrně stabilní a nedochází v něm k žádným výrazným 

změnám. 

Vývoj věkového složení obyvatelstva okresu Opava je obdobný jako v celé 

České republice. Výrazně nejvyšší zastoupení, které se pohybuje okolo 70%, mají osoby 

v produktivním věku. Jejich podíl ale stále nepatrně klesá. Stejné zastoupení okolo 15% 

mají děti do 14 let a osoby starší 65 let, ale zatímco počet dětí klesá, tak počet starších 

osob neustále stoupá. Vliv těchto ukazatelů se postupně projevuje i na velikosti 

průměrného věku v okrese Opava, který stále stoupá a v roce 2008 poprvé překročil 

hranici 40 let. 

 

  0-14 let 15-64 let 65 a více Průměrný věk 

  2005 15.0 71.0 14.0 39.4 
  2006 14.8 71.0 14.3 39.6 
  2007 14.7 70.9 14.5 39.9 
  2008 14.6 70.7 14.7 40.1 
  2009 14.5 70.6 14.8 40.2 

Tab. 4: Věková struktura obyvatelstva v okrese Opava [9] 

 

3.3.2 Celková nezaměstnanost 
 

Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Opava za rok 2009 dosáhla 9.4%. Tuto 

hodnotu lze považovat za poměrně vysokou, protože průměrná míra nezaměstnanosti 

celé České republiky za stejný rok činila pouze 6.7%, rozdíl je tedy 2.7%. 

V meziročním srovnání s rokem 2008 má míra nezaměstnanosti okresu Opava velmi 

podobný vývoj jako nezaměstnanost v celé České republice, proto můžeme také 

sledovat výrazný nárůst, který činí 2.1%. Ještě vyšší míru nezaměstnanosti dosáhl okres 

Opava na konci roku 2009, kdy se míra nezaměstnanosti zastavila na hodnotě 10.5%. 

Nezaměstnanost se tak stává v okrese Opava velmi výrazným problémem. 
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Graf 2: Míra nezaměstnanosti v okrese Opava v letech 2006-2009 [18] 

 

Z dlouhodobějšího pohledu na vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Opava je 

patrné, že nejvýznamnější vliv na její velikost má současná hospodářská situace. Od 

roku 2006 až do roku 2008 průměrná roční míra nezaměstnanosti klesala o téměř 2% za 

rok. Zlom poté nastal s příchodem ekonomických problémů na konci roku 2008, jejímž 

výsledkem je i výrazné zvýšení nezaměstnanosti za rok 2009. 
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Graf 3: Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Opava, ČR a Moravskoslezském kraji [5] 
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Při porovnání vývoje míry nezaměstnanosti mezi okresem Opava, Českou 

republikou a Moravskoslezským krajem zjistíme, že se nezaměstnanost okresu Opava 

drží dlouhodobě pod průměrnou mírou v celém Moravskoslezském kraji. Naopak při 

porovnání s mírou nezaměstnanosti v České republice je míra nezaměstnanosti v okrese 

Opava dlouhodobě výrazně vyšší. Při pohledu na graf 3 je také patrné, že předchozí 

pokles ani současný nárůst míry nezaměstnanosti nemá na vzájemný poměr významný 

vliv. 

Úřad práce v Opavě člení obce v okresu Opava na čtyři oblasti podle pobočky 

úřadu, ke které obec spadá. Jedná se o Opavsko, Hlučínsko, Kravařsko a Vítkovsko. 

Více než polovina obyvatel okresu spadá pod Opavsko, které spolu s Hlučínskem 

vykazuje k 31.12.2009 nejnižší míru nezaměstnanosti 9.3%. Nejvyšší nezaměstnanost je 

v oblasti Vítkova, kde dosahuje 14.9%, žije zde ale pouze necelých 10% obyvatel 

a proto nemá na výslednou míru nezaměstnanosti celého okresu významný vliv. 

Z jednotlivých obcí okresu Opava mají nejvyšší míru nezaměstnanosti obce 

z oblasti Kravaře, které leží u hranic s Polskem. Konkrétně se jedná o Třebom (31.7%) 

a Sudice (20.9%). Druhou významnou oblastí s vysokou nezaměstnaností je jihozápadní 

část okresu Opava, která spadá pod Vítkovsko. Zde leží i obec s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti v celém okrese Opava Čermná ve Slezsku (39.6%). 

 

  Uchazeči k 31.12.2009 Míra nezaměstnanosti 

  pobočka Opava 5258 9.3 
  pobočka Hlučín 1972 9.3 
  pobočka Kravaře 1338 11.6 
  pobočka Vítkov 1275 14.9 

Tab. 5: Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Opava k 31.12.2009 [14] 

 

3.3.3 Volná pracovní místa 
 

K 31.12.2009 bylo na Úřadu práce v Opavě evidováno 355 volných pracovních 

míst. Z meziročního srovnání s rokem 2008 tak vyplývá, že došlo k úbytku 427 

pracovních míst, což činí pokles o více než 50%. Na jedno volné pracovní místo tak 

připadá obrovské množství 28 uchazečů. Pouze za rok 2009 se jedná o více než 

trojnásobné zvýšení, protože v roce 2008 připadalo na jedno volné pracovní místo pouze 

devět uchazečů. Tento velmi výrazný úbytek pracovních příležitostí jen potvrzuje 



 41 

globální vývoj, kdy vysoký úbytek volných pracovních pozic zaznamenává jak 

Moravskoslezský kraj, tak celá Česká republika. 

Z dlouhodobějšího vývoje volných pracovních míst v okrese Opava v letech 

2005 až 2009 můžeme sledovat také velmi podobný vývoj jako v České republice. Od 

roku 2005 až do roku 2007 docházelo k pravidelnému snižování počtu uchazečů 

o zaměstnání a zvyšování počtu volných pracovních míst. Zlom nastal v roce 2008, kdy 

se sice počet uchazečů o zaměstnání snížil, ale došlo také k významnějšímu úbytku 

volných pracovních míst. V následujícím roce 2009 pak již jen negativní vývoj v počtu 

volných pracovních míst pokračoval. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Volná pracovní místa 488 766 1303 782 355 
  Počet uchazečů o zaměstnání 10946 10057 7793 7032 10026 
  Počet uchazečů na 1 místo 22.4 13.1 6.0 9.0 28.2 

Tab. 6: Počet uchazečů a volná pracovní místa v okrese Opava [9] 

 

Špatný vývoj v oblasti pracovních příležitostí je patrný také z vývoje počtu 

zaměstnavatelů s 25 a více zaměstnanci a počtu zaměstnanců, kteří v těchto firmách 

pracují (údaje o malých firmách Úřad práce od ledna 2009 nesleduje). Za rok 2009 

ubylo 15 zaměstnavatelů s 25 a více zaměstnanci a počet zaměstnanců, kteří v těchto 

firmách pracují se snížil o 2504. Nejvíce se pokles projevil ve zpracovatelském 

průmyslu. Poměrně pozitivní zprávou je nárůst počtu osob samostatně výdělečné 

činných, kdy v meziročním srovnání let 2008 a 2009 jejich počet narostl o téměř 200. 

 

  
Zaměstnavatelé se stavem 

25 a více zaměstnanců 
Počet zaměstnanců v 

těchto firmách  
OSVČ 

  31.12.2009 354 34156 14256 
  30.06.2009 350 34491 14387 
  31.12.2008 369 36660 14088 
  30.06.2008 369 36687 13960 
  31.12.2007 371 36617 13534 

Tab. 7: Počet zaměstnavatelů s 25 a více zaměstnanci a OSVČ [13,14] 

 

Při pohledu na strukturu volných pracovních míst podle požadovaného vzdělání 

lze pozorovat velmi odlišný vývoj. U pracovních příležitostí, kdy je požadováno pouze 

základní vzdělání nebo naopak ukončené středoškolské vzdělání s maturitou respektive 
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vysokoškolské vzdělání, je vývoj poměrně stabilní a za poslední rok došlo pouze 

k mírnějšímu poklesu, který bylo možné očekávat na základě aktuálního vývoje míry 

nezaměstnanosti v okrese Opava. Velmi dramatický pokles ale nastal u pracovních 

příležitostí, kdy je požadovanou kvalifikací střední škola bez maturity, ubyly dvě třetiny 

těchto pracovních pozic. Jedná se o výrazný problém, protože uchazeči se 

středoškolským vzděláním bez maturity tvoří více než polovinu všech uchazečů 

o zaměstnání. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Základní vzdělání 72 110 379 69 49 
  SŠ bez maturity 306 495 747 514 169 
  SŠ s maturitou a VOŠ 82 112 142 153 106 
  VŠ 28 49 35 46 31 

Tab. 8: Kvalifikační struktura volných pracovních míst v okrese Opava [16] 

 

Z konkrétních profesí registroval Úřad práce v Opavě v roce 2009 největší zájem 

o následující pozice: Ve službách především o prodavače v obchodech, číšníky, servírky 

a kuchaře. Z dělnických profesí se jednalo o zedníky, kameníky, omítkáře, nástrojaře, 

kovomodeláře, kovodělníky nebo zámečníky. V oblasti dopravy byl zájem o řidiče 

nákladních automobilů a u pozic s vyšším požadovaným vzděláním o lékaře, obchodní 

zástupce nebo o profesionální poradce v obchodě [14]. 

 

3.3.4 Nezaměstnanost podle pohlaví 
 

Problematika nezaměstnanosti podle pohlaví se snaží vyřešit možnou 

diskriminaci žen na trhu práce, která je způsobována upřednostňováním mužů, protože 

žena musí být schopna skloubit pracovní povinnosti s rodinnými povinnostmi. Největší 

problém pro zaměstnavatele bývá nutnost starat se o malé děti a s tím spojená možná 

častá absence v zaměstnání. Zaměstnanost žen je však v České republice poměrně 

vysoká. 

Stejně jako v celé České republice je i v okrese Opava míra nezaměstnanosti 

vyšší u žen než u mužů. Tento rozdíl však není příliš výrazný a činí pouze 0.6%. 

V minulých letech ale býval rozdíl v míře nezaměstnanosti žen a mužů výrazně vyšší. 
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Maximální hodnoty za posledních pět let bylo dosaženo v roce 2006, kdy míra 

nezaměstnanosti u žen byla vyšší o 3.4%. Výrazně vyšší míra nezaměstnanosti u žen 

byla téměř po celé sledované období. K výraznému zlepšení došlo až během roku 2009, 

které ale nebylo způsobeno vyšší zaměstnaností žen, ale nižším nárůstem počtu 

uchazečů žen než mužů. Podpora v zaměstnávání žen je proto stále důležitá. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Celkový počet uchazečů 10946 10057 7793 7032 10026 
    z toho ženy 5487 5222 4097 3531 4508 
    z toho muži 5459 4835 3696 3501 5518 
  Celková míra nezaměstnanosti 11.5 10.4 8.5 7.5 10.5 
    míra nezaměstnanosti u žen 13.0 12.4 10.4 8.6 10.8 
    míra nezaměstnanosti u mužů 10.3 9.0 7.1 6.6 10.2 

Tab. 9: Vývoj nezaměstnanosti v okrese Opava podle pohlaví [16] 

 

3.3.5 Nezaměstnanost podle věku 
 

Věk uchazečů o zaměstnání může mít významný vliv pro uplatnění na trhu 

práce. Nejméně problémovou skupinou jsou v tomto ohledu střední generace, protože 

již mají dostatečné pracovní návyky a zkušenosti a jsou stále ochotni přizpůsobovat se 

novým okolnostem. Mezi problémové skupiny naopak patří mladí lidé, kteří zatím 

nemají dostatečné zkušenosti ani pracovní návyky, a starší lidé, kteří pracovní místa 

mění velmi zřídka, ale pokud o práci přijdou, mají velký problém si najít nové místo. 

Nejpočetnější skupinou uchazečů o zaměstnání v okrese Opava podle věkových 

skupin jsou mladí lidé ve věku 20-29 let (2591) a také lidé ve věku 50-59 let (2522). 

Střední generace uchazečů o zaměstnání vykazují stabilně o něco nižší hodnoty. Velmi 

zajímavé je také sledování hodnoty průměrného věku uchazeče o zaměstnání, protože 

tato hodnota od roku 2007 pravidelně postupně klesá. Lze tak vysledovat mírný nárůst 

podílu nezaměstnaných mladých lidí proti starším lidem. 

Z dlouhodobějšího pohledu nedochází k žádným výrazným nebo skokovým 

změnám ve věkové struktuře uchazečů o zaměstnání. Oproti roku 2008 je ale v roce 

2009 pozorovatelný mírný nárůst podílu nezaměstnaných mladých lidí (nárůst o 1.6%) 

a mírný úbytek podílu starších lidí nad 50 let (snížení o 3.0%). Jedná se především 

o důsledek současné špatné hospodářské situace, protože mladí lidé bez pracovních 
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zkušeností jsou nyní pro zaměstnavatele příliš drazí a proto raději zaměstnávají starší 

osoby, které již mají dostatečné zkušenosti a znalosti. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  do 19 let 625 527 339 321 447 
  20-29 let 2975 2576 1715 1703 2591 
  30-39 let 2278 2116 1670 1479 2306 
  40-49 let 2380 2126 1637 1377 1928 
  50-59 let 2563 2557 2242 1978 2522 
  60 a více let 125 155 190 174 232 
  Průměrný věk 38.2 38.9 40.4 39.9 39.1 

Tab. 10: Věková struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Opava [16] 
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Graf 4: Věková struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Opava v roce 2009 [16] 

 

3.3.6 Nezaměstnanost podle vzdělání 
 

Vzdělání má v dnešní době na trhu práce velmi významný vliv. Velké množství 

pracovních pozic má v požadavcích na přijetí ukončené středoškolské nebo dokonce 

i vysokoškolské vzdělání. V posledních několika letech také dochází k nárůstu lidí, kteří 

mají jako nejvyšší ukončené vzdělání střední školu s maturitou a tento stupeň vzdělání 

se tak stává standardním. Roste i podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. 

Na trhu práce obecně platí, že s vyšším vzděláním je i vyšší šance na uplatnění. 

Proto i nejnižší nezaměstnanost je zaznamenávána u vysokoškolsky vzdělaných lidí 

a naopak nejvyšší u lidí se základním vzděláním, popřípadě bez vzdělání. Dosažené 

vzdělání má také vliv na ohodnocení práce, protože s vyšším vzděláním roste 

i průměrná mzda za odvedenou práci. 
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Při pohledu na vývoj nezaměstnanosti v okrese Opava podle dosaženého 

vzdělání (Tab. 11) je patrné, že za rok 2009 se nezaměstnanost zvýšila ve všech 

sledovaných kategoriích. Největší zastoupení mají stabilně uchazeči se středoškolským 

vzděláním bez maturity (5232 uchazečů), jedná se především o uchazeče s výučním 

listem. Naopak nejnižší zastoupení mají tradičně uchazeči s vysokoškolským vzděláním 

(466). 

Porovnáním se strukturou volných pracovních mít podle vzdělání (Tab 8) 

zjistíme, že nejnižší pravděpodobnost nalezení nového pracovního místa mají lidé se 

základním nebo žádným vzděláním (48.6 uchazeče na jedno pracovní místo). Následují 

uchazeči se středoškolským vzděláním bez maturity (31.0) a uchazeči s maturitou 

(18.7). Nejvyšší pravděpodobnost uplatnění poté mají vysokoškolsky vzdělaní uchazeči 

(14.0). Potvrzuje se tak předpoklad, že z vyšším vzděláním roste pravděpodobnost 

nalezení nové pracovní pozice. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Základní vzdělání 2895 2692 2234 1893 2380 
  SŠ bez maturity 5659 5167 3886 3529 5232 
  SŠ s maturitou a VOŠ 2073 1910 1417 1316 1980 
  VŠ 319 288 256 294 434 

Tab. 11: Uchazeči o zaměstnání v okrese Opava podle vzdělání [16] 
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Graf 5: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Opava v roce 2009 [16] 

 

3.3.7 Nezaměstnanost podle délky evidence 
 

Délka evidence uchazeče o zaměstnání na Úřadu práce je velmi významným 

faktorem, protože čím déle je uchazeč bez zaměstnání, tím více ztrácí pracovní návyky 
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a je pak pro něj těžší se vrátit zpět do pracovního rytmu. Z tohoto pohledu je dobrou 

zprávou, že v meziročním srovnání let 2008 a 2009 došlo k výraznému snížení 

průměrné doby evidence uchazeče o zaměstnání z 679 dnů na 508 dnů. Tato hodnota je 

také nejnižší za posledních pět let. 

Další pozitivní zprávou je, že nejvyšší zastoupení v uvedených skupinách délky 

evidence nezaměstnaných mají uchazeči s evidencí na Úřadu práce do 3 měsíců (3090) 

a uchazeči s evidencí tři až šest měsíců (2059). Uchazeči s takto krátkou dobou bez 

zaměstnání mají velkou šanci k rychlému a poměrně jednoduchému návratu zpět 

k dřívějšímu pracovnímu rytmu. U problematičtějších skupin s délkou evidence šest 

měsíců až dva roky, kde je již návrat k běžnému pracovnímu životu složitější, došlo 

k výraznému nárůstu. Nejvyšší nárůst je ve skupině s délkou evidence devět až dvanáct 

měsíců (meziroční nárůst mezi roky 2008 a 2009 o 145%). Mírné snížení lze naopak 

pozorovat u poslední skupiny uchazečů s délkou evidence větší než dva roky (pokles 

o 12%). 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  do 3 měsíců 2610 2444 1957 2322 3090 
  3-6 měsíců 1863 1658 1257 1256 2059 
  6-9 měsíců 999 870 618 626 1238 
  9-12 měsíců 765 692 567 385 944 
  12-24 měsíců 1700 1530 1073 696 1160 
  více než 24 měsíců 3009 2863 2321 1747 1535 
  Průměrná délka evidence ve dnech 644 694 756 679 508 

Tab. 12: Uchazeči o zaměstnání v okrese Opava podle délky evidence na ÚP [16] 
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Graf 6: Struktura uchazečů podle délky evidence na ÚP v Opavě v roce 2009 [16] 
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3.3.8 Nezaměstnanost problémových skupin 
 

Určité skupiny lidí na trhu práce vykazují stabilně vyšší míru nezaměstnanosti 

než je její průměrná míra, proto je řadíme mezi problémové skupiny a věnujeme jim 

speciální pozornost. Pro potřeby analýzy nezaměstnanosti okresu Opava proto 

podrobněji uvedu vývoj nezaměstnanosti u absolventů, dlouhodobě nezaměstnaných, 

osob se zdravotním postižením a starších osob nad 50 let. 

 

a) Absolventi škol 

Mezi absolventy řadíme uchazeče o zaměstnání s úspěšně ukončeným vzděláním 

a s podmínkou, že od ukončení jejich vzdělávání neuplynuly více než dva roky. 

Hlavním problémem této skupiny uchazečů je minimální nebo úplně nulová praxe 

v oboru, který vystudovali. Případný zaměstnavatel proto musí do absolventa nejprve 

investovat nemalé prostředky, které se mu vrátí až za delší čas. Výhodou naopak může 

být, že absolvent nemá žádné špatné pracovní návyky a stereotypy z předchozích 

zaměstnání. V současné ekonomické situaci ale zaměstnavatelé často raději volí 

uchazeče s praktickými zkušenostmi. 

Podíl nezaměstnaných absolventů na celkové nezaměstnanosti v okrese Opava 

činí 7.8%. Dále v meziročním srovnání s rokem 2008 narostl počet absolventů bez práce 

o více než 200, ale při bližším pohledu je zřejmé, že tento nárůst pouze kopíruje celkový 

vývoj nezaměstnanosti a podíl absolventů na celkové nezaměstnanosti zůstal v podstatě 

stejný. Z dlouhodobějšího pohledu za posledních pět let je vidět znatelný pokles o téměř 

2%. I přes toto zlepšení je ale podíl nezaměstnaných absolventů stále významný. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Celkový počet uchazečů 10946 10057 7793 7032 10026 
    z toho absolventi 1043 880 532 553 781 
    procentuální podíl absolventů 9.53 8.75 6.83 7.86 7.79 

Tab. 13: Vývoj nezaměstnanosti u absolventů v okrese Opava [16] 

 

b) Dlouhodobě nezaměstnaní 

Největší problém u dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů je postupná ztráta 

zájmu o zaměstnání s přibývajícím časem, kdy uchazeč nemůže najít práci. Pokud je 

uchazeč bez práce více než dva roky, většinou rezignuje na hledání nové práce, ztratí 
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všechny předchozí pracovní návyky a má již pouze minimální pravděpodobnost, že se 

v budoucnu vrátí k běžnému pracovnímu životu. Z tohoto důvodu by řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti mělo být jednou z hlavních priorit. Pro potřeby analýzy jsem zařadil 

mezi dlouhodobě nezaměstnané uchazeče takové uchazeče, kteří jsou v evidenci Úřadu 

práce v Opavě více než dvanáct měsíců. 

Z vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti v okrese Opava od roku 2005 je patrné, 

že v letech 2005 až 2007 se podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na celkové 

nezaměstnanosti držel na velmi vysoké hodnotě okolo 43%. Od konce roku 2007 ovšem 

dochází k výraznému zlepšení a v roce 2009 již podíl dlouhodobé nezaměstnanosti činil 

pouze 26.9%. Přesto se jedná stále o velmi výrazné množství uchazečů, kteří 

dlouhodobě nemohou nalézt vhodnou pracovní pozici. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Celkový počet uchazečů 10946 10057 7793 7032 10026 
    doba evidence 12-24 měsíců 1700 1530 1073 696 1160 
    doba evidence více než 24 měsíců 3009 2863 2321 1747 1535 
    podíl dlouhodobě nezam. [%] 43.0 43.7 43.6 34.7 26.9 

Tab. 14: Vývoj počtu dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů v okrese Opava [16] 

 

c) Osoby se zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postižením jsou jedny z nejhůře zaměstnatelných uchazečů 

o práci. Díky svému zdravotnímu omezení jen velmi těžko nalézají práci a proto je 

nutné tuto skupinu uchazečů na trhu práce cíleně podporovat a chránit. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Celkový počet uchazečů 10946 10057 7793 7032 10026 
    z toho OZP 1469 1423 1332 1131 1184 
    procentuální podíl OZP 13.4 14.1 17.1 16.1 11.8 

Tab. 15: Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením (OZP) v okrese Opava [16] 

 

V roce 2009 bylo na Úřadu práce v Opavě evidováno 1184 uchazečů 

o zaměstnání se zdravotním postižením. Podíl této skupiny na celkové nezaměstnanosti 

činil 11.8%. V meziročním srovnání s rokem 2008 lze poté nalézt pozitivní informaci, 

protože i přes vysoký nárůst celkové nezaměstnanosti se počet nezaměstnaných osob se 



 49 

zdravotním postižením téměř nezměnil. Podíl této skupiny uchazečů na celkové 

nezaměstnanosti se proto výrazně snížil (snížení o 4.3%). 

 

d) Starší lidé ve věku nad 50 let 

Starší lidé na trhu práce mají velké množství zkušeností, ale také i jisté zažité 

stereotypy z předchozích zaměstnání, díky kterým jen velmi neradi mění pracovní 

pozice. V době ekonomického růstu, kdy je dostatek prostředků, mají také nižší šanci 

najít nové zaměstnání, protože zaměstnavatelé raději upřednostní mladší uchazeče, kteří 

nemají tolik zkušeností, ale ani žádné špatné pracovní návyky. Naopak v době 

ekonomické recese a nedostatku prostředků cena starších lidí se zkušenostmi na trhu 

práce roste. 

Tento fakt potvrzuje také dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v okrese Opava 

u osob starších 50 let. V době ekonomického růstu v letech 2005 až 2007 podíl skupiny 

osob starších 50 let neustále pomalu stoupal. Naopak za roky 2008 a 2009, tzn. v období 

hospodářské recese, se podíl této skupiny snížil. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Celkový počet uchazečů 10946 10057 7793 7032 10026 
    z toho uchazeči nad 50 let 2688 2712 2432 2152 2754 
    podíl uchazečů nad 50 let [%] 24.6 27.0 31.2 30.6 27.5 

Tab. 16: Nezaměstnanost osob starších 50 let v okrese Opava [16] 

 

3.3.9 Nezaměstnanost cizinců 
 

Mezi cizince na trhu práce v České republice řadíme všechny zaměstnance, kteří 

nemají českou státní příslušnost. Speciální postavení mezi cizinci ale mají pracovníci ze 

zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Občané těchto 

zemí nejsou z právního hlediska považováni za cizince a mají proto stejné postavení na 

trhu práce jako občané České republiky. Občané jiných zemí mohou být zaměstnání 

pouze v případě, že mají v České republice platné pracovní povolení a povolení 

k pobytu. 

Zaměstnanost cizinců v okrese Opava je v současné době výrazně ovlivněna 

ekonomickou situací. Výsledkem je snížení počtu zaměstnaných cizinců z 723 v roce 
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2008 na 433 v roce 2009 (meziroční pokles o 40%). Nejvýrazněji poklesl počet 

zaměstnaných cizinců z Evropské unie, EHP a Švýcarska (o 213) a cizinců, kteří 

potřebují pracovní povolení (o 71). Minimální pokles byl zaznamenán u zaměstnaných 

cizinců s trvalým pobytem (6). 

 

  2007 2008 2009 

  Cizinci EU/EHP a Švýcarska 357 582 369 
  Cizinci s trvalým pobytem 39 52 46 
  Cizinci s pracovním povolením  16 89 18 
  Cizinci celkem 412 723 433 

Tab. 17: Cizinci na trhu práce v okrese Opava [14] 

 

Podle druhu vykonávané profese lze u cizinců na trhu práce v Opavě vyčlenit 

dvě dominující skupiny. První skupinou jsou vysoce kvalifikování zaměstnanci firem se 

zahraniční účastí, kteří většinou zastávají pozice ve vyšším managementu, a učitelé 

cizích jazyků. Jedná se především o vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Druhou 

skupinou jsou zaměstnanci v dělnických profesích, řidiči mezinárodní kamionové 

dopravy nebo administrativní pracovníci, kteří mají obvykle jako nejvyšší dosažené 

vzdělání střední školu. Toto rozdělení je patrné také ze vzdělanostní struktury cizinců, 

kdy nejvyšší zastoupení mají cizinci se středoškolským vzděláním bez maturity (45.5%) 

a s vysokoškolským vzděláním (30.7%). Podle státní příslušnosti mají největší 

zastoupení na trhu práce v Opavě cizinci ze Slovenska (60%) a Polska (14%). 

 

3.4 Aktivní politika zaměstnanosti 
 

Aktivní politika zaměstnanosti zahrnuje několik účinných nástrojů, díky kterým 

Úřad práce v Opavě zajišťuje podporu zaměstnanosti osob, jejichž uplatnění je na trhu 

práce problematické. Prostřednictvím jednotlivých nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti se například Úřad práce může spolupodílet na finančních nákladech, 

které jsou spojeny se zaměstnáváním problémových skupin uchazečů [18]. Nástroje 

aktivní politiky zaměstnanosti jsou financovány z národních prostředků a z prostředků 

Evropského sociálního fondu [14]. 
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V meziročním srovnání let 2008 a 2009 je znatelný nárůst vynaložených 

prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti v okrese Opava (nárůst o 29.5 mil. Kč). 

Tento nárůst je podpořen zejména zvýšenými částkami vyplácenými z Evropského 

sociálního fondu na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa [14]. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

  Celkové výdaje na APZ 77 546 70 554 54 218 50 410 79 902 

Tab. 18: Výdaje v tis. Kč na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) v okrese Opava [14] 

 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 
 

V následující podkapitole se zaměřím na analýzu jednotlivých nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti. Jedná se především o společensky účelná pracovní místa, 

veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, chráněné dílny a chráněná pracovní místa. 

Potřebné statistické údaje jsou uvedeny společně pro všechny nástroje APZ v tabulkách 

19 a 21. Většinu informací jsem čerpal z [13,14]. 

 

  2008 2009 

  SÚMP - zřízená místa 94 41 
  SÚMP - vyhrazená místa 191 450 
  SÚMP - OSVČ 150 150 
  VPP 43 252 
  Rekvalifikace 657 762 
  CHPD, CHPM, OSVČ se ZP 21 9 
  Celkem 1156 1664 

Tab. 19: Počet umístěných uchazečů na nově zřízená místa podle nástrojů APZ [13,14] 

 

a) Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

Úřad práce v Opavě poskytuje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tři druhy 

podpory pro společensky účelná pracovní místa. Jedná se o příspěvky pro 

zaměstnavatele na zřízení nových pracovních míst, příspěvky na mzdy zaměstnanců pro 

zaměstnavatele u vyhrazených pracovních míst a příspěvky na zřízení pracovního místa 

pro výkon samostatné výdělečné činnosti. 

V roce 2009 bylo v okrese Opava zřízeno 641 nových společensky účelných 

pracovních míst, v meziročním srovnání s rokem 2008 se jedná o nárůst 206 pracovních 

míst. Nejvíce se na tomto nárůstu podílel nárůst zájmu zaměstnavatelů o vyhrazená 
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společensky účelná pracovní místa (nárůst o 136%). Velmi výrazně došlo také v roce 

2009 ke zvýšení prostředků vynaložených na společensky účelná pracovní místa 

(meziroční nárůst o 13.8 mil. Kč). 

 

b) Veřejně prospěšné práce (VPP) 

U vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací došlo 

k velmi výraznému nárůstu ze 43 umístěných uchazečů v roce 2008 na 252 uchazečů 

v roce 2009. Stejně tak došlo i k nárůstu vynaložených prostředků na veřejně prospěšné 

práce z 14.7 mil.Kč v roce 2008 na 21.7 mil.Kč v roce 2009. Procento nárůstu 

vynaložených prostředků je ale výrazně nižší než procento nárůstu umístěných uchazečů 

a proto lze aktivní politiku zaměstnanosti u veřejně prospěšných prací v okrese Opava 

za rok 2009 považovat za velmi úspěšnou. 

 

c) Rekvalifikace 

Od roku 2006 výdaje na rekvalifikace v okrese Opava pravidelně klesají, v roce 

2009 již činily pouze 7.5 mil.Kč. K tomuto trendu výrazně přispěla nová povinnost 

vyhlašování výběrových řízení na dodavatele rekvalifikačních kurzů, která je způsobena 

částečným hrazením rekvalifikačních kurzů z prostředků Evropského sociálního fondu. 

Díky této nové velmi administrativně a časově náročné povinnosti se také nepodařilo 

zajistit všechny požadované druhy rekvalifikací, proto v nabídce rekvalifikací nejsou 

například kurzy zaměřené na základy programování nebo kurzy číšník, servírka. 

 

  2008 2009 
  Celkový počet ukončených rekvalifikací 778 779 
          úspěšně ukončené  686 731 
          neúspěšně ukončené  11 3 
          předčasně ukončené 81 45 
  Počet umístěných uchazečů po rekvalifikaci 616 545 
  Úspěšnost rekvalifikací v % 83.7 72.9 

Tab. 20: Úspěšnost rekvalifikací v okrese Opava [14] 

 

I přesto Úřad práce do rekvalifikačních kurzů zařadil 762 zájemců, což činí 

nárůst oproti roku 2008 o 105 zájemců. Negativní vývoj byl ovšem zaznamenán 

v úspěšnosti umístění uchazečů po rekvalifikaci, protože za rok 2009 bylo úspěšně na 
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trhu práce umístěno pouze 72.9% účastníků (meziroční pokles o 10.8%), kteří 

rekvalifikaci zdárně ukončili. 

Podle druhů rekvalifikačních kurzů byl v roce 2009 nejvyšší zájem o kurzy 

s profesním zaměřením na základy podnikání (227 účastníků), obsluhu osobního 

počítače (162) a o kurz svařování (64). Významný zájem o kurz základů podnikání je 

způsoben tím, že jeho úspěšné splnění je nezbytnou podmínkou pro získání příspěvku 

do začátku podnikání. 

 

d) Chráněné pracovní dílny (CHPD) a chráněná pracovní místa (CHPM) pro OZP 

Za rok 2009 vynaložil Úřad práce v Opavě na aktivní politiku zaměstnanosti pro 

osoby se zdravotním postižením 9.8 mil.Kč. Jedná se o mírný nárůst proti roku 2008. 

Hlavním problémem ale v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 

2009 byl počet nově vzniklých chráněných pracovních míst, protože v meziročním 

srovnání s rokem 2008 klesl počet těchto míst z 21 na pouhých 9 nových míst. 

 

e) Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Z dalších opatření aktivní politiky zaměstnanosti je dobré zmínit ochranu 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Jedná se o pomoc 

zaměstnancům, kterým jejich zaměstnavatel nevyplácí mzdy. Za zákonem stanovených 

podmínek mohou zaměstnanci tyto mzdové pohledávky uplatňovat u Úřadu práce, který 

na tyto účely v roce 2009 vynaložil 981 tisíc Kč. 

Posledním uvedeným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti je projekt 

Ministerstva práce a sociálních věcí „Vzdělávejte se!“. Jedná se o projekt pro 

zaměstnavatele, kteří z důvodů současné hospodářské situace museli nebo budou muset 

omezit výrobu, a jejich zaměstnance. Zaměstnavatelé mohou díky projektu sehnat 

finanční prostředky pro vzdělávání svých zaměstnanců a získat tím prostor pro 

efektivnější řešení personální situace firmy. Zaměstnanci naopak mohou získat nové 

znalosti a dovednosti [18]. Na projekt „Vzdělávejte se !“ bylo Úřadu práce v Opavě 

přiděleno 20.2 mil.Kč. 
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  2006 2007 2008 2009 

  SÚPM 33 861 21 900 16 333 30 105 
  VPP 11 001 10 067 14 727 21 740 
  Rekvalifikace 11 574 9 770 8 005 7 456 
  Podpora zaměstnanosti OZP 12 917 7 907 8 280 9 779 
  Ostatní platby 1 201 4 574 3 065 10 822 
  Celkové výdaje na APZ 70 554 54 218 50 410 79 902 

Tab. 21: Výdaje v tis. Kč na jednotlivé nástroje APZ v okrese Opava [14] 

 

3.5 Souhrn nedostatků současného stavu 
 

Na základě předchozí analýzy nezaměstnanosti v okrese Opava byly zjištěny 

následující nedostatky: 

• Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Opava za rok 2009 dosáhla 

9.4%. Nárůst proti roku 2008 činí 1.9%. 

• Nezaměstnanost v mikroregionu Vítkovsko dosahuje 14.9%. 

• Došlo k výraznému úbytku volných pracovních míst, k 31.12.2009 

evidováno pouze 355 volných míst. 

• Úbytek počtu zaměstnavatelů s 25 a více zaměstnanci. 

• Míra nezaměstnanosti u žen je dlouhodobě vyšší než u mužů. 

• Nejpočetnější skupinou nezaměstnaných podle věku jsou mladí lidé ve 

věku 20 až 29 let (2591). 

• Nejpočetnější skupinou nezaměstnaných podle vzdělání jsou uchazeči se 

středoškolským vzděláním bez maturity (5232 uchazečů). 

• Významný podíl nezaměstnaných s délkou evidence více než 12 měsíců 

(26.9%). 

• Pouze 72.9% účastníků rekvalifikačních kurzů, kteří kurz zdárně 

ukončily, bylo úspěšně umístěno na trhu práce. 

• V rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním 

postižením bylo vytvořeno pouze 9 nových pracovních míst. 
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3.6 SWOT analýza 
 

Na závěr analýzy nezaměstnanosti v okrese Opava je uvedena výsledná SWOT 

analýza inteních (silné a slabé stránky) a externích (příležitosti a hrozby) faktorů Úřadu 

práce v Opavě. 

 

Silné stránky 

• Výborná komunikace a spolupráce s firmami. 

• Využívání dotací z Evropských sociálních fondů (ESF). 

• Výrazné využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (1664 nových 

pracovních míst v roce 2009). 

• Efektivní organizační struktura, dislokovaná pracoviště. 

• 252 nových pracovních míst díky veřejně prospěšným pracím. 

• Nárůst nových společensky účelných pracovních míst 

Slabé stránky 

• Vysoká míra nezaměstnanosti (9.4% v roce 2009). 

• Vysoká nezaměstnanost v mikroregionu Vítkovsko (14.9%). 

• Vysoká nezaměstnanost mezi mladýmy lidmi ve věku 20-29 let. 

• Velmi vysoký podíl uchazečů se středoškolským vzděláním bez maturity (52%). 

• Růst počtu nezaměstnaných absolventů škol. 

• Významný podíl nezaměstnaných s délkou evidence vyšší než 12 měsíců 

(26.9%). 

• Dlouhodobě vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů. 

Příležitosti 

• Projekt „Vzdělávejte se!“ pro udržení zaměstnanosti. 

• Nové investiční projekty. 

• Volná kvalifikovaná pracovní síla na trhu práce. 

• Úbytek cizinců na trhu práce. 

Hrozby 

• Odchod firem do zahraničí. 

• Tlak ekonomické krize na propouštění zaměstnanců. 

• Úbytek volných pracovních míst. 
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• Stárnutí obyvatelstva okresu Opava. 

• Růst míry nezaměstnanosti 
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4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti 
 

Řešení problematiky nezaměstnanosti je pro ekonomiku všech států velmi 

důležité. Každý zaměstnanec nebo podnikatel přináší do státního rozpočtu nezbytné 

prostředky a naopak každý kdo nepracuje stojí státní rozpočet nemalé peníze. Z tohoto 

důvodu je této problematice věnována značná pozornost a nízká míra nezaměstnanosti 

je jednou z hlavních politických priorit. 

Proto se na základě předchozí analýzy vývoje a stavu nezaměstnanosti v této 

kapitole pokusím učinit některé návrhy, které by měli ve svém výsledku vést ke snížení 

nezaměstnanosti v okrese Opava. 

Kapitola je rozdělena na tři hlavní části. V první se zaměřím na rozvojové 

možnosti okresu Opava a jednotlivé projekty, které se v okrese Opava plánují. Ve druhé 

části jsou navrženy různé možnosti uplatnění jednotlivých rizikových skupin na trhu 

práce a v poslední části jsou zmíněny návrhy v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti 

v okrese Opava. 

 

4.1 Návrhy v oblasti rozvoje okresu Opava 
 

Rozvoj okresu Opava má dle mého názoru na řešení problematiky 

nezaměstnanosti zásadní význam, protože nové investice mohou do Opavského regionu 

přinést stovky nových pracovních míst. Proto se v této kapitole zaměřím na možnosti 

rozvoje Opavska a na nejvýznamnější plánované investiční projekty. 

Základními charakteristikami okresu Opava v oblasti zaměstnanosti je absence 

jedné nebo několika vedoucích firem, jejichž aktuální ekonomická situace by byla pro 

nezaměstnanost okresu rozhodující, diverzifikace průmyslu s množstvím menších firem 

a i přes blízkost Ostravy také poměrně silnou nezávislostí na vývoji nezaměstnanosti 

v okolních regionech. Díky těmto faktorům se okres Opava lépe vyrovnává se 

současnou ekonomickou situací a proto jsou i rozvojové investiční projekty plánovány 

v souladu s těmito charakteristikami okresu Opava. 

Velký význam pro rozvoj okresu Opava má také kvalitní dopravní infrastruktura, 

díky které lze do regionu přilákat větší množství potenciálních investorů. V tomto 
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ohledu jsou nejvýznamnějšími projekty přestavba současné silnice první třídy číslo 11, 

která přímo spojuje Opavu s Ostravou, na rychlostní komunikaci a stavba silničního 

obchvatu Opavy. Přímý efekt těchto dopravních projektů na tvorbu nových pracovních 

míst lze jen velmi těžko vyčíslit, ale jejich význam do budoucna bude značný. 

V přilákávání nových investorů mají velkou roli průmyslové zóny. Přímo 

v Opavě ovšem žádná průmyslová zóna není a jediná která se plánuje v městské části 

Vávrovice se zatím nemůže realizovat z důvodu problematických vlastnických vztahů. 

V okrese Opava jsou proto průmyslové zóny v přilehlých obcích u okresního města, 

konkrétně se jedná o Dolní Životice a Blatnice. Z důvodů současné ekonomické situace 

se ovšem žádné nové investory do průmyslových zón nedaří přilákat. 

Turistický ruch není v okrese Opava příliš velký, není zde dokonce ani žádný 

více než tří hvězdičkový hotel. Je to způsobeno především polohou okresu a malým 

množstvím turisticky zajímavých míst, proto i ochota investovat v této oblasti je 

omezená a při propagaci regionu se okres i město Opava přidružují k prezentacím 

celého Moravskoslezského kraje. Z těchto důvodů se v této oblasti neuvažuje o žádných 

významnějších investicích. 

Z pohledu této práce jsou velmi důležité investiční projekty, které přímo 

přinesou nová pracovní místa. Výčet nejvýznamnějších projektů v této oblasti, který je 

rozdělen dle financování na projekty financované výhradně ze soukromých zdrojů 

a projekty z části nebo zcela dotované z veřejných zdrojů, je proto níže uveden. 

 

Soukromé investiční projekty 

Nejvýznamějším investorem v okrese Opava je firma Teva Czech Industries 

s.r.o., dříve známá jako Galena. Jedná se o významnou firmu v oblasti farmacie, která je 

součástí nadnárodní izraelské skupiny Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Sídlo má 

firma v Komárově, městské části Opavy, kde je také realizována na místní poměry 

gigantická investice společnosti, výstavba nového závodu v současném areálu firmy 

v Opavě Komárově. V novém komplexu se budou vyrábět pevné lékové formy s roční 

kapacitou výroby čtyři miliardy tablet a tvrdých želatinových tobolek. Samotná 

výstavba závodu byla započata v roce 2008 a dokončena v první polovině roku 2010. 

Náklady projektu jsou 1 miliarda Kč a v průběhu roku 2010 se díky projektu vytvoří 

350 nových vysoce kvalifikovaných pracovních pozic. Po úplném dokončení této 
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investice se firma Teva Czech Industries stane jedním z největších zaměstnavatelů 

v okrese Opava a stane se také jedním z největších farmaceutických výrobců v Evropě 

[17]. 

Druhým významným investičním projektem v Opavě je nové regionální 

společenské centrum Breda & Weinstein, které vznikne rekonstrukcí a dostavbou dnes 

již zchátralého dvouhektarového areálu bývalého měšťanského pivovaru Zlatovar, který 

leží na okraji historického centra Opavy. Nové centrum nabídne 25 000 m2 komerčních 

prostor a také první multikino v okrese Opava se šesti kinosály. Tento projekt 

developerské společnosti Develon CZ s.r.o. se nachází ve fázi archeologického 

průzkumu a samotná realizace je plánovaná v letech 2010 až 2011, s dokončením 

v březnu 2011. Investiční náklady jsou odhadovány na 1.6 miliardy Kč. Velký přínos 

tohoto projektu vidím především v novém multikině, které by mělo přilákat 

návštěvníky, kteří v současnosti jezdí do Ostravy. Z tohoto důvody očekávám po 

otevření centra vytvoření asi 500 nových pracovních míst [15]. 

Dalšími velkými investičními akcemi v Opavě měla být nová obchodní centra 

přímo v historickém centru okresního města, ale tyto projekty se potýkají s různými 

problémy. Prvním je výstavba obchodního centra Opava Plaza v areálu bývalé městské 

tržnice, kde se nedávno měnil investor a dořešují se problémy s rozporem s územním 

plánem města Opavy. Druhým projektem je rekonstrukce obchodního centra Slezanka, 

který se nazývá Opava Center. Tento projekt se nachází ve stádiu výběru výtězného 

architektonického návrhu a probíhá kácení zeleně v přilehlém parku, kde budou stát 

nové budovy centra. Z těchto důvodů prozatím není znám termín začátku rekonstrukce 

a stavby objektů, termín dokončení ani konečné investiční náklady. Proto tyto projekty 

nebudou zahrnuty do výsledného počtu nových pracovních míst, ale pro další budoucí 

vývoj v oblasti nezaměstnanosti mohou mít významný vliv. 

 

Městské investiční projekty 

Základním kamenem investiční činnosti města Opavy je využívání dotací 

Ministerstva pro místní rozvoj. Proto aby město mohlo tyto dotace čerpat, muselo 

vypracovat integrovaný a regionální operační program. Na základě integrovaného 

operačního programu může město Opava čerpat v letech 2010 až 2015 až 40 miliónů Kč 

na různé projekty, které se týkají rekonstrukce bytových domů. První možností využití 
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jsou rekonstrukce ucelených území panelových sídlišť, kde se jedná například o úpravu 

zeleně, hřišť nebo veřejného osvětlení. Druhou možnost mohou využít i soukromí 

vlastnící bytových domů pro rekonstrukci výtahů, zateplení domů nebo výměnu oken. 

Podmínkou čerpání dotací na jednotlivé projekty je její maximální výše do 40 procent 

z celkových nákladů investice. Díky těmto prostředkům odhaduji, že se do roku 2015 

vytvoří cca 400 nových pracovních míst ve firmách, které tyto projekty budou 

realizovat. 

V rámci regionálního operačního programu, který je také nazýván jako projekt 

přitažlivé město, může město Opava získat z dotací ministerstva až 200 miliónů Kč, 

které musí proinvestovat mezi roky 2010 a 2015. Dotace programu jsou určeny na 

projekty rekonstrukcí a rozvoje veřejných prostranství města. Jedná se například o nové 

chodníky, rekonstrukce kanalizace nebo veřejného osvětlení, opravy veřejných budov, 

apod. Na základě projektů hrazených z těchto dotací očekávám vytvoření až 2500 

nových pracovních míst. 

Mezi další významné investiční projekty města Opavy patří například 

rekonstrukce domu umění v areálu bývalého dominikánského kláštera na Pekařské ulici 

v Opavě. Kromě domu umění objekt slouží také pro potřeby základní umělecké školy 

a restaurace. V rámci kompletní rekonstrukce dojde také k přestavbě vstupního traktu, 

zbudování bezbariérového vstupu, zřízení dvou nových ateliérů pro potřeby výuky 

a zastřešení zahrádky restaurace. Projekt bude realizován v letech 2010 až 2012. 

Celkové plánované náklady na projekt jsou 105 miliónů Kč, kdy pro rok 2010 je 

počítáno s 8 milióny Kč. V rámci realizace projektu bude vytvořeno asi 100 pracovních 

míst a po dokončení projektu v rámci údržby objektu odhaduji cca 10 nových 

pracovních míst. 

Dále město Opava v roce 2010 počítá s celkovou rekonstrukcí stávajícího 

objektu Domova pro matky s dětmi, který se nachází na ulici Rybářská. Součástí 

rekonstrukce je sanace zdiva, oprava střechy, zateplení objektu, výměna oken a dveří, 

nová fasáda, oprava kanalizace a kompletní výměna rozvodů vody a elektřiny. Celý 

projekt bude realizován v roce 2010 a jeho náklady jsou odhadovány na 22.7 miliónů 

Kč. V rámci rekonstrukce bude vytvořeno asi 50 nových pracovních míst. 

Posledním zmíněným investičním projektem města Opavy je rekonstrukce 

víceúčelového domu v městské části Malé Hoštice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího 
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objektu bývalého kravína, který v současnosti slouží jako sklad, na víceúčelový dům pro 

potřeby městské části. V rekonstruovaném objektu bude společenský sál, knihovna, 

pošta, prostory pro lékařskou ordinaci a provoz rehabilitace. Na projekt je vyhrazeno 38 

miliónů Kč a celý by měl být realizován v roce 2010. V rámci stavebních prací 

očekávám vytvoření cca 70 pracovních míst a po ukončení rekonstrukce se vytvoří asi 

15 nových míst v provozovaných službách. 

 

Shrnutí 

Rozvoj okresu a města Opavy se dle mého názoru ubírá správným směrem 

a efektivní využívání dotací umožní vytváření nových pracovních míst. Jediný drobný 

nedostatek vidím v absenci velkoobchodu s nabytkem v okrese Opava, kdy lidé jsou 

nuceni pro toto zboží jezdit do Ostravy. Na závěr uvádím souhrnnou tabulku počtu 

nových pracovních míst, které budou vytvořeny v následujích letech díky uvedeným 

investičním projektům. 

 

  Investiční projekt Náklady Realizace Počet pracovních míst 

  Teva - výstavba nového závodu 1 mld.Kč 2008 - 2010 350 
  centrum Breda & Weinstein 1.6 mld.Kč 2010 - 2011 500 
  Integrovaný operační program 40 mil.Kč 2010 - 2015 400 
  Regionální operační program 200 mil.Kč 2010 - 2015 2500 
  Dům umění - Dominik. klášter 105 mil.Kč 2010 - 2012 110 
  Domov pro matky s dětmi 22.7mil.Kč 2010 50 
  Malé Hoštice - víceúčelový dům 38 mil.Kč 2010 85 

  Celkový počet nových pravních míst 3995 

Tab. 22: Významné investiční projekty v okrese Opava do roku 2015 

 

4.2 Návrhy na uplatnění jednotlivých skupin nezaměstnaných 
 

Ve druhé části vlastních návrhů řešení nezaměstnanosti v okrese Opava se 

zaměřím na jednotlivé skupiny nezaměstnaných v pořadí, jakém jsou uvedeny 

v předchozí analytické části (kap. 3.3). Návrhy se budou týkat problémových skupin na 

trhu práce dle uvedených kritérií. Souhrn uvedených návrhů je uveden společně 

s návrhy v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti na konci kapitoly 4.3, protože navržená 

řešení využívají především tyto nástroje. 
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a) Návrhy na uplatnění uchazečů podle pohlaví 

Z pohledu řešení nezaměstnanosti podle pohlaví se jedná výhradně 

o problematiku zaměstnanosti žen. V České republice ovšem tento problém není příliš 

výrazný, protože zaměstnanost žen je poměrně vysoká. I v okrese Opava je 

zaměstnanost žen vysoká a rozdíly v míře nezaměstnanosti oproti mužům v roce 2009 

byly minimální. Problém však vidím v uplatnění žen na trhu práce, pokud se vrací 

z mateřské dovolené. V tomto případě ženy ztrácí určité pracovní návyky, mají malé 

děti o které se musí starat a nejsou proto pro zaměstnavatele příliš žádanou pracovní 

silou. 

Z tohoto důvodu navrhuji směrovat podporu aktivní politiky zaměstnanosti na 

ženy, které jsou na mateřské dovolené. Velké množství těchto žen by rádo pracovalo, 

ale samozřejmě nemohou pracovat na plný úvazek a nabídka zkrácených úvazků je 

minimální. Výsledný návrh řešení proto spočívá ve zřízení společensky účelných 

pracovních míst u zaměstnavatelů pro ženy na mateřské dovolené. Pro rok 2010 

navrhuji zřízení dvaceti nových míst, kdy náklady odhaduji na 600 000 Kč, tzn. 30 000 

Kč na jedno zřízené místo. Náklady jsou odhadovány nižší než u běžně zřizovaných 

společensky účelných pracovních míst, protože se bude jednat o částečné pracovní 

úvazky. 

 

b) Návrhy na uplatnění uchazečů podle věku 

Na trhu práce můžeme sledovat dvě rizikové skupiny uchazečů o zaměstnaní 

podle věku. Jedná se o mladé lidi nebo čerstvé absolventy škol a o starší lidi ve věku 

nad 50 let. 

První skupinou ohrožených uchazečů jsou mladí lidé a čerství absolventi škol. 

Hlavním problémem této skupiny jsou minimální nebo žádné praktické pracovní 

zkušenosti a proto i šance na jejich uplatnění na trhu práce jsou nižší. Překážkou také 

bývají rozdílné představy o mzdovém ohodnocení práce mezi mladými uchazeči 

a zaměstnavatelem. Nezaměstnanost u této skupiny je ovšem velmi nebezpečná, protože 

pokud mladí lidé nezískají dobré pracovní návyky, v budoucnu je již budou získávat 

velmi těžko. 

Pro řešení nezaměstnanosti u této skupiny uchazečů vidím největší přínos 

v poradenské činnosti Úřadu práce, protože je nutné mladé lidi namotivovat, aby si 
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aktivně práci hledali a také vysvětlit důvody nižších mezd při nástupu do prvního 

zaměstnání. Poradenskou činnost Úřad práce v Opavě samozřejmě poskytuje, ale dle 

mého názoru by bylo vhodné ji více směřovat k motivaci mladých uchazečů 

o zaměstnání. 

Druhým návrhem řešení nezaměstnanosti u mladých lidí je využití rekvalifikací, 

protože často dochází k situaci kdy absolventi škol po dokončení studií zjistí, že obor 

který vystudovali není příliš perspektivní nebo v něm ani pracovat nechtějí. Pomocí 

rekvalifikačních kurzů si však mohou své znalosti doplnit nebo rozšířit a šance na jejich 

uplatnění na trhu práce vzroste. Pravidelným docházením na rekvalifikační kurz také 

získají určité základní pracovní návyky. Pro rok 2010 navrhuji zřízení 40 míst 

v rekvalifikačních kurzech pro mladé lidi a absolventy škol při plánovaných nákladech 

400 000 Kč. 

Druhou ohroženou skupinou na trhu práce podle věku jsou starší lidé nad 50 let. 

Tito lidé většinou mají dostatečné zkušenosti i znalosti, ale mají problém vyrovnat se ze 

ztrátou zaměstnání. Vzhledem k současné hospodářské situaci, ale zájem o zkušené 

pracovníky roste a proto se i nezaměstnanost této věkové skupiny zlepšuje. I přes toto 

zlepšení je ale problematika nezaměstnanosti starších lidí stále vysoká. 

Pro řešení nezaměstnanosti starších lidí je důležité se zaměřit na největší 

problém, který je trápí, tzn. zamezit ztrátě jejich zaměstnání. Z tohoto důvodu navrhují 

v roce 2010 zřídit 30 nových vyhrazených společensky účelných pracovních míst. Díky 

příspěvkům by proto mohlo být navíc zachováno 30 pracovních míst. Odhadované 

náklady na toto opatření jsou 1.5 miliónů Kč. 

 

c) Návrhy na uplatnění uchazečů podle vzdělání 

Vzdělání má na uplatnění na trhu práce velmi výrazný vliv, protože s rostoucím 

vzděláním roste i možnost uplatnění a klesá tak hrozba nezaměstnanosti. Na trhu práce 

v Opavě jsou výrazně nejvýše zasaženou skupinou uchazečů podle vzdělání 

středoškolsky vzdělaní uchazeči bez maturity, tvoří 52% všech nezaměstnaných, 

a uchazeči se základním vzděláním nebo bez vzdělání (24%). Obě dvě skupiny mají 

také nejnižší pravděpodobnost nalezení nového místa, protože u uchazečů se základním 

vzděláním připadá na jedno volné pracovní místo 48.6 uchazečů a u středoškolsky 

vzdělaných uchazečů bez maturity 31 uchazečů. 
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Ve zmíněné skupině uchazečů o zaměstnání se jedná ve velké většině případů 

o dělnické profese nebo práci ve službách. V tomto ohledu vidím velkou příležitost 

v podobě úbytku cizinců na trhu práce v Opavě, protože jejich místa se po odeznění 

současné ekonomické situace budou znovu vytvářet a tyto místa by mohli získat 

současní uchazeči o zaměstnání. Je třeba ovšem tyto uchazeče namotivovat a přesvědčit, 

že se jedná o plnohodnotné a potřebné profese, jinak tyto místa opět získají pracovníci 

z jiných zemí. 

Základní myšlenkou řešení nezaměstnanosti v této oblasti je podle mě získaní 

nebo doplnění potřebné kvalifikace. Proto navrhuji co nejvyšší využití rekvalifikačních 

kurzů pro dělnické profese a kurzy v oblasti základních služeb. Pro rok 2010 by se 

jednalo o 100 nových míst ve zmíněných rekvalifikačních kurzech pro uchazeče 

s nejvýše středoškolským vzděláním bez maturity. Náklady odhaduji na 1.1 miliónů Kč. 

 

d) Návrhy na uplatnění uchazečů podle délky evidence 

Dlouhodobá nezaměstnanost je velmi závažným problémem, protože pokud je 

uchazeč dlouho bez zaměstnání, ztrácí pracovní návyky a jeho návrat do běžného 

pracovního rytmu je poté výrazně složitější. Z tohoto důvodu je řešení problému 

dlouhodobě nezaměstnaných velmi důležité. 

Jako základní myšlenku řešení dlouhodobě nezaměstnaných podporuji co 

největší využívání veřejně prospěšných prací, díky kterým získá uchazeč finanční 

příspěvek. Výhodou tohoto principu je, že dlouhodobě nezaměstnaný za svou práci 

získává určitou odměnu, získá určité pracovní návyky a výrazně tak zvýší své šance pro 

budoucí uplatnění na trhu práce. Pro rok 2010 navrhuji vytvoření 50 nových pracovních 

míst pomocí veřejně prospěšných prací s očekávanými náklady 2.4 miliónů Kč. 

 

4.3 Návrhy v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti 
 

Poslední část návrhů řešení se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti Úřadu 

práce v Opavě. Jedná se o velmi silný nástroj pro podporu zaměstnanosti, který je 

značně využíván. Mé návrhy v této oblasti se týkají konkrétně jednotlivých nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti a výběru, které nástroje využívat více a které naopak 

méně. 
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Jednotlivé návrhy vycházejí z analýzy situace na trhu práce v okrese Opava 

a obsahují také již uvedené návrhy řešení pro uplatnění uchazečů na trhu práce podle 

pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti (kap. 4.2). Shrnutí výsledných návrhů 

z pohledu množství nových pracovních míst a nákladů podle jednotlivých nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti je uvedeno na konci kapitoly. 

 

a) Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

Nejnákladnějším nástrojem aktivní politiky Úřadu práce v Opavě v roce 2009 

byly společensky účelná pracovní místa. Na jejich zřizování a podporu bylo vynaloženo 

více než 30 miliónů Kč, tzn. téměř 40% všeh vynaložených prostředků na aktivní 

politiku zaměstnanosti. Z tohoto důvodu se na společensky účelná pracovní místa 

zaměřím podrobněji. 

Důležitým faktorem je, že Úřad práce v Opavě poskytuje v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti tři druhy podpory pro společensky účelná pracovní místa. Jedná 

se o příspěvky pro zaměstnavatele na zřízení nových pracovních míst, tzv. zřízená 

pracovní místa, příspěvky pro zaměstnavatele na mzdy zaměstnanců, tzn. vyhrazená 

pracovní místa, a příspěvky na zřízení pracovního místa pro výkon samostatné 

výdělečné činnosti. Principem návrhů proto dále bude rozdělení prostředků mezi tyto tři 

druhy příspěvků. 

Nejméně využívaným příspěvkem v roce 2009 byli nově zřízená společensky 

účelná pracovní místa. Za celý rok bylo vytvořeno pomocí tohoto nástroje pouze 41 

nových pracovních míst. Podle mého názoru se ovšem jedná o velmi silný nástroj 

podpory zaměstnanosti a proto navrhuji pro rok 2010 výrazně navýšit jeho podporu. 

Příkladem využití je navržené zřízení nových míst na částečný úvazek pro ženy na 

mateřské dovolené, ale samozřejmě lze tento nástroj použít pro podporu i dalších 

rizikových skupin na trhu práce. Ve výsledku pomocí tohoto nástroje navrhuji zřídit 

v roce 2010 146 nových společensky účelných pracovních míst, což činí meziroční 

nárůst o 105 nových pracovních míst. 

Výrazně nejvíce bylo v okrese Opava v roce 2009 využíváno příspěvku na mzdy 

zaměstnanců, které byli poskytovány pro zachování co nejvyššího množství pracovních 

míst. Vzhledem k ekonomické situaci proto bylo v minulém roce vyhrazeno 450 

takovýchto pracovních míst. Dle mého názoru již ale důvody pro využívání těchto 



 66 

příspěvků postupně opadávají a proto by i tato podpora měla být v roce 2010 nižší. 

Jedinou výjimkou je dle mého názoru podpora zachování pracovních míst pro starší lidi 

ve věku nad 50 let, protože jejich šance na uplatnění v případě ztráty zaměstnání je 

nižší. Z těchto důvodů navrhuji pro rok 2010 vytvořit 357 vyhrazených pracovních míst, 

tzn. o 93 méně než v roce 2009. 

U využívání příspěvku na zřízení místa pro výkon samostatné výdělečné činnosti 

navrhuji zachování přístupu z roku 2009, kdy bylo podpořeno zřízení 150 těchto míst. 

Vlastní návrh pro rok 2010 počítá za celý rok se zřízením 130 míst. Drobné snížení je 

způsobeno snahou zachovat již tak vysoké výdaje na společensky účelná pracovní 

místa. Celkové navrhované výdaje na společensky účelná pracovní místa jsou proto 

odhadovány na 30 miliónů Kč. 

 

b) Veřejně prospěšné práce (VPP) 

Veřejně prospěšné práce byly v roce 2009 druhým nejvíce nákladným nástrojem 

aktivní politiky nezaměstnanosti v okrese Opava, kdy bylo zřízeno 252 nový míst. 

Rozsah využití veřejně prospěšných prací je podle mě adekvátní a na rok 2010 navrhují 

téměř stejný počet novým pracovních míst, konkrétně se jedná o 238 nových míst. 

Konečné náklady na toto opatření odhaduji na 20.5 miliónů Kč, tzn. o 1.2 miliónů méně 

než v roce 2009. 

Další změnou v této oblasti, kterou navrhuji, je výrazné cílené zaměření veřejně 

prospěšných prací na skupinu dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Důvodem je, že 

ostatní ohrožené skupiny uchazečů nezaměstnaných mohou využívat efektivněji jiné 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou také méně nákladnější. Veřejně 

prospěšné práce jsou poslední možností jak nezaměstnané motivovat pro hledání 

zaměstnání a získání určitých pracovních návyků a tyto vlastnosti potřebují získat 

především dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči. 

 

c) Rekvalifikace 

Získání nebo rozšíření kvalifikace je pro uplatnění na trhu práce velmi důležité. 

Z tohoto důvodu jsou rekvalifikace velmi silně využívaným nástrojem aktivní politiky 

zaměstnanosti. Na Úřadu práce v Opavě ovšem postupně dochází k omezování 

prostředků vynakládaných na tento nástroj a klesá také úspěšnost umístění účástníků po 
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úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu na trhu práce. Z těchto důvodů jsou mé 

návrhy v oblasti rekvalifikací směřovány k zamezení pokračování tohoto negativního 

vývoje. 

Základním problémem, který Úřad práce musel řešit je vyhlašování výběrových 

řízení na nové rekvalifikační kurzy. Tato povinnost je způsobena využíváním dotací 

z Evropského sociálního fondu, která je podmíněna právě vyhlašováním výběrových 

řízení. Proces výběrového řízení je ovšem velmi administrativně a časově zdlouhavý, 

účastníci se mohou odvolávat a často ani ve výsledku nevede k úspěšnému výběru 

dodavatele rekvalifikačních kurzů. Proto navrhuji některé kurzy, které jsou aktuálně 

vhodné a je o ně zájem řešit v menším rozsahu. Tyto kurzy pak nepřesáhnou velikost 

nákladů, kdy je již nutné vyhlašovat výběrové řízení a proces výběru dodavatele se tak 

výrazně zkrátí a zjednoduší. 

Jako největší problém u rekvalifikací vidím absenci některých důležitých kurzů. 

Konkrétně se jedná například o kurzy kuchař, číšník a servírka. Ve struktuře volných 

pracovních míst se ale jedná o nejžádanější profese, proto by jejich zařazení mohlo 

přispět ke snížení nezaměstnanosti v okrese Opava. U těchto kurzů proto navrhuji 

vybrat dodavatele bez výběrového řízení, přestože se tak dostane na menší počet 

uchazečů o zaměstnání. Dalším kurzem, který mi ve výběru rekvalifikací chybí, 

a navrhuji jeho zařazení, je kurz se zaměřením na základy programování. 

Jako další možnost využití rekvalifikací vidím ve větším zapojení a spolupráce 

firem při tvorbě struktury rekvalifikačních kurzů. V současné době se firmy v této 

oblasti prakticky vůbec neangažují a pouze minimálně si u Úřadu práce objednávají 

konkrétní rekvalifikační kurzy pro své zaměstnance. Při větším zapojení firem by 

struktura kurzů více odpovídala potřebám trhu práce a zvýšila by se tak 

i pravděpodobnost úspěšného uplatnění uchazečů po ukončení rekvalifikace. 

Vlastní návrh řešení ve výsledku počítá se zvýšením počtu míst díky 

rekvalifikaci z 762 v roce 2009 na 900 v roce 2010. Nová místa budou určena 

především pro mladé lidi, absolventy škol a pro uchazeče s nízkým nebo žádným 

vzděláním. Odhadované náklady pro rok 2010 jsou 9 miliónů Kč, tzn nárůst oproti roku 

2009 o 1.5 miliónu. 
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d) Chráněné pracovní dílny (CHPD) a chráněná pracovní místa (CHPM) pro OZP 

Poslední uvedenou oblastí aktivní politiky zaměstnanosti je podpora 

zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Tito lidé jsou vzhledem ke svému 

omezení na trhu práce znevýhodněni, problematika jejich zaměstnávání je složitá 

a proto je nutné je cíleně podporovat tvorbou nových pracovních míst v chráněných 

pracovních dílnách nebo vytvářením chráněných pracovních míst. 

V této oblasti Úřad práce v Opavě za celý rok 2009 vytvořil pouze 9 pracovních 

míst. Jedná se o velmi malý počet a proto navrhují v roce 2010 vytvořit 53 nových 

pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Náklady na toto opatření odhaduji 

na 13 miliónů Kč. S odbytem služeb a výrobků vytvořených díky novým pracovním 

místům by neměl být žádný problém, protože firmy, které nezaměstnávají alespoň 4% 

osob se zdravotním postižením, mohou místo toho odebírat služby od zaměstnavatelů, 

kteří mají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, tzn. včetně služeb 

chráněných pracovních dílen, a vyhnou se tak finančním sankcím za nesplění kritéria 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

 

Shrnutí 

V následující tabulce (Tab. 23) jsou uvedeny navrhované počty nově zřízených 

pracovních míst podle jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Součástí 

jsou také návrhy uplatnění uchazečů podle jednotlivých skupin uvedené v kapitole 4.2. 

Oproti roku 2009 navrhuji především zvýšení počtu nových pracovních míst pro osoby 

se zdravotním postižením, větší počet míst v rekvalifikačních kurzech a omezení počtu 

vyhrazených společensky účelných pracovních míst. 

 

  2010 
  1.čtvtletí 2.čtvrtletí 2.pololetí Celkem 

  SÚMP - zřízená místa 41 30 75 146 
  SÚMP - vyhrazená místa 7 100 250 357 
  SÚMP - OSVČ 30 30 70 130 
  VPP 28 60 150 238 
  Rekvalifikace 175 275 450 900 
  CHPD, CHPM, OSVČ se ZP 18 15 20 53 

Tab. 23: Návrh nově zřízených pracovních míst dle jednotlivých nástrojů APZ v roce 2010 
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Z pohledu nákladů navrhuji navýšení celkových prostředků na aktivní politiku 

zaměstnanosti v okrese Opava proti roku 2009 o 2.5 miliónu na výsledných 82.5 

miliónů Kč. Jedná se především o zvýšení nákladů na podporu osob se zdravotním 

postižením (zvýšení o 3 milióny Kč) a zvýšení počtu míst v rekvalifikačních kurzech 

(zvýšení o 1.5 miliónu Kč). U ostatních nástrojů odhaduji podobné výdaje jako v roce 

2009, případně jejich drobné snížení. 

 

  Skutečné výdaje  Navrhované výdaje 
  2009 2010 
  SÚPM 30 105 30 000 
  VPP 21 740 20 500 
  Rekvalifikace 7 456 9 000 
  Podpora zaměstnanosti OZP 9 779 13 000 
  Ostatní platby 10 822 10 000 
  Celkové výdaje na APZ 79 902 82 500 

Tab. 24: Navrhované náklady na APZ v okrese Opava pro rok 2010 
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Závěr 
 

V celé této diplomové práci jsem se zabýval problematikou nezaměstnanosti 

v okrese Opava. V úvodu práce jsem uvedl nezbytné teoretické poznatky, které jsou pro 

pochopení problematiky důležité. Velmi výraznou část práce jsem se poté zabýval 

analýzou vývoje nezaměstnanosti v okrese Opava v letech 2005-2009. Jedná se 

o celkový vývoj nezaměstnanosti, nezaměstnanost podle mikroregionů Opavska, 

nezaměstnanost podle jednotlivých rizikových skupin na trhu práce a způsoby využití 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Samotným cílem práce je poté navrhnout vlastní 

návrhy a opatření, které umožní snížení celkové míry nezaměstnanosti v okrese Opava. 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se trh práce v České 

republice stal daleko více provázaný s celoevropským trhem práce. Z tohoto důvodu se 

také míra nezaměstnanosti v České republice vyvíjí podobným způsobem jako 

v ostatních zemích Evropské unie, přestože se míra nezaměstnanosti v České republice 

drží dlouhodobě pod celoevropským průměrem. V roce 2009 dosáhla míra 

nezaměstnanosti v České republice 6.7% a v meziročním srovnání s rokem 2008 lze 

pozorovat výrazný nárůst o 2.3%. Problematika nezaměstnanosti se tak stává 

významným ekonomickým a společenským problémem a její řešení je proto velmi 

důležité. 

V samotném okrese Opava lze sledovat stejný negativní trend vývoje míry 

nezaměstnanosti jako v celé České republice. V roce 2009 dosáhla míra 

nezaměstnanosti v okrese Opava 9.4%, kdy v meziročním srovnání lze pozorovat 

výrazný nárůst o více než 2%. Při porovnání z mírou nezaměstnanosti v České republice 

je patrné, že nezaměstnanost v okrese Opava se drží dlouhodobě nad celorepublikovým 

průměrem. Naopak při porovnání s mírou nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji je 

míra nezaměstnanosti v okrese Opava dlouhodobě nižší. Velikost míry nezaměstnanosti 

je ovšem hlavním nedostatkem trhu práce okresu Opava. 

Další nedostatky na trhu práce v Opavě jsem zjistil na základě podrobnější 

analýzy trhu práce. Nejvýraznější z nalezených problému je podle mého názoru výrazný 

nedostatek volných pracovních míst. K 31.12.2009 bylo na Úřadu práce evidováno 

pouze 355 volných pracovních míst, ale evidovaných uchazečů ve stejné době bylo 

10026. Na jedno pracovní místo tak připadá 28.2 uchazečů. V meziročním srovnání 
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s rokem 2008 také došlo k úbytku 427 volných pracovních míst, což činí pokles o více 

než 50%. Je tak zřejmé, že tvorba nových pracovních míst je v okrese Opava velmi 

utlumena. 

Výrazné nedostatky jsem nalezl také u podílu nezaměstnanosti mladých lidí, 

čerstvých absolventů škol a u starších lidí nad 50 let. Mladí lidé tvoří 27% všech 

uchazečů o zaměstnání, absolventi 8% a starší lidé 25%. Další rizikovou skupinou na 

trhu práce v Opavě jsou lidé se základním nebo žádným vzděláním a lidé se 

středoškolským vzděláním bez maturity. Jejich podíl dosahuje 76% a tvoří tak více než 

tři čtvrtiny všech evidovaných uchazečů na Úřadu práce v Opavě. Problematickou 

skupinou jsou také dlouhodobě nezaměstnaní, tzn. uchazeči kteří jsou na Úřadu práce 

evidování více než 1 rok. Jejich podíl oproti roku 2008 výrazně poklesl, přesto tvoří 

dlouhodobě nezaměstnaní více než čtvrtinu všech uchazečů. 

V oblasti využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2009 vidím 

hlavní nedostatky především u rekvalifikací. Náklady na rekvalifikační kurzy činily 

v roce 2009 pouze 7.5 miliónů Kč a v meziročním srovnání s rokem 2008 poklesly 

o 500 000 Kč. Dalším problémem je efektivnost kurzů, protože za rok 2009 bylo 

úspěšně umístěno na trhu práce pouze 72.9% účastníků (meziroční pokles o 10.8%) 

rekvalifikačních kurzů, kteří kurz úspěšně dokončili. Jako problematické se také 

ukazuje vybírání dodavatelů kurzů pomocí výběrových řízení, protože tento proces je 

velmi administrativně a časově náročný. Jedná se ovšem o podmínku pro možnost 

využívání dotací z Evropského sociálního fondu. U ostatních nástrojů aktivní politiky 

nezaměstnanosti jsem nalezl nejvýraznější nedostatek u podpory zaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením, protože za celý rok 2009 bylo pro tuto skupinu uchazečů 

vytvořeno pouze 9 nových pracovních míst. 

Stěžejní částí mých návrhů na řešení nezaměstnanosti je rozvoj okresu Opava, 

protože nové investice mohou do Opavského regionu přinést stovky nových pracovních 

míst. Nejvýznamnějším investorem v okrese Opava je farmaceutická firma Teva Czech 

Industries s.r.o., která v současnosti realizuje obrovský projekt výstavby nového závodu 

pro výrobu pevných lékových forem v celkové hodnotě 1 miliarda Kč. Díky této 

investici se vytvoří 350 nových vysoce kvalifikovaných pracovních pozic. Dalším 

významným investorem je společnost Develon CZ s.r.o, která v Opavě realizuje projekt 

společenského centra Breda & Weinstein v hodnotě 1.6 miliardy Kč. Nové centrum 
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nabídne komerční prostory, první multikino v okrese Opava a také se vytvoří asi 500 

nových pracovních míst. Investiční činnost města Opavy je založena především na 

využívání dotací Ministerstva pro místní rozvoj, které využívá prostřednictvím 

integrovaného a regionálního operačního programu. Integrovaný operační program je 

zaměřen na rekonstrukce panelových sídlišť a bytových domů a město Opava v něm 

může na různé projekty čerpat až 40 miliónů Kč. Dle mého odhadu se tak vytvoří 400 

nových pracovních míst. Regionální operační program je zaměřen na rozvoj veřejných 

prostranství města a lze pro něj čerpat až 200 miliónů Kč. Díky těmto projektům 

odhaduji vytvoření až 2500 nových pracovních míst. 

Pro řešení nezaměstnanosti podle různých skupin uchazečů navrhuji především 

využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Pro ženy na mateřské dovolené navrhuji 

zřídit 20 nových společensky účelných pracovních míst se zkrácenými úvazky 

s odhadovanými náklady 600 000 Kč. Pro absolventy škol a mladé lidi se zaměřuji 

především na větší podporu poradenské činnosti a využití rekvalifikačních kurzů pro 

doplnění praktických zkušeností, kdy navrhuji zřízení 40 nových míst v rekvalifikačních 

kurzech s odhadovanými náklady 400 000 Kč. Pro starší lidi ve věku nad 50 let je 

nejvíce problematická ztráta pracovní pozice, proto podporuji udržení těchto míst 

návrhem vytvoření 30 nových vyhrazených společensky účelných pracovních míst 

s odhadovanými náklady 1.5 miliónu Kč. Více než tři čtvrtiny uchazečů o zaměstnání 

tvoří lidé z nízkým vzděláním, proto navrhuji jejich podporu zřízením 100 novým míst 

v rekvalifikačních kurzech pro doplnění kvalifikace. Náklady na toto opatření odhaduji 

na 1.1 miliónu Kč. Poslední řešenou skupinou uchazečů jsou dlouhodobě nezaměstnaní, 

kde navrhuji využití veřejně prospěšných prací. Můj návrh počítá s vytvořením 30 

těchto míst s náklady 2.4 miliónů Kč. 

U nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Opava mé návrhy počítají 

s rozšířením podpory zřízených společensky účelných pracovních míst a naopak 

s utlumením podpory vyhrazených společensky účelných pracovních míst. 

U rekvalifikací navrhuji především doplnění některých chybějících kurzů a výběr 

aktuálně potřebných kurzů bez výběrových řízení. Důležité je také navýšení prostředků 

pro tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Posledním významným návrhem je 

razantní navýšení podpory tvorby nových pracovních míst pro osoby se zdravotním 

postižením. 
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Celkové náklady na navrhovaná opatření je nutno rozdělit na tři oblasti. První 

oblastí jsou soukromé investiční projekty, které budou hrazeny plně ze soukromých 

zdrojů. Na mnou uvedené projekty se jedná o 2.6 miliardy Kč. Náklady ostatních 

investičních projektů, které jsou z části nebo úplně hrazeny z veřejných zdrojů, jsou 

405.7 miliónů Kč. Poslední oblastí mých návrhů jsou nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti, kde pro rok 2010 navrhuji celkové náklady 82.5 miliónů Kč, tzn. nárůst 

prostředků oproti roku 2009 o 2.5 miliónů Kč. Hlavním rozdílem proti skutečným 

nákladům v roce 2009 je zvýšení nákladů na podporu osob se zdravotním postižením 

(zvýšení o 3 milióny Kč) a vyšší podpora rekvalifikací (zvýšení o 1.5 miliónu Kč). 

Přínosem mých návrhů v této diplomové páce by mělo být především snížení 

míry nezaměstnanosti v okrese Opava, které přinese snížení nákladů, které je nutné 

vynaložit na podporu v nezaměstnanosti a vyplácení dávek státní sociální podpory. 

Snížit míru nezaměstnanosti bude možné především v důsledku nových pracovních 

míst, které budou vytvořeny pomocí investičních projektů a nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, Konkrétně se jedná o téměř 4000 nových míst díky investičním 

projektům a o 1824 nových pracovních míst zřízených pomocí nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. 

Realizace navržených opatření v oblasti rozvoje okresu Opava je plánovaná 

v období let 2010 až 2015, proto se jejich přínos bude postupně projevovat v průběhu 

tohoto období. Naopak všechna má navržená opatření v oblasti aktivní politiky 

zaměstnanosti jsou plánována pouze na rok 2010 a proto i jejich výsledky by se měli 

projevit v průběhu tohoto roku, nejpozději začátkem roku 2011. 
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