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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Nový Jičín. 

Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska 

různých kategorií, zabývá se aktivní politikou zaměstnanosti a formuluje opatření, 

která by měla přispět ke sníţení míry nezaměstnanosti v regionu. 

 

 

Abstract 

Master’s thesis is dealing with problems of unemployment in the district Nový Jičín. 

There are analyzed factors affecting unemployment and structure of applicants for a job 

in light of different categories, deals with active policy of employment and includes 

proposed solution which should lead to reduction of rate of unemployment in this region. 
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je nezaměstnanost, která zvláště v posledních 

letech podléhá stále většímu sledování. Práce tvoří důleţitou součást ţivota kaţdého 

člověka. Od práce se odvíjí ţivotní úroveň, dovoluje plnit sny, umoţňuje se realizovat 

a otevírá v ţivotě různé moţnosti. Situace, kdy člověk o práci přijde, je nepříjemný stav, 

který můţe postihnout kohokoli.  

Nezaměstnanost se začala objevovat v České republice aţ po roce 1989. 

V minulém reţimu plánované ekonomiky měli lidé jistotu, ţe se o ně stát postará. 

Po roce 1989 proběhla řada reforem, v hospodářství se začal klást důraz na efektivitu, 

státní podniky se postupně privatizovaly a nepotřebná pracovní místa se rušila. 

V důsledku vznikla nezaměstnanost, na kterou česká společnost nebyla zvyklá. Zmizela 

jistota zaměstnání a lidé byli nuceni pro získání práce podstupovat větší úsilí. 

Pro mnohé se stala nutností rekvalifikace, aby na trhu práce našli uplatnění. Odváţlivci 

se dali na dráhu soukromého podnikání a také zahraniční firmy začaly zřizovat u nás 

své pobočky.  

Dnes, po dvaceti letech, patří nezaměstnanost ke kaţdodenním tématům. Podléhá 

přísnému sledování, analyzování a vyhodnocování. Zřízeny byly instituce mající 

za úkol s nezaměstnanými pracovat a poskytovat jim sluţby se zaměřením na nalezení 

vhodného zaměstnání. Poradenství získalo na trhu práce velký význam. Svou váhu má 

také při správné volbě povolání, která přispěje k lepšímu uplatnění. Aby systém sluţby 

fungoval efektivně, předpokládá spolupráci mezi jednotlivými institucemi. Jedná 

se především o úřady práce spolupracující se školami všech stupňů.  

Úřady práce jako orgány státní správy zabezpečují státní politiku zaměstnanosti 

na území okresů. Jejich sluţby jsou bezplatné a podle smyslu ustavujícího zákona 

vyvíjejí následující aktivity: 

 sledují a hodnotí stav na trhu práce, zpracovávají koncepce vývoje 

zaměstnanosti ve svém územním obvodu, přijímají opatření k ovlivnění 

nabídky a poptávky, 

 informují občany o moţnostech získání zaměstnání, odborné přípravy 

a rekvalifikace, informují zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil, 
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 zprostředkovávají vhodné zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání, 

 poskytují občanům poradenské sluţby spojené s hledáním zaměstnání, volbou 

povolání, odbornou výukou a rekvalifikací, 

 vedou evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání, evidenci volných 

pracovních míst, evidenci pracovních povolení vydaných cizincům nebo 

osobám bez státní příslušnosti, 

 rozhodují o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, o přiznání, odejmutí, 

zastavení nebo vrácení hmotného zabezpečení, 

 organizují, zabezpečují a usměrňují rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, 

 hmotně podporují tvorbu nových pracovních míst, míst pro zabezpečení 

odborné praxe, absolventům škol a pro získání kvalifikace mladistvým 

uchazečům a pro občany se změněnou pracovní schopností podporují 

zřizování a provoz chráněných dílen a pracovišť, 

 vydávají a odjímají povolení k zaměstnání cizincům, osobám bez státní 

příslušnosti a vydávají povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní 

místa občany ze zahraničí, 

 spolupracují s orgány sociálního zabezpečení, státní zdravotní správy 

a ostatními orgány státní správy, 

 kontrolují dodrţování závazných právních předpisů, včetně mzdových 

předpisů, ukládají pokuty při zjištění jejich porušení, vyřizují stíţnosti občanů, 

 hospodaří s finančními prostředky určenými na zabezpečení státní politiky 

zaměstnanosti a provoz úřadu práce. 

Po připojení České republiky k Evropské unii staly se Úřady práce součástí sítě 

EURES, jejímţ základním posláním je usnadňovat všem občanům, kteří mají zájem 

vyuţívat svého práva volného pohybu osob, získat práci v zahraničí. Sluţbu EURES 

nabízí všech 27 členských států EU, dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko, které jsou 

součástí Evropského hospodářského prostoru a také Švýcarsko. V kaţdém členském 

státě je osobní poskytování sluţby EURES zajištěno především prostřednictvím EURES 

poradců, kteří působí na pověřených úřadech práce v krajských městech.  
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Ve své diplomové práci se zaměřím na nezaměstnanost v okrese Nový Jičín 

nacházejícím se v Moravskoslezském kraji. Území má průmyslově-zemědělský 

charakter, skrývá však také kouzelná místa nepoznamenané přírody. Okres tvoří 53 

obcí, z toho 2 městyse a 9 měst, přičemţ podle počtu obyvatel je největším městem 

Nový Jičín.  

Úřad práce v Novém Jičíně byl zřízen zakládací listinou MPSV ze dne 9.10.1990 

k zabezpečení státní politiky zaměstnanosti v tomto regionu. Funkci statutárního orgánu 

úřadu vykonává ředitel jmenovaný ministrem práce a sociálních věcí. Úřad práce se dělí 

do odborů a oddělení, které mají ve svém čele vedoucího jmenovaného ředitelem úřadu 

práce. Odbory se dále člení na oddělení uspořádané do organizační struktury uvedené 

v příloze 1. Úřad práce v Novém Jičíně zaměstnává celkem 143 pracovníků 

zajišťujících činnosti spojené se zabezpečením chodu úřadu, výkonem státní správy 

v oblasti zaměstnanosti a poskytováním sluţeb.  

Občané se evidují na Úřadu práce v Novém Jičíně nebo jeho pobočkách podle 

správního obvodu, v němţ mají své trvalé bydliště. Do územní působnosti Úřadu práce 

v Novém Jičíně spadají pobočky ve městech Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, 

Kopřivnice a Odry. Ve stejných městech fungují také kontaktní místa Státní sociální 

podpory. 
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1 Vymezení problému a cíle diplomové práce 

 Nezaměstnanost trápí nejen Českou republiku, ale představuje problém v Evropě 

i ve světě. Existují lidé, kteří mohou a chtějí pracovat, ale není nikdo, kdo by je chtěl 

zaměstnat. Důsledky ovlivňují nejen hospodářskou situaci státu, ale dopadají především 

na ţivotní úroveň, psychiku a zdraví kaţdého, kdo se musí se ztrátou práce vyrovnávat.  

V posledních letech, vlivem hospodářské recese, míra nezaměstnanosti v České 

republice razantně stoupla. Propouštění a šetření ve všech oblastech vyhnaly na konci 

roku 2009 míru nezaměstnanosti na 9,2 %. Naměřená hodnota však představuje 

republikový průměr, který byl v padesáti okresech překonán. Okres Nový Jičín 

se umístil v ţebříčku míry nezaměstnanosti s hodnotou 13 % na patnáctém místě.  

Regionální rozdílnosti jsou způsobeny charakteristikou území představující různou 

úroveň potenciálu, průmyslovým nebo zemědělským zaměřením. 

Cílem diplomové práce bude zhodnotit v okrese Nový Jičín aktuální stav a vývoj 

trhu práce v období let 2005-2009. Na základě analýzy jednotlivých skupin uchazečů 

podle vzdělání, délky evidence, věku apod. se pokusím sestavit návrhy opatření, 

které by vedly ke zvýšení uplatitelnosti uchazečů na trhu práce, motivovaly k hledání 

a udrţení zaměstnání a přispěly tak ke sníţení nezaměstnanosti. Cílem bude také najít 

moţnosti vzniku nových pracovních příleţitostí vytvořených pomocí efektivního vyuţití 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nebo investory, kteří v regionu zaloţí 

nebo rozšíří svou činnost.   
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2 Teoretická východiska 

Nezaměstnanost patří k jevům, kterým je věnována v moderní ekonomii velká 

pozornost. Ztráta zaměstnání, jako bolestivá zkušenost pro kaţdého, představuje lidskou 

daň ekonomického procesu a nemusí se nutně týkat jen lidí, kteří o práci přijdou. 

Ekonomické potíţe postihují také lidi, kteří si v době ekonomické recese práci udrţeli. 

Mohou být postiţeni niţším příjmem způsobeným sniţováním pracovního úvazku 

nebo mzdové sazby.  

V této kapitole se budu zabývat vysvětlením základních ekonomických pojmů 

týkajících se trhu práce, nezaměstnanosti, jejím měřením, důvody vzniku a vztahem 

k inflaci. 

2.1 Trh práce 

V rámci zkoumání trhu práce se ekonomie snaţí co nejlépe porozumět 

nezaměstnanosti a výši mezd. Na trh práce se můţe nahlíţet z makroekonomického 

a mikroekonomického pohledu. Mikroekonomie studuje chování jednotlivce na trhu 

práce. Makroekonomie naopak studuje vzájemný vztah trhu práce a ostatních trhů 

(peněţní trh, trh zboţí, zahraniční obchod). Sleduje, jak vztahy těchto trhů ovlivňují 

makroekonomické proměnné jako nezaměstnanost, výši důchodů a hrubý domácí 

produkt.  

Práce je jedním z výrobních faktorů. Nositelem je člověk, který se rozhoduje, 

zda pracovat či nikoliv. Zvaţuje hodnotu svého volného času a věcí, které by si mohl 

pořídit za vydělanou mzdu. Cena volného času je to, co člověk obětuje, čeho se vzdá, 

pokud se rozhodne mít volný čas, tedy nepracovat. Chce-li mít více volného času, 

pak ušlá mzda je jeho obětovaná příleţitost. Mzda, kterou by dostal, kdyby místo 

volného času pracoval. Mzda je tedy cenou volného času. (8)  

Trh práce je, stejně jako kaţdý jiný trh, charakterizován dvěma stranami – stranou 

nabídky a stranou poptávky. Stranu nabídky práce tvoří lidé, kteří chtějí pracovat. 

Stranu poptávky po práci tvoří zaměstnavatelé. Práce je pak předmětem směny. Kaţdá 

ze stran je ochotna při určité ceně nabízet či poptávat určité mnoţství práce.  
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Běţný člověk vnímá ale trh práce z jiného pohledu. Na stranu nabídky a poptávky 

se dívá zcela opačně. Pod pojmem poptávající si představuje uchazeče o práci 

a pod stranou nabízející vidí zaměstnavatele. Tato představa vznikla na základě 

principu, který funguje pro všechna pracovní místa. Firmy inzerují nabídky pracovních 

pozic a jednotlivé osoby si z nich vybírají vhodné pracovní příleţitosti. 

2.2 Nabídka práce 

Stranu nabídky práce tvoří lidé, kteří dávají k dispozici svoji práci za úplatu. 

Jedná se pracovníky, kteří jsou ochotni poskytnout svůj čas, energii, zkušenosti 

a schopnosti zaměstnavateli. (17)  

Nabídka práce tedy odpovídá počtu odpracovaných hodin v různých firmách 

a podnicích. Člověk se proto rozhoduje, zda výdělek získaný prací je adekvátní počtu 

hodin prací strávených a zda pro něho není lepší vyuţít ho pro volný čas. Vyplývá 

to z cíle kaţdého spotřebitele maximalizovat uţitek. Maximálního uţitku bude dosaţeno 

tehdy, kdyţ mezní uţitek dodatečné jednotky času je v obou alternativách vyuţití času 

stejný. Mezi tři hlavní faktory, které ovlivňují nabízené mnoţství hodin, které lidé chtějí 

věnovat práci, patří pracovní doba, participace pracovní cíly a imigrace. (6) 

 Pracovní doba 

Lidé mají zaměstnání s proměnlivou nebo pevnou pracovní dobou. Mnoţství hodin,  

které za svůj ţivot člověk odpracuje, má moţnost ovlivnit. Rozhodnutí studovat, odejít 

dříve do důchodu nebo pracovat jen na částečný úvazek, mnoţství celkových 

odpracovaných hodin sniţuje. Zvyšují je naopak hodiny odpracované jako přivýdělek 

po práci nebo druhé zaměstnání. 

 Participace pracovní síly 

V posledních desetiletích se projevil silný příliv ţenské pracovní síly. Od roku 1950 

se podíl ţen více neţ dvojnásobil. Vysvětlením mohou být rostoucí reálné mzdy, 

které ţenám zaměstnání zatraktivnily. Dalším ekonomickým důvodem můţe být fakt, 

ţe příjem ţeny se stal nutností, protoţe na úhradu vysokých nákladů na domácnost 

si rodina s jedním příjmem nevystačí. Změnily se také pohledy ţen na role matky 

a ţivot samoţivitelky.  
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 Imigrace 

Imigrace je proces, při němţ se na území státu usazují obyvatelé přicházející 

ze zahraničí. Přicházejí z ekonomických, politických či náboţenských důvodů. Mnoho 

obyvatel z chudých zemí odchází s vidinou zbohatnutí, lepšího pracovního uplatnění, 

dosaţení lepší ţivotní úrovně či vzdělání. Přistěhovalců, kteří se stěhují do rozvinutých 

zemí právě kvůli těmto důvodům se počítají po celém světě na milióny. 

Asi nejznámějším příkladem jsou Spojené státy americké, země, která vznikla právě 

díky přistěhovalcům.  

Nabídky na trhu práce jsou dále ovlivňovány působením substitučního 

a důchodového efektu. 

1) Substituční efekt 

Při vyšší mzdě nabízí člověk více práce. Kaţdá hodina práce přináší vyšší výdělek, 

který můţe spotřebitel pouţít k získání většího počtu výrobků a sluţeb, a to vede 

k tendenci pracovat déle na úkor volného času. Jedná se tedy o nahrazování volného 

času prací.  

2) Důchodový efekt 

Vyšší mzda způsobuje, ţe člověk nabízí méně práce. Je jiţ v situaci, ţe má tolik peněz 

nebo takovou výši mzdy, kdy volný čas má jiţ vyšší hodnotu. Růst mzdy tedy vede 

k nahrazování práce volným časem. (8) 

Substituční a důchodový efekt působí proti sobě, nikoli však stejnoměrně. Růst 

mzdy člověka motivuje k tomu, aby více pracoval a vydělal si více peněz (substituční 

efekt), ale zároveň si bude chtít také uţívat volného času (důchodový efekt). Substituční 

efekt převládá při niţších mzdách, při vysokých mzdách začíná převládat důchodový 

efekt. Na otázku, který efekt je silnější, neexistuje jednoznačná odpověď. To způsobuje, 

ţe křivka nabídky práce je individuální a v určité části zpět zakřivená, jak je znázorněno 

v následujícím grafu 1. Pracovník při vyšší mzdě nejprve preferuje práci před volným 

časem, ale pokud se jeho mzda zvýší nad určitou úroveň (bod B) snaţí se počet hodin 

omezit. 
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Graf 1: Nabídka práce (37)  

 

2.2.1 Poptávka po práci 

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

úrovních mzdové sazby. Firma poptává takové mnoţství práce, při němţ se příjem 

z mezního produktu vyrovná mezním nákladům na práci (MFCL), tedy mzdě (w). 

Poptávku tedy značně ovlivňuje produktivita práce (ta je ovlivněna kvalifikací práce, 

mnoţstvím a kvalitou kooperujících faktorů, technologií a managementem). (6)  

Poptávka po práci, je jako všechny poptávky po výrobních faktorech, odvozena 

z poptávky po finálních statcích, které byly vyrobeny pomocí práce. Následující Graf 2 

znázorňuje křivku poptávky po práci odvozenou z křivky příjmu z mezního produktu. 

Příjem z mezního produktu práce (MRPL) je násobkem mezního fyzického produktu 

práce (MPPL) a ceny produktu (P). Bod A označuje místo průniku mezních nákladů 

a příjmů z mezního produktu práce. Kolmicí na osu L zjistíme, ţe daná firma bude 

při mzdové sazbě wA poptávat mnoţství práce LA. 
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Graf 2: Poptávka po práci (27)  

 

2.2.2 Rovnováha na trhu práce 

Rovnováha na trhu práce vzniká vyrovnáním nabídky a poptávky po práci. Bod 

střetu křivek nabídky a poptávky po práci je označován jako rovnováţná mzdová sazba. 

Jedná se o mzdovou sazbu, při níţ se rovná mnoţství nabízené práce a mnoţství práce 

poptávané. Tato situace však můţe vzniknout jen na dokonale konkurenčním trhu. Proto 

ve skutečnosti rovnováha nikdy nenastane. Graf 3 ukazuje, ţe na nedokonale 

konkurenčním trhu vznikají situace, kdy je práce nedostatek nebo přebytek. 

 

Nedokonalosti na straně nabídky práce způsobují např. platové stupnice, omezení 

pracovní doby, působení odborů, regulační aktivity vlády a také strukturální 

w 

L 

SL 

DL 

WE 

W1 

W2 

 

C 

A 

D 

B 

E 

W- mzdová sazba 

L- mnoţství práce 

E- bod rovnováhy 

 

AB- nedostatek práce  

        při mzdové sazbě w1 

 

CD- přebytek práce 

        při mzdové sazbě w2  

Graf 3: Rovnováha na trhu práce (8) 
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různorodost pracovních trhů, tzn. ţe trhy jednotlivých profesí nejsou vzájemně 

konkurenční. Za příčiny nedokonalostí na straně poptávky se povaţují právní předpisy 

nebo kolektivní smlouvy. (8) 

 

2.3 Nezaměstnanost 

V historii i v současné době představuje nezaměstnanost jeden z nejsledovanějších 

a nejdiskutovanějších jevů v trţním hospodářství. Nezaměstnanost je projevem poruch 

na trhu práce. Za feudalismu pracovali všichni. Také nevolníci měli přístup k půdě 

a potřebným nástrojům, aby mohli pracovat. Ve starověku vykonávali většinu práce 

otroci, se kterými se dalo hojně obchodovat. Centrálně řízené ekonomiky, jako 

v bývalém Sovětském svazu, obvykle poskytovaly práci kaţdému občanovi, a to i za 

cenu přezaměstnanosti. V ČSSR existovala pracovní povinnost a nepracující člověk byl 

trestaný za příţivnictví a soudy řešily případy trestání osob "soustavně se vyhýbajících 

poctivé práci". (43)  

Dnes ţijeme v 21. století a nezaměstnanost vnímáme jako kaţdodenně zmiňované 

téma. Zaměstnaní lidé se často bojí o svá místa, protoţe mnozí z nezaměstnaných 

se řadí právě mezi ty, jenţ ztratili práci nedobrovolně, ze dne na den, bez vlastního 

přičinění.  

Nezaměstnaní spolu se zaměstnanými tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstva  

neboli pracovní sílu země. V ekonomii se za nezaměstnané povaţují osoby 

v produktivním věku, které splňují dvě podmínky: 

1) nemají placené zaměstnání ani příjem za sebezaměstnání, jsou dočasně uvolněny 

z práce a očekávají, ţe budou znovu zaměstnány; 

2) aktivně hledají práce a jsou ochotny do práce nastoupit. (1) 

Za zaměstnané se povaţují osoby, které vykonávají placenou práci, včetně osob 

na dovolené, nemocenské nebo ve stávce. Do pracovní síly se nezapočítávají lidé, 

kteří hledání práce vzdali nebo pracovat nechtějí. Jedná se např. o ţeny v domácnosti, 

invalidní osoby nebo starobní důchodce.   
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2.4 Měření nezaměstnanosti 

Statistiky nezaměstnanosti patří mezi nejlépe zpracovaná národohospodářská data. 

Jsou sbírána a vyhodnocována pro jednotlivá období, věkové skupiny, kategorizovány 

podle vzdělání apod.  

Údaje pro měření mohou být získávány různými metodami. Jednou z nich jsou 

údaje poskytovány úřady práce (Ministerstvem práce a sociálních věcí), které evidují 

uchazeče o zaměstnání. Jedná se o tzv. registrovanou nezaměstnanost, u které se míra 

nezaměstnanosti vyjadřuje ukazatelem        u =  
UL

U


   

u: míra nezaměstnaností 

U: počet zaevidovaných uchazečů o práce 

L: lidé, kteří pracují 

L+U: ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Druhým způsobem počítání míry nezaměstnanosti se zabývá Český statistický 

úřad, který provádí tzv. Výběrové šetření pracovních sil dle metodiky ILO 

(International Labour Organization). Do výběrového šetření spadají všichni, kdo 

v posledních třech měsících vůbec nic neodpracovali. Obě míry nezaměstnanosti se 

od sebe liší. Je to způsobeno tím, ţe registrovaní nezaměstnaní na úřadu práce 

si přivydělává tzv. prací „na černo“. V ČR je míra nezaměstnanosti měřená Českým 

statistickým úřadem o cca 1,5 – 2 % niţší neţ vykazuje Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. (8) 

 

Přirozená míra nezaměstnanosti 

Za přirozenou míru nezaměstnanosti se povaţuje nejniţší dlouhodobě udrţitelná 

míra nezaměstnanosti odpovídající potenciálnímu produktu. Její výše je pro kaţdou 

ekonomiku jiná a nelze ani říci, ţe by tato míra byla ţádoucí. V přirozené míře není 

zahrnuta cyklická nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v ekonomice kolísá díky 

hospodářským cyklům okolo přirozené míry nezaměstnanosti, např. v recesi je míra 

nezaměstnanosti vyšší, neţ je přirozená míra nezaměstnanosti. (3)  
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Dlouhodobý vývoj přirozené míry nezaměstnanosti (tzn. vývoj frikční 

a strukturální nezaměstnanosti) má v rozvinutých ekonomikách rostoucí trend. Tento 

růst způsobují:  

 silné regulační zásahy vlády, tzn. vysoké sociální dávky (podpora 

v nezaměstnanosti), které mohou demotivovat nezaměstnané k hledání práce 

nebo rekvalifikaci. Také vysoká minimální mzda můţe zvýšit nezaměstnanost 

mezi nekvalifikovanou pracovní silou, dále téţ i vysoké zdanění příjmů,  

 sociálně psychologické faktory, které omezují dojíţdění či stěhování za prací 

např. vztah k prostředí, bydlení rodičů s dětmi, 

 dynamické strukturální změny v posledních desetiletích a demografické změny 

zesilují frikční nezaměstnanost. Tato nezaměstnanost je vyšší u mladých lidí 

a ţen. Trendem je, ţe se stále zvyšuje podíl těchto skupin na ekonomicky 

aktivním obyvatelstvu a tím roste i frikční nezaměstnanost, 

 dlouhodobě nezaměstnání, kteří ztrácejí postupem času svoji kvalifikaci, 

hledají práci obtíţněji a stávají se strukturálně nezaměstnanými. Tito 

nezaměstnaní si mohou najít nelegální příjmy a přestat hledat práci. (2) 

 

2.5 Druhy a příčiny nezaměstnanosti 

Podle příčin vzniku rozlišujeme čtyři druhy nezaměstnanosti: 

 frikční, 

 strukturální, 

 cyklickou  

 sezónní. 

Frikční nezaměstnanost vzniká při neustálému pohybu osob mezi pracovními 

místy a regiony. Existovala by i ve stavu plné zaměstnanosti, protoţe na trhu práce 

je vţdy určitý pohyb. Přicházejí absolventi škol nebo ţeny po mateřské dovolené. 

Důvodem vzniku této nezaměstnanosti bývá většinou lepší nabídka práce, proto bývá 

frikční nezaměstnanost chápána jako dobrovolná nezaměstnanost a označována 

za normální či fluktuační. (6) 
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Její délka je poměrně krátká, pohybuje v období do tří měsíců a jedná se jen o čas, 

který potřebuje k vyhledání nového zaměstnání. Tento druh nezaměstnanosti je součástí 

standardního ekonomického procesu a zároveň přispívá k rozmístění pracovních sil 

do všech různých oblastí, odvětví, podniků a organizací na trhu. (4) 

Strukturální nezaměstnanost vzniká nesouladem mezi nabídkou a poptávkou 

po pracovnících v určitém odvětví či výrobě. Nerovnováha u jednotlivých povolání je 

tedy způsobena tím, ţe určité oblasti se rozvíjejí, zatímco jiné upadají. (8) 

Útlum v odvětví způsobí situaci, kdy nezaměstnaní musí hledat práci v jiných 

oborech, které však vyţadují jinou kvalifikaci. Typickým příkladem je těţební průmysl. 

Poptávka po práci horníků stále klesá a se svým vzděláním najdou jen stěţí uplatnění. 

Jako řešení se můţe nabízet rekvalifikace nebo ochota se za prací odstěhovat.  

Mezi strukturální nezaměstnanost se také řadí nezaměstnanost technologická. 

Jedná se propouštění pracovních sil v důsledku technického a technologického pokroku, 

který nahrazuje ţivou práci. Hospodářský růst předpokládá, ţe se pracovní síla 

přizpůsobí pracovním místům. Ve skutečnosti to však nefunguje, protoţe lidé jsou málo 

flexibilní, vázáni na rodinu a neochotni se dále vzdělávat. Pro odstranění strukturální 

nezaměstnanosti je rozhodující vést politiku zaměstnanosti směrem k flexibilnímu 

mzdovému systému, pomoct při začleňování osob na pracovní místa, podporovat 

zvýšení mobility pracovníků nebo poskytovat mzdové dotace zaměstnavatelům. (4) 

Cyklická nezaměstnanost se projevuje nejčastěji v období hospodářského 

poklesu. Souvisí s poklesem agregátní poptávky v ekonomice. V části hospodářského 

cyklu, kdy ekonomika směřuje ke dnu, je celková poptávka po práci nízká, výdaje 

se sniţují a propouští se téměř všude. V důsledku cyklické nezaměstnanosti můţe nastat 

sníţení fondu pracovní doby. Jedná se o opatření, které zabraňuje hromadnému 

propouštění. (1) 

Cyklickou nezaměstnanost můţeme zaznamenat rovněţ v období růstu 

ekonomiky. Populace se stále zvětšuje a práci hledají i cizinci a imigranti. Jestliţe 

ekonomika neroste alespoň tak rychle jako pracovní síla, dojde ke vzniku cyklické 

nezaměstnanosti. (7) 
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Sezónní nezaměstnanost bývá krátkodobou, postihuje specifická odvětví 

v určitých časových obdobích. Sezónní výkyvy v zaměstnanosti jsou zapříčiněny  

zpravidla počasím, jeţ brání ve výrobě, těţbě, zemědělství, lesnictví, rybolovy a dalším 

navazujících zpracovatelských odvětvím. Naopak klesá, pokud v jistých obdobích 

nabídka práce prudce stoupne, např. studenti si hledají na letní měsíce krátkodobé 

brigády. 

V zahraničí jsou přijímány nástroje na podporu celoročních prací, většinou 

ve stavebnictví. Úřady práce vyplácejí za jistých podmínek část mzdy lidem, kteří by 

ztratili v určitém ročním období práci. Výhodou je, ţe práce je přerušená jen tak dlouho, 

dokud si to ţádají povětrnostní podmínky, lidé mají jistotu pracovního místa 

a zaměstnavatel si udrţí pracovní kolektiv. Dalším opatřením proti sezónní 

nezaměstnanosti jsou příspěvky zaměstnavatelům od úřadu práce na ochranné oděvy 

nebo na nákup přístrojů a zařízení pro práci v zimě. Mohou mít podobu přímých 

příspěvků z nákupní ceny či úhrady úroků z půjčky. (4) 

 

2.6 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

Nezaměstnanost můţe být vnímána jako soupeření velkého počtu zájemců o příliš 

málo pracovních míst. Otázkou, kterou se zabývají ekonomové uţ spoustu desetiletí, 

zůstává, proč se poptávka nepřizpůsobuje nabídce. Z principu fungování trhu přece 

vyplývá, ţe při určité ceně dochází k vyrovnání počtu nabízejících a poptávajících. 

Ve snaze najít odpověď se ekonomové zaměřili na mikroekonomické základy 

pracovního trhu. Zatím neexistuje ţádné všeobecně přijímané vysvětlení 

nezaměstnanosti, ale většina analytiků se přiklání k názoru, ţe souvisí s nepruţností 

mezd. (6) 

Proč jsou mzdy nepruţné a proč způsobují nezaměstnanost, objasní následující 

text věnovaný rozdělení nezaměstnanosti na dobrovolnou a nedobrovolnou. 

2.6.1 Dobrovolná nezaměstnanost 

Dobrovolná nezaměstnanost je výsledkem toho, ţe lidé dávají při stávajících 

reálných mzdových sazbách přednost volnému času před prací. Mohou být také frikčně 

nezaměstnaní, tzn. přestoţe mají pracovní nabídky, hledají jiné pracovní místo, 
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např. lépe placené. Kdyby byl trh práce dokonale konkurenční, trh by utvářel rovnováhu 

a vzniklá nezaměstnanost by byla pouze dobrovolná. Nezaměstnaní by tvořili tu část 

obyvatelstva, která chce pracovat, ale jen za vyšší mzdu, neţ je trhem stanovena 

a upřednostňují volný čas.  

 

 

Graf 4: Dobrovolná nezaměstnanost (39)  

 

2.6.2 Nedobrovolná nezaměstnanost 

J. M. Keynes vyvrátil teorii o dobrovolné nezaměstnanosti a vysvětlil, proč vzniká 

nedobrovolná nezaměstnanost, při které kvalifikovaní pracovníci nemohou najít 

zaměstnání při stávající reálné mzdové sazbě. Zjistil, ţe mzdy nejsou dokonale pruţné, 

nepřizpůsobují se dostatečně rychle, ale mají spíše tendenci reagovat jen částečně 

a zpoţděně. Jestliţe jsou mzdy nepruţné, nestačí se vyrovnat nabízené a poptávané 

mnoţství práce a vzniká nedobrovolná nezaměstnanost.  

Grafické znázornění 5 ukazuje situaci, kdy by měla mzdová sazba po šoku 

klesnout z W** na hodnotu W*. Jsou-li ale mzdy nepruţné, neklesnou a na pracovním 

trhu se udrţí vyšší mzdová sazba W**. Nyní se o práci bude ucházet více lidí, neţ kolik 

bude k dispozici pracovních míst. Při mzdové sazbě W** bude nabízet svou práce 

mnoţství pracovníků odpovídající hodnotě v bodě F, zatímco pracovníci, které firmy 

budou chtít najmout, se nachází v bodě D. Je-li nabídka vyšší neţ poptávka, vznikne 

W- mzda 

W*- rovnováţná mzda 

L- práce (v osobách) 

L*- pracovní síla  

SL- nabídka práce 

DL- poptávka po práce 

AE- zaměstnanost 

EB- dobrovolná nezaměstnanost 
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přebytek pracovníků. Nezaměstnaní v objemu úsečky DF patří mezi nedobrovolně 

nezaměstnané. (6) 

 

Graf 5: Nedobrovolná nezaměstnanost (39)  

 

Můţe nastat také opačný případ, pokud mzdová sazba bude pod trţní úrovní. 

Na trhu by nastala situace, kdy bude nedostatek pracovníků, a zaměstnavatelé budou 

mít problém najít dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. 

2.6.3 Příčiny nepružnosti mezd 

Nedobrovolná nezaměstnanost je tedy způsobena nepruţnými mzdami, které 

nejsou schopny pohotově reagovat na ekonomické šoky, aby vyčistily trh práce. Proč 

jsou mzdy nepruţné nám napoví charakter trhu. Je tedy třeba rozlišovat mezi aukčním 

trhem a administrativně regulovaným trhem.  

Na aukčním trhu se ceny přizpůsobují velice pruţně nabídce a poptávce, 

aby vyčistily trhy. Takovými aukčními trhy jsou zejména komoditní burzy a burzy 

cenných papírů. Avšak většina statků se prodává na administrativně regulovaných 

trzích. Také firmy administrativně regulují mzdy a platy. Stanoví fixní mzdové 

stupnice, které jsou stanoveny na určitou dobu dopředu, takţe není moţné, aby se rychle 

přizpůsobily novým podmínkám na trhu.  

Další příčinou mohou být také silné odbory. Například pod hrozbou stávek mohou 

odbory při vyjednávání se zaměstnavateli vyjednat vyšší mzdy nad úrovní mzdy 

      W 

 

 

     W** 

       W* 

 W- mzda 

W*- rovnováţná mzda 

W**- vyšší neţ rovnováţná mzda 

L- práce (v osobách) 

L*- pracovní síla  

SL- nabídka práce 

DL- poptávka po práci 

CD- zaměstnaní 

DF- nedobrovolně nezaměstnaní 
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rovnováţné. Takto sjednané mzdy jsou stanoveny smluvně na určitou dobu během, 

které se neupravují podle přebytečné nabídky či poptávky.  

Příčinou můţe být také zákon o minimální mzdě. Jestliţe tento zákon stanoví 

minimální mzdu nad úrovní, která by vyrovnala nabídku a poptávku po práci, vytváří 

se přebytečná poptávka neboli nezaměstnanost.  

Další příčinou mohou být také tzv. efektivnostní mzdy. Jedná se o vyšší mzdy, 

které jsou nad rovnováţnou úrovní, aby zaměstnavatelé zvýšily motivaci a produktivitu 

práce zaměstnanců. Vyšší mzdy odradí pracovníky od hledání jiné práce a také přilákají 

kvalifikovanější zaměstnance. (39)  

 

2.7 Důsledky nezaměstnanosti 

Vysoká nezaměstnanost trápí společnost i hospodářství. Hospodářství ztrácí cenné 

zdroje a ve společnosti klesají příjmy. Nízký výkon hospodářství navíc ovlivňuje 

emoce, postoje lidí a jejich rodinný ţivot. (6) 

2.7.1 Ekonomické důsledky 

Nedostatečná poptávka po domácích statcích a sluţbách způsobuje sniţování 

výroby, coţ dále vede ve firmách ke sniţování stavu zaměstnanosti z důvodu 

nadbytečnosti. Dochází tak ke ztrátě agregátního produktu, protoţe ekonomika ztrácí 

zboţí a sluţby, které mohl propuštěný člověk vyrobit. Ke ztrátě produktu dochází, 

jestliţe je skutečná míra nezaměstnanosti vyšší neţ přirozená míra nezaměstnanosti. 

Tento mechanizmus popisuje tzv. Okonův zákon. Říká, ţe pokles reálného produktu 

vzhledem ke svému potencionálu o 2 - 3 % zvýší nezaměstnanost o 1 % nad přirozenou 

míru. Okunův zákon tedy popisuje vztah mezi trhem zboţí a sluţeb a trhem práce. (3) 

Mezi další důsledky se řadí znehodnocení lidského kapitálu, jenţ představuje 

vzdělání, nabyté dovednosti a schopnosti člověka. Dlouhodobá nezaměstnanost přispívá 

ke ztrátě těchto vlastností a sniţuje hodnotu lidského kapitálu. 

Negativní dopad na ekonomiku mají náklady na boj proti nezaměstnanosti 

představující vynaloţené prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti, sociální dávky 

i příspěvky vlády na tvorbu nových pracovních míst, coţ zatěţuje státní rozpočet.  
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2.7.2 Sociální důsledky 

Hlavně dlouhodobá nedobrovolná nezaměstnanost vede ke zhoršování fyzického 

i psychického zdraví. Důsledkem nezaměstnanosti můţe být ztráta sebeúcty 

a důstojnosti. Dlouhodobá nezaměstnanost přispívá k vyššímu výskytu alkoholizmu, 

výskytu srdečních chorob a sebevraţd. Nezaměstnanost také dopadá na psychický stav 

všech členů rodiny. U některých jedinců můţe být nezaměstnanost spojena 

s kriminalitou. Jestliţe si nemohou vydělat peníze legálním způsobem, pokusí si je 

získat jiným moţným způsobem.  

2.8 Inflace a nezaměstnanost 

Inflace je ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny, neboli 

sníţení kupní síly peněz. Cenová hladina vyjadřuje vztah mezi celkovým mnoţstvím 

peněz a celkovým objemem statků a sluţeb, které jsou za ně směňovány. Pojmem 

inflace nebo deflace je označována nerovnováha v tomto vztahu. Růst nebo pokles 

cenové hladiny ovlivňuje řada faktorů. Na mnoţství peněz má velký vliv rozhodování 

centrální banky, mnoţství zboţí a sluţeb je ovlivňováno trţními silami a produkčními 

schopnostmi hospodářství. Dá se říci, ţe tyto dva vlivy působí protichůdně. (5) 

Phlillipsova křivka 

Důkaz, ţe existuje závislost mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti podal 

v roce 1958 novozélandský ekonom působící v Londýně A. W. Phillips. Historie 

a postupný vývoj Phillipsovy křivky potvrzují zájem o tento model. Představa, ţe byl 

nalezen funkční vztah mezi inflací a nezaměstnaností, který stačí vhodným způsobem 

ve správnou chvíli pouţít, se ukázala časem za příliš optimistickou. Křivka si proto 

vyţádala mnoho modifikací.  

Z krátkodobého hlediska je moţná substituce nezaměstnanosti u a inflace π, má 

klasický klesající tvar. Dlouhodobě je však Phillipsova křivka vertikálou na úrovni 

přirozené míry nezaměstnanosti un. Jak znázorňují grafy 6a a 6b. 
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Graf 6: Krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka (3) 

 

Čím je Phillipsova křivka strmější, tím je sníţení nezaměstnanosti u vykoupeno 

vyšší inflací π a naopak.
 
Jak vidíme v grafu č. 7a a 7b.  

 

Graf 7: Phillipsova křivka s různým sklonem (3) 

 

Krátkodobá Phillipsova křivka 

Průběh křivky ovlivňuje adaptivní očekávání. Znamená to, ţe lidé vycházejí 

z dřívějších zkušeností a přizpůsobují tomu své současné chování, tzn., byla-li 

v minulosti míra inflace např. 5  %, budou s ní ekonomické subjekty počítat. Firmy tuto 

míru inflace zabudují do cen, zaměstnanci budou poţadovat zvýšení mezd, vláda zvýší 

důchody a sociální příspěvky a banky přizpůsobí této očekávané míře inflace nominální 

úrokové sazby. Graf 8 ukazuje následky toho, ţe všechny subjekty s touto pěti procentní 

mírou inflace počítají- stane se setrvačnou. Na kaţdé úrovni nezaměstnanosti je nyní 

míra inflace o 5 % vyšší neţ jsou na PC1. V krátkém období pak platí vztah mezi inflací 

a nezaměstnaností. Sníţí-li se nezaměstnanost z 5 % na 3 %, bude pokles kompenzován 

zvýšením míry inflace ze 7 % na 9 %. 

a) b) 

a) 
b) 
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Graf 8: Krátkodobá Phlillipsova křivka se setrvačnou inflací (3) 

 

Dlouhodobá Phillipsova křivka 

V dlouhém období, se na rozdíl od krátkého, setkáme s racionálním očekáváním 

a akcelerovanou inflací. Začalo být kritizováno adaptivní očekávání s tím, ţe se 

orientuje jen na minulost a nebere ohled na racionální úvahy lidí, které je zaloţeno 

na znalosti a vyhodnocení všech dostupných informací o tom, jak se bude 

pravděpodobně situace vyvíjet v budoucnu. 

Graf 9 nastiňuje reakci, chce-li sníţit vláda nezaměstnanost pod přirozenou míru 

nezaměstnanosti a podpoří agregátní poptávku.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Dlouhodobá Phillipsova křivka s akcelerovanou inflací (3) 

Výsledkem bude dočasné sníţení nezaměstnanosti na úroveň u1. Zároveň se ale 

také zvýší inflace. Posuneme se po křivce PC1 doleva nahoru z E1 do bodu A. Kdyţ se 

vrátí nezaměstnanost k přirozené míře, bude dosaţeno nové rovnováhy (E2, E3) vţdy 

na vyšší úrovni inflace (10 %, 15 %).  

LRPC: dlouhodobá Phillipsova 

křivka 

PC: krátkodobá Phillipsova křivka  

π: inflace 

u: nezaměstnanost 

un: přirozená míra nezaměstnanosti 

 

LPC: dlouhodobá Phillipsova křivka 

PC: krátkodobá Phillipsova křivka  

π: inflace 

u: nezaměstnanost 

un: přirozená míra nezaměstnanosti 
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3 Analýza současného stavu 

Aktuální hospodářská situace je povaţovaná za krizovou. Témata hospodářské 

krize jsou diskutována vládou, medii i veřejností jiţ několik měsíců. Kaţdý den 

se objevují nové zprávy o vývoji, dopadech a opatřeních, které s sebou krize přináší. 

Nejčastějšími důsledky krize jsou zmiňovány úbytky zakázek a propouštění 

zaměstnanců firem. Finanční problémy také způsobují kolísání kurzů akcií 

a nedostupnost úvěrů.  

Výsledkem dlouhotrvajícího nepříznivého období jsou nejistota a obavy. Firmy 

se bojí o svou existenci a lidé o práci. Nezaměstnanost stoupá a kaţdá nová čísla jsou 

stále vyšší. Následující kapitola bude věnována analýze současného stavu 

nezaměstnanosti a jejího vývoje v posledních letech. Pozornost bude soustředěna 

na nezaměstnanost na území Evropské unie, České republiky a okresu Nový Jičín. 

3.1 Nezaměstnanost v Evropské unii 

Růst míry nezaměstnanosti je v současné době pociťován v kaţdém členském 

státě Evropské unie. Tempo zvýšení se sice mezi jednotlivými zeměmi značně liší, 

za příčinu však můţeme povaţovat hromadně dopady současné hospodářské krize 

v Evropě. 

Graf 10, znázorňující míru nezaměstnanosti ve vybraných zemích EU na konci 

roku 2009, ukazuje postavení ČR ve vztahu k ostatním zemím EU. Výsledky statistik 

ČR jsou niţší neţ naměřené hodnoty Evropské unie jako celku. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Míra nezaměstnanosti v EU v roce 2009  (15) 
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Míra nezaměstnanosti v evropských zemích kaţdým měsícem neustále mírně 

stupá. Ze statistik Eurostatu vyplývá, ţe v prosinci 2009 míra nezaměstnanosti v EU 

činila 9,6 %, v eurozóně pak rovných 10 %. Procentuálnímu vyjádření odpovídá 

23 miliónům nezaměstnaných v Unii a 15,7 miliónu lidí bez práce v 16-ti zemích 

platících eurem. V meziročním srovnání je zřetelný nárůst, kdy na konci roku 2008 

dosahovala míra nezaměstnanosti 7,6 %. Současná míra nezaměstnanosti za 27 

členských zemí EU je tak nejvyšší od ledna 2000. (14)   

Následující tabulka 1 uvádí srovnání míry nezaměstnanost v EU naměřené 

v prosinci 2008 a 2009. Pro zřetelnější srovnání jsou údaje znázorněny v grafu 11.  

 

Země 2008 2009  Země 2008 2009 

Nizozemí 2,8 4  Finsko 6,9 8,8 

Rakousko 4,2 5,4  Polsko  7 8,9 

Kypr 4 6,1  Švédsko   7 8,9 

Lucembursko 5,3 6,2  Řecko   7,9 9,7 

Slovinsko 4,2 6,8  Francie   8,5 10 

Malta 6 7,2  Portugalsko  8,1 10,4 

Rumunsko 5,9 7,2  Maďarsko   8,5 10,7 

Dánsko 4,1 7,4  Irsko   8,3 13,3 

Německo 7,1 7,5  Slovensko   9,3 13,6 

Velká Británie 6,5 7,8  Litva   8,2 14,6 

Bulharsko 5,4 7,9  Estonsko   7,7 15,2 

ČR 4,7 8  Španělsko   14,8 19,5 

Belgie 7,1 8,2  Lotyšsko   11,3 22,8 

Itálie 7 8,5     

Tab. 1: Nezaměstnanost v EU (20)

Z uvedených dat vyplývá, ţe na konci loňského roku byla nejniţší nezaměstnanost 

v Nizozemí (4,0 %) a Rakousku (5,4 %). Nejhorší situace naopak panuje v Lotyšsku, 

kde nezaměstnanost dosahuje 22,8 %. Nepříznivá situace je také ve Španělsku, kde 

hledá práci 19,5 % lidí. Nezaměstnanost v České republice je dvanáctá nejniţší (8,0 %).  

Nejniţší nárůst míry nezaměstnanosti ze všech členských zemí EU zaznamenalo 

Německo. Za posledních 12 měsíců se zvýšila pouze o 0,4 % (ze 7,1 % na 7,5 %). 

Následuje Lucembursko (z 5,3 % na 6,2 %) a Belgie (ze 7,1 % na 8,2 %). Naopak 

nejvíce vzrostala míra nezaměstnanosti v Pobaltských zemích. Nejvíce v Lotyšsku 

(z 11,3 % na 22,8 %), v Estonsku (z 7,7 % na 15,2 %) a Litvě (z 8,2 % na 14,6 %).  

V České republice se za posledních 12 měsíců míra nezaměstnanosti (dle metodiky 
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Eurostatu) zvýšila o 3,3 %. Pro porovnání vývoje v jednotlivých zemích EU v pětiletém 

období je umístěn graf v příloze 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V reakci na hospodářskou krizi začala výrazně stoupat míra nezaměstnanosti 

mladistvých (15 – 24 let). Na konci roku 2009 uţ činila 21 %. Největší problém najít 

práci mají mladiství ve Španělsku, kde je nezaměstnaných dokonce 44,5 % mladých 

lidí. Nejméně mladých bez práce je v Nizozemí (7,6 %).  

Důleţitou roli hraje vzdělání. Lepší výchozí pozici na trhu práce mají 

vysokoškoláci neţ středoškoláci. Velmi ţádané jsou především jazykové a počítačové 

znalosti. Určitou výhodou mohou být pro mladí lidé zkušenosti z pobytu v zahraničí, 

velmi pozitivně se rovněţ hodnotí získaná praxe při studiu. (20) 

Data zveřejněná Evropským statistickým úřadem (Eurostat) ukázala, 

ţe nezaměstnanost ţen v Evropské unii je nyní poprvé za desítku let niţší neţ u muţů. 

Zlom nastal podle statistiků vlivem dopadů současné hospodářské krize. Její vliv 

se totiţ hodně projevuje ve stavebnictví či průmyslové výrobě, které zaměstnávají 

výrazně více muţů neţ ţen. Největší rozdíl zaznamenali statistici v Estounsku. 

Nezaměstnanost na konci roku 2009 vystoupala u ţen na 11,2 %, u muţů na 19,7 %. 

(15) 

Graf 11: Vývoj nezaměstnanosti v EU 2008-2009  (20) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2    Nezaměstnanost v ČR 

V České republice je míra nezaměstnanosti zjišťovaná dvěmi způsoby. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vychází z evidence úřadů práce. Jedná se o národní 

metodiku, která slouţí zejména jako podklad pro rozhodovací a legislativní kroky 

v oblasti domácího trhu práce. Mezinárodní metodika, která vychází z definic 

Mezinárodního úřadu práce (International Labour Organisation – ILO), se pouţívá 

ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) a je vhodná především k mezinárodnímu 

srovnání. 

Problém nezaměstnanosti se začal výrazněji projevovat v České republice 

v 90. letech, neboť probíhala restrukturalizace ekonomiky a začínal vznikat soukromý 

sektor. Hranice nezaměstnanosti 5 % byla poprvé překročena v roce 1997, kdy 

na nevyrovnaný trh práce postupně přicházely silné ročníky ze sedmdesátých let. 

Probíhající útlum výrobních odvětví, nevyhovující kvalifikační struktura uchazečů 

o zaměstnání a přibývání firem s problémy s platební neschopností přispívali 

k neustálému nárůstu nezaměstnanosti. (13)  

K 31. 12. 2009 evidovaly úřady práce celkem 539 136 uchazečů o zaměstnání. 

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 vzrostl počet o 186 886 osob. Z celkového 

počtu je 527 728 dosaţitelných uchazečů o zaměstnání. Jedná se o uchazeče 

o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného 

pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku 

pro přijetí zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je jejich počet vyšší 

o 192 703 osob.  

V průběhu prosince bylo na úřadech práce nově zaevidováno 72 350 osob. 

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku přišlo o práci o 9 929 osob více. 

Z evidence úřadů práce v prosinci odešlo celkem 42 123 uchazečů, z toho 19 810 

uchazečů bylo vyřazeno bez umístění. (35) 

Ke konci prosince evidovaly úřady práce 258 112 ţen. Jejich podíl na celkovém 

počtu uchazečů činil 47,9 %. V evidenci úřadů práce bylo zapsáno 67 738 osob 

se zdravotním postiţením, coţ představuje 12,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. 

K 31. 12. 2009 bylo evidováno také 35 612 absolventů škol všech stupňů vzdělání 

a mladistvých. Ve srovnání s prosincem 2008 se jejich počet navýšil o 10 978 osob. 
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Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v prosinci 2009 úřady práce 189 497 

uchazečům o zaměstnání, coţ odpovídá pouze 35,1 % všech osob vedených v evidenci.  

 Míra registrované nezaměstnanosti vzrostla k 31. 12. 2009 na 9,2 %, od prosince 

minulého roku přitom stoupla o 3,2 %. V období posledních pěti let byla naměřena 

nejvyšší hodnota míry nezaměstnanosti v roce 2005. V následujících letech byl 

zaznamenán pokles, kdy v roce 2007 a 2008 se míra nezaměstnanosti udrţela na šesti 

procentech. Meziroční skok v roce 2009 vyhnal naměřenou míru na téměř stejnou 

hodnotu, jako na začátku sledovaného období. Graficky znázorněný vývoj míry 

nezaměstnanosti uvádí následující graf 12. (35) 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2005- 2009 (35) 

Naměřené míře nezaměstnanosti 9,2 % odpovídá ve skutečnosti 539 136 uchazečů 

o zaměstnání. Pro takto vysoký počet lidí bez zaměstnání však bylo k dispozici pouze 

30 927 volných pracovních míst. Graf 13 zobrazuje vývoj počtu uchazečů a volných 

míst v letech 2005 aţ 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Počet uchazečů o zaměstnání a počet volných míst v letech 2005-2009 (35) 
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 Z grafu je zřejmé, ţe ve sledovaném období se počet uchazečů vyvíjel v opačném 

trendu neţ počet volných míst. V prvních letech sledovaného období klesal počet 

uchazečů a počet volných míst rostl. Rok 2007 se stal zlomovým a trend vývoje obou 

ukazatelů se obrátil. K 31. 12. 2007 evidovaly úřady práce celkem 354 878 uchazečů 

a 141 066 volných pracovních míst. V meziročním srovnání s rokem 2006 se evidence 

sníţila o 93 667 osob a vzrostla o 47 641 míst. V roce 2008 se počet uchazečů 

v evidenci zvýšil, ale pouze o 31 951 osob. Počet míst se naopak sníţil o 49 877. V roce 

2009 byl zaznamenán velký nárůst nezaměstnaných o 186 886 osob, počet míst razantně 

poklesl o 60 262 míst na pouhých 30 927 volných pracovních míst. 

Následující graf 14 ukazuje, jak se vyvíjel počet nezaměstnaných připadajících 

na jedno volné pracovní místo v letech 2005 aţ 2009.   

 

 

Graf 14: Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu nezaměstnaných na jedno volné místo (2005- 2009)  

(40) 

(v  %) 
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Míra nezaměstnanosti po mírném klesání po dobu čtyř let vystoupala během 

posledních měsíců na stejnou úroveň jako na počátku sledovaného období. Vývoj 

křivky zobrazující počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo během roku 

2005 kopíruje trend míry nezaměstnanosti, v následujících letech strmě klesá. 

Z počátečního stavu, kdy na jedno místo připadalo přibliţně 11 nezaměstnaných, klesly 

hodnoty v roce 2008 aţ k počtu dvou osob na jedno pracovní místo. V závěru roku 2008 

se však nezaměstnanosti začala opět zvyšovat a s ní také počet osob ţádajících o práci. 

Období krize způsobilo, ţe i kdyţ se míra nezaměstnanosti nachází na stejné úrovni 

jako v roce 2005, počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo se strmě zvyšuje. 

V prosinci 2009 připadalo v průměru 17,4 uchazeče na jedno volné pracovní místo. 

Nejvyšší počet osob na jedno volné pracovní místo byl hlášen v okresech 

Prostějov (87,9) Jihlava (75,6), Teplice (74,0), Děčín (71,9) a Znojmo (65,4). Pro osoby 

se zdravotním postiţením (OZP) evidovaly úřady práce ke konci měsíce 1 771 volných 

pracovních míst, na jedno volné pracovní místo tedy připadalo 38,2 OZP. Volných 

pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 011 a na jedno volné 

místo připadalo 8,9 uchazečů této kategorie. (35)   

 Mapu okresů ČR na následujícím obrázku znázorňuje míru nezaměstnanosti 

v jednotlivých oblastech k 31. prosinci 2009. 

 

  

 

 

Graf 15: Míra nezaměstnanosti v okresech ČR k 31. 12. 2009 (35) 
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Míra nezaměstnanosti v ČR k 31. 12. 2009 byla naměřena 9,2 %. Nezaměstnanost 

vyšší neţ republikový průměr vykázalo 50 okresů. Nejvyšší byla naměřena v okresech 

Jeseník (16,9 %), Most (16,4 %), Hodonín (15,9 %), Bruntál a Znojmo (oba 15,4 %), 

Děčín (15,0 %), Šumperk (14,6 %) a Karviná (14,4 %). Nejniţší míra nezaměstnanosti 

byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha (3,7 %), Praha–západ 

(4,0 %) a Mladá Boleslav (4,7 %).  

3.3 Nezaměstnanost v okrese Nový Jičín 

Okres Nový Jičín se nachází v Moravskoslezském kraji. Na rozloze 882 km² ţije 

v 53 obcích 152 506 obyvatel. Hustota zalidnění je 173 obyvatel na 1 km
2
, přičemţ 

v severozápadní části okresu je niţší, jelikoţ toto území je pokryto z větší části 

zemědělskými plochami a lesy. 

V rámci kraje sousedí na severozápadě s okresem Opava, na severu s okresem 

Ostrava-město a na severovýchodě s okresem Frýdek-Místek. Dále pak na jihu sousedí 

s okresem Vsetín Zlínského kraje a západě s okresy Přerov a Olomouc Olomouckého 

kraje. Pro lepší orientaci je v příloze 3 umístěna mapa okresů ČR. Do 1. ledna 2007 

patřily k území okresu také obce Klimkovice, Olbramice, Vřesina a Zbyslavice, 

které nyní spadají do správního území okresu Ostrava-město. 

Okres Nový Jičín je průmyslově zemědělským územím. Průmyslová výroba 

je soustředěna do městských center. Postupně se budují také průmyslové zóny 

na okrajích měst, kde se zvyšuje vlastnický podíl zahraničních firem. Větší města 

a průmyslová centra se nacházejí převáţně v jihovýchodní části okresu, kde je i hustota 

obyvatelstva vyšší. Hospodářská struktura se vyznačuje převaţující specializací 

na strojírenský průmysl a elektrotechnickou výrobu. Z dalších odvětví je významná 

výroba pryţových a plastových výrobků. Zemědělství má k dispozici 60 130 ha 

zemědělské půdy, coţ činní 65,5 % z celkové rozlohy okresu. Z minulosti se dochovaly 

a hospodářským účelům dosud slouţí rozsáhlé rybníkářské soustavy. K dosud funkčním 

rybníkům postupně přibyla také řada nových vodních nádrţí s víceúčelovým vyuţitím. 

Na území okresu se také nacházejí bohaté zásoby surovin. Mezi významná loţiska patří 

vápenec, štěrkopísky, stavební kámen, cihlářské hlíny a horniny pro výrobu cementu, 

které se vyuţívají pro výrobu stavebních hmot. (12) 

../../../KardacinskyM/wiki/Okres_Opava
../../../KardacinskyM/wiki/Okres_Ostrava-m%25C4%259Bsto
../../../KardacinskyM/wiki/Okres_Ostrava-m%25C4%259Bsto
../../../KardacinskyM/wiki/Okres_Fr%25C3%25BDdek-M%25C3%25ADstek
../../../KardacinskyM/wiki/Okres_Vset%25C3%25ADn
../../../KardacinskyM/wiki/Zl%25C3%25ADnsk%25C3%25BD_kraj
../../../KardacinskyM/wiki/Okres_P%25C5%2599erov
../../../KardacinskyM/wiki/Okres_Olomouc
../../../KardacinskyM/wiki/Olomouck%25C3%25BD_kraj
../../../KardacinskyM/wiki/Olomouck%25C3%25BD_kraj
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Strategická poloha okresu je umocněna infrastrukturou celostátního 

i mezinárodního významu, jako jsou dálnice z Brna do Ostravy, ţelezniční 

vysokorychlostní tratě a přenosové energetické sítě. Letecký provoz je zajištěn na letišti 

v Mošnově.  

Okres tvoří 53 obcí, z toho 2 městyse a 9 měst. Počtem obyvatel největší je město 

Nový Jičín, které je zároveň okresním městem. Je známé především pravidelným 

čtvercovým náměstím s podloubím a historickým renesančním domem Stará pošta, 

Ţerotínským zámkem a bohatou česko-německou historií. Historické jádro města bylo 

označeno za městskou památkovou rezervaci a v roce 2001 byl vyhlášen Nový Jičín 

Historickým městem roku. Město se můţe také pochlubit sídly známých firem 

Tonak, a. s. a Autopal, s. r. o. 
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3.4 Zaměstnanost  

Na základě dotazníkového šetření jsou kaţdoročně oslovováni zaměstnavatelé, 

kteří sdělují informace o volných pracovních místech, je zjišťován počet zaměstnanců 

v daném období, jejich skladba a plánované organizační změny. Zjištěné údaje v letech 

2005 aţ 2009 byly uspořádány do následující tabulky. 

 

Ukazatel  
stav k 31.12. 

2005 2006 2007 2008 2009 
1
 

Zaměstnavatelé všech 

velikostních kategorií 2 982 2 956 2 824 2 872 * 

z toho - zaměstnavatelé se 

stavem 26 a více osob 
276 283 290 307 291 

- zaměstnavatelé se 

stavem do 25 osob 2706 2 673 2 534 2 565 * 

Zaměstnanci u firem všech 

velikostních kategorií 48 885 50 299 51 569 50 397 * 

   z toho - zaměstnanci u 

firem se stavem 26 a více 

osob 36 757 38 020 39 643 38 566 33 237 

- zaměstnanci u 

firem se stavem do 25 osob 12 128 12 279 11 926 11 831 * 

Osoby vykonávající 

samostatně výdělečnou 

činnost 11 366 10 694 10 915 11 219 11 182 

Tab. 2: Vývoj počtu zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (34) 

Celkový počet zaměstnavatelů ve sledovaném období nezaznamenal ţádné 

razantní změny. Vývoj měl mírně klesavou tendenci (s výjimkou roku 2008, v němţ byl 

zaznamenán mírný nárůst), kdy k 31. 12. 2008 byl zaznamenán počet 2 872 

zaměstnavatelů, tedy o 110 niţší, neţ ke konci roku 2005. Přičemţ 90 % 

zaměstnavatelů zaměstnává pouze do 25 osob. Novela zákona o nemocenském 

pojištění, platná od ledna 2009, způsobila, ţe úřad práce není schopen evidovat počet 

zaměstnavatelů této kategorie i v dalších letech.  Jediným ukazatelem v roce 2009 zůstal 

                                                 
1 V souvislosti s novelou zákona o nemocenském pojištění nevede OSSZ od ledna roku 2009 přehled 

o vývoji počtu malých organizací a jejich pojištěnců (do 25 zaměstnanců). Sleduje tyto údaje za všechny 

zaměstnavatelské subjekty podle počtu pojistných vztahů a navíc podle sídla zaměstnavatele nikoli podle 

pracoviště. Úřady práce, které údaje z OSSZ o malých firmách pravidelně získávaly a vyuţívaly pro 

výpočet celkové zaměstnanosti v daném okrese, nejsou dále schopny pokračovat ve sledovaných 

časových řadách a mohou vyuţívat pouze interní údaje z monitoringu zaměstnavatelů s počtem 26 a více 

osob. 
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počet zaměstnavatelů se stavem 26 a více osob, který se o 16 zaměstnavatelů sníţil.   

Zaměstnavatelů ubývalo, počet zaměstnávaných osob však byl zaznamenáván v kaţdém 

dalším roce stále více. Zlom nastal v roce 2008, jehoţ výsledkem byl meziroční pokles 

o 1 172 zaměstnanců na počet 50 397 osob, přestoţe zaměstnavatelů ve stejném období 

přibylo. Téměř 80 % všech zaměstnanců pracuje ve firmách se 26-ti a více osobami, 

proto i menší pokles zaměstnavatelů této kategorie způsobí větší nárůst 

nezaměstnaných. V roce 2009 způsobil zánik 16 zaměstnavatelů úbytek pracovních 

příleţitostí pro 5 329 osob. 

 Počet osob vykonávající samostatně výdělečnou činnost se ve sledovaném 

období pohyboval kolem 11-ti tisíc. Největší pokles nastal v roce 2007, kdy meziroční 

rozdíl činil 672 osob. V následujících letech docházelo k mírnému nárůstu aţ na počet 

11 182 OSVČ evidovaných v prosinci 2009. V porovnání s údaji zjištěnými v roce 2006 

vykonávalo samostatně výdělečnou činnost v okrese Nový Jičín o 184 osob méně.  

3.5 Volná pracovní místa  

V průběhu roku 2009 pokračovalo sniţování nabídky volných pracovních míst, 

které mělo svůj počátek jiţ v roce 2008.  Situace byla způsobena hospodářskou krizí 

a rozsáhlým propouštěním. Moţnost uplatnění na trhu práce postupně klesala 

aţ na 36 % počtu nabízených volných míst v prosinci 2009 vůči srovnatelnému období 

předchozího roku. Vývoj počtu volných míst ve sledovaném období zachycuje 

tabulka 3. 

Počet k  31.12. 
VM pro mladistvé a 

absolventy škol 

VM pro osoby se zdravotním 

postižením 
VM celkem 

2005 52 15 562 

2006 161 27 1 539 

2007 181 23 1 674 

2008 39 11 744 

2009 26 11 266 

Tab. 3: Vývoj počtu volných pracovních míst v evidenci ÚP (34) 

 

Za zmínku stojí také vývoj počtu volných míst v evidenci v průběhu jednotlivých 

let. Pro lepší srovnání je průběh znázorněn graficky, kdy kaţdá křivka odpovídá 

příslušnému roku ve sledovaném období. 
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Graf 16: Vývoj počtu evidovaných volných míst letech 2005 – 2009 (34) 

 

Poměrně stabilní vývoj počtu volných pracovních míst v roce 2005 vystřídal 

v následujícím roce prudký nárůst. V roce 2006 přibylo v nabídce úřadů práce 885 

pracovních příleţitostí. Vzestup v roce 2007 se zastavil srpnu, kdy úřad práce evidoval 

dva tisíce volných míst. Do prosince však počet stačil klesnout o 6 %. Rok 2008 byl 

ve znamení extrémů. Nárůst v první polovině roku vyvrcholil v srpnu pokořením 

maxima z roku 2007. Uchazeči o práci si mohli v této době vybírat z 2 128 nabízených 

míst. Během následujícího měsíce byl zaznamenán propad, rozdíl činil 29 %, 

jemuţ odpovídá pokles o 616 míst. Do konce roku se počet evidovaných míst propadl 

aţ na 744 míst. Od srpna se tedy výběr z volných míst zúţil o 65 %. V únoru 2009 

se zastavil klesající trend a evidence na úřadu práce se mírně rozšířila. Křivka 

znázorňující rok 2009 je mírně kolísavá pod hranicí 400 míst. Neustálé propouštění 

způsobené hospodářskou krizí a zimní období dohnali evidenci k historickému minimu 

266 míst.  

Některá volná pracovní místa jsou evidovaná dlouhodobě. Způsoben je tento stav 

především kvůli nedostatku některých profesí s poţadavkem na vzdělání základní 

a vyučen, kde vzhledem k poţadavkům na pracovní dobu, praxi, dojíţdění apod. není 
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odpovídající zájem uchazečů v evidenci úřadu práce. Mnohá volná místa jsou vedena 

dlouhodobě i z důvodu časté fluktuace pracovních sil v daných profesích.  

Z údajů v tabulce 4 vyplývá, ţe počet uchazečů připadajících na jedno volné místo 

se v okrese Nový Jičín, v Moravskoslezském kraji a České republice velmi liší.  

 

Počet uchazečů na 1 volné místo 

Stav k 31.12. 
Okres 

Moravskoslezský kraj 
Česká 

Nový Jičín republika 

2005 17,4 29,2 9,8 

2006 5,1 10,8 4,8 

2007 3,1 6,2 2,5 

2008 7,4 6,5 3,9 

2009 38,6 29,2 17,4 

Tab. 4: Počet uchazečů na 1 volné místo v letech 2005-2009 (34) 

 Počet uchazečů připadajících na jednu pracovní pozici v okrese byl k 31.12.2009 

více neţ pětkrát vyšší ve srovnání s koncem roku 2008. Na  jedno volné pracovní místo 

připadalo 39 uchazečů o zaměstnání.  

3.6 Nezaměstnanost 

Na konci roku 2009 vzrostla míra nezaměstnanosti v České republice na 9,2 %. 

Okres Nový Jičín se umístil v ţebříčku míry nezaměstnanosti s hodnotou 13 % 

na patnáctém místě. (32) 

V následující tabulce je zachycen vývoj nezaměstnanosti v období posledních pěti 

let na území okresu, Moravskoslezského kraje a České republiky. 

Vývoj míry nezaměstnanosti v % 

Stav k 31.12. 
okres 

Moravskoslezský kraj 
Česká  

Nový Jičín   republika 

2005 10,9 14,2 8,9 

2006 8,8 12,6 7,7 

2007 6,2 9,6 6 

2008 6,6 8,5 6 

2009 13 12,1 9,2 

Tab. 5: Vývoj míry nezaměstnanosti (34) 
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Meziročně došlo k navýšení ve všech třech územních oblastech. V okrese Nový 

Jičín se hodnota zvýšila o 6,4 % a míra nezaměstnanosti 13 % znamená návrat 

aţ k podzimu 2004, kdy byla na současné úrovni.  

Ve sledovaném období se po celou dobu nezaměstnanost v okrese pohybovala 

v niţších hodnotách neţ v kraji, aţ na konci roku 2009 ji převýšila téměř o jedno 

procento. V letech 2007 a 2008 se míra nezaměstnanosti v okrese dostala dokonce 

k republikovému průměru. V kraji přitom panovala míra o 2-3 % vyšší. V grafu 17 

je moţno porovnat vývoj míry nezaměstnanosti v období let 1990 aţ 2009 z pohledu 

okresu Nový Jičín, Moravskoslezského kraje i České republiky.   
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Graf 17: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31.12. 1990 – 2009  (34) 

 

Míra nezaměstnanosti v posledních letech prudce stoupá. Jedná se o důsledek 

hospodářské krize, která se v České republice začala projevovat. Firmy začaly 

hromadně propouštět nejen v automobilovém průmyslu, který se řadí mezi 

nejohroţenější. Nejčastějším důvodem společnosti uvádějí úbytek zakázek. Úřady práce 

zaznamenávají kaţdý měsíc větší počet uchazečů, kterým však nemá téměř 

co nabídnout.  

V prosinci 2009 bylo propouštění z důvodu světové krize vyhodnoceno. 

Celostátně bylo zrušeno 15 500 pracovních míst. Z toho 2 139 propuštěných 

zaměstnanců pracujících v Moravskoslezském kraji. Nejvíce osob musely propustit 
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Tatra, a.s. (1389), Visteon-Autopal, s.r.o (550) a Brano Group, a.s. (400). Všechny tři 

společnosti spadají do odvětví automobilového průmyslu a dopravy, přičemţ Tatra, a.s. 

a Visteon-Autopal, s.r.o sídlí v okrese Nový Jičín. (41) 

 Nezaměstnanost v okrese Nový Jičín je moţné také sledovat z pohledu 

jednotlivých detašovaných pracovišť Úřadu práce v Novém Jičíně, která se nacházejí 

v Bílovci, Kopřivnici, Frenštátu pod Radhoštěm a v Odrách (viz graf 18). 
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Graf  18: Počet evidovaných uchazečů v letech 2005 - 2009 (33) 

 

 Ve sledovaném období se na úřad práce hlásil největší počet uchazečů 

z Novojičínska. Na konci roku 2009 se razantně zvýšila nezaměstnanost ve všech 

místech, nejvíce však v Kopřivnici, čímţ se počet evidovaných uchazečů o práci 

vyšplhal k téměř stejnému číslu jako na Novojičínsku. Nárůst v Kopřivnicku o 127 % 

a na Novojičínsku o 161 % způsobilo jiţ zmiňované propouštění ve společnostech 

Visteon-Autopal, s.r.o. a Tatra, a.s. Nejméně uchazečů naopak ţádalo o práci v oblasti 

Frenštátska, kde se počet evidovaných drţel aţ do roku 2009 pod hranicí tisíce 

uchazečů. 
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3.6.1 Nezaměstnanost podle věku 

Nezaměstnanost postihuje lidi v kaţdém věku. V určitých letech je však nalezení 

práce sloţitější. Jedná se především o mladé lidi a starší generaci. Nejpočetnější 

věkovou skupinou zůstává jiţ dlouho kategorie od 50 do 59 let, přestoţe v posledních 

letech byl zaznamenán mírný pokles (viz graf 19). Občanům ve věku nad 50 let, 

je věnována zvýšená péče při hledání zaměstnání a je na ně pamatováno i v rámci 

dotačních programů vyhlašovaných kaţdoročně úřadem práce. V posledních letech 

nejvíce narůstá evidence uchazečů ve věkové kategorii 20 aţ 24 let. Nejmenší počet 

ţadatelů o práci je ve věku do 19 let a starších 60 let. V první kategorii přitom patří 

13 % uchazečů do věku mladistvých. (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  19: Podíl věkových kategorií na celk. počtu uchazečů o zaměstnání v letech 2005-2009 (34)           

 Průměrný věk uchazečů o práci se během sledovaného období výrazně nezměnil. 

Pohybuje se kolem hranice čtyřiceti let. Pouze v roce 2007 došlo k mírnému nárůstu, 

který způsobilo vysoké navýšení počtu uchazečů ve věkové kategorii 50 aţ 59 let 

zmírněné poklesem v ostatních věkových skupinách.  

 

Průměrný věk 

stav k 31.12. 

2005 2006 2007 2008 2009 

39,0 40,1 42,1 40,7 40,3 

Tab. 6: Průměrný věk v okrese Nový Jičín (33) 
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3.6.2 Nezaměstnanost podle vzdělání 

Statistiky ukazují, ţe hladina nezaměstnanosti klesá v závislosti na dosaţeném 

vzdělání člověka. Pravdou také je, ţe se dnes vysoce cení dovednosti. Dobrých 

řemeslníků je velmi málo a proto jejich pracovní vytíţení často převyšuje časové 

moţnosti.  

Mezi nezaměstnané nejčastěji patří lidé se středním vzděláním. Do této kategorie 

spadá několik úrovní středního vzdělání. Největším podílem jsou zastoupeni uchazeči 

s odborným vyučením a uchazeči, kteří získali úplné střední odborné vzdělání 

s maturitou. Druhou nejpočetnější skupinu uchazečů činí lidé se základním vzděláním. 

Vývoj počtu evidovaných uchazečů o práci jednotlivých kategorií za období  posledních 

pěti let ukazuje tabulka 7. 

Vzdělanostní struktura 
Stav k 31.12. 

2005 2006 2007 2008 2009 

 Bez vzdělání 14 12 8 8 7 

 Neúplné zákl.vzděl. 8 4 2 7 7 

 Zákl.vzděl.+pr.škola 2788 2260 1589 1664 2568 

 Střední vzdělání celk. 6631 5292 3424 3544 7261 

    -niţší střední 12 13 7 6 5 

    -niţší stř.odborné 270 205 140 188 347 

    -střed. odbor.(vyuč.) 4260 3356 2147 2203 4694 

    -stř.bez mat.a vyuč. 81 57 49 40 77 

    -ÚSV 287 230 138 137 223 

    -ÚSO vyuč. s mat. 407 326 238 213 512 

    -ÚSO s mat.bez vyuč 1314 1105 705 757 1403 

 Vyšší odborné 45 45 25 28 48 

 Bakalářské 40 45 27 35 56 

 Vysokoškolské 224 232 163 216 322 

 Doktorské(věd.výchova)   10 1 6 2 9 

Tab. 7: Nezaměstnanost podle vzdělání v letech 2005-2009  (33) 

V většině kategoriích byl na konci roku 2009 zaznamenán více neţ stoprocentní 

nárůst ţadatelů o práci. Uchazečů se středním odborným vzděláním přibylo v porovnání 

s předchozím rokem o 113 %, přičemţ práci hledalo 4 694 osob s tímto vzděláním, 

coţ odpovídá 65 % všech osob se středním vzděláním. Osoby se základním vzděláním 

tvoří s počtem 2 568 osob druhou nejpočetnější skupinu. Nejvyšší nárůst procentuálně 
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zaznamenala evidence u osob s doktorským titulem. Jejich počet vzrostl ze dvou 

na devět uchazečů. 

Srovnáním údajů z roku 2005 a 2009 je zřetelné, ţe hodnoty jsou přibliţné. 

Od roku 2005 byl zaznamenán pokles počtu uchazečů, který však byl během jednoho 

roku téměř zpět dorovnán nebo v některých kategoriích vzdělání dokonce překonán.   

Koláčový graf 20 znázorňuje podíly osob jednotlivých kategorií vzdělanostní 

struktury. Polovina uchazečů se řadí mezi osoby se středním odporným vzděláním 

(bez maturity). Čtvrtinu zabírají osoby se základním vzděláním. O zbývající část plochy 

grafu se dělí uchazeči se středním odborným vzděláním s maturitou, s vysokoškolským 

vzděláním, úplným středním vzděláním a bez vzdělání, které však tvoří s podílem 0,1 % 

zanedbatelnou část.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  20: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání  (34) 

Nabídla volných míst úřadu práce zdaleka nepokrývá poptávku po práci. Srovnání 

počtu volných míst podle vzdělání nabízí následující tabulka 8. Razantní sníţení počtu 

evidovaných volných míst nastalo v roce 2008, které pokračovalo také v následujícím 

období. Pro vyučené uchazeče se sníţila nabídka pracovních příleţitostí v roce 2009 

v porovnáním se stejným období roku 2007 o 87 %. Počet míst s poţadujícím 

vzděláním zakončeným maturitou zůstal téměř neměnný.   

Vzdělání    /    Stav k 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 

- základní vzdělání 127 392 593 285 41 

- vyučen 333 952 923 344 115 

- středoškolské s maturitou 79 155 126 97 93 

- vysokoškolské 23 40 32 18 17 

Tab. 8: Volná místa podle vzdělání (34)  
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3.6.3 Nezaměstnanost podle délky evidence 

Faktory ovlivňující délku evidence uchazečů na úřadů práce jsou velmi 

individuální. Svou roli hrají nejen dosaţené vzdělání, věk, zkušenosti, zdravotní stav, 

ale také ochota učit se novým věcem, přizpůsobit se poţadavkům na pracovním trhu 

a hlavně zájem práci získat.   

V roce 2005 a 2006 byl největší počet uchazečů evidovaný více neţ 24 měsíců. 

Jejich počet se kaţdoročně sniţoval a na konci roku 2009 ve této skupině uchazečů bylo 

zaznamenáno nejméně osob ze všech kategorií. Po četném propouštění na konci roku 

2008 a během roku 2009 došlo ke zvýšení podílu uchazečů především s délkou 

evidence do tří měsíců a od  tří do šesti měsíců. Koncem roku 2009 uchazeči, kteří 

prošli největší vlnou propouštění a nepodařilo se jim najít uplatnění na trhu práce, 

postupují postupně do delších evidenčních kategorií. 

S přílivem velkého počtu nových uchazečů se sníţila průměrná délka evidence. 

Nejvyšší byla zaznamenaná v roce 2006, kdy uchazeči byli zapsáni v evidenci úřadu 

práce průměrně 716 dnů, tedy necelé dva roky. Na konci roku 2009 klesla hodnota 

tohoto ukazatele téměř o polovinu, na 372 dnů. Sníţila se také průměrná délka evidence 

vyřazených osob z úřadu práce. Na konci sledovaného období pobýval vyřazený 

uchazeč v evidenci průměrně 199 dnů, tedy přibliţně sedm měsíců. Od roku 2006, 

kdy byla zaznamenaná průměrná délka evidence vyřazených osob nejvyšší, se zkrátila 

přibliţně o pět měsíců.  

Zmiňované údaje k této problematice vycházejí z tabulky 9. 

 Doba evidence 2005 2006 2007 2008 2009 

-  do 3 měsíců 2289 1997 1686 2467 3247 

-  3-6 měsíců 1561 1211 783 1027 1993 

-  6-9 měsíců 878 637 451 414 1512 

-  9-12 měsíců 604 554 374 268 1386 

- 12-24 měsíců 1631 1155 588 484 1274 

- více neţ 24 měsíců 2797 2337 1362 862 866 

Prům. délka evid. (dny) 672 716 693 491 372 

Prům. délka vyřazených (dny) 318 361 341 229 199 

Tab. 9: Nezaměstnanost podle délky evidence v letech 2005 - 2009  (33) 
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3.6.4 Nezaměstnanost podle pohlaví 

Na analýzu nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín je moţné se zaměřit také 

z pohledu pohlaví. Z celkového počtu 10 278 uchazečů k 31.12.2009 bylo zastoupeno 

44 % ţenami. Postupný vývoj nezaměstnanosti muţů a ţen v jednotlivých letech 2005 

aţ 2009 znázorňuje následující graf 21.  
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Graf  21: Nezaměstnanost podle pohlaví v letech 2005 - 2009  (34)  

 

Počet uchazečů ţenského a muţského pohlaví v databázi úřadu práce byl 

od začátku sledovaného období téměř vyrovnaný, přesto nezaměstnanost ţen byla mírně 

vyšší. Koncem roku 2008 bylo vyšší zastoupení ţen v evidenci vystřídáno opačným 

jevem. Ustala nabídka volných míst, která obsahovala mimo jiné vysokou poptávku 

firem z automobilového průmyslu, tedy muţských pracovních pozic. Naopak začalo 

docházet k propouštění velkého počtu zaměstnanců právě těchto firem, která bude 

zřejmě ještě pokračovat i v příštích měsících.  

3.6.5 Nezaměstnanost problémových skupin 

Zvláštní pozornost si zaslouţí také nezaměstnanost lidí, kteří se z určitých důvodů 

při uplatňování na trhu práce potýkají s většími problémy neţ ostatní uchazeči. Ztíţené 

podmínky při hledání práce mají především lidé se zdravotním postiţením a absolventi 

škol. Tabulka 10 zachycuje údaje z roku 2005 aţ 2009 u těchto dvou skupin uchazečů.  
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Stav k  Zdravotně postižení Absolventi a mladiství Uchazečů 

celkem 31.12. Absolutně % Absolutně % 

2005 1 490  15,3 652 6,7 9 760 

2006 1 330 16,9 544 6,9 7 891 

2007 1 071 20,4 308 5,9 5 244 

2008 1 099 19,9 388 7,0 5 522 

2009 1 306 12,7 411 4,0 10 278 

Tab. 10: Nezaměstnanost zdravotně postižených a absolventů v letech 2005-2009 (34) 

Zdravotně postiţení se podílejí na celkovém počtu uchazečů více neţ absolventi 

a mladiství. Postupným ubýváním celkového počtu uchazečů v letech 2005 aţ 2007 

bylo způsobeno, ţe podíl zdravotně postiţených vzrostl aţ na 20 %. Opětovné přibývání 

uchazečů o práci v evidenci vyvolané příchodem hospodářské krize v následujících 

letech mělo za následek, ţe procentní zastoupení této problémové skupiny se výrazně 

sníţilo, přestoţe počet lidí se zdravotním postiţením v evidenci úřadu práce přibylo. 

Podíl absolventů a mladistvých se na konci roku 2005 byl zastoupen 6,7 %. 

Přestoţe počet absolventů v databázi úřadu práce meziročně klesal, jejich podíl vzrostl, 

stejně jako v případě zdravotně postiţených. Průběh nezaměstnanosti absolventů 

ve sledovaném období let 2005 aţ 2009 znázorňuje graf 22. Největší nárůst ţadatelů byl 

kaţdoročně zaznamenáván v měsíci září, kdy ţáci přestávají být studenty škol a musí se, 

pokud nenastoupí do zaměstnání, přihlásit na úřad práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  22: Počet absolventů v evidenci ÚP v letech 2005-2009  (34) 
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Na nezaměstnanost absolventů škol a mladistvých po splnění povinné školní 

docházky lze také nahlíţet z pohledu stupně dosaţeného vzdělání (viz tab. 11).  

Stupeň 

vzdělání  

k 30.9.2005 k 30.9.2006 k 30.9.2007 k 30.9.2008 k 30.9.2009 

absolutně  

(ţeny) % 
absolutně  

(ţeny) % 
absolutně  

(ţeny) % 
absolutně  

(ţeny) % 
absolutně  

(ţeny) % 

Bez vzdělání  5           

(4) 
0,6 

1            

(1) 
0,1 

  1       

(0) 
0,2 

  1       

(0) 
0,2 

  0             

(0) 
- 

Základní 

vzdělání 
 49         

(26)  
6 

 55          

(26) 
7,3 

 54     

(22) 
11,6 

 54     

(22) 
11,6 

50           

(24) 
11,8 

Střední 

odborné  
 335        

(148) 
41,4 

 261       

(102) 
34,6 

  131     

(58) 
28,2 

 131     

(58) 
28,2 

151          

(54) 
35,8 

(SOU+OU+OŠ) 

Střední 

odborné s 

maturitou 

(SOU+SOŠ) 

 319        

(223) 
39,4 

 315       

(206) 
41,8 

 183    

(116) 
39,4 

  183    

(116) 
39,4 

160          

(93) 
37,9 

Střední 

všeobecné 

(gymnázia) 

 30         

(21) 
3,7 

 30         

(20) 
4 

  7       

(5) 
1,5 

  7       

(5) 
1,5 

 3             

(3)        
0,7 

Vysokoškolské 
 72         

(42) 
8,9 

 92         

(70) 
12,2 

  88      

(60) 
19 

  88      

(60) 
19 

 58           

(36) 
13,7 

Celkem 
810        

(464) 
100 

 754       

(425) 
100 

 464    

(261)     
100 

464    

(261)     
100 

422         

(210)  
100 

Tab. 11: Vývoj počtu evidovaných absolventů škol a mladistvých podle stupně vzdělání  (34) 

 Z tabulky vyplývá, ţe nejpočetnější skupinou ve sledovaném období od 30. září 

2005 aţ 2009 zůstávají absolventi střední odborných škol zakončené maturitou, přestoţe 

jejich počet klesl v posledním roce na polovinu počtu uvedeném v roce 2005, přičemţ 

k 30. září 2009 tvořili podíl 38 % na počtu všech absolventů. Druhou nejpočetnější 

skupinou byla vyhodnocena kategorie absolventů středních odborných učilišť a škol 

bez maturity s podílem 36 %. Minimální počet absolventů se naopak hlásí z gymnázií, 

kdy k 30. září 2009 byli evidováni pouze tři uchazeči.  

 Číselné údaje uvedené v závorkách uvádějí počet ţen z jisté kategorie absolventů 

a mladistvých. V kategoriích základního a středního odborného vzdělání bez maturity 

tvoří většinový podíl muţi, přestoţe ţenám náleţí dosti vysoké procento podílu. 

V dalších skupinách absolventů se podíl muţů a ţen obrací a většinu absolventů těchto 

škol je ţenského pohlaví. 
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3.6.6 Cizinci za trhu práce 

Vstupem ČR do Evropské unie se otevřela moţnost volného pohybu osob, 

jenţ patří k základním čtyřem svobodám vnitřního trhu. Volný pohyb pracovníků však 

podléhá výjimkám a setkává se v některých zemích s omezeními.  

Cizinci z třetích zemí vstupují na český trh práce jako zaměstnavatelé 

i zaměstnanci. Jejich vstup je ovlivněn mnoha společenskými, hospodářskými 

a individuálními podmínkami. Jednou z moţností cizince uchycení na trhu práce, 

je uplatnění se jako odborník, o které je v zemi zájem. Kaţdý cizinec z třetí země musí 

vlastnit povolení k zaměstnání, které je třeba si vyřídit před příchodem do ČR. 

Bez pracovního povolení nelze získat práci. Povolení je navíc vţdy vydáno na konkrétní 

pracovní místo a pozici. Je tak vyloučena nejen změna místa, ale i změna pracovní 

pozice. Cizinec vţdy musí ţádat o nové pracovní povolení. Překáţku tvoří také 

jazykové bariéry a neuznané vzdělání, kterého v zemi původu dosáhl. (10)  

V posledních letech dochází vlivem trvající hospodářské krize ke sniţování počtu 

vydaných povolení k zaměstnání cizinců. Následující tabulka srovnává počet 

evidovaných cizinců pracujících v okrese Nový Jičín v časovém úseku let 2005 aţ 2009. 

 

ukazatel  
stav k 31.12. 

2005 2006 2007 2008 2009 

Platná povolení k zaměstnání 

pro cizince 
105 131 194 313 86 

Evidovaní zaměstnaní občané 

ze zemí EU/EHP a Švýcarska 
380 521 856 841 517 

Evidovaní cizinci dle § 98 písm. 

a) aţ n) 
2
 

14 19 41 55 37 

Tab. 12: Zaměstnávání cizinců, evidence občanů EU/EHP a Švýcarska (34) 

Na konci roku 2009 byla udělena povolení přibliţně pouze čtvrtině pracujících 

cizinců z třetích zemí oproti stejnému období předcházejícího roku. Výrazný úbytek byl 

                                                 

2
  § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  vymezuje, u který cizinců se nevyţaduje povolení 

k zaměstnání.  
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zaznamenán také v oblasti zaměstnávání občanů EU, EHP a Švýcarska. Jejich počet 

se během roku 2009 sníţil o více neţ 300 pracovníků.  

Během roku 2007 došlo k vysokému nárůstu evidovaných občanů EU, EHP 

a Švýcarska u profesí mechanik elektronických zařízení, nástrojaři, kovodělníci, 

zámečníci a montáţní dělníci. Důvodem bylo rozšiřování strojírenské výroby v regionu 

Nový Jičín, přičemţ z řad českých občanů byl moţno najít dostatek vhodných 

pracovníků. Ke konci roku 2008 se začala situace na trhu práce vlivem hospodářské 

krize měnit. Ve firmách zabývajících se automobilovým průmyslem docházelo 

k hromadným propouštěním a mezi prvními propuštěnými byli právě cizinci přijatí 

jak prostřednictvím agentur práce, tak cizinci zaměstnaní jako kmenoví zaměstnanci.  

Ze zemí EU/ EHP a Švýcarska pracovalo v okrese Nový Jičín na konci roku 2009 

nejvíce občanů ze Slovenské republiky (425), Polska (32), Německa (20) a Bulharska. 

Z 86 pracovních povolení vydaných do ostatních zemí patřilo téměř 80 % občanům 

z Ukrajiny, Korey a Moldávie. Občané ze zemí EU/ EHP a Švýcarska nastupují 

nejčastěji na pozice mechaniků elektrických zařízení a leteckých motorů, opravářů, 

lékařů a pomocných dělníků. Ostatní cizinci jsou zaměstnáváni převáţně do pozice 

obsluhy stacionárních strojů, technického náměstka, inţenýra výzkumu, svářeče 

nebo zedníka. (34) 

3.7 Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) zaujímá významnou úlohu 

při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Jejím cílem je účelně působit svými 

nástroji na trh práce a podporovat vytváření nových pracovních míst pro skupiny 

uchazečů, kteří obtíţně hledají zaměstnání. Prostřednictvím APZ lze rovněţ zajišťovat 

změny profesního zaměření nezaměstnaných i zaměstnanců firem v souladu 

se současnými i očekávanými poţadavky a potřebami zaměstnavatelů. 

Prostřednictvím nástrojů APZ jde především o: 

 poskytování příspěvků zaměstnavatelům při tvorbě společensky účelných 

pracovních míst (SÚPM) pro obtíţně umístitelné skupiny uchazečů,  

 zřizování pracovních míst uchazeči o zaměstnání za účelem zahájení samostatné 

výdělečné činnosti (SVČ), 
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 poskytování příspěvků na veřejně prospěšné práce (VPP),  

 zabezpečování a úhrada rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání 

v závislosti na vývoji trhu práce a v souladu s potřebami zaměstnavatelů, 

 vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových 

zaměstnanců formou investičních pobídek, 

 poskytování příspěvků formou příspěvku na zapracování a příspěvku při přechodu 

na nový podnikatelský program. 

 poskytování příspěvků zaměstnavatelům pro občany se zdravotním postiţením při 

vytvoření pracovních míst v chráněných pracovních dílnách a na chráněných 

pracovních místech. (34) 

Následující tabulka 13 zaznamenává vynaloţené finanční prostředky na politiku 

zaměstnanosti v okrese Nový Jičín. Výdaje lze také sledovat podle účelu, na který byly 

pouţity, tedy na aktivní nebo pasivní politiku zaměstnanosti.  

Poloţka 2005 2006 2007 2008 2009 

výdaje na politiku zaměst. celkem  181 969  175 356 157 318 128 314 397 150 

v tom - na aktivní politiku (APZ) 65 684  55 427 47 632 33 340 73 711 

          - na pasivní politiku (PPZ) 116 285 119 929 109 686 94 973 323 439 

podíl APZ na PZ v % 36,1 31,6 30,3 26 18,6 

Tab. 13: Výdaje na politiku zaměstnanosti (v tis. Kč) (34)
 

Nejvyšší podíl zaujímala APZ v roce 2005, kdy na podporu zaměstnanosti bylo 

vynaloţeno 36 % všech výdajů. Nejméně financí si vyţádala politika zaměstnanosti 

v roce 2008. Meziročně však výdaje vzrostly více neţ dvakrát. Rozsáhlé propouštění 

a nedostatek nových pracovních příleţitostí způsobili v roce 2009 výrazný nárůst počtu 

uchazečů v evidenci úřadu práce, který si vyţádal vyšší výdaje hlavně na pasivní 

politiku zaměstnanosti. Snaha úřadu práce podpořit vznik nebo udrţení pracovních míst 

se projevila meziročním navýšením také poloţky aktivní politiky o 121 %, na celkových 

výdajích se však podílela pouze 18,6 %. Finanční sledování prostředků na aktivní 

politiku zaměstnanosti v  roce 2009 výrazně ovlivnilo navyšování rozpočtu z fondů 

ESF, prostředky na projekt „Vzdělávejte se!“ a stále nové verze IS OKpráce. Proto je 

finanční sledování v IS OKpráce stále obtíţnější a méně přehlednější.  
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Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti vyuţívané v jednotlivých letech 

jsou pro přehlednost shrnuty do tabulky 14. Přijetím nového zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, a jeho pozdějšími úpravami vznikly v jejich struktuře změny.  

Nástroje APZ 2005 2006 2007 2008 2009 

SÚPM zřízená a vyhrazená 

zaměstnavateli 18 512 23 652 13 090 7490 13 704 

SÚPM zřízená uchazeči o 

zaměstnání - SVČ 1 632 2 545 2 309 970 2 225 

Zabezpečení odborné praxe 

absolventů škol, 
3 850 - - - - 

učilišť a získání kvalifikace 

mladistvých  1) 

Veřejně prospěšné práce 21 071 13 000 8 478 14 952 24 610 

Chráněné dílny a chráněná 

pracovní místa pro občany se ZP 5 718 7 148 8 004 4 076 4 472 

Rekvalifikace 6 663 4 994  4 359 3 837 5 463 

Překlenovací příspěvek    2) 5) 129 80 205 75 - 

Příspěvek na dopravu zaměstnanců   

2) 5) - - - - - 

Příspěvek na zapracování     2) 26 - - - - 

Příspěvky při přechodu na nový 

podnikatelský program                                     

2) 
- - - - - 

Ostatní programy podpory 

zaměstnanosti    3) 1 500 1 435  5 376 1 623 23 149 

Ostatní (semináře, expertízy apod.)    

4) 6 583 2 573 5 811 677 88 

celkem 65 684 55 427 47 632 33 340 73 711 

Tab. 14: Struktura výdajů na APZ dle jednotlivých nástrojů (v tis. Kč.)   (34)  

Pozn. k tab. 14: 

1) uplatňování tohoto nástroje ukončeno 30.9.2004 přijetím zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti  

2)   nástroje uplatňovány od 1.10.2004 přijetím zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

3)  ESF –Operační program lidské zdroje a zaměstnanost,Operační program rozvoj lidských zdrojů 

4)  včetně převodů do fondů OSS 

5)  změnou v zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  nejsou od 1.1.2009  nástroji APZ 

 

 Přijetím zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, byla ukončena moţnost čerpání 

příspěvku na zabezpečení odborné praxe pro absolventy škol, učilišť a získání 

kvalifikace mladistvých. Zároveň byla nabídka nástrojů APZ rozšířena o řadu nových, 

přičemţ příspěvek na dopravu zaměstnanců a překlenovací příspěvek byly novelou 

tohoto zákona od 1. 1. 2009 zrušeny.    
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3.7.1 Společensky účelná pracovní místa  

Společensky účelnými pracovními místy (SÚPM) se rozumí pracovní místa, 

která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce. 

Jsou zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění 

jiným způsobem, tj. zejména uchazeči, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči 

při zprostředkování zaměstnání. Společensky účelným pracovním místem je také 

pracovní místo, které si zřídí uchazeč o zaměstnání sám, zahájí-li samostatnou 

výdělečnou činnost. Finanční příspěvek lze tedy poskytnout na tři typy společensky 

účelných pracovních míst: 

1. pracovní místa, která zaměstnavatel nově zřizuje,  

2. pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu 

samostatné výdělečné  činnosti, 

3. pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče 

o zaměstnání. (31) 

 V roce 2009 se aktivní politika zaměstnanosti soustředila na poskytování 

finančních příspěvků zásadně formou projektů a dotačních programů, které byly 

zaměřeny na vybrané skupiny uchazečů o zaměstnání. Přednost před národní aktivní 

politikou zaměstnanosti měly projekty financované z prostředků ESF. Vzhledem 

k celospolečenské hospodářské situaci byla stanovena v projektech taková kritéria, která 

umoţňovala zapojení do projektů co nejširšímu počtu problémově umistitelných 

uchazečů o zaměstnání. 

 Základní kritéria úřadu práce pro podporu vzniku SÚPM:  

 potřeba trhu práce, 

 perspektivnost a dlouhodobost trvání vznikajících pracovních míst vycházející 

z kvality podnikatelského záměru, kapitálového a prostorového zajištění, 

ze zabezpečení dodávek a odbytu, rozsahu konkurence apod., 

 umístitelnost uchazečů o zaměstnání na trhu práce – osobní předpoklady, 

kvalifikace, 

 splnění podmínek stanovených v dotačních programech nebo v projektech, 

 spolupráce s úřadem práce. (34) 
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V roce 2009 bylo podáno 428 ţádostí o příspěvek a bylo uzavřeno 340 dohod. 

Znamená to, ţe 74 % ţádostí o příspěvek bylo kladně vyřízeno. Ve srovnání s minulým 

rokem došlo k poklesu, který však byl zapříčiněn nárůstem počtu ţádostí (viz tab. 15). 

V tomto roce se naplno začaly uplatňovat projekty z ESF, konkrétně se jednalo 

o projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 

Rok 
ţádosti dohody dohody v % 

APZ ESF APZ ESF APZ ESF 

2005 510   376   73,7   

2006 416   381   91,6   

2007 278   232   83,5   

2008 167 23 159 3 95,2 13 

2009 108 320 85 255 78,7 79,7 

Tab. 15: Počet žádostí a uzavřených dohod v roce 2005-2009 (34) 

Struktura vytvořených míst podle profesí zaznamenala nejvíce míst (60) 

ve sluţbách pro obyvatelstvo, 52 míst v oboru hostinská činnost a 26 míst v oboru 

nákup a prodej zboţí. Konkrétně bylo vytvořeno nejvíce pracovních místo pro  povolání 

s kvalifikací číšník, servírka, administrativní pracovnice, prodavač a kuchař. 

SÚPM – samostatně výdělečná činnost  

V  roce 2009 bylo přijato 50 ţádostí a uzavřeno 41 dohod, coţ znamená, ţe 82 % 

ţádostí bylo vyřízeno kladně. Bylo tedy podáno o 30 ţádostí více neţ v předchozím 

období (viz tab.16).  

Rok Počet žádostí Počet dohod Dohody v % 

2005 53 38 71,7 

2006 39 37 94,9 

2007 54 44 81,5 

2008 20 19 95 

2009 50 41 82 

Tab. 16: Počet žádostí a dohod o SÚPM-OSVČ v letech 2005-2009 (34) 

V roce 2008 byla procentuální úspěšnost ţadatelů o příspěvek vyšší. Způsobeno 

to bylo nezařazenou podmínkou rekvalifikačního podnikatelského kurzu, kde je ţadatel 

seznámen s podmínkami podnikání, potřebnými zákony a upozorněn na důleţité 

okolnosti s podnikáním spojené. Kurz je zakončen obhajobou podnikatelského plánu 

a prokázáním získaných znalostí. Účelem kurzu je připravit uchazeče co nejlépe 

na vstup do podnikatelské činnosti a zajistit tak co nejvyšší pravděpodobnost jeho 

úspěšnosti. 
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3.7.2 Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšné práce (VPP) jsou časově omezené práce, které vznikají 

po dohodě úřadu práce se zaměstnavatelem. Cílem je umoţnit pracovat uchazečům 

o zaměstnání, kteří se těţko uplatňují na trhu práce. V rámci APZ poskytují úřady práce 

na tuto pracovní činnost příspěvky, sniţuje se tak nezaměstnanost, uchazeči si zvýší 

příjmy a zvyšuje se také jejich šance na nové uplatnění na trhu práce, protoţe jsou 

aktivní. Většinou uchazeče zaměstnávají obce na udrţování veřejných prostranství, 

čistoty a pořádku v obci. (19) 

Počet vytvořených pracovních příleţitostí v rámci VPP je zaznamenán v tab. 17. 

Práce byly podle charakteru rozčleněny do kategorie pomocný pracovník na údrţbu 

a úklid nebo označen jako pomocný pracovník v sociálních sluţbách, který se uplatnil 

např. jako vychovatel, pečovatel nebo osobní asistent. 

Profese 2005 2006 2007 2008 2009 

Pomocný pracovník (údrţba, úklid) 389 288 227 286 340 

Pomocný pracovník v soc. sluţbách 

(vychovatel, os. asistent, pečovatel) 
11 11 5 2 2 

Celkem ÚP Nový Jičín 400 299 232 288 342 

Tab. 17: Počet pracovních míst v rámci VPP v letech 2005 - 2009 (34) 

 V roce 2009 bylo v rámci VPP vytvořeno 342 pracovních příleţitostí. Ve srovnání 

s předchozím obdobím došlo k mírnému navýšení. Důvodem je situace, která panuje 

na trhu práce, kdy přibývá nezaměstnaných, kteří dlouhodobě nemohou najít uplatnění. 

Ve sledovaném období výrazně poklesl počet míst pro pomocného pracovníka 

v sociální oblasti. Tento jev je moţné zdůvodnit dostatkem kvalifikovaných pracovníků.  

 Úřad práce Nový Jičín vynaloţil v roce 2009 celkem na vytvoření veřejně 

prospěšných prací 24,6 mil. Kč. Průměrné výdaje na jedno pracovní místo se tak 

vyšplhaly na částku 71 959 Kč. Meziročně se celkové výdaje na tento druh APZ zvýšil 

o 10 mil. Kč, kdy v roce 2008 činily celkové výdaje 14,59 mil. Kč a průměrné náklady 

na jedno vytvořené místo 50 665 Kč. (34) 
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3.7.3 Rekvalifikace 

Rekvalifikace zůstávají důleţitým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti 

a pro mnohé uchazeče jsou jedinou cestou k získání nového zaměstnání. Zákon 

o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) upravuje rekvalifikaci 

uchazečů o zaměstnání a současně umoţňuje úřadům práce zajistit rekvalifikaci i pro 

zájemce o zaměstnání, pokud jsou např. ohroţeni ztrátou zaměstnání, aniţ by byli 

vedeni v evidenci úřadu práce. Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů 

o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, pak stanoví, jakými formami vzdělávání 

se rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání uskutečňuje a jaké 

náklady spojené s rekvalifikací a v jakém rozsahu můţe úřad práce uhradit uchazeči 

o zaměstnání, který jím byl vyslán na rekvalifikaci. (9) 

Přestoţe je nyní období velmi výrazně ovlivněno hospodářskou recesí, 

je po ukončené rekvalifikaci procento úspěšnosti nalezení zaměstnání velmi vysoké. 

Tento nástroj APZ má na trhu práce velkou důleţitost a v rekvalifikacích je nutné 

pokračovat, zvyšovat a udrţovat kvalifikaci uchazečů tak, aby byli schopni pruţně 

reagovat na případné měnící se podmínky trhu práce a byli připraveni kdykoli nastoupit 

do zaměstnání. Sami uchazeči mají o zařazení do rekvalifikací zájem, protoţe si většina 

z nich uvědomuje, ţe větší šanci uspět na trhu práce má člověk, který kromě praxe můţe 

nabídnout také nové znalosti.  

Zájem přetrvává o rekvalifikaci k získání svářečského oprávnění. Nově bylo také 

v této oblasti zavedeno periodické přezkoušení z bezpečnostních předpisů, aby uchazeči 

v evidenci neztráceli kvalifikaci. Zájem neupadá ani o rozšíření řidičského oprávnění, 

o rekvalifikaci na řidiče motorových vozíků nebo pro obsluhu lesní a zahradní techniky. 

Uchazeči všech věkových kategorií mají také stále velký zájem o kurzy obsluhy 

osobního počítače. 

S výrazným zvýšením nezaměstnanosti v roce 2009 oproti přecházejícímu roku 

se velmi výrazně zvýšil také celkový počet osob zařazených do rekvalifikací. 

Ve druhém pololetí roku 2009 se naplno rozběhl projekt OP LZZ Poradenství 

a rekvalifikace (PaR), v rámci kterého byly zajišťovány všechny běţné a opakující 

se rekvalifikace. Z prostředků APZ byly pak hrazeny především rekvalifikace 

mimořádné a nahodilé.  
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V roce 2009 bylo zahájeno 125 rekvalifikací, z toho 68 bylo hrazeno v rámci 

projektu OP LZZ Poradenství a rekvalifikace (PaR). Do rekvalifikací bylo zařazeno 

celkem 772 uchazečů a zájemců o zaměstnání, 541 z nich ji absolvovalo v rámci 

projektu PaR a 11 uchazečů na rekvalifikaci z váţných důvodů nenastoupilo. 

Rekvalifikaci tak zahájilo 761 a ukončilo 647 uchazečů a zájemců, z toho bylo 18 

uchazečů zařazených do rekvalifikací zahájených v roce 2008. Podrobnější údaje 

k rekvalifikacím v letech 2005 aţ 2009 jsou uvedeny v tabulce 18. 

ukazatel 2006 2007 2008 2009 

rekvalifikace uchazečů (zájemců) o zaměstnání 

  počet účastníků rekvalifikací 
511 320 294 772 

  počet zahájených rekvalifikačních kurzů 215 146 132 125 

  náklady na rekvalifikace podle dohod (tis. Kč) 4748,3 3368,9 2 923,90 5 078,50 

  průměrná cena 1 rekvalifikace dle dohod  (Kč) 9292,2 10527,8 9 945,20 6 578,30 

  průměrná cena 1 hodiny rekvalifikace (Kč) 23,6 45,2 49,4 117 

  skutečně uhraz. náklady (tis. Kč) 4831,9 3311,2 3 344,40 5 233,60 

rekvalifikace zaměstnanců 

  počet zaměstnavatelů 9 9 13 4 

  počet dohod o rekvalifikaci zaměstnanců 12 14 35 7 

  počet zaměstnanců zařazených do rekvalifikací  17 57 115 8 

  náklady na rekval. zaměst. dle dohod  (tis. Kč) 191,4 320,4 810,2 148,4 

 prům. nákl. na rekval. 1 zaměst. dle dohod  (Kč) 11260 5620,8 7 045,20 18 544,40 

  skutečně uhrazené náklady  (tis. Kč) 180,8 299,6 609,5 122,7 

Tab. 18: Náklady rekvalifikací v letech 2006-2009  (34) 

Z 647 účastníků rekvalifikací ji úspěšně ukončilo 606 uchazečů a zájemců, 

neúspěšně 3 uchazeči. Předčasně ukončilo rekvalifikaci 38 uchazečů, z nichţ 10 

z důvodu zahájení ekonomické nebo studijní aktivity, 26 z ostatních důvodů 

a 2 uchazeči o zaměstnání předčasně ukončili kurz bez váţných důvodů. V rekvalifikaci 

pokračuje v dalším období 111 uchazečů a zájemců o zaměstnání. 

 Klesající tendenci zaznamenala cena jedné rekvalifikace. Na rozdíl od loňského 

roku, kdy průměrná cena jedné rekvalifikace činila 9 945,20 Kč, klesla cena v roce 2009 

aţ na částku 6 578,30 Kč. Pokles ceny o 34 % je důsledkem obavy z konkurence a je 

často hluboko pod trţní cenou. Průměrná cena jedné hodiny rekvalifikace uvedená 
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v tabulce za minulá období neodpovídá skutečnosti vzhledem k rozdílnému výpočtu této 

hodnoty. (34) 

 V roce 2009 bylo na ÚP v Novém Jičíně doručeno celkem 5 ţádostí o úhradu 

nákladů na rekvalifikace zaměstnanců, které zaslaly 4 firmy. Na základě kladně 

vyřízených ţádostí bylo uzavřeno celkem 8 dohod o rekvalifikaci zaměstnanců. Výše 

příspěvku se pohybovala od 94 do 100 %. 

 Výrazné sníţení počtu rekvalifikací zaměstnanců je způsobeno zapojením 

zaměstnavatelů do projektu "Vzdělávejte se!". Projekt byl zaměřen na zaměstnavatele, 

kteří v důsledku hospodářské recese museli omezit výrobu ve svých provozech, a jejich 

zaměstnance. Zájem o účast v projektu „Vzdělávejte se!“ mezi zaměstnavateli okresu 

byl velký, zejména z oblasti strojírenského a automobilového průmyslu. V první fázi 

do 30. 6. 2009 byl projekt spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), ve druhé fázi od 22.7.2009 

z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost (OP LZZ). Úřad práce v Novém Jičíně přijal v první fázi projektu 

136 ţádostí od 30 zaměstnavatelů. Byla podpořena realizace 104 vzdělávacích kurzů, 

ve kterých se do vzdělávacích aktivit zapojilo 3 222 osob a bylo vyčerpáno 

15 773 019 Kč. Ve druhé fázi projektu bylo přijato 175 ţádostí od 36 zaměstnavatelů 

a byla podpořena realizace 138 vzdělávacích kurzů pro 2 618 účastníků odborného 

rozvoje. Bylo vyčerpáno 17 519 354,86 Kč. (34) 

3.7.4 Chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa 

Zvláštní formou financování z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti 

je poskytování příspěvků zaměstnavatelům pro občany se zdravotním postiţením 

při vytvoření chráněných pracovních míst a míst v chráněných pracovních dílnách 

s částečnou úhradou jejich provozních nákladů.  

Chráněné pracovní místo (CHPM) je vytvořené zaměstnavatelem pro osobu 

se zdravotním postiţením. Chráněná pracovní dílna (CHPD) je pracoviště 

zaměstnavatele přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, kde je 

v ročním průměru zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněné pracovní 

místo i dílna musí být provozovány na základě písemné dohody s úřadem práce po dobu 
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nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Úřad práce můţe na vytvoření chráněného 

místa a dílny poskytnout příspěvek. (29) 

V roce 2009 bylo celkem vytvořeno 6 pracovních míst, z toho 2 CHPM pro osoby 

samostatně výdělečně činné a 4 místa v chráněných dílnách. Ve srovnání s předchozím 

rokem se celkový počet o jedno místo sníţil, ale v roce 2008 byla všechna místa 

vytvořena v rámci CHPD a v rámci CHPM nebylo pro zaměstnavatele ani pro OSVČ 

zřízeno ţádné místo. Nahlédnutím do tabulky 19 lze však spatřit výrazný pokles, který 

nastal ve srovnání s předchozími lety. Ve sledovaném období bylo zřízeno nejvíce 

pracovních míst v roce 2006. Z celkového počtu 33 míst zaujímalo 29 míst 

v chráněných pracovních dílnách, 3 místa byla zřízena jako CHPM pro OSVČ a jedna 

pracovní příleţitost vznikla jako CHPM pro zaměstnavatelé.   

Obor činnosti 
Počet vytvořených míst v roce 

2005 2006 2007 2008 2009 

Chráněná pracovní místa      

- OSVČ 5 3 2 0 2 

Chráněná pracovní místa 

7 1 2 0 0 -zaměstnavatelé 

Chráněné pracovní dílny 13 29 24 7 4 

Celkem 25 33 28 7 6 

Tab. 19: Počet vytvořených CHPM a míst v CHPD v letech 2005-2009  (34) 

  

Celkové náklady na vytvořená místa v roce 2009 činily 494 000,- Kč. Průměrný 

náklad na jedno vytvořené místo tedy tvořil částku 82.333,- Kč. Přestoţe v předchozím 

roce bylo zaloţeno o jedno pracovní místo více neţ v roce 2009, celkové náklady 

na vytvořená místa 340 000,- Kč v roce 2008 jsou o 154 000,- niţší. Průměrný náklad 

na jedno vytvořené místo v roce 2008 byl tedy výrazně niţší, jen 48.571,- Kč. (34) 
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3.8 Souhrn nedostatků současného stavu 

I přes zvýšený podíl realizace nástrojů APZ se nepodařilo v okrese Nový Jičín 

vlivem současné krize zabránit nárůstu míry nezaměstnanosti. Na konci roku 2008 byla 

naměřena míra nezaměstnanosti 6,6 % při počtu 5 522 uchazečů o zaměstnání. Na konci 

roku 2009 byly jiţ evidovány hodnoty 13 % a 10 278 uchazečů. Od prosince 2008 

se tedy stav uchazečů o zaměstnání zvýšil o 4 756 a míra nezaměstnanosti vzrostla 

o 6,4 %.  

Z analýzy současného stavu vyplývají následující nedostatky: 

 výrazný nárůst počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP 

 razantní meziroční úbytek hlášených volných míst,  

 vysoký počet uchazečů na jedno volné pracovní místo, 

 vysoký počet uchazečů v evidenci ÚP nad 12 měsíců, 

 hromadné propouštění velkých společností, 

 nejpočetnější věková kategorie uchazečů ve věku 50-59 let, 

 nejpočetnější skupinu členěnou podle vzdělání tvoří uchazeči se středním 

odborným vzděláním ukončené výučním listem,  

 vysoký počet uchazečů se základním vzděláním, 

 vysoký podíl absolventů se středním odborným vzděláním, 

 největší nárůst ve věkové skupině 20-24 let, 

 vysoký podíl pasivní politiky zaměstnanosti, 

 nárůst počtu uchazečů se zdravotním postiţením, 

 malý počet chráněných pracovních míst a míst v chráněných pracovních dílnách, 

 vysoké průměrné náklady na jedno místo VPP, 

 vysoké náklady na jedno vytvořené pracovní místo v rámci CHPM a CHPD. 

 předčasné ukončování rekvalifikací, 

 vyšší podíl nezaměstnaných muţů, 

 cizinci jako levná pracovní síla. 
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SWOT analýza 

Silné stránky okresu 

 Dlouhodobá tradice průmyslové výroby.  

 Existence stabilizovaných podniků v blízkém okolí.  

 Značný zájem zahraničního kapitálu o podniky v regionu.  

 Levná, kvalitní, kvalifikovaná pracovní síla.  

 Těsná blízkost letiště Mošnov umoţňující mimořádně výhodné dopravní spojení 

a napojení na vybudovanou silniční a ţelezniční síť evropského významu.  

 Poměrně příznivá věková struktura obyvatelstva vyznačující se vysokým podílem 

obyvatelstva v předproduktivním věku a poměrně silným zastoupením mladší 

a střední generace.  

 Nadprůměrná různorodost turistických zajímavostí a atraktivit poskytující 

příleţitost pro celoroční turistický a cestovní ruch.  

 Relativně dobré ţivotní prostředí, které si i přes výraznou industrializaci 

zachovává venkovský ráz.  

  

Slabé stránky okresu 

 Kumulace a koncentrace zaměstnanosti okresu do několika velkých 

zaměstnavatelských organizací a zároveň roztříštěnost sídelní struktury do velkého 

počtu obcí a měst.  

 Nedostatek průmyslových objektů a zařízení vhodných pro podnikatele, a s tím 

související nevyváţená a nerovnoměrná nabídka pracovních příleţitostí na území 

okresu, a to zejména na Odersku a Fulnecku.  

 Slabý podnikatelský potenciál menších firem vyznačující se nedostatečným 

zastoupením firem kapitálového typu.  

 Nedostatečná míra lokalizace kapitálu do nových výrob, roztříštěnost 

investorských zdrojů. 

  Mobilita obyvatel okresu za pracovními příleţitostmi je negativně ovlivňována 

omezováním dopravních spojení a je mnohdy na hranici časové únosnosti.  
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 Okres Nový Jičín z demografického hlediska patří mezi regiony s tzv. 

progresivním typem populace, tzn. s vyššími podíly perspektivního i skutečného 

pracovního potenciálu (podílu obyvatelstva v předproduktivním a poproduktivním 

věku). Vyšší podíl obyvatelstva v produktivním věku na místním trhu práce je 

činitelem, který má vliv na hodnotu míry nezaměstnanosti. (42) 

Příležitosti 

 Příchod nových zahraničních i tuzemských investorů. 

 Rozšíření průmyslových zón. 

 Zvýšení finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. 

 Opatření proti nedosaţitelným uchazečům v evidenci ÚP. 

 Vybudování obchvatu kolem města Příbor. 

 Spolupráce středních odborných škol s firmami. 

 Nabídka zahraničních pracovních příleţitostí a praxi v rámci EURES. 

 Pořádání veletrhů a burz firem pro studenty. 

 Výsledek voleb v roce 2010. 

Hrozby 

 Odchod investorů z regionu. 

 Vliv hospodářská krize. 

 Stěhování obyvatel za prací do regionu  s niţší mírou nezaměstnanosti. 

 Nestabilní politická scéna. 

 Legislativní změny nové vlády. 

 Zrušení rovné daně.  

 Zvýšení úrokové míry. 

 Zneuţívání daňových úlev a prázdnin zahraničními investory. 

 Cizinci jako levná pracovní síla. 
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4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti 

Vlivem finanční a hospodářské krize se trh práce v okrese výrazně změnil. 

Nepříznivá situace nutí zaměstnavatele ke sniţování výroby a také k postupnému 

propouštění. Situaci by mohlo zlepšit přilákání nových investorů. Okres Nový Jičín 

můţe nabídnout investorům řadu připravených pozemků a staveb, velké mnoţství 

dodavatelů i dostatek kvalifikované pracovní síly. Díky tradičním oborům zastoupených 

v regionu představuje okres Nový Jičín příleţitost k investicím zejména v oblastech 

výroby komponentů pro automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, ve výrobě 

strojů nebo zpracování plastů.  

Pro zvýšení motivaci investorů je nutno se zamyslet nad nedostatkem, který 

představuje infrastruktura. Špatný stav silnic komplikuje dopravu materiálu i zboţí, 

nedostatek rychloproudých silnic komplikuje přepravu a obyvatele obtěţuje hluk 

projíţdějících velkých aut přes obce. Velkou úlevu přineslo na podzim 2009 otevření 

dálnice D1. Zbývá vyřešit dlouholetý problém spočívající v nadměrné dopravě ve městě 

Příbor, jehoţ řešení se nabízí stavbou obchvatu. 

Problémy spojené s infrastrukturou také zatěţují všechny obyvatele, kteří musí 

dojíţdět do zaměstnání a do škol. Největším podílem se jedná o obyvatele vesnic. Spoje 

hromadné dopravy se stále mění nebo ruší, ceny jízdného rostou a hlavně ve večerních 

hodinách bývá problém někam se dopravit. Často se proto musí lidé spoléhat 

na dopravu osobními automobily, která se však prodraţí. Tyto nedostatky také přispívají 

k nezaměstnanosti, protoţe lidé si dokáţí spočítat, ţe čas a výdaje na dopravu jsou tak 

vysoké, ţe se jim vyplatí zůstat doma se sociálními dávkami.  

Na poplach je třeba bít také v případě ţivota na venkově. Zájem o zaměstnávání 

v zemědělských podnicích klesá, sniţuje se zemědělská výroba a klesá potřeba 

sezónních pracovníků. Do zaměstnání je nutno dojíţdět, lidé jsou závislí na hromadné 

dopravě, neuspokojivá je také situace v bydlení, nabídce obchodů, kulturním 

a společenském vyţití. Následkem je odchod, zejména mladé generace, do měst 

s příznivějšími podmínkami a populace venkova stárne. Je tedy třeba řešit zásadní 

problém, jak vytvořit pracovní místa na venkově, zajistit rozvoj sluţeb a zvýšit 

atraktivitu pro obyvatele i investory.  
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4.1 Investiční příležitosti 

Jednou z moţností, jak zvýšit míru zaměstnanosti, je přilákat do jiţ připravených 

průmyslových zón investory, kteří by do regionu přinesli nové pracovní příleţitosti. 

Výstavba průmyslových zón patří v současnosti k nejpouţívanějším nástrojům rozvoje 

území. Ve srovnání s jinými státy, nemá ČR se zahraničními investory ještě tolik 

zkušeností. Průmyslové zóny se většinou budují s podporou státu, kdy je potřeba 

pro příchod investora vytvořit poţadované podmínky. Aby byla zóna pro investory 

lákavá, je nezbytné investovat finanční prostředky do modernizace a rekonstrukcí 

pozemků, staveb i infrastruktury. Zvýhodňující faktory mohou představovat 

pro investory relativně levná a zkušená pracovní síla, regiony s dlouholetou 

průmyslovou tradicí nebo relativně nízké ceny pronájmu. Průmyslové zóny v okrese 

Nový Jičín, jako jedny z mála v ČR, se mohou také pochlubit dostupností a propojeností 

všech druhů dopravy. Region je protkán sítěmi ţeleznic a silnic všech kategorií. Na 

konci roku 2009 byla dokončena stavba dálnice D1, která navíc propojuje ČR 

s Polskem. Výjimečným prvkem regionu je přístup k letecké dopravě, který je zajištěn 

letištěm v Mošnově.  

4.1.1 Průmyslové zóny 

V okrese Nový Jičín se nachází řada vyuţívaných průmyslových zón, které však 

stále čekají na zaplnění celkové kapacity.  

Průmyslový park Nový Jičín  

Nový Jičín je důleţitým průmyslovým a kulturním centrem okresu. Město 

je charakteristické dlouholetou tradici zejména ve strojírenském, elekrotechnickém 

a textilním průmyslu. Ve městě jiţ několik let působí společnost Visteon (Ford Motor 

Company), která je vlastníkem společnosti Autopal. V blízkém okolí města se nachází 

působiště také dalších zahraničních společností, např. Siemens, Hayes Lemmerz, 

Semperit, Thrall Car atd. 

Průmyslový park se rozkládá na rozloze 34,3 ha. Společnost CTP Invest, s.r.o. 

vlastní 24,8 ha zasíťovaných pozemků, na nichţ stojí halová plocha o výměře 4,7 ha, 

která je k dispozici. Zbývající plochu průmyslového areálu 9,5 ha majetkem města 

Nový Jičín. Pozemek je strategicky umístěn u hlavního silničního tahu. Další významný 
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prvek tvoří mezinárodní letiště Ostrava- Mošnov nacházející se pouze 15 km od města, 

které umoţňuje rychlé a komfortní dopravní spojení. 

Průmyslový park Kopřivnice- Vlčovice 

 V okolí města Kopřivnice se rozkládá na rozloze 80 ha průmyslový park, na jehoţ 

území působí firmy zabývající se převáţně výrobou komponentů pro automobilový 

průmysl. Jedná se o společnosti: 

 DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., 

 CIREX CZ, s.r.o., 

 BROSE CZ spol. s r.o., 

 ERICH JAEGER, 

 Bang & Olufsen, s.r.o., 

 Roechling Automotive CZ, s.r.o., 

 Rieger Automotive, s.r.o. 

 Z celkové rozlohy parku stále zůstávají k dispozici volné plochy o rozlohách 

2,3 ha, 6,1 ha a 3,7 ha. Jediným vlastníkem pozemků je město Kopřivnice, které 

po koupi pozemku investorům slibuje podporu ze strany města. Pozemky jsou plně 

vybaveny veškerou technickou infrastrukturou, pro dopravu a logistiku se nabízí vyuţití 

ţeleznice a nedalekého letiště. V okruhu Kopřivnice také není nouze o spolehlivou 

a kvalifikovanou pracovní sílu. (34) 

Průmyslová zóna Ostrava – Mošnov 

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov je jedinečnou investiční příleţitosti 

pro investory, kteří mají zájem o strategickou polohu v blízkosti mezinárodního letiště 

s moţností napojení na rychlostní komunikace a ţelezniční síť. 

Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov se nachází na katastru obce Mošnov, která 

spadá do území okresu Nový Jičín, pozemky však jsou v majetku statutárního města 

Ostravy. Zóna je vzdálená 25 km jiţně od centra Ostravy a přibliţně 15 km 

od Nového Jičína. V sousedství zóny se nachází mezinárodního Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava s přístupem k pojezdové dráze se špičkovými parametry. Na místě se také 

nachází celní sluţba a bezcelní pásmo. Mošnov se tedy stal unikátním logistickým 
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centrem, který propojuje tři druhy dopravy- leteckou, ţelezniční i silniční. Silniční 

doprava je zajištěna rychlostní komunikaci R48 a dálnicí D1. Zóna leţí také v dosahu 

ostravské a regionální hromadné dopravy.  

 Průmyslová zóna se pyšní rozlohou 200 ha. Potřebná technická infrastruktura 

(voda, plyn, elektřina, digitální telefonní ústředna, kanalizace) je připravena 

v dostatečných kapacitách. V nejbliţších letech se počítá s dalším intenzivním rozvojem 

celého území v okolí letiště a průmyslové zóny. Jedná se například o výstavbu tzv. 

„Multimodálního logistického centra Mošnov“ o celkové rozloze 80 ha nebo o rozvoj 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava připravovaný Moravskoslezským krajem. Na obrázku 1 

jsou zakresleny na leteckém snímku jednotlivé části zóny. V bezprostřední blízkosti 

zóny se také nachází obchodně-podnikatelský areál o rozloze 32 ha, a administrativní 

a obchodní centrum o rozloze 20 ha, v nichţ jsou umístěny malé a střední podniky. Zde 

se nabízí moţnost pronájmu prostoru k administrativním účelům. (28) 

  

Obr. 1: Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov (28)  
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 Dnes v Mošnovské zóně pracuje téměř tisícovka lidí. Mezi významné investory 

patří Behr Ostrava, s.r.o., PLAKOR Czech, s.r.o., Cromodora Wheels, s.r.o., Free Zone 

Ostrava, a.s. nebo HB Reavis Group CZ, s.r.o. Firmy, které v Mošnově působí, mají 

v plánu další investice asi za 2,5 miliardy korun. V dubnu 2010 zahajuje v průmyslové 

zóně své působení také firma HTP. Jedná se o rusko-českou společnost, která se zabývá 

školením pilotů vrtulníku. Firma investovala v Mošnově jiţ 150 milionů korun 

a zaměstnání zde najde asi 30 lidí. (23) 

Průmyslová zóna Frenštát pod Radhoštěm – Martinská čtvrť 

Pozemek o rozloze 2,4 ha je ve vlastnictví města a nachází se v blízkosti areálu 

společnosti Siemens. V roce 2007 zde proběhla regenerace, kdy bylo nevyuţité území 

bývalých kasáren v Martinské čtvrti regenerováno na Průmyslovou zónu Martinská 

čtvrť Frenštát pod Radhoštěm.  

Průmyslová zóna Studénka 

Město Studénka je nejmladším městem okresu Nový Jičín s celkovým počtem 

10 210 obyvatel. Leţící v rovinaté oblasti přibliţně 20 km jihozápadně od Ostravy 

a 20 km severovýchodně od Nového Jičína.  

Průmyslová zóna Studénka nabízí celkem 30 ha pozemků v rovinatém 

a nezastavěném území kolem dálničního přivaděče k dálnici D1. Nachází se na okraji 

obce Studénka v katastrálním území Butovice. Strategická poloha je určena kříţení 

dvou dopravních silničních tepen a ţelezničního koridoru nadnárodního významu a také 

blízkostí mezinárodního letiště v Mošnově vzdáleného cca 8 km.  

Celá plocha průmyslové zóny je určena ve schváleném územním plánu města 

Studénka jako prostor pro skladování a výrobu. V rámci celého projektu by mohlo 

v této oblasti vzniknout 400 aţ 1000 nových pracovních míst. Průmyslovou zónu je 

moţné v budoucnosti ještě rozšířit o navazující území cca 30 ha. (16) 
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4.1.2 Vznik nových pracovních míst 

Mezi nejčetněji evidovanou profesi na úřadu práce na Novojičínsku patří povolání 

prodavače. Nadějí na sníţení počtu evidovaných s touto kvalifikací je společnost Tesco, 

která hodlá otevřít v okrese další pobočky ve Studénce a Šenově u Nového Jičína. 

Vzniknou tak nové pracovní příleţitosti zhruba pro sto deset zaměstnanců.  

Ve Studénce se také jedná o stavbě skladovacích prostor v průmyslové zóně, 

která by však měla být dokončena aţ v příštím roce 2011. Velká stavba ale přinese 

zaměstnání asi jen 20 lidem obsluhujícím automatickou linku.  

Tatra, a.s. sídlící v Kopřivnici propustila v roce 2009 téměř 1 400 zaměstnanců. 

Od začátku roku 2010 přijala společnost řadu nových zakázek a začíná nabírat 

propuštěné zaměstnance zpět. Do konce března se vrátilo do práce 90 zaměstnanců 

a dalších 150 - 200 by se podle odhadů mohlo vrátit ještě do konce roku. 

 V průmyslové zóně Mošnov v dubnu 2010 zahajuje své působení firma HTP 

zabývající se školením pilotů vrtulníku. Zaměstnání zde najde asi 30 lidí.  

Obyvatelé města Odry se mohou těšit na otevření nového obchodu Lidl, který by 

měl přinést přibliţně 10 lidem moţnost pracovního uplatnění. Další pracovní příleţitosti 

pro 10 - 20 osob vzniknou v nedalekých Tošovicích, kde se dokončuje stavba hotelu 

a sportovně-rekreačního areálu. 

V Novém Jičíně v modernizované části bývalé budovy Tonaku vzniknou špičkové 

diagnostické laboratoře. Akciová společnost P&R Lab ze zdravotnické skupiny Agel 

do opravených prostor přijme 30 - 50 zaměstnanců.  

Fulnek moţná čeká výstavba koupaliště. Objevil se investor, který předloţil městu 

neobyčejnou nabídku. Chce si od města pronajmout pozemek, na kterém postaví 

koupaliště s veškerým vybavením, následně bude provozovat areál a po patnácti letech 

předat městu koupaliště jako dar. V průběhu zmíněných patnácti let by se město mělo 

částečně podílelo na úhradě provozu koupaliště. Vše je zatím ve fázi plánů, které leţí 

v rukách zastupitelů města. (38) 

V okrese Nový Jičín by tedy mohlo vzniknout 500 – 580 pracovních příleţitostí. 

Pro přehlednost byly údaje uspořádány do následující tabulky. 
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Místo Popis Počet zaměstnanců 

Studénka Tesco 110 

  Prům. zóna- sklad (2011) 20 

      

Kopřivnice Tatra, a.s. 150 - 200 

Mošnov Prům.zóna- HTP 30 

      

Odry Lidl 10 

Tošovice Sportově-rekreační areál 10 - 20 

      

Nový Jičín Hotel 30 

  Medical- zdrav. zařízení 30 - 50 

Šenov u NJ Tesco 110 

CELKEM  500 - 580 

Tab. 20: Vznik nových pracovních míst (vlastní zpracování) 

4.1.3 Výhody a nevýhody příchodu zahraničního investora 

Zahraniční investice představují jistě pro region velkou příleţitost, která má však 

nejen výhody, ale lze vyhodnotit také řadu nevýhod. Výhodami jsou: 

 vytváření nových pracovních příleţitostí, 

 kapitálové zajištění, rozvoje infrastruktury, nové výrobní technologie, 

 umoţnění vstupu na nové trhy, 

 zpřístupnění nových manaţerských metod a zkušeností, 

 rozšíření kvalifikace a zvýšení produktivity pracovní síly, 

 růst konkurence a konkurenceschopnosti, 

 vytváření daňových přínosů na národní i místní úrovni, 

 akcelerace rozvoje kvalitních dodavatelských sluţeb, 

 aktivizace samosprávy v oblasti místního ekonomického rozvoje. 

 

Za nevýhody realizace zahraniční investice v regionu můţeme povaţovat: 

 narušení místního trhu, 

 závislost na zahraničních investorech, 

 neprovázanost na místní ekonomiky, 

 náklady na investiční pobídky, 

 moţnost náhlého odchodu, 

 averze ze strany obyvatel. (25) 
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4.2 Legislativní změny 

S příchodem nové vlády, po květnových volbách, se dočkáme řady legislativních 

změn spojených s plněním předvolebních slibů. Ve volebních kampaních se nejčastěji 

objevují hesla apelující na sníţení státního dluhu, řešení nezaměstnanosti nebo 

sociálních dávek. Zatímco pravice vyhlašuje válku lidem zneuţívající solidarity a chce 

výplatu dávek a příspěvků adresovat pouze opravdu potřebným, levice plánuje rozdávat 

plošně všem. Pravice se také chce zabývat otázkou uchazečů evidovaných na úřadu 

práce a přimět je k aktivitě prostřednictvím rekvalifikace nebo veřejných prací. Hrozbu 

představují návrhy levicových stran. Plánují zvýšení výdajů na sociální dávky 

financovat zvýšením daní, coţ odnesou nejvíce pracující lidé i podnikatelé a podle 

analytiků zvýšení daní povede také k dalšímu propouštění.  

Objevily se také návrhy na zvýšení zákonné minimální mzdy. Nezaměstnaným 

osobám se tak má zvýšit jejich motivace k hledání práce, místo setrvávání na dávkách 

sociální péče. Otázkou však zůstává, jestli tento krok zvýší motivaci zaměstnavatelů 

tyto dodatečné pracovníky najmout. Ekonomická teorie dokládá, ţe zvýšením 

minimální mzdy vzroste počet nezaměstnaných. Objem mezd totiţ zůstane stejný, 

ale průměrná mzda vzroste, tzn. stejný objem mezd, při menším počtu zaměstnanců. 

Je zřejmé, ţe omezování počtu zaměstnanců se bude týkat především lidí obtíţně 

umístitelných. Dostáváme se tímto do začarovaného kruhu, protoţe nezaměstnaní lidé 

zase budou odkázaní na sociální systém. 

Mým doporučením v této záleţitosti je pouze dobré rozváţení, komu dát 

ve volbách svůj hlas.  

4.3 Návrh na snížení nezaměstnanosti absolventů a mladistvých 

Absolventi škol tvoří jednu z rizikových skupin, která se hůře uplatňuje na trhu 

práce. Míra nezaměstnanosti je ovlivněna celkovou ekonomickou situací v zemi, 

celkovou nezaměstnaností, stavem nabídky volných pracovních míst a stavem mezi 

poptávkou a nabídkou po pracovních silách. Zároveň je ovlivněna i vzdělanostní 

a oborovou strukturou absolventů škol. Znevýhodnění absolventů škol je způsobena 

nedostatkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. Mohou 

však konkurovat při hledání pracovního místa jinými přednostmi, zejména aktuálními 
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odbornými znalostmi, znalostí cizích jazyků, počítačovými dovednostmi nebo větší 

profesní flexibilitou. Nejniţší míru nezaměstnanosti mají vysokoškoláci, dále lidé 

s maturitou, vyšší úroveň nezaměstnanosti je patrná u vyučených a nejvyšší u lidí, kteří 

mají pouze základní vzdělání.  

Pro stanovení návrhů na sníţení nezaměstnanosti absolventů a mladistvých 

je potřeba nejprve shrnout nedostatky, kterými je tato skupina charakteristická: 

 špatná volba povolání, 

 chybějící praxe, 

 neznalost cizího jazyka,  

 malé komunikační schopnosti, 

 neschopnost prosadit se na trhu práce, 

 nereálné poţadavky na pracovní zařazení, pracovní a mzdové podmínky. 

 

 Zabránit špatné volbě povolání je moţné věnováním dostatečné pozornosti jiţ 

ţákům na základní škole. Ţáci devátých tříd mají moţnost vyuţít individuálního 

poradenství k volbě povolání v IPS (Informační a poradenské středisko pro volbu 

a změnu povolání). Pro zjištění vhodného povolání zpracuje poradce s ţadatelem test 

všeobecného zájmu, test dovedností nebo analýzu individuálního potenciálu. 

IPS poskytuje také aktuální informace o síti středních a vysokých škol, studijních 

a učebních oborech v regionu i v celé ČR, informuje o moţnostech uplatnění absolventů 

jednotlivých oborů v praxi. Ke zhlédnutí nabízí krátké informativní filmy, 

které dokumentují základní pracovní činnosti jednotlivých profesí a ukázky pracovního 

prostředí. Kromě besedy k volbě povolání organizuje besedy pro absolventy 

o problematice vstupu do zaměstnání, seznámení s činností úřadu práce a moţnostech 

dalšího studia. V podzimních měsících pořádá ve spolupráci se školami "Burzu škol", 

jejímţ smyslem je získání co nejširšího mnoţství informací od zástupců škol a dalších 

vzdělávacích zařízení v regionu. IPS jako součást úřadu práce informuje také 

o moţnostech rekvalifikací a aktuálním přehledu nových pracovních míst. (30) 

 Statisticky prokazují, ţe nejmenší šanci najít práci mají absolventi ekonomických 

oborů. Důvodem jsou nejen chybějící zkušenosti, ale také skutečnost, ţe absolventů 

těchto oborů je na trhu mnoho. Úřady práce také hlásí sníţený zájem zaměstnavatelů 
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v zemědělských oborech. Naopak vysokou šanci najít pracovní uplatnění mají 

absolventi lékařských a zdravotnických oborů, ve kterých se dlouhodobě projevuje 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zájem přetrvává také o absolventy řemeslných 

oborů, přestoţe jim chybí praxe.  

Nedostatečná praxe je nejčastějším důvodem špatného uplatnění absolventů 

na trhu práce. Řešení se nabízí v lepší spolupráci škol s firmami, které by studentům 

během studia zajistily moţnost praxe a zároveň by měly moţnost vychovat 

si ze studenta svého budoucího zaměstnance. Rozhodne-li se student střední a vyšší 

odborné školy získat během studia praxi, můţe oslovit vybraného zaměstnavatele 

s ţádostí. V oborech, kde je nedostatek kvalifikovaného personálu, oslovují naopak 

s ţádostí organizace a firmy studenty. Jedná se především o zdravotnické nebo 

řemeslné, technické obory. Další moţností se nabízí pořádání burz nebo veletrhů, kde 

by se firmy prezentovaly, a studenti měli příleţitost s firmou navázat kontakt.  

Pokud chce absolvent získat pracovní praxi či stáţ, má několik moţností, jak 

si najít toho správného zaměstnavatele: 

 Oslovit zaměstnavatele přímo- kontaktovat vybranou firmu s nabídkou, 

ţivotopisem, dopisem se svou představou o praxi a případně seznamem osob, 

které mohou poskytnout reference.  

 IAESTE- Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání 

technické praxe. Její hlavní činností je organizování zahraničních odborných stáţí 

s cílem podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů 

a absolventů. 

 AIESEC- mezinárodní studentská organizace, která působí na přibliţně 800 

univerzitách a vysokých školách z téměř 100 zemích světa. Jeho hlavní náplní 

je zprostředkování zahraničních odborných stáţí. Student můţe absolvovat praxi 

v kterékoli zemi, kde AIESEC působí, záleţí vţdy na konkrétních poţadavcích 

firmy a představách studenta o praxi. 

 EURES- informační a poradenská síť nabízející veřejné sluţby zaměstnanosti 

v rámci EU, EHP a Švýcarska. Jejím základním posláním je poskytovat pomoc při 

zprostředkování práce nebo stáţe všem občanům, kteří chtějí vyuţít svého práva 

volného pohybu osob. Pracovníci EURES, působícími na vybraných úřadech 

práce v ČR. 
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 Národní vzdělávací fond v ČR (NVF)- zaloţen Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ČR s podporou Evropské komise. Posláním NVF je zejména podpora 

konkurenceschopnosti českých firem a růst zaměstnanosti prostřednictvím 

zvyšování kvalifikace. NVF je např. koordinátorem programů Sokrates 

zajišťujících výměnné pobyty a stáţe, které probíhají v evropských zemích. 

Program Socrates Erasmus umoţňuje strávit studentům vysokých školy jeden 

nebo dva semestry na zahraniční vysoké škole i s finanční podporou v rámci 

stipendia. Pro zajištění odborné stáţe pro studenty a čerstvé absolventy středních 

a vysokých škol funguje program Leonardo da Vinci. Na stáţ je moţné vycestovat 

na tři týdny aţ jeden rok. (26) 

O úrovni cizích jazyků ve školách v ČR je obecně známo, ţe přes dlouholetou 

snahu se ve většině případů nepodaří v hlavách studentů udrţet více neţ základy. Není-

li zájem na straně studenta sám se v cizí řeči zdokonalit, výsledný efekt je nedostačující. 

Nejlepší příleţitostí pro osvojení si cizího jazyka je vyuţít programy EU nebo jazykové 

kurzy.  

Komunikační schopnosti absolventů jsou také výsledkem způsobu výuky 

na našich školách. Dosavadní způsob samostatných prací k rozvoji komunikačních 

schopností vůbec nepřispívá. Řešením by bylo učit děti jiţ od počátku pracovat 

kolektivně, vést k týmové práci nebo se kolektivně rozhodovat.  

  Myslím si také, ţe by absolventům ulehčilo situaci, kdyby této problematice bylo 

ve školách věnováno více pozornosti. Dát studentům pár rad, které by je připravily 

na budoucí souboj s trhem práce, například jak kontaktovat pracovní agentury, pracovní 

portály, inzerce apod. Identifikovat dobře pracovní nabídky, ve kterých má šanci uspět- 

ohodnotit své znalosti a dovednosti, aby nedocházelo ke zbytečným zklamáním 

z neúspěchu. Informovat o tom, jak napsat správně ţivotopis, absolvovat úspěšný 

pohovor a ţe neúspěšný pohovor je cenná zkušenost. Obecně vést k vlastní aktivitě 

a nespoléhat na pomoc úřadu práce. 
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4.4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti osob nad 50 let 

Skupina nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let se povaţuje 

za diskriminovanou.  Přispívá tomu také fakt, vyplývající ze statistik MPSV, ţe podíl 

této věkové skupiny na celkovém počtu nezaměstnaných se od roku 1999 zdvojnásobil. 

Odhady přitom předpovídají, ţe věková skupina 50+ bude za pár desítek let tvořit 

polovinu populace. Aby tato skutečnost neohrozila celkovou prosperitu země a ţivotní 

úroveň lidí, musí se této skupině nezaměstnaných věnovat zvýšená péče.  

Za příčiny vysoké nezaměstnanosti věkové skupiny nad 50 let můţeme označit: 

 menší adaptabilita na změny na trhu práce, 

 nedostatečná jazyková a počítačová gramotnost, 

 vzdělání v oboru, kde dochází k poklesu pracovních příleţitostí, 

 niţší fyzická výkonnost, 

 niţší ochota dojíţdět za prací, 

 neochota zaměstnavatelů přijímat tyto pracovníky.  

Řešení se nabízí pouze snahou podporovat zvyšování kvalifikace lidí ve vyšším 

věku, probudit zájem těchto lidí o další vzdělávání a přesvědčit je, ţe musí bojovat 

a nepodléhat myšlence, ţe období do důchodu se nějak přečká. Potřeba je také zapůsobit 

na druhou stranu- veřejnost a zaměstnavatelé. Uvést do podvědomí, ţe zaměstnávat lidi 

v tomto věku se vyplatí, protoţe tito lidé mají cenné zkušenosti, práce si váţí a jsou pro 

firmu přínosem. 

Pro začlenění zpátky do pracovního procesu bych navrhovala poskytovat asistenci 

a kvalitní poradenství při hledání zaměstnání, vyuţít nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti pro vytváření pracovních míst nebo rekvalifikaci, která by přispěla 

ke snadnějšímu umístění na trhu práce. Z APZ by se také mohl poskytovat příspěvek 

na zapracování člověka této věkové kategorie.  

V současné době vzniká také řada projektů celoţivotního vzdělávání umoţňující 

zvýšit si počítačovou gramotnost, zlepšit jazykové znalosti a získat lepší schopnost 

komunikace v cizím jazyce. Kurzů komunikačních a prezentačních dovedností 

se uchazeči mohou zúčastnit, aby si zdokonalili schopnost reagovat i na nestandardní, 

případně problémové situace, zlepšili se v týmové práci a schopnosti prezentovat se.  
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4.5 Návrhy na snížení nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných 

Za dlouhodobě nezaměstnaného se povaţuje uchazeč evidovaný na úřadu práce 

déle něţ 12 měsíců. Mezi uchazeče s dlouhodobou evidencí často patří také uchazeči 

se zdravotním postiţením, částečným invalidním důchodem, matky s dětmi, osoby starší 

50 let a uchazeči se základním vzděláním. Faktorem vedoucí k dlouhodobé 

nezaměstnanosti je zejména nepřizpůsobivost ke změnám na trhu práce, nevyhovující 

zdravotní stav, zdravotních omezení, niţší fyzická výkonnost nebo nedostačující nebo 

ţádná kvalifikace. Překáţkami k nalezení práce se mohou jevit také dojíţdění, věk, 

platové nebo pracovní podmínky apod.  

U této skupiny uchazečů se povaţuje za největší problém, ţe s narůstající délkou 

doby bez práce ztrácejí pracovní návyky, oslabují se sociální návyky a klesá jejich 

motivace. Na druhé straně získají pocit nejistoty nebo nedůleţitosti, coţ se můţe 

projevit na psychickém stavu.  

Úřad práce by proto měl věnovat dlouhodobě nezaměstnaným zvýšenou pozornost 

při poradenství a zprostředkování. Důkladně zhodnotit moţnosti kaţdého uchazeče, 

jaké pracovní příleţitosti jim umoţňuje jejich dosavadní kvalifikace a zkušenosti, 

případně navrhnout vhodnou formu rekvalifikace. 

Z příspěvků na aktivní politiku zaměstnanosti navrhuji podpořit vznik nových 

pracovních míst nebo veřejně prospěšných prací, které by zajistili určitou aktivitu 

a udrţení pracovních návyků a zároveň eliminovala závislost na sociálních dávkách. 

Nejefektivnějším řešením by samozřejmě bylo, kdyby se podařilo přesvědčit uchazeče 

k nástupu na jiţ existující pracovní místa. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je ve velké míře zásluhou fungujícího sociálního 

systému. Nízká kvalifikace předurčuje k zaměstnání s nízkou mzdou a výše sociální 

dávky často odpovídá částce s ní srovnatelnou. Lidé tak nemají motivaci si práci hledat. 

Řešením by proto bylo po určité době sociální dávky sniţovat. 

Častým problémem je u skupiny dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů také práce 

„na černo“. Uchazeč dlouhodobě pobírá sociální dávky a neoficiálně si přivydělává. 

Částečné řešení přinesla novela zákona o zaměstnanosti, která umoţňuje si k pobírání 

podpory v nezaměstnanosti přivydělávat částku do výše poloviny minimální mzdy 
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(v současnosti se jedná o 4000,- Kč hrubého). Navrhuji tedy zpřísnění kontrol 

zaměstnavatelů a postihů, které by je přiměly od této činnosti upustit. 

4.6 Návrh na snížení nezaměstnanosti zdravotně postižených osob 

Za příčiny nezaměstnanosti osob se zdravotním postiţením (OZP) je moţné 

označit především zdravotní stav, dále zánik některých profesí tradičně určených 

pro OZP, nízká přizpůsobivost na pracovní podmínky, nízká úroveň vzdělání, 

problémové dojíţdění a také neochota zaměstnavatelů zaměstnávat tyto osoby. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, říká, ţe kaţdý zaměstnavatel 

zaměstnávající více neţ 25 osob, je povinen zaměstnávat zároveň i určitý podíl osob 

se zdravotním postiţením. Stanovuje rovněţ výši povinného podílu i moţnosti, jakými 

jinými způsoby lze tento podíl splnit. Povinný podíl těchto osob na celkovém počtu 

zaměstnanců by měl činit 4 %. Kaţdý zaměstnavatel však nemůţe ve svém podniku 

zaměstnávat OZP. Důvodem můţe být chybějící potřebné vybavení nebo prostory, které 

by byly uzpůsobené pro OZP nebo to neumoţňuje povaha činnosti apod. V zákoně je 

pamatováno i na tyto zaměstnavatele, umoţňuje několik dalších moţností:  

 odebíráním výrobků nebo sluţeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více 

neţ 50 % OZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním 

výrobků chráněných pracovních dílen nebo od OSVČ, kteří jsou OZP apod. 

 odvodem do státního rozpočtu, tzn. za kaţdou OZP, kterou by měl zaměstnavatel 

zaměstnat odvést 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství 

za 1. aţ 3. čtvrtletí kalendářního roku, v němţ mu povinnost plnit povinný podíl 

OZP vznikla. 

 nebo vzájemnou kombinací všech moţností. (18) 

Pro sníţení nezaměstnanosti OZP je potřeba informovat veřejnost o moţnostech 

vyuţití podpory ze strany úřadu práce a zaměstnavatele přesvědčit o vyuţití dostupných 

nástrojů APZ, kterými jsou:  

Pracovní rehabilitace- činnost zaměřená na získání a udrţení vhodného zaměstnání, 

kterou na základě její ţádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené.  
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Příprava k práci- zapracování OZP na vhodné pracovní místo na základě dohody 

s úřadem práce. Příprava můţe být prováděna s podporou asistenta. 

Specializované rekvalifikační kurzy- jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako 

ostatní rekvalifikace. 

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna- zřizování CHPD a CHPM 

nepatří ke klasickým nástrojům APZ, přesto pomáhají umisťovat osoby se zdravotním 

znevýhodněním do pracovního procesu. 

Příspěvky pro zaměstnavatele- úřad práce můţe poskytnout příspěvek na vytvoření 

chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny, uhradit zaměstnavateli náklady 

na přípravu k práci OZP nebo poskytnou příspěvek na podporu zaměstnávání OZP 

zaměstnavateli, který zaměstnává více neţ 50 % osob se zdravotním postiţením 

z celkového počtu svých zaměstnanců. (36)  

 Pro podporu rovnosti příleţitostí OZP se nabízí také vyuţití programů EU. V roce 

2006 zahájil Evropský parlament v rámci opatření "pozitivní akce" speciální program 

placených stáţí pro OZP. Hlavním cílem programu je nabídnout určitému počtu 

zdravotně postiţených osob smysluplnou a hodnotnou pracovní zkušenost, která jim 

umoţní seznámit se s činností Evropského parlamentu. Stáţe se udělují na dobu pěti 

měsíců a jsou určeny absolventům univerzit a vysokých škol, stejně jako osobám bez 

vysokoškolského vzdělání. (22) 

  Navrhuji také zaměřit se více na spolupráci s firmami nabízejícími práci. 

V poptávce firem se často nachází pracovní pozice, které je moţné vykonávat 

i se zdravotním omezením. Dnešní doba nabízí řadu „sedavých“ zaměstnání, které 

vyţadují minimum tělesného pohybu. Jako příklad mě napadá pozice operátora call 

centra nebo administrativní činnosti. 

4.7 Návrh na řešení nezaměstnanosti v rámci APZ 

Rok 2010 bude patřit opět ke sloţitějším obdobím. Hospodářská recese stále 

neodeznívá a trh práce bude, podle očekávání analytiků, stále zaznamenávat otřesy. 

Důleţitou roli bude hrát spolupráce všech odborů, oddělení i poboček úřadu práce. 

Společnou snahou by mělo být co nejefektivnější vyuţití všech moţností nabízených 
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v rámci různých projektů a programů. V říjnu skončí národní individuální projekty 

spolufinancované financované z ESF, které v rámci OP LZZ pomáhaly zřizovat VPP, 

SÚPM a podílely se na financování rekvalifikací. Celoročně by měly dobíhat jiţ 

probíhající programy a následně navazovat na programy nové. Rovněţ bude probíhat 

realizace národní aktivní politiky vycházejícího z přiděleného rozpočtu na APZ, 

který umoţňuje v letošním roce vyčerpat 45 mil. Kč. Prostředky poskytnuté Evropskou 

unií, z operačního programu LZZ, navýšily rozpočet o 71 555 000 Kč. 

V dubnu zveřejnil Úřad práce v Novém Jičíně čtvrtletní výsledky o vývoji 

nezaměstnanosti v okrese. Dobrou zprávou je, ţe míra nezaměstnanosti nestoupá, 

ale naopak mírně klesla, o 0,4 % na 13,3 %. Stalo se tak v důsledku vysokého počtu 

uchazečů zařazených do rekvalifikačních kurzů, zaměstnávání ve veřejně prospěšných 

pracích a zahájením sezónních prací.  

4.7.1 Rekvalifikace 

Se zvýšením nezaměstnanosti se výrazně zvýšil počet osob zařazovaných 

do rekvalifikačních kurzů. Aby absolventi kurzů měli co nejvyšší pravděpodobnost 

nalezení nového zaměstnání, měla by nabídka rekvalifikací odráţet poţadavky trhu 

práce. V nynější hospodářské situaci je proto lepší zajišťovat spíše rekvalifikace 

se všeobecnějším zaměřením, které je moţné uplatnit u více zaměstnavatelů. Vhodným 

rozšířeným kvalifikace můţe být získání svařovacího oprávnění, řidičského 

průkazu, absolvování kurzů se zaměřením na administrativu, obsluhu počítače 

nebo řemeslné práce, po kterých je na trhu poptávka. Rekvalifikace by měly být určeny 

pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, uchazeče ve věku nad 50 let, absolventy 

s nedostatečnou kvalifikací, osoby pečující o dítě do 15 let a skupinu uchazečů, kteří 

po dlouholeté práci přišli o zaměstnání v oboru, který byl postiţen strukturálními 

změnami. Tito uchazeči mají společný problém se zařaditelností, nemají potřebné 

vzdělání ani praktické zkušenosti.  

 Rekvalifikace mohou být financovány z národních zdrojů, preferována je však 

úhrada nákladů z financí EU, z projektu OP LZZ Poradenství a rekvalifikace. V prvním 

čtvrtletí roku 2010 bylo čerpáno v rámci rekvalifikací 128 tis. Kč z národních financí 

APZ a 2 508 tis. Kč z OP LZZ. Částka 2 636 tis. Kč byla pouţita na zřízení 
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rekvalifikačních kurzů pro 441 uchazečů. V dalších obdobích tohoto roku se předpovídá 

na trhu práce podobná atmosféra jako v předchozích měsících, navrhovala bych proto 

navyšovat počet osob zapojených do zvyšování své kvalifikace a zaměřit se především 

na dříve zmiňované skupiny uchazečů.  

 Navrhuji v druhém čtvrtletí investovat do rekvalifikačních kurzů 2 478 tis. Kč, 

coţ odpovídá, při průměrných nákladech 7 000,- Kč na jedno místo, umístění 354 osob. 

Druhé pololetí je z pohledu rekvalifikací v podstatě pouze tříměsíční, protoţe v období 

prázdnin a prosince se kurzy konají jen minimálně. Druhé pololetí se vyznačuje 

především příchodem nových absolventů a zvýšením počtu dlouhodobě evidovaných 

uchazečů, kterými se stanou lidé propuštěni v druhé polovině roku 2009. Ve druhém 

pololetí tedy navrhuji na rekvalifikace vynaloţit částku 2 940 tis. Kč, která by pokryla 

náklady pro 420 uchazečů. Celkem by rekvalifikace v roce 2010 odčerpaly z rozpočtu 

8 054 tis. Kč a umoţnily rozšíření kvalifikace 1 215 osobám. 

4.7.2 Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšné práce spolu s SÚPM vytváří nejvíce pracovních míst. 

Na financování nákladů na VPP se v roce 2009 podílely fondy EU i rozpočet ČR. 

Většina míst (296) z celkových 342 byla vytvořena pomocí Národních individuálních 

projektů z ESF, zbývajících 46 míst bylo financováno z národních prostředků na APZ.  

 V prvním čtvrtletí letošního roku jiţ bylo v rámci VPP vytvořeno 79 pracovních 

příleţitostí. Na jejich vznik bylo vyčerpáno 292 tis. Kč z národních financí a 3 643 tis. 

Kč z OP LZZ. Průměrné náklady tedy činní 46 tis. Kč na jedno pracovní místo.  

Nejvíce pracovních příleţitostí v rámci VPP je pro uchazeče k dispozici v březnu 

aţ květnu. Jen za měsíc duben se počet navýšil o 157 míst. Výrazný nárůst způsobilo 

příznivé počasí pro zahájení venkovních a sezónních prácí. Souvisí však také 

s přidělováním financí na daný rok. Peníze přicházejí většinou koncem února nebo 

aţ v březnu, a teprve po zpracování rozpočtu je moţné připravit příslušné projekty, 

dle kterých se pracuje celý rok.  

Navrhuji trend růstu zpomalit a v následujících měsících vytvořit max. 30 míst 

měsíčně. Ve druhém čtvrtletí by bylo vytvořeno přibliţně 220 míst za 10 120 tis. Kč. 

Navrhuji také, aby bylo věnováno více úsilí najít uchazeči stálé pracovní místo 
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a finance určené na VPP raději vyuţít na rekvalifikaci nebo vytvoření SÚPM. 

Ve druhém pololetí, po skončení sezóny, se totiţ většina uchazečů, zařazených 

do programu VPP, vrátí zpět do evidence úřadu práce a budou čekat na další pracovní 

příleţitosti, které moţná přinese následující roční období. Navrhuji v druhém pololetí 

sníţit počet VPP na 100 vytvořených míst. Podle návrhu by v roce 2010 byla na 399 

pracovních příleţitostí vynaloţena celková částka 18 655 tis. Kč.  

4.7.3 Společensky účelná pracovní místa 

SÚPM tvoří důleţitou součást APZ, která přispívá kaţdoročně k vytvoření 

významného počtu pracovních příleţitostí. Podává pomocnou ruku uchazečům 

začínajícím se samostatně výdělečnou činností i zaměstnavatelům při zřizování nových 

pracovních míst. V rámci vyhlášených projektů si zaměstnavatel můţe zvolit mezi 

příspěvkem na mzdu na vyhrazené pracovní místo nebo na vytvoření nového místa, 

o tento způsob však kvůli podmínkám zájem upadá. 

  Umístí-li zaměstnavatel uchazeče na SÚPM, přispívá mu ÚP ještě částkou, která 

nyní činní 10 800 Kč měsíčně. Uchazeč zůstává sice zátěţí pro rozpočet APZ, ale hrubá 

mzda s povinnými odvody převýší poskytovanou částku, tzn. ţe je zaměstnanec zároveň 

pro státní pokladnu přínosem. Podstatnou výhodu v porovnání s VPP shledávám také 

ve skutečnosti, ţe s uchazečem je uzavřena smlouva na dobu neurčitou, kdeţto 

v případě VPP je pracovní poměr na dobu určitou a hrubá mzda i s odvody většinou 

nepřevýší poskytovanou částku.  

 V prvním čtvrtletí bylo vytvořeno 63 pracovních míst a 20 uchazečů zahájilo 

samostatně výdělečnou činnost. Celkové náklady spojené s tímto druhem APZ 

si vyţádaly 7 742 tis. Kč. Navrhuji vytvořit také v dalších obdobích minimálně stejný 

počet míst a podpořit více uchazečů se zájmem zahájit samostatně výdělečnou činnost. 

Ve druhém čtvrtletí navrhuji uzavření dohod se zaměstnavateli na 109 pracovních míst 

a ve druhém pololetí tento počet zvýšit na 192 míst. 

  Podle odhadů zaměstnanců ÚP bude počet míst pro OSVČ v průběhu roku klesat. 

Ve druhém čtvrtletí proto budu předpokládat vytvoření 15 míst. V druhém pololetí 

navrhuji jen 20 míst, protoţe počet navíc ovlivní také prázdniny a čas potřebný 

k vyřízení příspěvku. Uchazeč, rozhodnutý podnikat, musí podepsat dohodu, na základě 
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které mu jsou převedeny peníze na nákup potřebného zařízení. Doklady o provedení 

nákupu musí doloţit do konce  listopadu daného roku, v prosinci jiţ tento nástroj APZ 

neprobíhá. V dnešní hospodářské situaci se můţe zahájení podnikání zdát riskantní, 

ale s finanční podporou úřadu práce a absolvováním podnikatelského kurzu 

se pravděpodobnost úspěchu zvyšuje. 

 Celkové náklady vynaloţené na SÚPM odhaduji podle průměrných nákladů 

z předchozích období na částku 34 513 tis. Kč. Při uplatňování tohoto nástroje APZ 

navrhuji soustředit úsilí především na konečný výsledek. Úspěchem by bylo, kdyby 

počet vytvořených SÚPM byl na konci roku vyšší neţ počet míst v rámci VPP.  

4.7.4 Chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny 

 Nepatří ke klasickým nástrojům APZ, pomáhá však najít uplatnění pro uchazeče 

se zdravotním postiţením nebo omezením. Zřídí-li zaměstnavatel CHPM nebo CHPD, 

má nárok na příspěvek na provoz a další příspěvky na náklady s tím spojené.  V okrese 

Nový Jičín se nachází pouze malý počet zaměstnavatelů vyuţívajících tohoto nástroje 

i počet volných míst pro osoby se zdravotním postiţením nebo znevýhodněním je velmi 

nedostačující.  

 Vysoké náklady na jedno vytvořené místo společně s příspěvky způsobují, 

ţe na CHPM a CHPD nezbývá mnoho financí. Tento nástroj je navíc financován pouze 

z prostředků národní APZ. V prvním čtvrtletí 2010 bylo na zřízení pracovních míst 

pouţito 340 tis. Kč. Za uvedenou částku bylo zřízeno 6 míst v CHPD a CHPM a jedna 

osoba se zdravotním postiţením se rozhodla pro cestu OSVČ. Výdaje na částečnou 

úhradu provozních nákladů chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst 

sníţily rozpočet národních financí za první čtvrtletí o 965 tis. Kč.  

 Jedná se o oblast, ve které se dá jen těţko plánovat zřizování dalším míst. Pevně 

daný je pouze rozpočet nákladů na částečnou úhradu provozních nákladů CHPD 

a CHPM, v němţ bylo na tuto aktivitu v letošním roce vyčleněno celkem 3 410 tis. Kč. 

Navrhla jsem rozdělit zbývající částku do dalších období poměrově, přičemţ v druhém 

čtvrtletí je k dispozici částka 815 tis. Kč a ve druhém pololetí 1 630 tis. Kč. Zřízení  

CHPM a CHPD jsem navrhla v počtu devíti míst ve druhém čtvrtletí a ve druhém 

pololetí zřízení deseti míst. Odhadované počty pracovních míst by si vyţádaly přibliţně 
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1 898 tis. Kč. Náklady jsem odvodila z průměrných nákladů z minulého roku, které 

činily 82 tis. Kč. Jak bude vypadat skutečné čerpání rozpočtu, je však nevyzpytatelné.  

4.7.5 Projekt „Vzdělávejte se!“ 

Projekt po zahájení v loňském roce pokračuje i v roce 2010. Cílem projektu 

je udrţení zaměstnanosti a zvyšování vzdělanosti zaměstnanců, kteří pracují 

ve společnostech omezujících výrobu v důsledku celosvětové finanční krize a 

hospodářské recese. Zaměstnavateli je poskytnut příspěvek na úhradu nákladů na 

vzdělávání zaměstnanců a mzdových nákladů po dobu jejich účasti ve vzdělávání.  

Průběţným monitorováním bylo k 18. 5. 2010 zjištěno 115 podpořených ţádosti 

pro 32 firem zapojených do projektu. Finanční prostředky byly schváleny ve výši 

cca 8 900 tis. Kč.  Vzdělávací programy odborného rozvoje byly vytvořeny pro 1287 

posluchačů zaměstnavatelů automobilového, strojírenského i zpracovatelského 

průmyslu sídlících v okrese. Prohloubení a doplnění vzdělanosti probíhalo převáţně 

v odborných, počítačových a jazykových kurzech.  

Navrhuji rozšířit informace mezi zaměstnavatele v okrese o této zajímavé 

příleţitosti rozšíření kvalifikace svých zaměstnanců, aby finanční prostředky z projektu 

byly vyuţity na co nejvyšší moţné mnoţství vzdělávacích kurzů. Očekávám v dalších 

obdobích tohoto roku velký zájem zaměstnavatelů, vyhradila jsem proto ve druhém 

čtvrtletí na tento projekt částku 12 000 tis. Kč a ve druhém pololetí by mohly být 

realizovány kurzy aţ za 25 000 tis. Kč.  

 

4.7.6 Vyhodnocení návrhu APZ  

 Rozpočet pro rok 2010 na APZ se skládá ze dvou sloţek finančních prostředků:  

Národní finance  45 000 tis. Kč 

Prostředky EU   71 555 tis. Kč 

 116 555 tis. Kč  

 

 Navrţené moţnosti čerpání rozpočtu pro jednotlivé nástroje APZ byly shrnuty 

do tabulky 22. Podle mých návrhů by mělo být na APZ ve druhém čtvrtletí vynaloţeno 



 85 

36 133 tis. Kč a ve druhém pololetí si plánované realizace APZ vyţádají 51 779 tis. Kč. 

Celkové náklady na APZ by měly činit 112 430 tis. Kč.  

 

Nástroj APZ Náklady v r. 2010 (v tis. Kč) 

(* počet vytvořených míst) 1. Q 
2. Q 2. pol. Celkem 

  ČR EU 

Rekvalifikace 128 2 508 2 478 2 940 8 054 

Celkem * 2 636 (441)  (354) (420) (1 215) 

VVP 292 3643 10 120 4 600 18 655 

Celkem * 3 935 (79) (220) (100) (399) 

SÚPM 3 319 4 423 9 982 16 789 34 513 

Celkem * 7742 (63+20) (109+15) (192+20) (364+55) 

CHPM a CHPD- zřízení * 340 (6) / 738 (9) 820 (10) 1 898 (25) 

CHPM a CHPD- provoz 965 / 815 1630 3 410 

Projekt „Vzdělávejte se! “ 8 900 12 000 25 000 45 900 

CELKEM 24 518 36 133 51 779 112 430 

Tab. 21: Návrhy čerpání APZ v roce 2010 (vlastní zpracování) 

 

 V roce 2009 si nástroje aktivní politiky zaměstnanosti vyţádaly 73 711 tis. Kč 

Rozpočet pro rok 2010 umoţňuje tedy o 58 % velkorysejší čerpání finančních 

prostředků neţ v předchozím roce. Přesto navrţený rozpočet nebyl vyčerpán a zůstává 

rezerva 4 125 tis. Kč, která dává moţnost dodatečnému čerpání v rámci jednotlivých 

nástrojů APZ. 

 

 

 

 

 



 86 

5 Předpoklady a harmonogram realizace 

Pro realizaci uvedených návrhů je nutno vytvořit následující opatření: 

1. Zhotovit plán čerpáni prostředků APZ do konce roku 2010. 

2. Sestavit plán předpokládaných opatření pro rok 2011. 

3. Zajištění finančních prostředků pro rok 2011 a následné jejich rozdělení. 

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

5. Realizace rekvalifikací a ostatních kurzů  

6. Realizace projektů VPP  

7. Informovat zaměstnavatele o moţnosti vytváření SÚPM, CHPM, CHPD 

8. Poskytnutí dotace na zřízení OSVČ v rámci SÚPM 

9. Spolupracovat s Městskými úřady v okrese NJ se podílet na vytváření 

strategickém plánu rozvoje. 

10. Pořádat pro ţáky posledních ročníků základních i středních škol informativní 

setkání o moţnostech dalšího vzdělání a trhu práce. 

11. Oslovit zaměstnavatele s ţádostí o zajištění odborných praxí pro studenty 

a absolventy škol. 

Činnost 

2010 2011 

2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 

1.                                           

2.                                           

3.                                           

4.                                           

5.                                           

6.                                           

7.                                           

8.                                           

9.                                           

10.                                           

11.                                           

Tab. 22: Harmonogram realizace navrhovaných opatření  (vlastní zpracování) 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zamyslet se nad příčinami nezaměstnanosti, 

zhodnotit její vývoj v posledních pěti letech a na základě zjištěných nedostatků 

navrhnout opatření, kterými by mohl úřad práce míru nezaměstnanosti sníţit.  

V úvodu práce jsem se zmínila stručně o historii, za kterou jiţ dnes povaţujeme 

období po revoluci v roce 1989. Se zánikem plánovaného hospodářství zanikla také 

jistota zaměstnání a lidé začali poznávat na vlastní kůţi význam slova nezaměstnanost. 

Důleţitou úlohu dostaly úřady a organizace zabývající se sledováním a analyzováním 

vývoje nezaměstnanosti a jejich příčin. Představila jsem aktivity vykonávající úřady 

práce při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti a Úřad práce Nový Jičín, který 

hrál v diplomové práci hlavní roli. 

Kapitola věnovaná teoretickým východiskům mi dala moţnost poznat 

nezaměstnanost z bliţšího ekonomického pohledu. Charakterizovala jsem faktory 

ovlivňující trh práce, druhy nezaměstnanosti, její příčiny a důsledky. 

Další část diplomové práce byla věnována analýze současného stavu, který je 

pod tlakem krizové hospodářské situace. Jelikoţ se jedná o celosvětovou krizi, dotýkají 

se její důsledky, ve větší či menší míře, všech zemí. Přestoţe statistiky uvádějí děsivé 

hodnoty, v porovnání s ostatními zeměmi EU nepatří míra nezaměstnanosti ČR 

mezi nejvyšší.  

V ČR je míra nezaměstnanosti zjišťovaná dvěmi způsoby. Mezinárodní metodikou 

(ILO) a národní metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí, která vychází z údajů 

úřadů práce. K  31. 12. 2009 se o práci na úřadech práce hlásilo 539 136 uchazečů, coţ 

představuje míru nezaměstnanosti 9,2 %. Ve sledovaném období od začátku roku 2005 

byl po dobu čtyř let zaznamenán pokles míry nezaměstnanosti, která se během 

posledního roku vrátila rychlým tempem do vysokých hodnot. Na konci roku 2009 

vykazovalo dokonce 50 okresů vyšší míru nezaměstnanosti neţ republikový průměr 

9,2 %. Řadí se mezi ně také okres Nový Jičín, kde byla naměřena hodnota 13 %. 

Úřad práce v Novém Jičíně k 31. 12. 2009 evidoval 10 278 uchazečů 

o zaměstnání. Rozsáhlé propouštění v důsledku hospodářské krize způsobilo, 

ţe ve stejném období roku 2008 byla míra nezaměstnanosti o 6,4 % niţší. Počet volných 
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pracovních míst se po celý rok 2009 drţel pod hranicí 400 míst a na konci roku poklesl 

aţ na 266 míst. Na jedno pracovní místo tak v prosinci 2009 připadalo 39 uchazečů, 

přičemţ na konci předešlého roku byl počet uchazečů na jedno pracovní místo více neţ 

pětkrát niţší.  

 Nejpočetnější věkovou skupinu ve sledovaném období let 2005-2009 tvořila 

kategorie uchazečů ve věku 50 aţ 59 let, přestoţe v posledních letech byl zaznamenán 

mírný pokles. Naopak nejvíce narůstá počet uchazečů ve věku 20 aţ 24 let. Průměrný 

věk uchazečů o práci se během sledovaného období výrazně nezměnil. Pohyboval 

se neustále kolem hranice čtyřiceti let. Navýšení počtu uchazečů ve vyšší věkové 

kategorii bylo totiţ zmírněno poklesem v ostatních věkových skupinách a naopak. 

Mezi nezaměstnané nejčastěji patří lidé se středním vzděláním, převáţně uchazeči 

s odborným vyučením a úplným středním vzděláním s maturitou. Problémovou skupinu 

tvoří také osoby se základním vzděláním. Dosaţený stupeň vzdělání je jeden z mnoha 

faktorů, který ovlivňuje délku nezaměstnanosti. Na konci roku 2009 bylo evidováno 

nejméně osob ve skupině uchazečů registrovaných v evidenci déle neţ 24 měsíců. 

Během roku 2009 došlo především ke zvýšení podílu uchazečů s délkou evidence do tří 

měsíců a od  tří do šesti měsíců. Jedná se o uchazeče, kteří prošli vlnou propouštění, 

nepodařilo se jim najít uplatnění na trhu práce a postupují postupně do delších 

evidenčních kategorií. Propouštění způsobilo také zvrat v kategorizaci podle pohlaví, 

jelikoţ omezování pracovních míst se týká převáţně firem automobilového průmyslu, 

kde pracují většinou muţi.  

V roce 2009 přibyly v evidenci také osoby se zdravotním postiţením i absolventi. 

Přestoţe se jejich počet zvýšil, celkový nárůst uchazečů v evidenci měl za následek, 

ţe procentní zastoupení této problémové skupiny se výrazně sníţilo. 

 Šanci, jak zlepšit situaci zaměstnanosti v okrese, nabízí efektivní vyuţívání APZ. 

V roce 2009 bylo na tyto účely vynaloţeno 73,7 mil. Kč. V roce 2010 je k dispozici 

celkový rozpočet národních i evropských financí ve výši 116 555 tis. Kč, 

coţ představuje o 58 % více finančních prostředků neţ v předchozím roce. Navrţený 

rozpočet však nebyl vyčerpán a zůstává rezerva pro dodatečné čerpání nástrojů APZ. 

Největší podíl financí (24,6 mil. Kč) byl v roce 2009 vyuţit k vytvoření 342 

pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. V prvním čtvrtletí letošního roku 
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bylo v rámci VPP vytvořeno 79 pracovních příleţitostí. Na jejich vznik bylo vyčerpáno 

3 935 tis. Kč. Jen za měsíc duben se počet navýšil o dalších 157 míst. V rámci svých 

opatření navrhuji zpomalit tento trend a věnovat více úsilí najít uchazeči stálé pracovní 

místo a finance raději vyuţít na rekvalifikaci nebo vytvoření SÚPM, protoţe většina 

uchazečů, zařazených do programu VPP, vrátí zpět do evidence úřadu práce. Navrhuji 

tedy v druhém čtvrtletí vytvořit 220 míst a v druhém pololetí 100 míst. Podle návrhu by 

v roce 2010 byla na 399 pracovních příleţitostí vynaloţena částka 18 655 tis. Kč.  

Společensky účelná pracovní místa pomáhají kaţdoročně spoustě uchazečům najít 

uplatnění a při zahajování samostatně výdělečné činnosti. Zaměstnavatelé si mohou 

zvolit mezi příspěvkem na mzdu na vyhrazení nebo vytvoření pracovního místa. 

Uchazeč sice zůstává po umístění do pracovního procesu zátěţí pro rozpočet APZ, 

ale hrubá mzda s povinnými odvody převýší většinou poskytovanou částku a podstatnou 

výhodu v porovnání s VPP tvoří také skutečnost, ţe je s uchazečem uzavřena smlouva 

na dobu neurčitou. V roce 2009 byly zaměstnavatelům za zřízení nebo vyhrazení 344 

společensky účelných pracovních míst poskytnuty finanční prostředky v objemu 13,7 

mil. Kč. Dále bylo vyčerpáno z rozpočtu 2,2 mil. Kč na příspěvky pro 41 uchazečů, 

kteří se rozhodli začít samostatně výdělečnou činnost. V prvním čtvrtletí roku 2010 

vzniklo 63 pracovních míst a 20 uchazečů zahájilo samostatně výdělečnou činnost, 

celkové náklady spojené s tímto druhem APZ si vyţádaly 7 742 tis. Kč. Navrhuji 

soustředit snahu na uzavírání dohod se zaměstnavateli, vytvořit do konce minimálně 

ještě 300 SÚPM a podpořit uchazeče s chutí začít podnikat. Celkové náklady 

vynaloţené na SÚPM odhaduji na částku 34 513 tis. Kč. 

 Rekvalifikace patří k důleţitým nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, 

pro mnohé uchazeče jsou jedinou cestou k získání nového zaměstnání. V roce 2009 

zahájilo vzdělávání ve 125 rekvalifikacích 761 uchazečů. Z prostředků APZ bylo 

na rekvalifikace pouţito 5,4 mil. Kč a 23,2 mil. Kč poskytl ESF na programy podpory 

zaměstnanosti. V prvním čtvrtletí roku 2010 byla pouţita částka 2 636 tis. Kč na zřízení 

rekvalifikačních kurzů pro 441 uchazečů, coţ představuje jiţ teď více neţ polovinu 

uchazečů z předchozího roku. V dalších obdobích tohoto roku se předpovídá na trhu 

práce podobná atmosféra jako v předchozích měsících, navrhuji proto navyšovat počet 

osob zapojených do programů zvyšování kvalifikace a zaměřit se především 

na problémové skupiny uchazečů. Podle mých návrhů by rekvalifikace v roce 2010 
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odčerpaly z rozpočtu celkem 8 054 tis. Kč a umoţnily rozšíření kvalifikace 1 215-ti 

osobám. Velký zájem přetrvává také o účast v projektu "Vzdělávejte se!", kterého 

se v roce 2009 ve 242 kurzech zúčastnilo 5 840 osob. Na tyto účely proto v rozpočtu 

pro rok 2010 vyhrazuji částku 45,9 mil. Kč.  

Nástroj CHPM a CHPD nepatří ke klasickým nástrojům APZ, pomáhá však 

uchazečům se zdravotním postiţením najít uplatnění. Financování pouze z prostředků 

národní APZ a vysoké náklady na jedno vytvořené místo způsobují, ţe na CHPM 

a CHPD nezbývá mnoho financí. Také počet zaměstnavatelů v okrese Nový Jičín 

vyuţívajících této moţnosti je velmi malý a další vývoj je jen těţko odhadovat. 

V prvním čtvrtletí 2010 bylo na zřízení pracovních míst pouţito 340 tis. Kč. 

Za uvedenou částku bylo zřízeno 6 míst v CHPD a CHPM a jedna osoba se zdravotním 

postiţením se rozhodla pro cestu OSVČ. Výdaje na částečnou úhradu provozních 

nákladů CHPD a CHPM sníţily rozpočet národních financí za první čtvrtletí o 965 tis. 

Kč. Zřízení CHPM a CHPD ve druhém čtvrtletí jsem navrhla v počtu devíti míst 

a ve druhém pololetí zřízení deseti míst za celkovou částku 1 898 tis. Kč.  

Další moţností, jak zvýšit míru zaměstnanosti, je přilákat do regionu investory. 

Nabízí se řada jiţ připravených průmyslových zón a pozemků, které čekají na své 

vyuţití. Průmyslové zóny v okrese Nový Jičín se mohou také pochlubit dostupností 

a propojeností silniční i ţelezniční dopravy včetně přístupu k letecké dopravě zajištěné 

letištěm v Mošnově. Šancí na sníţení počtu nezaměstnaných jsou jiţ nyní připravovaná 

pracovní místa, která by mohla během roku ulevit evidenci ÚP o 500-580 uchazečů. 

Přestoţe bychom si všichni přáli, aby se nezaměstnanost sníţila na předkrizovou 

úroveň, odborníci se shodují, ţe v letošním roce ještě vše nekončí. Dozvuky 

ekonomických potíţí přinesou další sociální dopady, problémy firmám a s nimi spojený 

obávaný nárůst nezaměstnanosti. Boj s nezaměstnaností je dlouhodobou záleţitostí, 

doufám však, ţe navrţená opatření pomohou míru nezaměstnanosti v okrese sníţit nebo 

alespoň udrţet na stejné úrovni.  
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CHPM- chráněné pracovní místo 
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NJ- Nový Jičín 

NVF- Národní vzdělávací fond 

OP LZZ- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP LZZ- Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost  

OP RLZ- Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OP RLZ- rozvoj lidských zdrojů 

OSS- organizační sloţka státu 

OSSZ- Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ- osoba samostatně výdělečně činná 

OSVČ- Osoba samostatně výdělečně činná 

OŠ- Odborná škola 

OU- Odborné učiliště 
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Příloha 2: Vývoj nezaměstnanosti v zemích EU v letech 2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dostupných údajů z:  

           http://www.finance.cz/ekonomika/svetove-makroukazatele/nezamestnanost/ 
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Příloha 3: Poloha okresu Nový Jičín na mapě ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kraje a okresy ČR [online]. 2000 [cit. 2010-04-25].   

           Dostupné z: http://www.mam-to.cz/pic/mapa_cr-extra.gif 

 


