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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá mírou nezaměstnanosti v okrese Vsetín. Analyzuje faktory 

působící na nezaměstnanost a strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií, za-

měřuje se na aktivní politiku zaměstnanosti a formuluje návrhy a doporučení, které by mě-

ly vést ke snižování míry nezaměstnanosti v okrese. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on uneployment rate in dictrict of Vsetín. It contains an ana-

lysis of factors affecting unemployment and applicants for job in different categories, deals 

with an active employment policy and presented proposals which should lead to reduction 

of unemployment in this district.  
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je nezaměstnanost, která se v České republice objevila 

s přechodem na tržní ekonomiku a od této chvíle je neustále sledovaným a velmi diskuto-

vaným problémem. Nezaměstnanost samozřejmě není pouze problémem ekonomickým, 

protože její nepříznivé důsledky přinášejí problémy také do sociálních, zdravotních či psy-

chologických sfér. Okres Vsetín jsem si vybrala, protože mám v této lokalitě trvalé bydliš-

tě a přirozeně mě zajímá, s jakými problémy se v současnosti zde potýká trh práce a jaká je 

na tomto lokálním trhu možnost uplatnění. Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží 

proti nezaměstnanosti v jednotlivých okresech bojovat prostřednictvím úřadů práce. 

Úřad práce na Vsetíně byl zřízen v roce 17. 9. 1990 ministrem práce a sociálních věcí na 

základě zákonného přijetí opatření předsednictva ČNR č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadu 

práce. Na základě tohoto zákonného opatření se přesunula působnost ve věcech pracovních 

sil, která do tohoto roku příslušela okresním národním výborům, do působnosti úřadu prá-

ce. 

V roce 2003 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí pověřeno 14 Úřadů práce (dále 

také ÚP) výkonem činnosti krajských koordinátorů (v souvislosti s ustanovením krajských 

orgánů územní samosprávy). ÚP ve Vsetíně tak od této chvíle spadal pod krajský Úřad 

práce ve Zlíně. V tomto roce také došlo na základě zákona číslo 453/2003 Sb. k novelizaci 

zákona číslo 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře – úřad práce tak přejímá složku státní 

sociální podpory. 

V dubnu 2011 se po dvaceti letech fungování ÚP se mění jejich organizační struktura. No-

vá legislativní úprava je dána zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR. Úřad práce se 

člení na 14 krajských poboček, pod které spadají jednotlivá kontaktní pracoviště (KoP). 

Úřad práce ve Vsetíně se tak stal jedním z kontaktních pracovišť s detašovaným pracoviš-

těm v Horní Lidči. V čele ÚP od tohoto roku stojí generální ředitel. Krajské pobočky zajiš-

ťují především realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, kontaktní pracoviště po-

tom zajišťují agendy zprostředkování práce a státní sociální podpory. 
1
 

K 1. lednu 2012 Úřad práce převzal s cílem sjednocení a zvýšení efektivity výkonu agend 

nepojistných sociálních dávek systémy dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se 

                                                 

1
 BÍLKOVÁ MARIE. Organizační řád ÚP. 2013. 
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zdravotním postižením a příspěvku na péči. Úřad práce ve Vsetíně tak musel zřizovat nové 

oddělení a to oddělení nepojistných sociálních dávek. 
2
 

Organizační struktura ÚP ve Vsetíně je opět dána statutem a organizačním řádem; statut  

a organizační řád stanoví generální ředitel s předchozím písemným souhlasem ministra 

práce a sociálních věcí. Vsetínský ÚP má včetně ředitele 46 zaměstnanců a člení se na 3 

oddělení: 

 Oddělení zaměstnanosti – Oddělení zaměstnanosti má 15 zaměstnanců, sídlí na 

adrese Pod Žamboškou 1024 a organizačně se člení na referát zprostředkování  

a poradenství a referát podpory v nezaměstnanosti. Referát zprostředkování a pora-

denství se zabývá hlavně zprostředkováním zaměstnání pro uchazeče a řídí posky-

tování dalších služeb v oblasti zaměstnanosti. Vede evidenci uchazečů, sleduje  

a podává informace o volných pracovních místech. Přijímá žádosti a zároveň roz-

hoduje, kdo nebude mezi uchazeče o zaměstnání zařazen. Také například vypraco-

vává individuální akční plány či spolupracuje s referátem projektů EU krajské po-

bočky při zabezpečování a realizaci projektů. Referát podpory v nezaměstnanosti 

řídí agendu zprostředkování a výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při re-

kvalifikaci či kompenzace. 

 Oddělení nepojistných sociálních dávek – Toto oddělení se skládá z 26 zaměst-

nanců a na rozdíl od zprostředkování zaměstnání je pracoviště umístěno na ulici 

Mostecká s číslem popisným 303. Oddělení NSD se skládá ze tří referátů. Referát 

je podle organizačního řádu ministerstva práce a sociálních věcí takový útvar, který 

má minimálně pět funkčních míst. Referát NSD I. se zabývá dávkami státní sociální 

podpory. Jeho zaměstnanci mají za úkol zejména poskytovat pomoc převážně rodi-

nám s dětmi formou dávek státní sociální podpory a plnit úkoly “příslušné institu-

ce“ pro oblast rodinných dávek a příspěvku na péči. Druhý referát má na starosti 

agendu příspěvku na péči a stará se zejména o poskytnutí pomoci a podpory oso-

bám v nepříznivé sociální situaci závislým na pomoc jiné osoby prostřednictvím 

příspěvku na péči. Dále o poskytování základního sociálního poradenství o mož-

nostech řešení nepříznivé sociální situace a jejího předcházení. Provádí sociální šet-

ření za účelem ověření skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na péči, při 

                                                 

2
 MPSV. Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR. 2012. 
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kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním 

prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti. V neposlední řadě referát 

také kontroluje využívání příspěvku na péči. Referát NSD III. je referát zaměřující 

se na agendu pomoci v hmotné nouzi. V této oblasti kontaktní pracoviště zabezpe-

čuje pomoc k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se 

nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Dále po-

skytuje základní sociální poradenství vedoucí k řešení nebo předcházení hmotné 

nouze a provádí sociální šetření za účelem ověření skutečnosti rozhodných pro ná-

rok na dávku a její výplatu.   

 Sekretariát – Podle organizačního řádu MPSV mohou sekretariát zřizovat pouze 

kontaktní pracoviště s více než 31 zaměstnanci. Kontaktní pracoviště ÚP ve Vsetí-

ně tuto podmínku splňuje a jeho sekretariát je složen ze dvou administrativních 

pracovníků, asistentky a pracovníka pro technické a provozní činnosti. Na sekreta-

riátu pracují tedy čtyři zaměstnanci. 

Čtyřicátýmšestým pracovníkem úřadu je pak ředitel kontaktního pracoviště. Ten koordinu-

je a řídí činnost podřízených útvarů a zaměstnanců. 
3
 

V současné době se Vsetínský úřad práce potýká s mnoha problémy a to jak už s vnitřními 

tak s vnějšími. Největším problémem ÚP v současné době je problém s novým soft-

warem, který nefunguje tak, jak by zřejmě měl. Ani po osmnácti měsících zavedení nové-

ho systému nedokáže fungovat bez výpadků. Velké problémy má aplikace pro výplatu 

hmotných podpor v nouzi. Z jejich databází totiž mizí údaje o lidech, kteří jsou zde vedeni. 

Například jejich adresy a díky tomu mohou být špatně zaslány peníze přes poštovní pou-

kázky. Není to však jediný problém, který tento systém má. Aplikací, která nezvládá svou 

funkci, je také aplikace zaměstnanost, která má velké problémy se schválením a výpočtem 

dávek uchazečů.  

Dále se v novém systému úřad práce setkává s problémem neprovázanosti jednotlivých 

databází, absenci potřebných aplikací a testování systému až přímo v provozu s ostrými 

daty. Problémem je také to, že servis vykonávají pouze dodavatelské firmy, kterým tvá 

velmi dlouho vyřídit požadavek a jejich odpovědi jsou nekompetentní.  Na vině celého 

                                                 

3
 BÍLKOVÁ MARIE. Organizační řád ÚP. 2013. 
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tohoto problému je nejspíše to, že systém byl protlačen bez předchozího testování a bez 

řádného výběrového řízení.  

Mimo nový systém se ÚP potýká také s velkým nedostatkem zaměstnanců – v roce 2011 

pod něj byla totiž převedena nová agenda (agenda nepojistných sociálních dávek), ale za-

městnanců bohužel nepřibylo. Zaměstnanci úřadu pak na 99 % zaměstnávala výplata těch-

to dávek a nezbýval žádný čas pro trh práce a zaměstnanost.  

Ministr práce a sociálních věcí František Koníček však v srpnu 2013 přislíbil, že v bu-

doucnosti budou úřady práce zaměstnance přibírat a to až 7 zaměstnanců na jeden úřad. 

Podle ministra bude při rozmístění zaměstnanců záležet na aktuální nezaměstnanosti, počtu 

zaměstnavatelů či množství lidí, kteří měsíčně projdou evidencí na ÚP. Krom toho se bude 

brát v potaz také rozloha a počet obyvatel regionu a závažnost strukturálních problémů. 

Otázkou teď zůstává, kolik nových zaměstnanců a zda vůbec po změně ministra na Vsetín-

ský úřad přibude. 
4
 

Samozřejmě velkým vnějším problémem úřadu je podíl nezaměstnaných na obyvatel-

stvu, který má rostoucí tendenci a neustále se drží ve vysokých hodnotách. Úřad práce 

však neměl čas ani prostředky se na trh práce a zaměstnanost zaměřovat a to kvůli přebírá-

ní nové agendy. Je si tohoto problému vědom a doufá, že s růstem zaměstnanců, který je 

přislíben ministrem práce a sociálních věcí se bude moci více na zaměstnanost soustředit.  

V neposlední řadě úřady práce zatěžují také lidé, kteří pracují načerno. Mezi tuto skupinu 

lidí se řadí zejména cizinci a také dlouhodobě nezaměstnaní. Takovýto člověk se na úřad 

práce zapíše, ale nemá v úmyslu využít pracovních nabídek, které se mu naskytnou, proto-

že je zaměstnán nelegálně u jiného zaměstnavatele – důvod je jednoduchý, z výplaty na-

černo zaměstnanec ani zaměstnavatel nemusí odvádět daně, sociální a zdravotní pojištění 

státu. 

Na základě výše uvedených problémů úřadů práce jsem si vybrala téma týkající se neza-

městnanosti a svou prací bych chtěla přispět k možným řešením tohoto problému na 

Vsetínsku či jiných okresech.  

                                                 

4
 PROCHÁZKA, Jan. Úřady práce začnou nabírat nové lidi, problémy mají řešit přímo v terénu. Zpravodaj-

ství Olomouc. 2013. 
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1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Problémem okresu Vsetín je zvyšující se podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, který 

k 31. 12. 2013 činil 9,2 %. Tato hodnota je nad celorepublikovým průměrem a poukazuje 

na potřebu snižovat počty nezaměstnaných. Nezaměstnanost je totiž problémem nejen 

makroekonomickým, ale také psychologickým a sociálním a přináší s sebou mnoho nega-

tivních důsledků, jako jsou snižování HDP, zvyšující se výdaje státního rozpočtu či zvýše-

ný výskyt sociálně patologických jevů.  

Hlavním cílem mé diplomové práce je navrhnout opatření, která přispějí ke zvýšení uplati-

telnosti uchazečů na daném trhu práce a tím povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese 

Vsetín. Tato opatření budou navrhována na základě podrobné analýzy nezaměstnanosti 

v okrese mezi léty 2009 – 2013. V rámci analýzy se zaměřím vývoj nezaměstnanosti 

v jednotlivých skupinách uchazečů dle pohlaví, věku, vzdělání, délky evidence apod.  

Cílem mé diplomové práce je také najít nové možnosti pracovních příležitostí vytvořené 

pomocí využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanost. Mezi dílčí cíle patři vymezení teore-

tických východisek práce a provedení již zmíněné analýzy. Metodami použitými 

v diplomové práci budou zejména kvantitativní analýza dat a SWOT analýza.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Trh práce 

Protože příčinou nezaměstnanosti z ekonomického hlediska je nerovnováha na trhu práce, 

rozhodla jsem se v teoretické části své diplomové práce věnovat pár listů také zasvěcení do 

problematiky tohoto trhu. Na trh práce je možno nahlížet ze dvou pohledů. Z mikroeko-

nomického hlediska je studováno chování jednotlivce na trhu práce. Makroekonomie se 

pak zabývá vztahem trhu práce s ostatními trhy (peněžní trh, trh zboží atd.).
5
 

 Trh práce je jako každý jiný trh místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. V tomto 

případě je nabídka pracovních sil zastoupena členy domácností nabízejícími své schop-

nostmi, dovednosti a vlastnosti, kdežto poptávku po práci představují firmy, stát a v měři-

telné míře také i jiné domácnosti. Komoditou na trhu práce je čas.  

Výsledkem střetu poptávky a nabídky je cena práce neboli mzda či plat. Trh práce by měl 

být trhem svobodným, což znamená, že do něj může kdokoliv kdykoliv vstoupit nebo z něj 

vystoupit. Toto rozhodnutí by mělo záviset pouze na jeho svobodné vůli. Takovýto svo-

bodný trh však v praxi nenajdeme. Je totiž v zájmu společnosti některé aspekty jednání lidí 

potlačovat a naopak jiné stimulovat. Na trhu práce dochází tedy ke státním zásahům. Dříve 

se stát snažil chránit spíše firmy, ale v dnešní době pomáhá spíše jednotlivcům, kteří jsou 

na trhu práce oproti firmám znevýhodněni svou slabší pozicí. Jednotlivci se také mohou 

sdružovat v různé odborové skupiny a tím vylepšovat svou vy pozici na trhu práce.
6
 

2.1.1 Nabídka na trhu práce 

Jak bylo řečeno výše, nabídku na trhu práce zastupují jednotliví členové domácností. Tedy 

přesněji řečeno je to množství hodin, které jsou tito lidé ochotni obětovat, aby získali 

mzdu. Toto množství hodin je závislé na třech faktorech – odpracované hodiny, participace 

pracovní síly a imigrace.
7
 

 

                                                 

5
 ŠKAPA, Stanislav. Mikroekonomie. 2004. 

6
 BURDA, Michael C, Charles WYPLOSZ a Jan KOTOUS. Macroeconomics: a European text. 2009. 

7
 SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie: 18. vydání. 2007. 
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Graf 1: Křivka nabídky práce
8
 

 Odpracované hodiny 

Každý člověk je postaven před rozhodování, zda čas, který má, věnuje práci a získá tak 

mzdu nebo zda jej využije k volnočasovým aktivitám. Při tomto rozhodování na něj působí 

substituční a důchodový efekt. 

 

Graf 2: Křivka nabídky se zpětným ohybem
9
 

Na grafu číslo dvě je zobrazena křivka nabídky se zpětným ohybem. Až do bodu C roste se 

stoupající mzdou i množství odpracované práce – působí tedy substituční efekt. Každá 

hodina práce je ohodnocena vyšší mzdou, tudíž každá hodina volného času je dražší. Lidé 

upřednostňují nahrazovat volný čas prací. 

                                                 

8
 SCHILLER, Bradley R. Makroekonomie dnes. 2004, str. 274. 

9
 Tamtéž, str. 76. 
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Od bodu C se však křivka stáčí a množství odpracované práce začíná navzdory stále stou-

pající mzdě klesat. Ačkoliv se to může zdát nereálné, v určitém bodě lidé nechtějí ani při 

stoupající mzdě dále pracovat, ale naopak kvůli dostatečnému příjmu chtějí více volného 

času pro nákup statků a služeb. Od bodu C působí důchodový efekt. 

Problematikou důchodového a substitučního efektu se zabývalo mnoho ekonomů, ale přes-

to neexistuje jednotná odpověď. Vliv těchto efektů nejspíše záleží na preferenci domácnos-

tí.
10

 

 Participace pracovní síly 

Podle Samuelsona se v posledních desetiletích nejdramatičtěji projevovala participace pra-

covní síly v přílivu ženských pracovnic. To je podle něj způsobeno růstem reálné mzdy, 

což učinilo pro ženy práci atraktivnější.  

 Imigrace 

Díky přílivu zahraničních pracovníků, kteří do České republiky migrují především z vý-

chodu, dochází k nárůstu nekvalifikovaných pracovníků vzhledem ke kvalifikované pra-

covní síle. Velká nabídka levné pracovní síly emigrantů má za následek pokles mezd méně 

kvalifikovaných skupin v poměru k vysokoškolsky vzdělanému obyvatelstvu. 
11

 

2.1.2 Poptávka na trhu práce 

Poptávku po práci na trhu práce představují firmy a jedná se o poptávkou odvozenou od 

křivky poptávky po statcích a službách, které se pomocí dané práce vyrábějí. Dále závisí 

na omezeních, se kterými se daná firma potýká. Jde hlavně o postavení firmy na trhu, její 

cíle a o to, jaké technologické postupy jsou využívány ve výrobě. 

Při rozhodování o potřebném množství práce se firma zaměřuje na náklady a výnosy, které 

tato práce firmě přináší. Firma, která je v rovnováze a zároveň maximalizuje zisk, zaměst-

nává pracovníky, dokud mezní náklady práce (mzda) nejsou rovny příjmu z mezního pro-

duktu práce.
12

 

                                                 

10
 MACH, Miloš. Makroekonomie II: pro magisterské (inženýrské) studium. 2001. 

11
 SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie: 18. vydání. 2007. 

12
 JÍROVÁ, Hana. Trh práce a politika zaměstnanosti. 1999. 

 



 

17 

 

Na grafu 3 je zobrazen průběh křivky poptávky po práci. Poptávka po práci je ovlivněna 

také vývojem zahraničních ekonomik a to zejména, pokud se jedná o zemi závislou na ex-

portu. Toto platí také pro Českou republiku, protože vyváží více než polovinu vyrobeného 

zboží na zahraniční trhy. Poklesne-li tedy poptávka zahraničních obchodních partnerů po 

zboží z ČR, dojde k poklesu domácí produkce, což samozřejmě znamená propouštění za-

městnanců. Tato situace se promítne zejména ve snížení životní úrovně. 

 

Graf 3: Křivka poptávky
13

 

2.1.3 Rovnováha na trhu práce 

Trh práce se nachází v rovnováze, pokud se nabízená práce rovná práci poptávané. Mzdo-

vá sazba, při které je trh v rovnováze, je nazývána rovnovážnou mzdou. Mzdová sazba 

představuje na trhu práce korekční nástroj, díky kterému se trh vždy vrátí do rovnovážného 

stavu. Pokud tedy nastane na trhu práce nějaká odchylka, je to považováno pouze za pře-

chodný stav a pomocí pohybu mzdové sazby je navrácena rovnováha.  

Na čtvrtém grafu lze pozorovat utváření rovnováhy na trhu práce a bod E je zde bodem 

rovnováhy. Pod tímto rovnovážným bodem vzniká situace, kdy je na trhu nedostatek pra-

covních sil – lidé nejsou ochotni pracovat při takto nízké mzdové sazbě. Firmy jsou nuceny 

zvyšovat mzdovou sazbu, aby si zajistili dostatečné množství práce. Mzdová sazba poroste 

až do bodu WE. Opačná situace nastává nad bodem rovnováhy, kdy je přebytek nabízené 

práce nad poptávanou. Mezi uchazeči o zaměstnání je vysoká konkurence a lidé jsou 

                                                 

13
 SCHILLER. Bradley R. Makroekonomie dnes. 2004, str. 278. 
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ochotni pracovat za nižší částky. V důsledku toho dochází k poklesu mzdové sazby. 

Mzdová sazba bude klesat opět až do bodu WE a na trhu nastane opět rovnováha.
14

 

 

 

Graf 4: Rovnováha na trhu práce
15

 

Takto by to fungovalo na dokonale konkurenčním trhu, avšak současný trh práce je charak-

teristický tím, že strnulé mzdové sazby nedokážou pružně vyrovnávat poptávku po práci  

a nabídku práce. Tato situace je způsobena především odbory a svou zásluhu na ní má  

i stát. Signály na trhu práce jsou pak nepřesné a tržní regulace značně deformovaná. Firmy 

se pak snaží situaci přizpůsobit například snižováním nemzdových nákladů.
16

 

2.1.4 Rizikové skupiny 

Existují určité sociální skupiny, které se na trhu práce potýkají s většími problémy a čelí 

vyššímu riziku opakované a dlouhodobé nezaměstnanosti. Vyšší či nižší věk, pohlaví či 

barva kůže, tohle všechno může být překážkou při hledání zaměstnání.
17

 

V naší republice mezi rizikové skupiny patří mladí a staří lidé, lidé s nízkým vzděláním, 

ženy s malými dětmi, zdravotně postižení lidé, Romové a jiní imigranti.
18

 

 

                                                 

14
 Tamtéž. 

15
 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 2001, str. 281. 

16
 GROLIGOVÁ, Ivana. Makroekonomie: studijní text pro kombinovanou formu studia. 2007. 

17
 KUCHAŘ, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. 2007. 

18
 BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002. 
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a) Absolventi škol a mladiství 

Z dosavadních zkušeností s vývojem nezaměstnanosti lze usoudit, že velké problémy 

s nalezením zaměstnání mají lidé po dokončení studia. Čerství absolventi totiž nedisponují 

potřebnými pracovními zkušenostmi ani pracovními návyky. Nezájem absolventů střed-

ních škol chodit do práce je velkým problémem z toho důvodu, že pokud si mládež neo-

svojí pracovní návyky, nejspíše nenajdou zaměstnání ani v dospělosti. Jejich nuda pak mů-

že vést až k výskytu sociálně patologických jevů jako jsou kriminalita, sebevražedné poku-

sy či závislost na návykových látkách.
19

 

b) Lidé starší 50 let 

Na druhé straně se značnou nezaměstnaností se potýkají i lidé v předdůchodovém věku, 

avšak na rozdíl od absolventů, se tito lidé nesnaží si práci najít, ale naopak si ji udržet. 

Dnes je i po šedesátce velký zájem o práci a to díky zvýšení věku odchodu do důchodu. Je 

třeba zavést systém rekvalifikací a dalšího vzdělávání lidem ve středním a starším věku, 

protože pokud budou starší lidé ekonomicky aktivní, sníží se zatížení na mladší a střední 

generace a tím dojde také k eliminaci rizik, které plynou z předsudků o starší generaci.
20

 

c) Ženy samoživitelky 

Míra nezaměstnanosti žen vykazuje dlouhodobě vyšší procenta než míra nezaměstnanosti 

mužů. Ženy jsou na trhu práce vystaveny většímu riziku, ale nejde o všechny ženy, jak by 

se dalo mylně předpokládat. S vyšší nezaměstnaností se potýkají hlavně ty ženy, které mají 

nižší kvalifikaci a mnoho rodičovských povinností. V této vyšší míře nezaměstnanosti však 

nehraje žádnou roli dosažené vzdělání – postihuje jak ženy s diplomem, tak s výučním 

listem. Rozdíl však můžeme pozorovat v tom, že ženy vysokoškolačky už mají často rozje-

tou kariéru a díky očekávanému vyššímu výdělku si mohou najít chůvu a vrátit se tak dříve 

do práce.
21

 

Vysoká nezaměstnanost žen není problémem jen u nás, ale po celém světě. Je totiž velmi 

obtížné skloubit mateřské povinnosti s pracovními, proto se hledají řešení v podobě zkrá-

                                                 

19
 Tamtéž. 

20
 KUCHAŘ, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. 2007. 

21
 KUCHAŘ, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. 2007. 
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cených a polovičních úvazků, flexibilní pracovní doby či politické a finanční podpory 

žen.
22

 

d) Zdravotně postižení lidé 

U zdravotně postižených lidí už se nejedná jen o ekonomické nebo sociální problémy, jde 

hlavně o problém smyslu života a lidské důstojnosti. Lidé s tělesným postižením jsou čas-

tokrát na úřadech práce registrováni i dvakrát déle než lidé bez zdravotních problémů  

a mohou se dostat do bezvýchodné životní situace, kdy se rodina musí starat o nezaměst-

naného zdravotně postiženého, což je velmi nákladné.
23

 

Důvodů vysoké nezaměstnanosti zdravotně postižených je hned několik. Tyto osoby větši-

nou nedisponují nijak vysokou kvalifikací. V roce 2005 pouze 4% osob se zdravotním po-

stižením mělo vysokoškolské vzdělání. Dále je na vině také jejich nedostatečná motivace 

k práci. Vždyť výdělek, kterého dosáhnou, není o moc vyšší než jejich invalidní důchod. 

V neposlední řadě je pro lidi se zdravotním postižením těžké najít zaměstnání díky rostou-

címu důrazu na produktivitu práce.
24

 

e) Nepřizpůsobiví 

Romská menšina bude mít na trhu práce stále menší uplatnění kvůli rostoucím požadav-

kům na kvalifikaci, rozsah a kvalitu sociálních dovedností. Většina Romů má totiž pouze 

základní vzdělání a někteří jej ani nedokončí. Romské etnikum žije pod tlakem vlastní kul-

tury, ale také pod tlakem majoritní společnosti, do které stále ještě nezapadli. Zvýšená 

koncentrace Romů v některých místech České republiky vede ke zvýšení sociálně patolo-

gických jevů v těchto lokalitách a vytváří oblasti se zvýšenou závislostí na sociálních pod-

porách.
25

 

f) Nekvalifikovaná pracovní síla 

Nekvalifikovaná pracovní síla tvoří největší skupinu mezi nezaměstnanými a to jak u nás, 

tak v ostatních vyspělých zemích světa. Z dosavadních zkušeností se dá usoudit, že se jed-

ná o problém trvalý. Ti, kteří nedosáhnou požadované úrovně složitosti práce, budou hle-

                                                 

22
 BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002. 

23
 Tamtéž. 

24
 KUCHAŘ, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. 2007. 

25
 BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002. 
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dat zaměstnaní stále obtížněji a situaci jim bude zhoršovat také levná pracovní síla přichá-

zející ze zahraničí, která obsazuje pozice, na které není třeba vysoká úroveň kvalifikace.  

Mohlo by se zdát, že tento problém má jednoduché řešení, a sice poskytnout těmto lidem 

potřebnou úroveň kvalifikace. Mnozí z nich však nemají dostatečné intelektuální kapacity 

pro takovouto kvalifikaci a ostatní prostě pracovat nechtějí, protože se naučili dobře para-

zitovat na systému sociálních dávek.
26

 

2.2 Nezaměstnanost 

Ne každý člověk bez práce se však řadí mezi nezaměstnané. Nezaměstnanost je stejně jako 

v minulosti i dnes velmi ožehavým a diskutovaným tématem. Je chápána jako nežádoucí 

sociální a ekonomický jev, kterému sice nemůže zabránit, ale můžeme se snažit jej mini-

malizovat. Zájem o řešení problému mají jak odborníci, tak široká veřejnost.
27

 

2.2.1 Definice a měření nezaměstnanosti 

Podle definice Eurostatu se za nezaměstnané považují všechny osoby, které dosáhly 15 let 

věku a ve sledovaném období splňují všechny tyto podmínky: 

 Jsou bez práce – nejsou v placeném zaměstnání ani nejsou sebezaměstnány. 

 Aktivně práci hledají – aktivním hledáním práce se rozumí přihlášení na úřad práce 

či u soukromé zprostředkovatelské firmy, dále hledání zaměstnání přímo u firmy, 

využívání inzerce, podnikání kroků pro založení vlastní firmy, podání žádosti o 

pracovní povolení a licence či hledání zaměstnání jiným způsobem. 

 Jsou připraveny hned do práce nastoupit (do 14 dnů).
28

 

Abychom mohli určit míru nezaměstnanosti, je nutné rozdělit si obyvatelstvo do určitých 

skupin. Jak lze vidět na obrázku 4, obyvatelstvo se dělí na ekonomicky aktivní a neaktivní. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je tvořeno osobami zaměstnanými i nezaměstnanými, 

kteří si aktivně práci hledají, a tito lidé tvoří nabídku na trhu práce. Pokud je osoba neza-

městnaná a ani si práci nehledá, řadí se do ekonomicky neaktivního obyvatelstva. Tato 

                                                 

26
 KUCHAŘ, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. 2007. 

27
 ŠLAPÁK, Čeněk Tim, Zdeněk PÁNEK a Jan KOTOUS. Zaměstnanost a personální řízení. 2006. 

28
 BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Makroekonomie. 2010. 
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kategorie populace pak obsahuje například děti předškolního věku, osoby navštěvující 

vzdělávací instituce, důchodce nebo třeba invalidy.  

 

Obrázek 1: Rozdělení populace
29

 

Míru nezaměstnanosti pak vypočítáme pomocí jednoduchého vzorce. Jde o poměr neza-

městnaných (U) k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. (L) Ekonomicky aktivní obyvatel-

stvo, jak lze vyčíst ze 4 obrázku výše, je složeno ze zaměstnaných (E) a nezaměstnaných 

aktivně si hledajících práci (U). Míra nezaměstnanosti je tedy zapsána: 

   
 

     
  

 

 
 

V České republice existují dva rozdílné ukazatele míry nezaměstnanosti, které se liší sou-

borem dat, ze kterých je tato míra počítána. Rozlišujeme registrovanou míru nezaměstna-

nosti a obecnou míru nezaměstnanosti. I když jsou tyto ukazatele počítány podle stejného 

vzorce, hodnoty výsledků se od sebe vždy liší, protože je u každého použita jiná datová 

základna. 

a) Registrovaná míra nezaměstnanosti 

Hodnota této míry nezaměstnanosti je počítána z podkladů ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. MPSV vychází z dat úřadů práce a za nezaměstnané považuje osoby na těchto 

úřadech registrované. Vypočítaná míra nezaměstnanosti je pak podíl zaregistrovaných 

uchazečů o práci na pracovní síle. 
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b) Obecná míra nezaměstnanosti 

Tento ukazatel určuje český statistický úřad podle jejich vlastních dat. Data jsou nasbírána 

pomocí speciálního čtvrtletního měření na vybraném vzorku domácností, které se nazývá 

Výběrové šetření pracovních sil.
30

 

c) Podíl nezaměstnaných osob 

Od ledna roku 2013 došlo k přechodu ministerstva práce a sociálních věcí k novému uka-

zateli. Jedná se o podíl nezaměstnaných osob, který poměřuje podíl dosažitelných uchaze-

čů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel 

nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která vyjadřuje 

všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

Ke změně došlo na základě dohody MPSV a ČSÚ a to zejména z těchto důvodů: 

 Ukazatel míry registrované nezaměstnanosti srovnává dosažitelné uchazeče o za-

městnání s pracovní sílou tvořenou kombinací údajů z více zdrojů - dosažitelní 

uchazeči o zaměstnání z evidence ÚP, zaměstnané osoby z dat Výběrových šetření 

ČSÚ. 

 Údaje o zaměstnanosti z výběrových šetření na úrovni okresů nejsou dostatečně 

vypovídající, detailní výsledky trpí vyšší chybovostí a pro nižší územní celky zcela 

chybí. 

 Jedním z hlavních důvodů přechodu je také srovnávání nebo záměna míry neza-

městnanosti MPSV a ČSÚ a jejich nesprávná interpretace – nový ukazatel je sesta-

ven tak, aby měl odlišnou definici a úroveň a je proto s původním ukazatelem ne-

srovnatelný.
31

 

2.2.2 Přirozená míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost nemůže být nikdy úplně eliminována. V každé chvíli jsou na trhu práce 

pracovní síly propouštěny a najímány nové. Přirozenou míru nezaměstnanosti lze definovat 

jako míru nezaměstnanosti, při které je trh práce v rovnováze. Dnešní ekonomická teorie 
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preferuje spíše definici přirozené míry podle inflace. Pak je za přirozenou považována ta-

ková míra nezaměstnanosti, při které je inflace stabilní, neroste ani neklesá.
32

 

Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti 

Na velikost přirozené míry nezaměstnanosti působí hned několik faktorů a ta se tak v prů-

běhu let neustále mění. Jedním z faktorů je například motivovanost lidí pracovat – čím jsou 

motivovanější, tím je přirozená míra nezaměstnanosti nižší. Čím více nabízejí úřady volné 

pracovní místa uchazečům a vhodnou pracovní sílu firmám, tím více přirozená nezaměst-

nanost klesá, a to díky lepší informovanosti na trhu práce. 

Vliv na přirozenou míru nezaměstnanosti má také délka vyplácení podpory v nezaměstna-

nosti a její výše. Zvyšovat ji můžou vysoké a dlouhou dobu vyplácené sociální dávky, kte-

ré nemotivují obyvatelstvo pracovat. 

A v neposlední řadě ovlivňuje přirozenou míru nezaměstnanosti také demografická skladba 

obyvatelstva. Mladší věkové kategorie a vzdělanější lidé nemají takový problém se na trhu 

práce uplatnit jako starší lidé s nízkým vzděláním.
33

 

2.2.3 Druhy a příčiny nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost lze rozdělit podle příčiny jejího vzniku do 4 základních typů: frikční, 

strukturální, cyklická a sezonní. 

a) Frikční nezaměstnanost 

Frikční nezaměstnanost má na vině přirozená mobilita pracovníků. Mezi frikčně nezaměst-

nané patří ti, co byli propuštěni či sami odešli z práce, aby si našli práci novou. Pro frikční 

nezaměstnanost je typická krátká doba trvání (do tří měsíců). Tento druh nezaměstnanosti 

není vnímán jako velký problém, protože se předpokládá, že profesní orientace i regionální 

rozmístění jsou v souladu na straně nabídky i poptávky. Jednou z příčin frikční nezaměst-

nanosti je nedostatečná informovanost na trhu práce.
34
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Frikční nezaměstnanost bývá také označována jako nezaměstnanost fluktuální či normální. 

Je poměrně stabilní a je potřebná k bezproblémové alokaci pracovních sil do různých ob-

lastí a podnikatelských odvětví.
35

  

b) Strukturální nezaměstnanost 

Strukturální nezaměstnanost vzniká jako důsledek strukturálních změn v ekonomice. Je 

tedy vyvolána poklesem poptávky po určitých statcích či službách a následným poklesem 

výroby. Pokles poptávky po jednom statku je však nahrazen zvýšeným zájmem o statek 

jiný. Výroba se přesouvá do jiného odvětví, ale pracovníci přicházejí o své zaměstnání 

díky nedostatečné kvalifikaci či jinému regionu. Nalezení nového zaměstnání je spojeno 

s potřebou rekvalifikace, proto má tento druh nezaměstnanosti delší trvání.
36

 

Strukturální nezaměstnanost se projevuje velkým množstvím pracovních míst stejně jako 

vysokým počtem nezaměstnaných. Ohroženy jsou hlavně starší osoby, lidé s nízkou kvali-

fikací a také lidé se změněnou pracovní schopností.
37

 

V souvislosti se strukturální nezaměstnaností lze mluvit také o tzv. technické nezaměst-

nanosti. Způsobuje ji velký pokrok techniky a zavádění nových strojů, které dokážou na-

hradit lidskou práci. Technická nezaměstnanost ohrožuje jak nekvalifikovanou pracovní 

sílů tak kvalifikované odborníky.
38

 

c) Cyklická nezaměstnanost 

Cyklická nezaměstnanost je spojena s cyklickými výkyvy ekonomiky. Její vznik souvisí 

s poklesem agregátní poptávky v ekonomice. Pokud je ekonomika v konjunktuře, neza-

městnanost roste a přesně naopak v období expanze ekonomiky nezaměstnanost klesá. Její 

příčinnou může být například zmenšení domácích investic, které má za následek pokles 

poptávky a propouštění v postižených odvětvích. 
39
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d) Sezónní nezaměstnanost 

Sezónní nezaměstnanost je specifickým druhem nezaměstnanosti cyklické. Je spjata s pří-

rodními výkyvy a postihuje hlavně určité podnikové odvětví, jako jsou například: staveb-

nictví, zemědělství či lesnictví. Dalo by se říci, že se nejvíce vyskytuje v oblastech sever-

ního a mírného pásu, kde se jsou přírodní výkyvy nejvýraznější.
40

 

2.2.4 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

Nezaměstnanost v ekonomice se rozděluje na dobrovolnou a nedobrovolnou.  

a) Dobrovolná nezaměstnanost 

Jako dobrovolná nezaměstnanost bývá také někdy označována nezaměstnanost frikční. Je 

to nezaměstnanost způsobená prodlevou mezi opuštěním stávající práce a nalezením práce 

nové. Jde o situaci, kdy jedinec hledá novou práci, ale za vyšší mzdu než na trhu práce 

převládá. Proto práci nemůže najít. Výše a délka trvání této nezaměstnanosti závisí na tom, 

jaké alternativní příležitosti může nezaměstnaný najít.  

Mezi tyto alternativní příležitosti patří hlavně podpora v nezaměstnanosti. Pokud budou 

sociální dávky nízké a vypláceny kratší časový úsek, dobrovolná nezaměstnanost bude také 

nižší a naopak. Pro dobrovolnou nezaměstnanost je typické, že počet nezaměstnaných je 

nižší nebo roven počtu pracovních míst.
41

 

Na pátém grafu je znázorněn trh práce. L* znázorňuje pracovní sílu na tomto trhu a W/P je 

velikost reálné mzdy. V této rovnováze budou firmy najímat všechny pracovníky, kteří 

chtějí pracovat při dané reálné mzdové sazbě. Zaměstnanost je na obrázku znázorněna 

úsečkou AE. Někteří lidé by však chtěli pracovat, ale při vyšší W/P než trh nabízí a proto 

vzniká dobrovolná nezaměstnanost, která je znázorněna úsečkou EB. Tito lidé se raději 

věnují volnočasovým aktivitám, než by pracovali za stávající mzdu.
42
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Graf 5: Dobrovolná nezaměstnanost
43

 

b) Nedobrovolná nezaměstnanost 

Pro nedobrovolnou nezaměstnanost je typická situace, kdy je nezaměstnaná osoba ochotna 

přijmout práci za převládající mzdovou sazbu, ale nemůže najít zaměstnavatele. Poptávka 

po práci je tedy nižší než její nabídka. Příčinou tohoto stavu je nedokonalá konkurence na 

trhu práce a nepružnost mezd směrem dolů.
44

 

Na grafu 6 lze pozorovat situaci, kdy reálná mzdová sazba je na úrovni W/P´ a přitom rov-

novážná mzdová sazba, při které je trh v rovnováze se nachází na úrovni W/P. Z nějakého 

důvodu je tedy reálná mzdová sazba nad úrovní rovnovážné mzdové sazby. Pracovníci, 

kteří chtějí při W/P´ pracovat se nacházejí v bodě D. Ale pracovníky, které je firma ochot-

na najmout, nalezneme v bodě F. Lze tedy vidět nadbytek pracovníků. Úsečka, která zob-

razuje nedobrovolnou nezaměstnanost je úsečka DF, kdežto úsečka CD znázorňuje pra-

covní sílu.
45
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Graf 6: Nedobrovolná nezaměstnanost
46

 

2.2.5 Problém dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti 

Mezi důležité charakteristiky nezaměstnanosti patří její délka a frekvence opakování. Pro 

společnost je velmi důležité vědět, jak dlouho a po kolikáté je daná osoba nezaměstnaná, 

protože opravdový problém se skrývá v dlouhodobé nezaměstnanosti. Ta je různě defino-

vána. Většina autorů ji definuje jako nezaměstnanost trvající déle než 1 rok.
47

 

Dlouhodobá nezaměstnanost představuje problém zejména z psychologického a sociálního 

hlediska. Zmiňovány jsou tyto rizika:  

 Past nezaměstnanosti – Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí potřebné pracovní ná-

vyky, pracovní morálku a zastarává jim kvalifikace. Po delší době ztrácejí chuť 

zaměstnání stále hledat.  

 Past chudoby – Sociální dávky dostatečně nemotivují ke hledání zaměstnání a na-

víc, pokud si nezaměstnaný práci nenajde, o tyto dávky po určité době přijde.  
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 Sociální vyloučení – Nezaměstnaní lidé jsou nuceni žít na pokraji životního mini-

ma. Omezují své výdaje za kulturu a omezují své styky s okolím. Bývají často 

frustrování a žijí na okraji společnosti.  

Důležitou roli při potlačování dlouhodobé nezaměstnanosti hrají úřady práce, které neza-

městnaným nabízejí různé rekvalifikace a nutí je k aktivnímu hledání nového zaměstnání. 

Dlouhodobou nezaměstnanost se snaží řešit také aktivní politika zaměstnanosti, ale obecné 

řešení bohužel neexistuje. Zatím převládají tyto tři strategie:  

 Aktivační – Úřad práce nabízí osobám zde registrovaným různé programy zaměst-

nanosti. Navštěvovat tyto programy je povinné, a pokud je osoba navštěvovat pře-

stane, ztratí nárok na podporu. Dále je pravidlem, že systém podpor nesmí být příliš 

velkorysý a programy zaměstnanosti musí odpovídat struktuře poptávky.  

 Překlenovací – Stát vytváří dotovaná pracovní místa, kterými nahrazuje nedosta-

tečnou poptávku po práci. Tato strategie má však hodně proti. Je drahá a proto se 

používá jen v době masové nezaměstnanosti. Dalším problémem může být, že si 

dotyčný na dotované místo přivykne a ztrácí zájem si aktivně hledat práci normální 

nedotovanou.  

 Úsporná – Pokud je systém dostatečně pružný a umožňuje rychlý návrat na pra-

covní místa, poskytuje stát pouze malou podporu v nezaměstnanosti, která motivuje 

nezaměstnané aktivně si práci hledat. Takovou politiku razí zejména ve Velké Bri-

tánii či Japonsku, i přesto, že jejich státy se také potýkají s vysokou dlouhodobou 

nezaměstnaností.  

Obecně však u všech strategií bojujících proti dlouhodobé zaměstnanosti hrozí tzv. ko-

lotočový efekt. Jde o situaci, kdy si nezaměstnaní zvyknou pobírat sociální dávky  

a účastní se opakovaně zmiňovaných programů jen proto, aby dávky opět získali. Po 

čase hrozí riziko vypěstování si jakési závislosti na dávkách podpory.
48

 

2.2.6 Nezaměstnanost a inflace 

Inflace je v ekonomii stav, kdy dochází k růstu cenové hladiny. Inflace, se kterou se setká-

váme v současných ekonomikách, se nazývá inflací setrvačnou. To znamená, že cenová 
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hladina setrvává na stejné úrovni do té chvíle, než je ekonomika vystavena otřesům. Tato 

očekávaná inflace je často promítána i do smluv a dohod.  

V ekonomické praxi nebyla po dlouhá léta žádná metoda, se kterou by se podařilo inflaci 

analyzovat. S řešením přišel až na začátku 60. let ekonom A. W. Phillips, který zjistil, že 

mezi inflací a nezaměstnaností je inverzní vztah. To znamená, že v praxi není možné 

udržet zároveň nízkou hladinu nezaměstnanosti i inflace. Pokud nezaměstnanost klesne 

příliš rychle nebo klesne pod svou přirozenou míru, zvýší se počet lidí pobírajících mzdu 

nebo se zvýší reálná mzda nad svou rovnovážnou úroveň. Mzda je ovšem základem pro 

všechny ceny, proto se její zvýšení časem promítne do cenové hladiny, která vytvoří inflaci 

a přemění růst mezd pouze na nominální. Grafické zobrazení této teorie se nazývá Phillip-

sova křivka.
49

 

Na grafu č. 7 na následující stránce je zobrazena Phillipsova křivka, která platí v krátkém 

období. V bodě je nulová inflace a nezaměstnanost je na své přirozené hodnotě. V bodě B 

je nezaměstnanost nepřirozeně nízko a vyvolává tak inflaci.  

 

Graf 7: Krátkodobá Phillipsova křivka
50

 

Na další grafu číslo osm lze pozorovat dlouhodobou Phillipsovu křivku. Inflace, která 

vznikla v krátkém období v bodě B, sníží reálnou hodnotu mzdy na trhu práce a tak se ten-

to trh dostane opět do rovnováhy. Avšak lidé se už adaptovali na zvýšení mezd i cen a po-
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čítají s ním i v budoucnosti. Budou pozvolna zdražovat a odbory vyjednají vyšší mzdy – 

tak se očekávaná inflace stane skutečnou. V bodě C je trh práce opět v rovnováze, ale in-

flace z bodu B zůstává ve stejné výši.
51

 

 

Graf 8:  Dlouhodobá Phillipsova křivka
52

 

2.3 Důsledky nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je mnohými ekonomy považována za po inflaci druhý největší makroeko-

nomický problém, protože s sebou přináší řadu negativních důsledků pro obyvatelstvo. 

Vedle ekonomických důsledků, které je možno přímo měřit, přináší nezaměstnanost i velké 

sociální dopady.
53

 

2.3.1 Ekonomické 

Nezaměstnanost se dotýká hlavně ekonomiky státu a to proto, že znamená neefektivní vy-

užívání zdrojů v této ekonomice. Lidé, kteří jsou bez práce, by v zaměstnání mohli vyrá-

bět služby a statky pro ekonomiku potřebné. Tím, že jsou bez práce, klesá státu jeho hrubý 

domácí produkt. Tento jev se dá pozorovat pomocí Okunova zákona. Tento model zachy-

cuje vztah mezí reálným domácím produktem a nezaměstnaností. Říká, že každý pokles 
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reálného produktu vzhledem k potenciálnímu o 2% způsobuje nárůst nezaměstnanosti  

o 1%. Samozřejmě tento model platí i naopak a dojde-li ke zvýšení produktu o 2%, bude 

pak nezaměstnanost o 1% snížena.
54

 

Dalším dopadem, se kterým se stát při vysoké nezaměstnanosti potýká, je zvýšení schodku 

státního rozpočtu. Čím je nezaměstnanost vyšší, tím více musí stát odvádět ze státního 

rozpočtu v podobě dávek podpory v nezaměstnanosti. Také odvádí více peněz úřadům prá-

ce, které se o tyto nezaměstnané musí starat. Zároveň se snižují příjmy do státního roz-

počtu – nezaměstnaní neodvádějí daň z příjmu. Snižují se také nepřímé daně, protože rodi-

ny, ve kterých je některý člen postižen nezaměstnaností, nenakupují tolik co dříve.
55

 

V neposlední řadě způsobuje nezaměstnanost znehodnocení lidského kapitálu v ekono-

mice. Tím rozumíme, že lidé přicházejí o svou kvalifikaci a schopnosti. Čím déle nepracu-

jí, tím více je lidský kapitál znehodnocen.
56

 

2.3.2 Psychické a zdravotní 

Ztráta práce, ale nemá dopady jen na ekonomiku státu, pro většinu lidí v naší kultuře zna-

mená také extrémní psychickou zátěž. Pokud člověk ztratí práci, přichází totiž o své po-

jítko s realitou. Lidé se začínají obávat toho, co bude dál a pokud jsou nezaměstnaní déle 

než jeden rok, psychická zátěž se prohlubuje. Tyto osoby se uzavírají do sebe a ztrácí soci-

ální kontakty.  

Výzkumem vlivu nezaměstnanosti na psychiku člověka se zabývala také Božena Buchtová 

v letech 1992, 1994, 1999, 2004 a 2006. Z jejích výzkumů vyplynulo, že více jak polovina 

respondentů uváděla zhoršení zdravotního stavu. Jednalo se hlavně o neurotické potíže 

jako je úzkost, vnitřní neklid, podrážděnost, bolest hlavy, nespavost, zvýšená únava či ža-

ludeční potíže. Častěji se příznaky vyskytovaly u osob ženského pohlaví. Osoby, které 

měly zdravotní potíže již před ztrátou práce, uváděly následkem nezaměstnanosti zhoršení 

jejich zdravotního stavu. U dlouhodobě nezaměstnaných jedinců šla podle výzkumu pozo-

rovat silná závislost výskytu neurotických příznaků na jejich věku. Tyto potíže se ve sku-

pině nad 40 let vyskytovaly častěji u mužů. 
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Ukázalo se, že také stres dokáže měnit řadu funkcí lidského organismu, o kterých se dříve 

nemluvilo. Vlivem stresu může dojít třeba ke snížení imunity protiinfekční a protinádoro-

vé, ke snížení odolnosti buněčných membrán proti poškození, ke změnám metabolismu 

řady látek s dopadem na zvýšený výskyt alergií, diabetu, astmatu a dalších nebezpečných 

onemocnění.
57

 

2.3.3 Sociální 

Tak jako může nezaměstnanost vyvolávat destruktivní jevy v životě jedince, podobně mů-

že zapříčinit i výskyt sociálně-patologických jevů ve společnosti. K závažným rizikům 

nezaměstnanosti patří ztráta hodnot, úpadek úcty k autoritám, krize rodiny, alkoholismus 

nebo rozklad občanské společnosti. S růstem nezaměstnanosti ve společnosti se objevují 

také nebezpečné jevy, jako jsou kriminalita, užívání drog či nárůst sebevražd. S dosavad-

ních výzkumů lze vyčíst, že pokud vzroste nezaměstnanost, dojde ke zvýšení kriminalisty, 

nárůstu sebevražd a také v nemocnicích je přijímáno více pacientů.
58

 

2.4 Politika zaměstnanosti 

Politikou zaměstnanosti nazýváme soubor nástrojů, kterými se v konkrétních ekonomikách 

pomáhá dosáhnout rovnováhy na trhu práce. Těmito nástroji se dosahuje efektivního vyu-

žívání faktoru práce. Výsledná politika zaměstnanosti není úsilím pouze jedné zájmové 

skupiny, ale vzniká na základě působení všech zájmových skupin na trhu práce. Politiku 

zaměstnanosti lze rozdělit na 2 typy: 

 Pasivní politika zaměstnanosti – Jedná se o zmírňování následků nezaměstnanosti 

v podobě sociálních podpor.  

 Aktivní politika nezaměstnanosti – Snaží se o předcházení výskytu nezaměstna-

nosti. Operuje s takovými nástroji jako je vytváření nových pracovních míst, pod-

pora rekvalifikací, veřejně prospěšných prací a podobně.
59

 

Je však třeba zmínit, že provádění politiky zaměstnanosti není levnou činností a je potřeba 

ji nějakým způsobem financovat. Existují dva způsoby, kterými lze politiku zaměstnanosti 

platit: 
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 Účelově vytvářené fondy – Jedná se o vytvoření fondu, který působí v zásadě jako 

pojištění. Zaměstnavatelé a zaměstnanci do něj pravidelně přispívají podle nastave-

ného systému. 

  Přímá podpora státu – Přímá podpora státu prostřednictvím příspěvků do státu ze 

státního rozpočtu.  

Toto financování, ale s sebou přináší zátěž na subjekty, které musejí odvádět příspěvky. 

Příspěvky se strhávají z mezd a tím pádem dochází i k růstu ceny práce. Pokud by byl růst 

mezd přiměřený, může být i provádění politiky zaměstnanosti efektivní. Existuje tady však 

riziko, že příliš vysoký nárůst úrovně mezd demotivuje zaměstnavatele přibírat další pra-

covníky a tím se naruší tvorba pracovních míst. Proto musí být k politice zaměstnanosti 

přistupováno velmi citlivě a její konečná podoba by měla být výsledkem sociálních a eko-

nomických kompromisů.
60

 

2.4.1 Pasivní politika zaměstnanosti 

Pasivní politika zaměstnanosti (také označovaná jako PPZ) slouží především k podpoře 

nezaměstnaných, kteří se ztrátou práce najednou ocitli bez finančních příjmů. Výše pří-

spěvků musí být dostatečně vysoká, aby díky ní byly uspokojeny základní potřeby člověka. 

Na druhou stanu však nesmí být příliš vysoká, aby nezaměstnaní měli stále motivaci hledat 

novou práci a nenaučili se na těchto podporách přežívat. Z příspěvků určených na PPZ jsou 

financovány taktéž i náklady spojené s evidencí volných pracovních míst a uchazečů  

o zaměstnání.  

O nároku na podporu v nezaměstnanosti rozhodují úřady práce. Podpora v nezaměstnanosti 

se uděluje uchazečům pouze na tzv. podpůrčí dobu. Ta je u osob do 50 let 5 měsíců, pro 

osoby ve věku mezi 50 a 55 je tato doba 8 měsíců a pro osoby starší 55 let může být pod-

pora vyplácena až 11 měsíců. Nárok na podporu mají právě ti, kteří splnili následující 

podmínky: 

1. Vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období práci, ze které se odvá-

dělo pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

(Rozhodné období = 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) 

                                                 

60
 HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. 2008. 



 

35 

 

2. Požádal krajskou pobočku ÚP o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, ke 

kterému mu byla přiznána, nepobírá starobní důchod.
61

 

2.4.2 Aktivní politika zaměstnanosti 

Jedním ze základních cílů hospodářské politiky státu je dosažení plné a produktivní za-

městnanosti. Právě o to se snaží i aktivní politika zaměstnanosti státu. Jejími hlavními cíly 

jsou:  

 Dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách. 

 Produktivní využití zdrojů pracovních sil. 

 Zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

Součástí státní politiky zaměstnanosti je také podpora zřizování nových pracovních míst 

různými způsoby. Například poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání 

uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Jedná se zejména o následující nástroj 

APZ: 

a) Rekvalifikace – ÚP může poskytovat rekvalifikace uchazečům v případě, že struktura 

poptávky trhu práce neodpovídá struktuře nabídky a případná rekvalifikace umožňuje nové 

nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání. Za rekvalifikaci se podle MPSV nepovažuje 

studium na základních, středních ani vysokých školách. ÚP uhradí za uchazeče náklady na 

rekvalifikaci a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokazatelně nutných nákladů 

spojených s rekvalifikací (stravné, jízdné, nocležné, pojištění). Rekvalifikace je zajišťová-

na krajskou pobočkou úřadu práce. 

b) Investiční pobídky -  Jde o hmotnou podporu tvorby nových pracovních míst a rekvali-

fikace zaměstnanců u investičních pobídek. Ty jsou poskytovány na základě zák.  

č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů v platném znění. 

c) Veřejně prospěšné práce – Jsou to uměle a krátkodobě vytvořená místa zejména pro 

obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče. Zaměstnavatel je vytváří nejdéle 

po dobu 12 měsíců na základě písemné dohody s úřadem práce. Ten mu pak poskytuje 
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příspěvky na úhrady mzdy nových zaměstnanců. Tento příspěvek může být poskytován až 

do výše celkových nákladů na mzdu.  

d) Společensky účelná pracovní místa – Jedná se o vytváření pracovních míst pro ucha-

zeče, kterým nelze zajistit pracovní umístění žádným jiným způsobem, včetně zahájení 

samostatné výdělečné činnosti uchazečem. Jedním z předpokladů tvorby SÚPM je nízký 

stav nabídky volných pracovních míst. Příspěvky jsou pak zaměstnavateli vypláceny po-

mocí různých účelových příspěvků či úhradou části mzdy zaměstnanců po dobu maximál-

ně 12 měsíců.  

e) Příspěvek na zapracování - Příspěvek může být ÚP hrazen zaměstnavateli, pokud za-

městnavatel přijímá do pracovního poměru nezaměstnané, kterým je při zprostředkování 

zaměstnání věnována zvýšená péče. Maximální doba poskytování příspěvku je 3 měsíce  

a to maximálně do poloviny výše minimální mzdy jedné osoby, která se zapracovává.  

f) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – Zaměstnavatel, který pře-

chází na jiný podnikatelský program a není schopen zajistit svým pracovníkům poskytnout 

práci po dobu stanovené týdenní doby, může požádat ÚP o tento příspěvek. Příspěvek lze 

poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance činí 

maximálně polovinu minimální mzdy. 

g) Opatření APZ na zaměstnávání osob se zdravotním postižením – ÚP se snaží zajiš-

ťovat práci také zdravotně postiženým lidem, kteří patří do rizikové skupiny na trhu práce, 

a to vytvářením chráněných pracovních míst.  

Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením na základě písemné dohody s ÚP. Na zřízení CHPM poskytuje úřad 

práce zaměstnavateli příspěvek, ale musí být obsazeno po dobu 3 let. ÚP může uzavřít 

smlouvu o zřízení CHPM i s osobou se zdravotním postižením, která se má v plánu vyko-

návat samostatnou výdělečnou činnost. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je také po-

radenství.
62
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část diplomové práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v okrese Vsetín v letech 

2009 až 2013. Pro úplnost celku byla nejprve provedena stručná analýza nezaměstnanosti 

Evropské unie a České republiky. 

3.1 Nezaměstnanost v Evropské unii 

S problémem nezaměstnanosti a jeho ekonomickými i sociálními dopady musí bojovat 

všechny státy nejen evropské unie, ale i celého světa. Jde o problém, který se vyskytuje ve 

všech vyspělých ekonomikách a díky celosvětové finanční krizi od roku 2009 nezaměstna-

nost v Evropské unii stále stoupá. Finanční krize způsobila pokles poptávky po zboží, fir-

my byly nuceny omezovat výrobu a snižovat stavy. Tím bylo také zamezeno vstupu no-

vých investorů na trh a vytváření nových pracovních míst.   

V tabulce č. 1 je zobrazen vývoj míry nezaměstnanosti jak v Evropské unii, tak v jednotli-

vých členských státech. Téměř ve všech státech je patrný nárůst nezaměstnanosti mezi lety 

2009 a 2010, což byl důsledek zmíněné finanční krize, pouze v Německu a Rakousku ne-

zaměstnanost mezi těmito lety klesla, ve státě Malta stagnovala. Od roku 2010 se vývoj 

míry nezaměstnanosti v jednotlivých státech unie liší. Jak již bylo uvedeno, celkově míra 

nezaměstnanost roste a v roce 2013 je v EU nejvyšší za posledních 5 let. Mezi lety 2009  

a 2013 se nezaměstnanost v unii zvýšila o celých 1,9 %.  

V roce 2013 se v nejhorší situaci nachází Řecko a Španělsko, kde je nezaměstnaností po-

stiženo více jak ¼ obyvatel republiky. V Řecku, kde byla míra nezaměstnanosti v roce 

2009 na 9,5 %, došlo k nárůstu o celých 17,8 %. Jedná se o největší zhoršení nezaměstna-

nosti během pěti let ve státech EU. Ve Španělsku nebyl propad tolik hluboký jako v Řecku, 

protože nezaměstnanost byla už v roce 2009 na 18 %. V průběhu pěti let vzrostla o 8,4 %.  

Naopak nejlepší situaci lze najít v Rakousku, kde je míra nezaměstnanosti 4,9 % a za pět 

let se zvýšila pouze o 0,1 %. V Německu se dokonce míra nezaměstnanosti v průběhu kri-

ze snižovala a za pět let od roku 2009, kdy bylo naměřeno 7,8 % nezaměstnaných, poklesla 

o 2,5 % na 5,3 %. Jedná se o druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Klesající trend 

nezaměstnanosti byl zaznamenán také v Baltských státech - Litvě, Lotyšsku a v Estonsku. 
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Tab. 1: Míra nezaměstnanosti ve státech EU v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Eurostat, zpracování vlastní) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Rakousko % 4,80 4,40 4,20 4,30 4,90 

Německo % 7,80 7,10 5,90 5,50 5,30 

Lucembursko % 5,10 4,60 4,80 5,10 5,90 

Malta % 6,90 6,90 6,50 6,40 6,50 

Nizozemsko % 3,70 4,50 4,40 5,30 6,70 

Česká republika % 6,70 7,30 6,70 7,00 7,00 

Dánsko % 6,00 7,50 7,60 7,50 7,00 

Rumunsko % 6,90 7,30 7,40 7,00 7,20 

Spojené království % 7,60 7,80 8,00 7,90 7,50 

Švédsko % 8,30 8,60 7,80 8,00 8,00 

Finsko % 8,20 8,40 7,80 7,70 8,20 

Belgie % 7,90 8,30 7,20 7,60 8,40 

Estonsko % 13,80 16,90 12,50 10,20 8,60 

Maďarsko % 10,00 11,20 10,90 10,90 10,20 

Slovinsko % 5,90 7,30 8,20 8,90 10,20 

Polsko % 8,10 9,70 9,70 10,10 10,40 

Francie % 9,50 9,70 9,60 10,20 10,80 

EU (28 zemí) % 9,00 9,70 9,70 10,50 10,90 

Lotyšsko % 13,80 17,80 15,40 13,40 11,80 

Litva % 17,50 19,50 16,20 15,00 11,90 

Euro area (17 zemí) % 9,60 10,10 10,10 11,40 12,10 

Itálie  % 7,80 8,40 8,40 10,70 12,20 

Bulharsko % 6,80 10,30 11,30 12,30 12,90 

Irsko % 12,00 13,90 14,70 14,70 13,10 

Slovensko % 12,10 14,50 13,70 14,00 14,20 

Kypr % 5,40 6,30 7,90 11,90 16,00 

Portugalsko % 10,60 12,00 12,90 15,90 16,50 

Chorvatsko % 9,10 11,80 13,50 15,90 17,60 

Španělsko % 18,00 20,10 21,70 25,00 26,40 

Řecko % 9,50 12,60 17,70 24,30 27,30 

 

Česká republika má šestou nejnižší míru nezaměstnanosti ze členských států Evropské 

unie. Míra 7 % je mezi těmito státy velmi pozitivní a meziročně v ČR podle údajů naměře-

ných Eurostatem nezaměstnanost stagnovala. Během pěti let došlo ke zvýšení nezaměstna-

nosti pouze o 0,3 %. Lze tedy pozorovat, že oproti některým státům evropské unie je vývoj 

růstu míry nezaměstnanosti v ČR stále ještě na nízké úrovni, ale na druhé straně je stále co 



 

39 

 

zlepšovat, protože v některých státech bylo dosaženo i klesajícího trendu nezaměstnanosti, 

což se o ČR říci nedá.  

Na grafu č. 9 je zobrazen vývoj nezaměstnanosti ve státech EU a v Eurozóně. Jak si lze 

povšimnout, nezaměstnanost v Eurozóně je trvale vyšší než nezaměstnanost ve všech stá-

tech Evropské unie. Obě dvě míry nezaměstnanosti mají rostoucí charakter a na konci roku 

2013 začínají velice mírně klesat. Stejně tak klesaly v roce 2011, ale vývoj míry nezaměst-

nanosti se pak navrátil k původnímu rostoucímu trendu. K 31. 12. 2013 bylo v Evropské 

unii odhadováno 25,967 miliónu nezaměstnaných, což je oproti roku 2012, kdy bylo odha-

dováno 25,926 miliónů nezaměstnaných zvýšení o 28 tisíc uchazečů. Ve státech Eurozóny 

byl vývoj počtu nezaměstnaných podobný. Od 31. 12. 2012, kdy bylo napočítáno 18,715 

miliónu nezaměstnaných, jejich počet do konce roku 2013 vzrostl na 18,961 miliónů oby-

vatel. Počet nezaměstnaných zaznamenal tedy nárůst o 246 tisíc obyvatel.  

 

Graf 9: Trendy vývoje nezaměstnanosti v EU a Eurozóně v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Eurostat, zpra-

cování vlastní) 

3.2 Nezaměstnanost v České republice 

Jak se nezaměstnanost v ČR vyvíjela v posledních pěti letech, je zobrazeno na grafu číslo 

jedenáct. Tento graf pracuje s podílem nezaměstnaných osob na obyvatelstvu, který od 1. 

1. 2013 nahradil registrovanou míru nezaměstnanou. I když se podíl nezaměstnaných osob 

v roce 2013 zvýšil na 8,2 %, Česká republika je se svou mírou nezaměstnanosti v tomto 

roce stále pod průměrem Evropské unie, což můžeme považovat za pozitivní jev. Z grafu 

je patrné každoroční zvýšení nezaměstnanosti v prvních měsících roku, tento jev může být 
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připisován skutečnosti, že v prosinci často končí smlouvy na dobu určitou a také strukturní 

složce nezaměstnanosti.  

 

Graf 10: Podíl nezaměstnaných osob v ČR za posledních 5 let (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

 Za posledních pět let byl nejnižší podíl nezaměstnaných v ČR naměřen v lednu roku 2009 

a to 5,2 % a od této chvíle má rostoucí tendenci. V prosinci 2013 byl zjištěn podíl 8,2 %  

a to je také nejvyšší hodnota za zkoumané období. Za posledních pět let tedy vzrostla ne-

zaměstnanost o celé 3 %, a i když jsme stále pod průměrnou úrovní v Evropské unii, ros-

toucí trend nezaměstnanosti nám značí, že problém s jejím řešením je neustále aktuální. 

V této linii pokračuje také hodnota z ledna 2014, podíl nezaměstnaných opět vzrostl na  

8,6 %. 

Nejnižšímu podílu nezaměstnaných osob odpovídá hodnota 398 061 osob hledajících prá-

ci. V prosinci 2013, kdy byla naměřena hodnota nejvyšší, hledalo práci 596 833 osob. Což 

je téměř o 200 tisíc osob více. Na vině může být pozdější odchod do důchodu a také to, že 

se lidé díky moderní medicíně dožívají vyššího věku.  

Z tabulky č. 2 lze vyčíst stav hlavních ukazatelů nezaměstnanosti za posledních 5 let. 

Kromě podílu nezaměstnaných osob je zde uvedena také míra registrované nezaměstnanos-

ti, která se ještě do roku 2012 zjišťovala, dále evidovaný počet uchazečů o práci a volné 

pracovní místa. 

Mezi lety 2012 a 2013 se počet uchazečů hledajících práci zvýšil o 51 522 uchazečů, což je 

9,5 %. K 31. 12. 2013 bylo na Úřadě práce ČR zaznamenáno 59 745 nově příchozích 

uchazečů, což odpovídá přírůstku neumístěných uchazečů o 5,6 %. Oproti stejnému období 

minulého roku, zde bylo zaznamenáno o 500 lidí méně. Z evidence úřadů v prosinci odešlo 

28 225 osob, z toho 15 564 bez umístění. 
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K 31. 12. 2013 bylo mezi uchazeči evidováno 289 501 žen. Jejich podíl na celkovém počtu 

uchazečů činil 48,5 %. Absolventů evidovaly ÚP 35 403 a zdravotně postižených osob 

62 789. Podporu pobíralo 120 030 osob, což je pouze jedna pětina uchazečů.  

Tab. 2: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti za posledních pět let k 31. 12. (Zdroj: ČSÚ, zpracování 

vlastní) 

 Evidovaní 

uchazeči o 

zaměstnání 

Míra registro-

vané nezaměst-

nanosti (v %) 

Podíl nezaměst-

naných osob  

Volná 

pracovní 

místa 

2009 539 136 9,2 7,1 30 927 

2010 561 551 9,6 7,4 30 803 

2011 508 451 8,6 6,8 35 784 

2012 545 311 9,4 7,4 34 893 

2013 596 833 . 8,2 35 178 

 

Jak lze v tabulce vidět, za poslední léta byla nejmenší míra nezaměstnanosti i podíl neza-

městnaných naměřen 31. 12. 2011. Evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo v tomto roce 

508 451. Tomuto roku odpovídá i nejvíce volných pracovních míst. Přestože jsou to nej-

lepší hodnoty za posledních 5 let, jsou i tak velmi špatné, když se vezme v úvahu, že na 

jedno pracovní místo tak připadá 15 uchazečů o práci. Od tohoto roku nezaměstnanost 

stoupá, k 31. 12. 2013 evidoval úřad práce 596 833 uchazečů o práci. To je oproti roku 

2011 nárůst o 14,8 %.  Volná pracovní místa od roku 2011 oscilují kolem hodnoty 35 tis. 

Posledního prosince roku 2013 tak v průměru připadalo na jedno pracovní místo 17 lidí. 

 

Graf 11: Porovnání volných pracovních míst s počtem uchazečů v letech 2009 – 2013 (Zdroj: ČSÚ, 

zpracování vlastní) 

Na grafu číslo 11 lze názorněji pozorovat, jak se vyvíjí počet evidovaných uchazečů a vol-

ná pracovní míst. Zatímco volná pracovní místa oscilují kolem jednoho čísla, u nezaměst-
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naných uchazečů je patrný rostoucí trend, který byl přerušen jednorázovým snížením 

v roce 2011, kdy počet nezaměstnaných klesl o 53 100 osob.  

Další graf uvedený pod číslem 12 zobrazuje podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel 

v jednotlivých okresech České republiky k 31. 12. 2013. Podíl nezaměstnaných osob 

vzrostl k 31. 12. 2013 na 8,2 %. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový 

průměr vykázalo 40 okresů, nejvyšší byl v okresech Bruntál (14,3 %), Most (13,5 %), Ústí 

nad Labem (12,7 %) a Karviná (12,5 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán  

v okresech Praha-východ (3,5 %), Praha-západ (4,3 %), Mladá Boleslav (4,7 %), Praha 

(5,1 %), Plzeň-jih a Rokycany (shodně 5,5 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 8,0 %  

a podíl nezaměstnaných mužů na 8,3 %. 

 

Graf 12: Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel v okresech k 31. 12. 2013
63

 

V rámci analýzy nezaměstnanosti na Českém trhu práce bych se chtěla také podívat na 

zajímavosti tohoto trhu, které vyplynuly z analýz Českého statistického úřadu. V čem roz-

hodně vynikáme, je podíl zaměstnanců pracujících na směny, který je mezi státy Evropské 

unie jeden z nejvyšších. Podíl občanů pracujících na směny v ČR v roce 2012 dosáhl hod-

noty 28,1 %, což odpovídá 1 100 tis. lidí. V Evropské unii (27) bylo v tomto roce zaměst-

náno na směny 17,7 % obyvatelů. Nejvyšší podíl pracujících na směny je ve skupině 
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nejmladších zaměstnanců do 25 let, kde se pohybuje na hranici 40 %. Přitom ženy v tomto 

věku pracují na směny výrazně častěji než muži. 

Dalším ukazatelem, kterým se od standardů evropské unie výrazně lišíme, je týdenní délka 

pracovní doby, která v ČR převyšuje obvyklou dobu práce zjištěnou ve státech EU. Pro 

naše obyvatele je obvyklá pracovní doba 40,9 hodin včetně přesčasů, kdežto v EU (27) 

37,3 hodin. Příčinnou tohoto jevu je malý podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu, který 

je v ČR jedním z nejmenších. V rozhodující skupině pracovníků mezi 15 – 64 lety bylo 

 v roce 2012 uzavřeno pouze 238,2 tis. smluv na zkrácený úvazek a na celkovém počtu 

pracujících v tomto věku je to pouze 5 %. V řadě států EU je tento podíl výrazně vyšší. 

Například v Německu, Anglii či Rakousku je tento podíl až 25 % a výrazně vysoký je po-

díl v Nizozemsku, kde zkrácené úvazky tvoří až 49,2 %. 
64

 

3.3 Nezaměstnanost v okrese Vsetín 

3.3.1 Charakteristika okresu 

Okres Vsetín se nachází v severní části Zlínského kraje a svou jižní hranicí sousedí s dal-

šími dvěma okresy tohoto kraje – Kroměřížským a Zlínským. Skládá se z 61 obcí, z čehož 

je 6 měst. Má rozlohu 1 143 km
2
 a pokrývá 29 % plochy tohoto kraje – je tedy jeho největ-

ším okresem. Dalšími sousedy okresu Vsetín jsou na severu kraj Olomoucký a Moravsko-

slezský, na jihovýchodě hraničí se Slovenskou republikou. 

Vsetínský okres patří mezi nejhornatější a nejlesnatější v ČR, horami je pokryto 54 % jeho 

území a na zemědělskou plochu zbývá pouhých 35 %. Celý tento okres odvodňuje řeka 

Bečva, její horní tok je tvořen Vsetínskou a Rožnovskou Bečvou a tyto dvě větve se slévají 

ve městě Valašské Meziříčí. Na 1 km
2
 průměrně zde lze najít 127 obyvatel, což je o 6 osob 

méně, než činí republikový průměr. 

Územím prochází mezinárodní železniční trať a 504 km silnic, z toho je 39,3 % silnic I.  

a II. třídy. Průměrný věk obyvatel zde, stejně jako téměř na celém světě, roste a v roce 

2012 dosáhl hodnoty 41,3 let. Na 1 000 obyvatel ve Vsetínském okrese připadá 3,2 lékaře.  
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Pracovní sílu zde tvoří 75 616 osob. Podle údajů sčítání lidu z roku 2011 nejvíce ekono-

micky aktivních obyvatel bylo a stále je zaměstnáno v průmyslu. Z 35,8 % osob pracují-

cích v průmyslu jich nejvíce pracovalo ve strojírenských, elektrotechnických a dřevařských 

podnicích, v okresu je soustředěn také průmysl sklářský a gumárenský. Zemědělství za-

městnává jen 2,6 % ekonomicky aktivních osob a převažuje v něm živočišná výroba. Svou 

tradici má také ovocnářství a pálenictví - výroba slivovice. Větší podíl obyvatel pracuje 

 v oblasti sociální činnosti, v oblasti obchodu, stravování a ubytování a ve stavebnictví. 

Velmi dynamicky se zde rozvíjí služby v oblasti cestovního průmyslu a to díky krajině 

tohoto regionu. CHKO Beskydy se rozkládá na ploše 555 m
2
 a má šanci být zařazena mezi 

nejhodnotnější evropské lokality. Mezi nejvýznamnější kulturně historické památky tohoto 

okresu patří Valašské muzeum v přírodě a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.
65

 

3.3.2 Vývoj nezaměstnanosti 

Protože v roce 2012 došlo ke změně metodiky při měření nezaměstnanosti a registrovanou 

míru nezaměstnanosti MPSV od roku 2013 dále již nebude zjišťovat, jsou za zkoumané 

období k dispozici 2 ukazatele. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ministerstvo počítá 

až od roku 2012, ale za dřívější roky byl pro okresy i kraje zpětně dopočítán. Tyto dva 

ukazatele jsou založeny na odlišné metodice, nelze je tedy spolu srovnávat. Proto se zamě-

řím na srovnání každého ukazatele zvlášť a to okresu s krajem a s ČR. 

Tab. 3: Registrovaná míra nezaměstnanosti 31. 12. v % (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

 Okres 

 Vsetín 

Zlínský 

kraj 

Česká  

republika 

2009 12,3 10,8 9,2 

2010 11,6 10,7 9,6 

2011 10,7 9,4 8,6 

2012 11,9 10,4 9,4 

2013 . . . 

 

Registrovaná míra nezaměstnanosti měla jak v okrese, tak v kraji klesající trend a to až do 

roku 2011. V roce 2012 pak stoupla o 1,2 %. Trend České republiky osciloval kolem 9 %. 

Jak lze v tabulce pozorovat okres Vsetín má vyšší míru nezaměstnanosti než Zlínský kraj  
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i než ČR.  V roce 2009 a 2010 měl až druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti v kraji po 

okrese Kroměříž, ale v dalších letech se posunul na první místo.  

Tabulka č. 4 se zabývá podílem nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okrese Vsetín. 

Okres Vsetín je jak nad celorepublikovým průměrem, tak nad průměrem ve Zlínském kraji, 

který se svými hodnotami hodně blíží republikovému průměru. Průměrný podíl nezaměst-

naných v okrese Vsetín mezi lety 2009 – 2012 různě kolísal kolem 8 %, v roce 2013 však 

zaznamenal jednorázový skok o 1,5 % na 9,2 %. Stejně tak se zvýšil podíl nezaměstnaných 

ve Zlínském kraji o celé 1 % a podíl v ČR o 1,1 %. Z okresů Zlínského kraje je na tom 

Vsetínsko se svým podílem nezaměstnanosti nejhůře a to ve všech pěti letech. K 31. 12. 

2013 bylo Vsetínsko (pro účely diplomové práce označuji okres Vsetín i jako Vsetínsko) 

se svým podílem nezaměstnaných 9,2 % sedmnáctým okresem s nejnižší nezaměstnaností 

z celkových 77 okresů České republiky. 

Tab. 4: Podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu roční průměry v % (Zdroj: MPSV, zpracování 

vlastní) 

 Okres 

 Vsetín 

Zlínský 

kraj 

Česká  

republika 

2009 7,8 6,7 6,1 

2010 8,6 7,7 7 

2011 7,8 7 6,7 

2012 7,7 6,9 6,8 

2013 9,2 7,9 7,7 

 

Jak se vyvíjel podíl nezaměstnaných v okrese v jednotlivých měsících těchto pěti let lze 

pozorovat v následujícím grafu č. 13. Z tohoto grafu jasně vyplývá, že nejvyšší nezaměst-

nanost ve všech měsících byla v roce 2013. Z grafu je také patrný trend vysokého podílu 

nezaměstnaných osob v zimních měsících a následným pokles v ostatních obdobích roku. 

Zvýšení přes zimní období je zapříčiněno vlivem sezónních prací hlavně ve stavebnictví 

 a pak také v zemědělství. 

Jedinou výjimku lze pozorovat v roce 2009, kdy díky dopadům ekonomické krize neza-

městnanost plynule roste. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob Vsetínsko zaznamenalo 

v lednu roku 2009, a sice 6,4 % a naopak nejvyšší hodnota byla naměřena v únoru 2013  

a to 10,1 %. Mezi těmito hodnotami je rozdíl 3,7 % a 4 roky. K 31. 12. 2013 podíl neza-
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městnaných osob na obyvatelstvu zde činí 9,7 % a je tak o 1,5 % vyšší než celorepublikový 

průměr. 

 

Graf 13: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Okrese Vsetín v letech 2009 – 2013 (Zdroj: MPSV, 

zpracování vlastní) 

3.3.3 Stav a vývoj počtu evidovaných uchazečů a volných pracovních míst 

MPSV přešlo z jednoho údaje na druhý, proto bude nejlepší se v diplomové práci zaměřit 

na vývoj počtu uchazečů. K 31. 12. 2013 byl celkový počet uchazečů o práci na Vsetínsku 

9 538 osob. Meziročně toto číslo představuje nárůst o 4,6 % oproti stavu 9 122 osob na 

konci r. 2012. Nově hlášených uchazečů o práci bylo 1 209 osob v prosinci roku 2013, to 

je téměř stejné číslo jako v prosince předešlého roku, kdy bylo nově hlášených uchazečů  

o práci v okrese Vsetín 1 223 osob.  

Tab. 5: Stav a vývoj evidovaných uchazečů (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

 Stav k 

31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 

Evidovaní uchazeči o za-

městnání 

9 610 9 297 8 135 9 122 9 538 

z toho dosažitelní  9 407 9 027 7 944 9 036 9 474 

Uchazeči s nárokem na 

podporu  

v nezaměstnanosti 

3 318 2 853 2 052 2 027 1 946 

Volná pracovní místa 250 360 482 284 371 

Uchazeči připadající na 1 

VPM 

38,44 25,83 16,88 32,12 25,71 

 

Jak lze vyčíst z tabulky č. 5 v roce 2009 evidoval úřad práce na Vsetíně 9 610 uchazečů 

 o zaměstnání, z toho 9407 dosažitelných (za dosažitelné jsou považováni uchazeči o práci, 
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kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce pracovního místa). Stav 

k 31. 12. 2009 byl nejvyšší za posledních pět let a v dalších letech klesal až do roku 2012, 

kdy začal opět stoupat. Vysoký počet uchazečů o práci v roce 2012 mělo na vině zvýšené 

hromadné propouštění, ke kterému docházelo zejména v oblasti strojírenské výroby a vel-

koobchodu. 

Nejnižší hodnoty dosáhl k 31. 12. 2011, kdy bylo na ÚP zaevidováno 8 135 uchazečů. 

K 31. 12. 2012 došlo k největšímu meziročnímu růstu počtu uchazečů a to o celých 987 

osob, což je o 12,13 %. Tento velký růst byl patrně způsoben krachem firmy Schott Solar 

z Valašského Meziříčí, která na konci roku 2012 propustila téměř 500 lidí. V roce 2013 

opět stav uchazečů rostl a k 31. 12. 2013 bylo naměřeno 9 538 nezaměstnaných osob. Me-

ziroční nárůst sice nebyl tak dramatický, šlo o necelých 5 %, ale hodnota zaevidovaných 

osob se začíná blížit ke svému maximu v roce 2009.  

K 31. 12. 2013 pobíralo podporu v nezaměstnanosti na Vsetínsku 1 946 osob. Jedná se  

o 1/5 celkového počtu nezaměstnaných. Počet uchazečů, kteří mají nárok na podporu 

v nezaměstnanosti, rok od roku klesá, stejně tak jako jejich podíl na všech uchazečích 

 o práci. Z těchto faktů lze odvodit, že na Vsetínsku roste podíl dlouhodobé nezaměstna-

nosti. 

Počet uchazečů na jedno volně pracovní místo, taktéž dosáhl svého maxima v roce 2009, 

kdy na 1 VPM připadalo 38,44 uchazeče. V roce 2010 tento stav poklesl na 25, 83 na jedno 

volné místo tedy spadá o 13 osob méně. Ukazatel taktéž dosahuje svého minima v roce 

2011 a výrazně roste v roce 2012, kdy se podíl uchazečů na jedno pracovní místo zvyšuje 

 o 90,28 %. K 31. 12. 2013 připadá v okrese Vsetín 25,71 uchazeče na jedno volné pracov-

ní místo. I když jde oproti minulému roku o pokles o19,96 %, i tak je tento údaj velmi vy-

soko nad republikovým údajem, který byl pro tento rok 16,94 uchazeče na 1 VPM. 

3.3.4 Nově evidovaní uchazeči 

V roce 2013 se nově zaevidovalo 9 818 uchazečů o práci, což je o 415 osob více než v roce 

2012. Nejvíce nově zaevidovaných osob bylo v roce 2009 opět vlivem dopadů krize. I na 

těchto údajích lze sledovat vliv sezónních prací, díky kterým vždy ke konci roku  

a v zimních obdobích narůstá počet nových uchazečů. Nejhorší situace nastala v lednu 

2013, kdy se na ÚP nechalo zaevidovat 1 557 uchazečů. Meziročně toto číslo znamená 
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nárůst o téměř 1/3. Nejméně osob na kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Vsetíně přibylo 

v červnu roku 2012 a to pouhých 401 osob. 

Tab. 6: Nově evidovaní uchazeči mezi lety 2009 – 2012 (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

Měsíc Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

I. 1 490 1 243 980 1 075 1 557 

II. 1 154 785 620 750 704 

III. 1 010 714 676 630 636 

IV. 1 173 730 597 695 726 

V 990 642 621 460 600 

VI 922 671 589 401 560 

VII 1 144 808 648 747 754 

VIII 809 675 693 734 650 

IX 1 188 1 038 1 007 844 965 

X 904 755 712 1 023 705 

XI 897 1 043 832 821 752 

XII 1 195 1 515 505 1 223 1 209 

Celkem 12 876 10 619 8 480 9 403 9 818 

 

3.3.5 Struktura uchazečů podle pohlaví 

Ženy byly vždy na trhu práce více ohroženou skupinou než muži, protože muži mohou 

nastupovat do fyzicky náročnějších zaměstnání a tím pádem seženou lépe práci. Ke zvratu 

této situace dochází po hospodářské krizi, která postihla zejména obory jako je strojíren-

ství, stavebnictví a dopravu, kde jsou zaměstnáni především muži. Tabulky k jednotlivým 

strukturám uchazečů rozebíraným v mé práci se nachází v přílohách.  

K 31. 12. 2013 bylo na Vsetínském ÚP evidováno celkem 9 538 uchazečů o práci. Z toho 

5 395 osob byli muži a 4 143 osob ženy. Muži tak tvoří 57 % celkového počtu nezaměst-

naných a na ženy tvoří 43 % uchazečů. Vyšší podíl můžu k tomuto datu je do jisté míry 

způsoben sezónní složkou nezaměstnanosti, která postihuje zejména obor stavebnictví, kde 

jsou zaměstnáni převážně muži.   

Vývoj struktury uchazečů podle pohlaví v letech 2009 – 2013 je zobrazen v příloze č. 1. 

Z tabulky v příloze PI je patrné, že podíl mužů i žen na celkových uchazečích se nijak vý-

razně během let neměnil. Procento mužů na celkově evidovaných osobách během těchto 

roků oscilovalo kolem 55 % a procento žen kolem 45 %. K menší změně došlo k 31. 12. 
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2013, kdy se podíl mužů o procento zvýšil a podíl žen se o toto procento snížil. Podle nej-

novějších dat z prosince a ledna 2014 klesl podíl nezaměstnaných žen o další procento  

a ženy tak tvoří 42 % z celkových uchazečů o práci. Mužských osob je v těchto měsících 

v okrese Vsetín nezaměstnáno 58 %. 

 

Graf 14: Struktura uchazečů podle pohlaví k 31. 12. 2013 (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

3.3.6 Struktura uchazečů podle věku 

Věk je faktor, který výrazně ovlivňuje umístění uchazeče do zaměstnání. Nejohroženějšími 

skupinami jsou lidé do 25 let a naopak lidé starší padesáti let. V tabulce PII je zaznamenán 

vývoj jednotlivých věkových skupin nezaměstnaných mezi léty 2009 a 2013. 

V roce 2009 tvořili největší skupinu uchazečů o práci lidé mezi 50 a 54 roky a to 13,58 % a 

hned v závěsu měli největší podíl na nezaměstnaných lidí mezi 20 a 24 léty, celých 13,28 

%. Nejméně nezaměstnaných představovaly osoby starší 65 let (0,01 %) a také naopak lidé 

mladší 19 let (3,89 %). Průměrný věk uchazečů v roce 2009 činil 39,6 let. 

V roce 2010 došlo téměř ve všech skupinách k poklesu uchazečů, výjimkou zůstaly skupi-

ny nad 54 let, 45 – 49 let a 35 – 39 let, kde naopak došlo k růstu uchazečů. Průměrný věk 

tohoto roku byl vypočítán na 40,2 let, meziročně tedy došlo k nárůstu průměrného věku 

nezaměstnaných o 0,6 roku. Rok 2011 kopíruje trend z roku 2010 a opět dochází k poklesu 

uchazečů téměř ve všech skupinách, jedinou výjimkou, kde nezaměstnaných přibylo, byla 

skupina osob do 19 let věk. Průměrný věk uchazečů klesá na 39,7 let, což je o půl roku 

méně než v roce 2009. 

S nárůstem celkového počtu nezaměstnaných na Vsetínsku v roce 2011 logicky roste i po-

čet uchazečů v jednotlivých skupinách. Jedinými skupinami, které vybočují z řady, jsou 

skupina osob ve věku 60 – 64 let a 50 – 54 let. Pokles uchazečů však v těchto kategoriích 
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nebyl nijak výrazný. Největší nárůst by zaznamenán ve věkové kategorii 55 – 59 let, kde se 

počet uchazečů zvýšil o 190, což je o 17,34 %. Tato kategorie má také nejvyšší podíl na 

celkovém počtu uchazečů a to 14,10 %. Průměrný věk nezaměstnaných nadále klesal na 

hodnotu 39,1 let.  

Aktuální situace z 31. 12. 2013 je zobrazena na grafu číslo 15. Počet nezaměstnaných zno-

vu od roku 2011 vzrostl, a proto došlo k nárůstu nezaměstnaných i napříč věkovými kate-

goriemi. K poklesu nezaměstnaných došlo ve 3 skupinách. Šlo o nejmladší věkovou kate-

gorii do 24 let a dále o kategorii 45 – 49 let, kde počet uchazečů poklesl o 1 osobu. Největ-

ší podíl nezaměstnaných nadále zůstává v kategorii od 55 do 59 let. Z grafu vyplývá, že 

kromě nejmladších (do 19 let) a nejstarších (nad 60 let) je počet uchazečů v jednotlivých 

skupinách rozložen poměrně rovnoměrně a to nejen k tomuto datu, ale i v letech minulých. 

Průměrný věk uchazečů se meziročně zvedl na 39,8 let, tj. o 0,7 let více než v roce 2012. 

 

Graf 15: Struktura uchazečů podle věku k 31. 12. 2013 (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

3.3.7 Struktura uchazečů podle dosaženého vzdělání 

I vzdělání je řazeno mezi faktor ovlivňující zaměstnatelnost jedince. Obecně je těžší za-

městnat osoby s nižším nebo žádným vzděláním. Tabulka PIII zobrazuje vývoj struktury 

uchazečů podle jejich dosaženého vzdělání za posledních pět let.  

V evidenci se nachází nejméně uchazečů, kteří nemají žádné vzdělání. V roce 2009 jich 

bylo na ÚP nahlášeno 13, což nepředstavovalo ani 1 % z celkových uchazečů. Od tohoto 

roku má tato složka uchazečů klesající trend, až v roce 2013 dosáhla svého minima. 
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Nejvíce se v evidenci nachází osob, které dosáhly středního vzdělání. Jejich podíl ve všech 

létech osciluje kolem 49 %. Tento fakt je způsoben faktem, že i na celkovém obyvatelstvu 

okresu mají největší podíl osoby s ukončeným středním vzděláním a to 35,56 %. (ČSÚ – 

SLDB ZL kraj) Během uplynulých pěti let dosáhl počet uchazečů s odborným vzděláním 

svého maxima k 31. 12. 2009, kdy bylo evidováno 4 778 osob v této skupině a stejně tak  

i jejich podíl dosáhl v tomto roce svého maxima, a sice 49,72 %. Poté podíl během dvou let 

mírně klesl a od roku 2012 osciluje kolem hodnoty 49, 37 %. 

Osoby s maturitou tvoří druhou největší složku uchazečů o vzdělání a jejich hodnota 

v průběhu let osciluje kolem 24 %. Osoby se všeobecným vzděláním tvoří na celkovém 

počtu uchazečů skupinu, která v průběhu let osciluje kolem 4 %. Osoby s vysokoškolským 

vzděláním mají celkový podíl na uchazečích o vzdělání 10 %, zajímavý je však jejich ros-

toucí vývojový trend, kdy v roce 2013 je evidováno o 1,44 % více uchazečů 

s dostudovanou vysokou školou než v roce 2009.  

 

Graf 16: Struktura uchazečů podle vzdělání k 31. 12. 2013 (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

3.3.8 Struktura volných pracovních míst podle vzdělání 

V tabulce P IV je zobrazen vývoj volných pracovních míst podle vzdělání v letech 2009 až 

2013. Celkový počet VPM měl v letech 2009 – 2011 rostoucí tendence, přestože v těchto 

letech se na Vsetínsku projevovala krize. V roce 2011 klesly volné pracovní místa o 33,89 

% a počet uchazečů o práci taktéž klesl a to o 12,5 %. V roce 2012 vlivem snížené poptáv-

ky po solárních panelech končí firma SCHOTT Solar CR, k.s., která byla dosud nabízela 

mnoho volných pozic a jiné menší firmy, v důsledku toho VPM opět klesají. K mírnému 

nárůstu došlo i v roce 2013. 
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Struktura VPM je během let velmi proměnlivá. Obecně jsou nejvíce poptáváni uchazeči se 

základním vzděláním, středním odborným vzděláním (výuční list) a středním vzděláním 

s maturitou. Vysoká poptávka po lidech se základním vzděláním naznačuje vysoký podíl 

pozic manuálních dělníků např. v pásové výrobě. Nejmenší poptávka je po uchazečích bez 

vzdělání, ale na druhou stranu na tomto lokálním trhu práce špatně nacházejí uplatnění  

i osoby s vysokoškolským diplomem. V roce 2013 je pro vysokoškoláky volných pouze 22 

míst. 

Na grafu číslo 17 lze pozorovat strukturu volných pracovních míst, kterou ÚP evidoval 

k 31. 12. 2013. Procentuální struktura volných pracovních míst je velmi obdobná jako pro-

centuální struktura uchazečů. Je zřejmé, že na Vsetínsku bude mít velkou roli strukturální 

nezaměstnanost, kdy musí dojít k rekvalifikaci uchazečů. 

 

Graf 17: Struktura VPM podle vzdělání k 31. 12. 2013 (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

3.3.9 Struktura uchazečů podle délky evidence 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje umístění jedince na trhu práce, je také délka evidence na 

ÚP. Čím déle nezaměstnaný na úřadě setrvá, tím hůře se mu zaměstnání hledá. Ztratí po-

třebné pracovní návyky a jeho zkušenosti a kvalifikace zastarávají. V tabulce P V je zobra-

zen vývoj jednotlivých skupin dle délky evidence uchazečů. 

Lze pozorovat, že velkou skupinu uchazečů tvoří lidé s evidencí do 3 měsíců, ve všech 

letech oscilují kolem 30 %. Jedná se o frikční složku nezaměstnanosti, která bývá také ně-

kdy nazývána přirozenou a jde o osoby, které mění svá zaměstnání. V roce 2013 je patrný 
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pokles podílu této složky, což znamená, že se více lidem nedaří najít v tomto okresu za-

městnání déle než 3 měsíce.  

Od roku 2010 začíná výrazně narůstat podíl dlouhodobé nezaměstnanosti. Lidem, kteří 

v roce 2009 přišli díky krizi o práci, se ji nepodařilo dlouhodobě najít. V prosinci roku 

2011 se tyto osoby projevují ve skupině nad 24 měsíců, která oproti loňskému roku výraz-

ně vzrostla a to o 25,82 %. Od této chvíle si dlouhodobě nezaměstnaní udržují vysoký po-

díl.  

Na grafu č. 18 lze vidět situaci k 31. 12. 2013, kde dlouhodobě nezaměstnaní (skupina 12 – 

24 měsíců a více než 24 měsíců) tvoří 40 % ze všech evidovaných uchazečů. To je asi nej-

větší problém Vsetínského trhu práce, neboť tito lidé nejen, že ztratili své návyky, ale také 

ztratili motivaci dále se vzdělávat a rekvalifikovat. Jsou se svou situací spokojení a naučili 

se přežívat na systému podpor. 

 

Graf 18:  Struktura uchazečů podle délky nezaměstnanosti k 31. 12. 2013 (Zdroj: MPSV, zpracování 

vlastní) 

3.3.10 Rizikové skupina na trhu práce 

Jak bylo zmíněno dříve, ne všichni uchazeči mají na trhu práce stejné šance na nalezení 

zaměstnání. Některé skupiny obyvatel jsou znevýhodnění oproti ostatním. Tyto skupiny 

jsou nazývány rizikovými a jde o:  
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a) Absolventi škol a mladiství 

Mladí lidé, kteří ještě nezískali žádnou praxi ani pracovní návyky jsou na trhu skutečně 

rizikovou skupinou. Této skupině hrozí přechod do dlouhodobé nezaměstnanosti a sociální 

izolace, která by mohla působit destruktivně na jejich osobnost.  

Následující graf zachycuje vývoj absolventů ve sledovaných letech. Fialová křivka znázor-

ňuje počet absolventů v absolutní hodnotě a světle zelená křivka zase podíl absolventů 

vzhledem k celkovým uchazečům. Obdobně vypadají i grafy pro ostatní rizikové skupiny.  

Lze pozorovat výrazné kolísaní, které se však řídí podle určitého pravidla. Ke zvýšení po-

čtu absolventů dochází vždy ve III. kvartálu roku, což je dáno vysokým počtem osob, které 

v těchto měsících ukončí své studium a přihlásí se na úřady práce. Nejvyšší počet absol-

ventů byl evidován v třetím kvartále roku 2009 a naopak nejnižší hodnotu vykazuje II. 

kvartál r. 2012 a to 298 osob. Podíl absolventů na celkových uchazečích vykazuje hodnoty 

mezi 4 a 9,15 %. Spojnice podílu kopíruje trend počtu uchazečů.  

 

Graf 19: Vývoj počtu a podílu absolventů v letech 2009 – 2013 (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

K 31. 12. 2013 ÚP registruje 669 uchazečů, kteří na celkovém počtu uchazečů tvoří podíl 

7,01 %. Oproti roku minulému je to změna pouze o 3 uchazeče. Oproti lidem nad 50 let 

věku je podíl absolventů na trhu práce dost nízký a je zde patrné stárnutí populace. 

b) Lidé starší 50 let 

Lidé, kteří přesáhli padesát let, tvoří další rizikovou skupinu. Tyto osoby mají většinou 

osvojeny špatné pracovní návyky a nedosahují takové produktivity práce jako lidé mladší-
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ho věku, proto pro ně není lehké najít na trhu práce zaměstnání. Vývoj podílu a počtu ne-

zaměstnaných osob starších padesáti let ve sledovaných letech znázorňuje graf č. 20. 

 

Graf 20: Vývoj počtu a podílu nezaměstnaných nad 50 let v letech 2009 – 2013 (Zdroj: MPSV, zpraco-

vání vlastní) 

Osoby starší padesáti let jsou z rizikových skupin na Vsetínském trhu práce tou nejpočet-

nější. Podíl těchto osob na všech uchazečích se drží v průběhu let nad 27 % a jejich počet 

od roku 2011 pomalu, ale jistě roste. Za tuto situaci může jak stárnutí obyvatelstva 

v okrese, tak posouvání hranice odchodu do důchodu.  

K 31. 12. 2013 je na ÚP evidováno 2 699 uchazečů s věkem nad 50 let. Tito lidé předsta-

vují 28,4 % všech nezaměstnaných osob. Meziročně došlo k nárůstu o 210 osob, což před-

stavuje 7,78 % a je to 42 krát více než vzrostl počet nezaměstnaných absolventů. Oproti 

roku 2011 se situace zhoršila o celých 21,3 %. V roce 2013 tak byla nezaměstnanost star-

ších osob na Vsetínsku o 4 % vyšší než celorepublikový stav.  

c) Osoby se zdravotním postižením 

Problém s nacházením zaměstnání se objevuje také u osob, které trpí nějakým zdravotním 

postižením. Tyto osoby jsou obecně nejohroženější skupinou mezi nezaměstnanými. Dů-

vodem je kromě jejich postižení často také nedostatečné vzdělání či chybějící praxe.  

Při pohledu na graf č. 21, lze pozorovat mírně klesající trend jak počtu i podílu zdravotně 

postižených osob. K 31. 12. 2013 ÚP registruje 1051 nezaměstnaných osob se zdravotním 

postižením, kteří se na celkovém počtu uchazečů podílejí 11 %. Meziročně došlo ke sníže-

ní pouze o 1,9 %. Je to dáno tím, že absolutní počty OZP se v krátkém období příliš nemě-

ní, k výraznému snížení došlo mezi léty 2010 a 2011, kdy se počet OZP snížil o celých 200 

uchazečů, ale od této chvíle jsou změny pouze v počtu několika osob. Jejich podíl na cel-
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kových uchazečích zaznamenává výraznější pokles způsobený růstem počtu nezaměstna-

ných v okrese Vsetín. Okres se podílem OZP velmi přibližuje průměru ČR, který byl 

v prosinci roku 2013 10,52%. 

 

Graf 21: Vývoj počtu a podílu OZP v letech 2005 – 2009 (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

d) Lidé bez kvalifikace 

Mezi osoby bez kvalifikace pro účely této diplomové práce řadím osoby, které nemají žád-

né nebo pouze základní vzdělání. Vývoj této skupiny uchazečů v pozorovaných letech lze 

najít na grafu č. 22. 

 

Graf 22: Vývoj počtu a podílu osob bez kvalifikace v letech 2009 – 2013 (Zdroj: MPSV, zpracování 

vlastní) 

Jak lze vidět, jedná se o druhou nejpočetnější rizikovou skupinu. Ani absolutní počty ne-

kvalifikovaných uchazečů se v okresu v průběhu let příliš nemění a oscilují někde kolem 
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1 600 osob. Velkou kolísavost podílu těchto osob na nezaměstnaných opět způsobují změ-

ny celkového počtu uchazečů.  

K 31. 12. 2013 bylo evidováno 1 682 osob se základním nebo žádným vzděláním, je to 

pouze o jednu osobu méně než ke stejnému datu minulého roku a toto číslo představuje 

podíl 17,6 %. Oproti republikovému průměru, který byl 27,52 %, je na tom okres Vsetín 

velmi dobře. Tento fakt je dán velkým počtem volných míst, ke kterým není potřeba žádné 

vzdělání. 

3.4 Aktivní politika zaměstnanosti 

Následující kapitola mé diplomové práce se bude zabývat aktivní politikou zaměstnanosti 

uplatňovanou v rámci okresu Vsetín. Úřad práce se pomocí nástrojů APZ snaží udržovat 

nezaměstnanost v okrese na snesitelné úrovni – nejlépe na její přirozené míře. Při uplatňo-

vání nástrojů APZ ÚP plně respektoval zásady stanovené Normativní instrukcí č. 2/2013 – 

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013. Poskytování příspěvků bylo zaměře-

né především na uchazeče dlouhodobě evidované a uchazeče se zdravotním postižením, do 

25 let, bez praxe a osoby nad 55 let věku. Dále se nástroje zaměřily na uchazeče, kterým je 

potřeba věnovat zvýšenou péči a uchazeče ohrožené sociálním vyloučením.  

Pokud se úřadu práce podaří umístit uchazeče o práci do zaměstnání, vrátí se státu část 

peněz do politiky investovaných na daních a také již nemusí za daného nezaměstnaného 

platit zdravotní pojištění či vyplácet sociální dávky. Při zaměstnání uchazeče roste i jeho 

kupní síla. 

V tabulce 7 jsou zaznamenány počty uchazečů, které se pomocí jednotlivých nástrojů ak-

tivní politiky zaměstnanosti podařilo umístit na pracovní pozice v letech 2009 – 2013. Cel-

kově počet uchazečů umístěných v rámci APZ rostl, kromě roku 2011, kdy byla nezaměst-

nanost nejnižší. V roce 2013 zavedl Vsetínský ÚP nový nástroj financovaný z evropského 

sociálního fondu a to odbornou praxi mladých do 30 let. 

Bohužel díky špatnému informačnímu systému ministerstvo práce a sociálních věcí neevi-

duje výdaje, které za jednotlivé nástroje APZ v roce 2013 na Vsetínsku utratilo. Tyto výda-

je jsou naposledy známy za rok 2010. Celkově v kraji byly výdaje na pasivní politiku za-

městnanosti 571 849 Kč a za aktivní politiku 331 923 Kč. Meziročně výdaje na oba druhy 

politiky zaznamenaly velký nárůst, u APZ se jednalo až o 122 %.  
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Tab. 7: Počet uzavřených dohod na jednotlivé nástroje APZ (Zdroj: MPSV, zpracování vlastní) 

Nástroj/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

VPP 77 84 149 53 62 

SÚPM 153 213 222 42 129 

SVČ 38 30 32 21 29 

CHPD  19 13 13 1 - 

CHPM 10 19 25 457 74 

Příspěvek na provoz 

CHPM a CHPM - SVČ 

OZP 

95 106 229 0 23 

Překlenovací příspěvek 0 0 9 2 6 

Rekvalifikace 1 460 1 282 947 354 1 034 

ESF VPP 281 298 159 251 492 

ESF SÚPM 286 332 0 123 388 

Odborná praxe mladých 

do 30 let 

- - - - 28 

Celkem 959 989 838 1 116 1 568 

 

3.4.1 Veřejně prospěšné práce 

U veřejně prospěšných prací se jedná o podporu tvorby pracovních míst ve veřejném sek-

toru. Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jde zejména o nekvalifikované práce, 

které spočívají v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komu-

nikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo 

jiných obecně prospěšných institucí. 

Jsou cíleny na osoby, které stojí před reálnou hrozbou dlouhodobé nezaměstnanosti. Před-

nostně se tedy poskytují nezaměstnaným, kteří jsou na úřadě práce evidováni nepřetržitě 

déle než 5 měsíců. Jedná se o časově omezená místa, která mohou být vytvořena na dobu 

maximálně 12 měsíců. Před recesí docházelo v ČR k útlumu tohoto nástroje, ale v souvis-

losti s krizí dochází k jejich obnovování.  

V roce 2013 bylo v rámci VPP vytvořeno 519 (62 národních a 457 ESF) míst a umístěno 

554 (62 národních a 492 ESF) uchazečů. Oproti minulému roku jde o nárůst o 55,19 %. 

Vyššího vytváření veřejně prospěšných míst bylo dosaženo vyšším rozpočtem zaměřeným 

na tyto místa a také tím, že v tomto roce nebylo uzavírání VPP podmíněno realizací veřej-

né služby. Měsíční výše příspěvku byla na pokyn MPSV nastavena na max. částku  
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15 000 Kč a na max. dobu trvání 12 měsíců. Taková strategie a současně masová propaga-

ce nástroje byla impulzem ke zřizování VPP i u organizací, které by v případě spolupodí-

lení se na mzdových nákladech místa nezřizovaly. 

3.4.2 Společensky účelná pracovní místa 

Pomocí společensky účelných pracovních míst se ÚP snaží přispívat k dlouhodobějšímu 

pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy (např. uchazeči 

s nedostatkem praktických zkušeností, ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodi-

čovské dovolené apod.), kterým nelze v daném okamžiku zajistit pracovní uplatnění jiným 

způsobem. Podpora je zaměřena na úhradu části mzdových nákladů. Vzhledem ke svému 

charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti  

a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce.  

Realizace probíhala obdobně jako u VPP a i tento nástroj byl financován z národních zdro-

jů a z ESF. Měsíční částka příspěvku byla nastavena na 12 000 – 15 000 Kč na dobu max. 

6 měsíců. O tento nástroj byl v roce 2013 díky této výši ze stran zaměstnavatelů také nebý-

valý zájem, kdy v některých případech pokryl příspěvek veškeré mzdové náklady zaměst-

navatele. V roce 2013 bylo vytvořeno 542 míst a umístěno bylo celkem 517 uchazečů. To 

je o 213,33 % více než v roce 2012. Nejvíce uchazečů bylo umístěno v profesi montáž-

ní/manipulační dělník, administrativní pracovník, prodavač, asistent, řidič, uklízeč.  

V rámci společensky účelných pracovních míst byl na základě normativní instrukce  

č. 9/2013 od září realizován projekt „Zabezpečování odborné praxe osob do 30 let věku 

 v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích“, jehož smyslem je umožnit 

absolventům získat praxi ve vystudovaném popř. obdobném oboru. Tento projekt byl fi-

nancován výhradně z národních zdrojů. V rámci tohoto nástroje došlo k umístění 28 absol-

ventů k uživatelům Úřad práce ČR a Policie ČR. Příspěvek na tento nástroj byl stanoven na 

20 000 Kč až na 12 měsíců na absolventa. 

3.4.3 Samostatně výdělečná činnost 

Zde se jedná vlastně o společensky účelná pracovní místa, která zřizuje uchazeč za účelem 

provádění SVČ. Kritéria pro poskytování takového příspěvku byly na Vsetínsku nastaveny 

tímto způsobem: 
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 Uchazeč musí projít rekvalifikačním kurzem „Základy podnikání“ včetně obhajoby 

podnikatelského záměru a doložení osvědčení o úspěšném ukončení (ne starší 3 

let). 

 Uchazeč zatím dosud nepodnikal. 

Příspěvky byly poskytovány s ohledem na skutečnou výši nákladů na vytvoření místa, ma-

ximálně však do výše 80 000 Kč. Přestože tento nástroj není na Vsetínsku příliš využívaný, 

také zaznamenal meziroční nárůst z 21 osob na 29.  

Průměrný věk uchazečů, kteří takto zahájili podnikání, byl 36 let, délka evidence pak 439 

dnů. Nejčastější podnikatelské záměry se týkaly poskytování služeb – manikúra, pedikúra, 

kadeřnictví, kosmetika.  

3.4.4 Překlenovací příspěvek 

Tento příspěvek ÚP poskytuje osobě samostatně výdělečně činné, která o poskytnutí pří-

spěvku požádá do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o zřízení SÚPM – SVČ. 

Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25 násobku průměrné mzdy v národním hospodář-

ství za 1. – 3. čtvrtletí předchozího roku (pro rok 2013 činí tato částka 6 102 Kč). V roce 

2013 bylo poskytnuto celkem 6 překlenovacích příspěvků, to je o 4 více než v roce 2012. 

Doba poskytování příspěvku je určena na maximálně 5 měsíců a OSVČ s ním mohou po-

krýt náklady spojené s: 

 Nájemným a služby s ním spojeným. 

 Náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků. 

 Náklady na opravu a údržbu prostor, ve kterých je provozována SVČ – pokud je 

tento objekt ve vlastnictví dané osoby a náklady souvisí s provozováním SVČ. 

Toto opatření je vhodné pro dobu recese, nijak však neřeší problém znevýhodněných na 

trhu práce – je spíše pro ty, co mají technické dovednosti a motivaci. Obecně však tohle 

opatření v ČR není příliš využíváno, důvodem může být oproti ostatním nástrojům příliš 

nízká výše podpory. 

3.4.5 Místa pro osoby se zdravotním postižením 

Jedná se o chráněné pracovní dílny a chráněné pracovní místo. CHPD je pracoviště za-

městnavatele přizpůsobené pro zaměstnávání OZP, zde je průměrně ročně zaměstnáno 
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nejméně 60% těchto zaměstnanců. CHPM je zaměstnavatelem vytvořené pracovní místo 

pro OZP na základě písemné dohody s ÚP. Od roku 2013 jsou CHPD zahrnuty do CHPM 

a vykázány jakou jedno číslo. Tyto místa jsou financovány jak ze státního rozpočtu, tak 

z ESF. 

V roce 2013 bylo v rámci CHPM umístěno 74 osob, oproti minulému roku se jedná o po-

kles o 83,8 %. V roce 2012 bylo pomocí APZ vytvořeno 458 CHPD a CHPM. Důvodem 

bylo zpřísnění podmínek dle pokynů MPSV. Uchazeči se ZP však byli umisťováni i v rám-

ci jiných nástrojů APZ, například pomocí SÚPM či VPP, kde nejsou podmínky takto přís-

ně vymezeny.  

Podle § 78 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, může zaměstnavatel 

zaměstnávající více než 50 % osob se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců požádat o 

příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Po uvedených úpravách u statutu osob 

zdravotně znevýhodněných postupně nastává pokles počtu těchto osob a může hrozit, že 

zaměstnavatelé se dostanou pod požadovanou hranici a nebudou již moci o příspěvek po-

žádat. Dalším negativním efektem bude propouštění těchto „uzdravených“ zaměstnanců  

a jejich velmi těžká pozice na trhu práce s hledáním nového uplatnění.  

Příspěvku na zřizování CHPD, CHPM a příspěvek dle § 78 zákona č.435/204 Sb., o za-

městnanosti, v platném znění, se poskytuje vždy čtvrtletně zpětně na základě žádosti poda-

né zaměstnavatelem. Podmínkou poskytnutí tohoto příspěvku je nově od roku 2012 nutnost 

zaměstnávat OZP na chráněných pracovních místech, která jsou buď zřízená, nebo vyme-

zená na základě písemné dohody s úřadem práce. 

Daný systém má nesporný přínos z hlediska eliminace nesolidních zaměstnavatelů, kteří 

nepřizpůsobují pracovní podmínky zaměstnávání zdravotně postižených nebo jsou sankci-

onováni za porušení pracovně právních a mzdových předpisů a zneužívají daný příspěvek. 

Je však nutno poznamenat, že je tento systém nepružný, neustále se opakující, administra-

tivně zatěžující a velmi náročný jak pro zaměstnavatele, tak i pro pracovníky úřadu práce. 

3.4.6 Rekvalifikace 

V roce 2013 se nástroj rekvalifikace začal v okrese Vsetín sponzorovat i z fondů Evropské 

unie. Na tento nástroj bylo v roce 2013 k dispozici více finančních zdrojů což se pozitivně 
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projevilo na počtu vytvořených míst. V roce 2012 bylo rekvalifikováno 354 osob a o rok 

později se rekvalifikace zúčastnilo o 292 % osob více, tj. 1034 uchazečů.  

Co se týká struktury kurzů nabízených úřadem práce, jedná se především o kurzy z oblasti 

výpočetní techniky, svařování, práce v sociálních službách a účetnictví, mezi zvolenými 

rekvalifikacemi to bylo řidičské oprávnění „C“, „E“ a profesní průkazy. Na Vsetínsku za-

znamenali v roce 2013 pokles zájmu o kurzy obsluhy PC, naopak narostl zájem o specific-

ké kurzy z oblasti IT technologií. Nárůst byl zaznamenán také u kurzu Základy podnikání. 

Jeho absolventi pak často žádají o dotaci pro zahájení podnikatelské činnosti.  

3.5 SWOT analýza 

Z analýzy nezaměstnanosti v okrese Vsetín vyplynulo, že mezi jeho silné stránky patří plo-

chy připravené pro podnikání – průmyslové zóny Bobrky a Lešná, které mohou do regionu 

přilákat zahraniční investory. Ve srovnání se státy EU má Vsetín relativně nízký podíl ne-

zaměstnaných. Je zde mnoho volných pracovních míst pro absolventy středních škol  

a v posledních letech zaznamenal okres Vsetín nárůst počtu rekvalifikovaných osob.  

Tab. 8: Silné a slabé stránky okresu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Připravené plochy pro podnikání 

Relativně nízký podíl nezaměstnaných 

osob ve srovnání s ostatními státy EU 

Relativně vysoký počet VPM nabízených 

středoškolákům 

Nárůst rekvalifikovaných osob v roce 2014 

Relativně nízký podíl nezaměstnaných ab-

solventů škol a mladistvých 

Podnikatelská omezení plynoucí z chráněné 

krajinné oblasti 

Vysoká míra nezaměstnanosti v porovnání s 

krajem a Českou republikou 

Prohlubující se strukturální nezaměstnanost 

– potřeba rekvalifikace obyvatelstva 

Vysoký podíl nezaměstnanosti rizikových 

skupin  

Relativně nízký počet vytvořených míst pro 

osoby zdravotně postižené 

 

Slabé stránky okresu spatřuji hlavně ve vysoké míře nezaměstnanosti v porovnání s ČR 

a prohlubující se strukturální a dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Mezi příležitosti regionu řadím rozvoj cestovního ruchu, ve kterém by se mohlo uplatnit  

i méně kvalifikované obyvatelstvo, rozvoj celoživotního vzdělávání a vetší provázanost 

vzdělávání a potřeb TP, aby docházelo ke snižování strukturní složky nezaměstnanosti. 
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Velkou hrozbu vidím v růstu dlouhodobé nezaměstnanosti a odchodu kvalifikované pra-

covní síly z regionu. Také zvyšující se podíl nezaměstnaných lidí, kteří přesáhli 50 let, 

považuji za velký problém a dle mého názoru by se tomu měla přizpůsobit aktivní politika 

zaměstnanosti v tomto regionu. 

Tab. 9: Příležitosti a ohrožení regionu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

Možnost rozvíjet cestovní ruch – vytváření 

nových pracovních pozic v cestovním ruchu 

Rozvoj celoživotního vzdělávání 

Větší provázání vzdělávání a potřeb trhu 

práce 

Kooperace mezi subjekty veřejného a sou-

kromého sektoru  

Přilákání nových investorů 

Možnost čerpat finanční prostředky z fondů 

Evropské unie 

Rostoucí podíl dlouhodobé nezaměstnanosti 

Odchod kvalifikované pracovní síly  

Zvyšování míry nezaměstnanosti  

Přílišná specializace ekonomiky okresu 

(automobilový, strojírenský průmysl)  

Celosvětová hospodářská krize  

Nízká nabídka pracovních příležitostí pro 

absolventy VŠ 
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4 NÁVRHY NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI 

V OKRESE VSETÍN 

V této části své diplomové práce předložím několik návrhů, které by měly pozitivním způ-

sobem ovlivňovat míru nezaměstnanosti v okrese Vsetín. Je třeba však podotknout, že ne-

zaměstnanost je velmi složitý problém, který nelze řešit jen na regionální úrovni. Jde 

 o negativní jev, se kterým se více či méně musí potýkat všechny státy světa. Úřad práce je 

institucí, která se musí snažit snižovat míru nezaměstnanosti daného okresu. Aby tato sna-

ha byla efektivní, je nutná spolupráce úřadu s ostatními subjekty na trhu práce – tedy spo-

lupráce hlavně se zaměstnavateli a investory, dále se školami, městskými úřady a samot-

nými klienty úřadu. Pokud tyto subjekty nejsou ochotny spolupracovat, mohou být snahy 

úřadu marné.  

4.1 Průmyslové zóny okresu 

Jednou z možností, jak zlepšit situaci na Vsetínském trhu práce je opětovná nabídka prode-

je pozemků průmyslových zón okresu. Okres Vsetín disponuje průmyslovými zónami 

 a také může nabídnout řadu kvalifikovaných pracovníků a levných dodavatelů.  

V okrese se nachází: 

a) Průmyslová zóna Bobrky – Průmyslové zóny na Bobrkách se nacházejí ve dvou 

lokalitách a člení na Průmyslovou zónu I. (PZ I.) a Průmyslovou zónu II. (PZ II.). 

PZ I. zabírá celkovou plochu téměř 68 tisíc m2 (z nichž je pro podnikatele 

k dispozici cca 51 tisíc m2), PZ II. má téměř 50 tisíc m2. V současnosti je jedinou 

působící firmou v průmyslových zónách firma Hirschmann Czech s.r.o. Obě PZ 

jsou dostupné ze silnic I. a III. třídy, nejbližší železniční stanice jsou vzdáleny 3 km 

v Jablůnce a 5 km ve Vsetíně. Mezinárodní letiště v Mošnově je vzdáleno 50 km.  

Průmyslové zóny jsou napojeny na inženýrské sítě: dešťová a splašková kanalizace, 

plyn a elektrika. Co ztěžuje vstup nových investorů na trh je špatná dopravní do-

stupnost průmyslových zón. Problémy s infrastrukturou ohrožují přepravu osob za 

zaměstnáním. Jedná se hlavně o osoby z menších vesnic.  

Pro urychlení prodeje pozemků průmyslové zóny navrhuji: 

- Neodkladně zajistit pravidelné spoje z města Vsetín a okolních vesnic k prů-

myslovým zónám. 
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- Investorům, kteří by zajistili větší počet pracovních míst, slevit ze současné ce-

ny 115 Kč/m
2
. Např. zajistí- li investor více jak 50 míst – cena bude snížena na 

113 Kč/ m
2
, více jak 100 pracovních míst mohou znamenat cenu 110 Kč/m

2 
a 

více jak 200 pracovních míst by mohlo investorovi zajistit prodej pozemků za 

cenu 105 Kč/m
2
. 

- Prezentace průmyslové zóny na každoročním mezinárodním veletrhu URBIS 

INVEST, který probíhá na Brněnském výstavišti v roce 2014 i 2015. 

- Prezentace průmyslové zóny na každoročních mezinárodních veletrzích EXPO 

REAL (Mnichov) a MIPIM (Cannes) v roce 2014 i 2015. 

 

b) Průmyslová zóna Lešná – lokalita se nachází severně od Valašského Meziříčí. 

Z celkové plochy 53,9 ha se v současnosti využívá pouze 20 ha, na kterých sídlí 

firma CIE PLASTY s.r.o. Velký zájem o tuto zónu byl ze strany firem podnikají-

cích v kamionové dopravě, ten však naráží na podmínku územního plánu obce Leš-

ná omezit dopravu na minimum. Lokalita má přímé napojení na silnici I/35 E442, 

která spojuje státy Polsko – Českou republiku – Slovensko, dále má také příznivou 

polohu ve vztahu k připravované přestavbě silnice I/35 v kategorii rychlostní silni-

ce v úseku Palačov - Lešná s návazností na R48 E462 Bělotín - Nový Jičín - Frý-

dek-Místek - Polsko. Železniční spojení je zde z vesnice Lhotka nad Bečvou – sta-

nice v této vesnici leží na celostátní trase č. 280 Hranice na Moravě -Valašské Me-

ziříčí - Vsetín - Horní Lideč – Slovensko a leží pouze 0,5 km od průmyslové zóny. 

Zásobování vodou je řešeno přes napojení na skupinový vodovod Karolinka, likvi-

dace odpadních vod probíhá přes čističku odpadních vod ve Valašském Meziříčí a 

zásobování elektrickým proudem daného podniku bude probíhat z prostoru firmy 

DEZA a.s.  

K urychlení prodeje plochy průmyslové zóny navrhuji: 

- Neodkladně dořešit spor s obcí Lešná ohledně omezení dopravy. 

- Dokončit výstavbu připravované rychlostní silnice do konce roku 2015. 

- Prezentace průmyslové zóny na každoročním mezinárodním veletrhu URBIS 

INVEST, který probíhá na Brněnském výstavišti v roce 2014 i 2015. 

- Prezentace průmyslové zóny na každoročních mezinárodních veletrzích EXPO 

REAL (Mnichov) a MIPIM (Cannes) v roce 2014 i 2015. 
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Odhadované náklady na zkvalitnění a propagaci těchto průmyslových zón činí 25 000 000 

Kč. Využitím investičních zón by mohlo dojít k vytvoření cca 600 pracovních pozic. 

4.2 Investiční akce v letech 2014 – 2017  

Je potřeba se zaměřit také na investice města, které budou vždy působit na snižování ne-

zaměstnanosti v daném okrese. U investičních akcí je celkem lehké odhadnout, kolik pra-

covních míst bude k jejich realizaci potřeba a kolik pracovních míst bude díky realizaci 

vytvořeno. V následujících letech navrhuji realizovat investiční akce vypsané níže. I přes-

to, že se pomocí některých investic vytvoří pracovní místa pouze dočasná, efekty mohou 

být trvalého charakteru. I omezená pracovní příležitost může pomoci nastartovat motivaci 

k hledání práce u dlouhodobě nezaměstnaných osob, proto do následujícího výčtu uvádím  

i investice, které nevytvoří žádná trvalá pracovní místa. Jako zdroj mi v této kapitole po-

sloužily plány investičních akcí měst Vsetín a Valašské Meziříčí.  

a) Výměna oken základní školy Ohrada – Vsetín 

Plánovaná investiční akce se týká výměny a zateplení oken v základní škole Ohrada na 

Vsetíně. Tato akce měla být uskutečněna již v roce 2013, ale vzhledem k podání žádosti  

o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí byla realizace pozastavena a pře-

vedena do rozpočtu roku 2014. Aby nedocházelo k narušení výuky na této škole, navrhuji 

akci provést během letních měsíců a vytvořit tak cca 6 pracovních míst. Předpokládaná 

částka pro realizaci investice se pohybuje ve výši okolo 4 000 000 Kč. 

b) Revitalizace parku a veřejných ploch na Trávníkách a Rybníkách – Vsetín 

Významnou akcí ve městě Vsetín bude revitalizace parku a veřejných ploch v městské 

části Trávníky – Rybníky. Navrhuji, aby v rámci projektu došlo ke komplexní rekonstrukci 

řešeného území o výměře 51 633 m2 v podobě rekonstrukce zpevněných ploch (chodníky, 

obslužné komunikace), venkovních hřišť, rekonstrukci podchodu spojujícího části Rybníky 

a Trávníky, modernizaci veřejného osvětlení, výsadky nové zeleně (nově založené trávní-

ky, stromy, keře) a revitalizaci stávající zeleně. Dále navrhuji, aby součástí projektu bylo 

pořízení a instalace mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, herní prvky pro děti, sportovní 

prvky, sušáky na prádlo) a dále také instalace zdvihací plošiny za účelem zajištění bezbari-

érového užívání podchodu.  
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Na realizaci této investiční akce bude zapotřebí cca 20 pracovních míst, proto navrhuji 

neprodleně schválit a projekčně připravit investici a hned poté vypsat výběrové řízení a 

zahájit investiční akci. Na celý projekt je připraven rozpočet o 28 121 000 Kč. Doporučuji 

revitalizaci dokončit v 1. polovině roku 2015. 

c) Digitální povodňový plán a vyrozumívací systém města 

Záměrem investiční akce je zpracování tzv. Digitálního povodňového plánu obce s rozšíře-

nou působností Vsetín a doplnění bezdrátových hlásičů na odlehlejších a málo pokrytých 

místech města Vsetín. Jedná se o celkem 47 míst, které budou nově vybaveny v závislosti 

na lokalitě 2-4 tlakovými reproduktory, samotným hlásičem s automatickým dobíjením a 

přijímací anténou. Konkrétně budou pokryta místa jako např. Jasenka, Zbrojovka, Semetín, 

Vesník, Janišov apod. Na tuto část plánované investiční akce je vyhrazeno 1 466 000 Kč a 

dojde k vytvoření cca 6 pracovních míst. 

Navrhuji investiční akci realizovat v rámci Operačního programu životního prostředí, 

k tomu bude potřeba urychleně podat žádost o dotaci a doporučuji projekt zahájit ihned 

poté, co přijde vyjádření o schválení dotace – předpokládám v 2. pol. roku 2014. 

d) Technologické centrum ORP Vsetín 

Již v roce 2013 měla být v rámci této investiční akce pořízena výpočetní technika a pro-

gramové vybavení. Tento rozsáhlý projekt řeší vybudování technologického centra, poří-

zení spisové služby a úpravu vnitřního prostředí úřadu ORP Vsetín. Projekt je součástí  

e-Government v území a jeho cílem je zajistit návaznou územní infrastrukturu pro centrální 

projekty Czechpoint, Informační systém datových schránek a v budoucnosti Základní re-

gistry. 

První etapa projektu – vnitřní integrace úřadu v oblasti informačních technologií byla  

v roce 2013 zrealizována. Rovněž byla vyhlášena soutěž na II. etapu projektu, jehož před-

mětem byla dodávka technologického zařízení. Vzhledem k tomu, že ve veřejné soutěži 

zůstal pouze jeden uchazeč, soutěž musela být zrušena a přesunuta do r. 2014. do rozpočtu 

roku 2014 tak přechází i částka 3 086 000 Kč nutná k dokončení tohoto projektu. Proto 

navrhuji neprodleně vypsat novou soutěž na dodávku těchto technologií. Při výrobě tech-

nologií tak na přechodnou dobu může vzniknout cca 10 pracovních míst. 
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e) Cyklostezka Bečva, trasa Juřinka – Valašské Meziříčí 

Investice se týká vybodování cyklostezky mezi obcí Juřinka a městem Valašské Meziříčí. 

Na tuto akci je plánovaný celkový rozpočet 20 424 731 Kč, který je z části pokryt dotací 

17 000 000 Kč. Současný stav komunikace mezi Juřinkou a Valašským Meziříčím je ne-

vyhovující a omezuje cyklistickou dopravu osob např. do zaměstnání a do škol. Proto na-

vrhuji urychleně zažádat o stavební povolení a výstavbu dokončit do konce roku 2014. 

Díky této stavbě může vzniknout až 20 pracovních míst.  

f) Výměna oken MŠ Štěpánov 

V roce 2014 je také naplánována rekonstrukce mateřské školy na Štěpánově. Konkrétně by 

se jednalo o výměnu oken, dveří a zateplení fasád. Investice je nutná z důvodu špatného 

stavu budovy, ve které si hraje každý den mnoho dětí. Odhadovaná částka pro tuto akci je 

10 000 000 Kč. Rozpočet města však už na tuto investici nestačí. Proto navrhuji neodklad-

ně zpracovat a zaslat žádost na dotaci Evropskému fondu pro regionální rozvoj a investici 

realizovat. Plánovaná stavba bude negativně narušovat výuku dětí v mateřské škole, proto 

navrhuji dočasně přesunout místo výuky rekonstrukci provést v co nejkratším čase navýše-

ním dělníků na cca 25 osob.   

g) Rekonstrukce sídliště Křižná a sídliště Pod oborou 

Další plánovanou akcí je rekonstrukce sídliště Křižná – I. etapa a sídliště Pod oborou I. 

etapa. V rámci této etapy navrhuji vybudovat dětská hřiště, sportovní plochy, hřiště pro 

dospělé, osadit polopodzemní kontejnery na komunální a tříděný odpad. Dále doporučuji 

vybudovat nová parkovací místa, provést úpravy zeleně, doplnit městský mobiliář a opravit 

stávající chodníky. I. etapy regenerace sídlišť budou probíhat v prostoru ulic v lokalitě Ná-

dražní, Křižná, Vodní ul. Je potřeba co nejdříve zahájit výběrové řízení a celou akci pro-

vést. Na tyto investice připadají výdaje 16 000 000 Kč a k tomu aby proběhly, bude dle 

mého odhadu nutné zhruba 50 dělníků.  

h) Nová obřadní smuteční síň ve Valašském Meziříčí 

Na centrálním hřbitově ve Valašském Meziříčí má být dle akčního plánu města vybudová-

na nová obřadní smuteční síň. Důvodem této investiční akce je nevyhovující stav a malá 

kapacita stávající obřadní síně. Na stavbu tohoto objektu by město mělo šanci dostat dotace 

z EU. Zdroje, které by se tak ušetřili, by město mohlo investovat do jiných rozvojových 
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akcí. Proto navrhuji zpracovat a podat žádost o dotaci a celou stavbu zahájit v září roku 

2014. Na tuto akci bude potřeba cca 12 dělníků. Výdaje, odhadované na tuto investici, činí 

500 000 Kč. 

i) Revitalizace náměstí včetně ulice Mostní ve Valašském Meziříčí 

Další plánovanou investicí je revitalizace náměstí včetně ulice Mostní ve Valašském Mezi-

říčí. Tato investiční akce je nezbytná, neboť náměstí neprodělalo žádnou změnu od 70. let 

a jeho současný stav může negativně ovlivňovat různé kulturní a sportovní akce, které tady 

každoročně probíhají jako např. vánoční trhy, dny země, farmářské trhy a jiné. Budoucí 

podoba náměstí se ještě zvažuje. Navrhuji ušetřit za projektový návrh pomocí okamžitého 

vyhlášení soutěže pro studenty architektury a po jejím skončení celou investici zahájit. Na 

investici jsou vyhrazeny zdroje z městského rozpočtu, a to 850 000 Kč. K realizaci projek-

tu bude vytvořeno cca 15 pracovních míst.  

j) Výstavba multifunkční sportovní haly ve Valašském Meziříčí 

Projekt výstavby multifunkční sportovní haly ve Valašském Meziříčí je naplánován do 

roku 2016. Chybějící sportovní hala je ve Valašském Meziříčí palčivým problémem, kvůli 

kterému talentované děti utíkají z Valašského Meziříčí do Zubří nebo Rožnova. Půjde  

o nemalou investici, odhaduje se částko okolo 30 mil. Kč. Avšak k realizaci této rozsáhlé 

investice bude zapotřebí zhruba 50 pracovních míst. Proto navrhuji přesunout investici do 

1Q roku 2015 a již teď zpracovat a zaslat žádosti o dotace a vypsat výběrové řízení, aby 

v roce 2015 mohla být zahájena samotná výstavba. 

k) Výstavba muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí 

Jedná se o investiční akci výstavby nového muzejního a galerijního centra na Zámku Žero-

tínů ve Valašském Meziříčí. Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území pro-

střednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Podstatou celého pro-

jektu je kompletní vnitřní rekonstrukce jižní části objektu zámku Žerotínů ve Valašském 

Meziříčí pro zpřístupnění této významné památky veřejnosti. Památka, která je dominantou 

města, si po letitých méně úspěšných stavebních zásazích zaslouží, aby alespoň části zám-

ku byla vrácena její původní krása a byla otevřena široké veřejnosti. Projekt byl zahájen 

v roce 2013 a jeho realizace má probíhat až do srpna 2015. Výstavba však negativně ovliv-

ňuje různé kulturní akce pořádané kulturním zařízením města Valašského Meziříčí na ná-
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dvoří tohoto zámku. Proto navrhuji zvýšit počet dělníků z původního počtu 15 na 30 a vý-

stavbu dokončit koncem roku 2014. Na investici je vynaloženo celkově 42 349 999 Kč, 

dotace z Evropské unie pokryjí 25 000 000 Kč. 

l) Rozhledna Brňov 

Plánem pro rok 2017 města Valašského Meziříčí je stavba rozhledny v přilehlé obci Brňov. 

Odhadované náklady na tuto stavbu jsou 500 000 Kč a navíc je zde možnost získat dotaci 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, proto navrhuji přesunout investici do druhé polo-

viny roku 2014 a vytvořit tak v tomto roce 8 pracovních míst. 

m) Penzion ve IV. Patře Zámku Žerotínů 

Stavba penzionu ve IV. Patře Zámku Žerotínů je naplánována do roku 2016. Celkové ná-

klady na tento projekt jsou odhadovány na 11 500 000 Kč a navíc ještě není jisté, zda měs-

to získá dotaci Evropských fondů. Také se na Zámku Žerotínů momentálně staví muzejní  

a galerijní centrum. Proto navrhuji odložit tuto stavbu až do roku 2017, kdy už budou ho-

tovy práce na galerijním centru. Podle mého názoru je zatím penzion, který je ve třetím 

patře Zámku Žerotínů, pro ubytování dostačující. V roce 2017 tak stavbou penzionu vznik-

ne 35 pracovních míst. 

n) Stavební úpravy a rozšíření letního koupaliště  

Na rok 2016 je naplánována investiční akce rozšíření letního koupaliště ve Valašském Me-

ziříčí. Tuto investici je podle mého názoru potřeba uskutečnit co nejdříve, neboť koupaliště 

ve Valašském Meziříčí má velmi malou kapacitu a nepokryje celou návštěvnost, kterou by 

mohl bazén mít. Z tohoto důvodu bych s opravami začala ihned v říjnu roku 2014, po 

skončení letní sezóny, aby v roce 2015 mohl být zahájen provoz již rozšířeného koupaliště. 

Náklady v hodnotě 1 250 000 Kč se městu vrátí v rámci provozu, kdy bude kapacita kou-

paliště vyšší a tím se zvýší i příjmy. Opravou koupaliště bude vytvořeno cca 20 pracovních 

míst. 

Uvedené investiční akce vytvoří spoustu přechodných a také pár trvalých pracovních míst. 

V následující tabulce je uvedeno shrnutí těchto investic. Celkem by dle mého názoru moh-

lo dojít k vytvoření 857 pracovních pozic, z čehož zhruba 620 pracovních míst by bylo na 

trvalo. Tyto investiční akce mohou ale také působit na vytváření pracovním míst nepřímo, 
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např. realizace stavby cyklostezky nabízí možnost zřízení si stánku s občerstvením na této 

trase apod.  

Tab. 10: Souhrn investičních pobídek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název akce Město Náklady v Kč 

Vytvořená 

pracovní 

místa 

Průmyslové zóny Bobrky a Lešná 
Vsetín, Valašské 

Meziříčí 
25 000 000 300 

Výměna oken základní školy Ohrada Vsetín 4 000 000 6 

Revitalizace parku a veřejných ploch na Trávní-

kách a Rybníkách 
Vsetín 28 121 000 20 

Digitální povodňový plán a vyrozumívací systém 

města 
Vsetín 14 660 000 6 

Technologické centrum ORP Vsetín Vsetín 3 086 000 10 

Cyklostezka Bečva Valašské Meziříčí 20 424 731 20 

Výměna oken MŠ Štěpánov Valašské Meziříčí 10 000 000 25 

Nová obřadní smuteční síň Valašské Meziříčí 500 000 12 

Revitalizace náměstí včetně ulice Mostní Valašské Meziříčí 850 000 15 

Výstavba multifunkční sportovní haly Valašské Meziříčí 30 000 000 50 

Výstavba muzejního a galerijního centra Valašské Meziříčí 42 349 999 30 

Rozhledna Brňov Valašské Meziříčí 500 000 8 

Penzion ve IV. patře zámku Žerotínů Valašské Meziříčí 11 500 000 35 

Stavební úpravy a rozšíření letního koupaliště Valašské Meziříčí 1 250 000 20 

Celkem   192 241 730 Kč 857 

 

4.3 Návrhy na snížení nezaměstnanosti rizikových skupin 

Jako podklad pro tyto návrhy mi sloužily výsledky analýzy trhu práce.  

4.3.1 Návrhy na snížení nezaměstnanosti absolventů 

Absolventi škol jsou jednou z rizikových skupin uchazečů, jejichž uplatnění na trhu práce 

je podporováno pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jejich hlavní nevýhodou 

při hledání zaměstnání je nedostatečná praxe – nemají zatím žádné pracovní zkušenosti ani 

osvojené pracovní návyky. Znevýhodňovat tuto skupinu může také její častá neochota pra-

covat v jiném oboru, než pro jaký mají kvalifikaci, nedostatečné komunikační schopnosti 

či zkreslené představy o nástupní mzdě. Tato skupina ovšem ukrývá i řadu výhod, které by 
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si měl zaměstnavatel uvědomit. K jejím přednostem patří zejména aktuálnost vzdělání, 

dobré jazykové a počítačové schopnosti, motivace a ochota učit se novým věcem.  

K 31. 12. 2013 Úřad práce ve Vsetíně evidoval 7,01 % uchazečů z řad absolventů. Z ana-

lýzy dále vyplynulo, že největší problém uplatnit se na trhu práce mají absolventi středních 

škol. Vysokoškoláci mají oproti absolventům výhodu v tom, že již většinou nějakou praxi 

mají, ať už v podobě brigády u studia či zahraničního výjezdu sponzorovaného evropskou 

unií. U absolventů základních škol se naopak předpokládá další vzdělávání či uplatnění na 

takových pozicích, které nevyžadují přílišnou kvalifikaci.  

Navrhuji proto urychlené zapojení okresu Vsetín do projektu „Odborná praxe mladých 

do 30 let“, který je sponzorován z ESF. Cílem projektu je začlenit mladé lidi na trh práce 

prostřednictvím praxe, kterou se jim podaří získat u vybraných zaměstnavatelů, a poskyt-

nout jim tak dlouhodobé a kvalitní zaměstnaní. Projekt je určen lidem, kteří nepřesáhli věk 

30 let, jsou na ÚP evidováni déle než 4 měsíce a nedisponují žádnou nebo jen minimální 

pracovní zkušeností. Odborná praxe se zaměřuje především na absolventy středních a zá-

kladních škol. Účastníci projektu budou umisťováni k zaměstnavatelů, kteří budou mít 

zájem pro ně vytvořit pracovní místa a umožnit tak pracovní nebo osobní rozvoj těchto 

osob, na žádost zaměstnavatele bude také uchazečům poskytnuta příslušná rekvalifikace. 

Zaměstnavatel, který se projektu zúčastní, získá příspěvek na celkové mzdové náklady 

zaměstnance až do výše 16 000 Kč. Zaměstnavatel může taktéž určit pracovníka (mentora), 

který bude dohlížet a zaškolovat nového zaměstnance v podniku, po dobu zaškolování za-

městnavatel získá mzdový příspěvek i na plat mentora. Tento projekt je dle mého názoru 

skvělou příležitostí pro absolventy získat praxi.
66

 

V rámci úřadu práce také funguje tzv. IPS, což je Informační a poradenské středisko pro 

volbu a změnu povolání, které zabývá poradenstvím v rámci volby studijního oboru již  

u žáků základních škol. Proto navrhuji, aby se pracovníci tohoto střediska při poradenství 

zaměřili na propagaci těch oborů, o které je na trhu práce zájem. I když je konečná volba 

oboru plně závislá na daném studentovi a jeho rodičích, určitě by bylo přínosné vysvětlit 

jim klady daných oborů a motivovat žáky ke studiu ne příliš oblíbených oborů, po kterých 

je však poptávka. Také je potřeba neodkladně informovat žáky devátých tříd o možnosti 
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toto středisko navštívit například vstupem pracovníků úřadu do hodin, umístěním letáků do 

škol apod.  

Dále pro zlepšení zaměstnatelnosti absolventů škol navrhuji:  

 Snažit se připravit absolventa na pracovní rutinu již během studia - možnost praxe 

v rámci středních škol. Zejména u ekonomických oborů bych praxi v oboru zahrnu-

la do výuky jako povinnou, aby se žák aktivně zúčastnil pracovního života již na 

střední škole. Praxe by dle mého názoru měla být zřizována školou a měla by zde 

být zaveden i systém zpětné vazby, aby bylo jasné, zda a co vše se žák ve firmě na-

učil. Tímto způsobem by si firma mohla zapracovat nové zaměstnance a to téměř 

zadarmo.  

 

 Zavést možnost zahraničního výjezdu již na středních školách, kde by se nejednalo 

jen o tzv. „výměnný pobyt“, ale o aktivní studium na spřátelené škole. Dle mého 

názoru je totiž nejlepším způsobem, jak si osvojit daný jazyk právě zahraniční vý-

jezd. Možnost studovat v zahraničí je na vysokých školách běžná a považuji za pří-

nosné nabídnout tuto možnost i studentům středních škol.  

 

 Je také nutné podporovat kvalifikační vzdělání absolventů. Úřad práce by měl zajis-

tit takové rekvalifikace pro absolventy, aby odpovídali poptávce na trhu práce. 

Kromě rekvalifikací by se na absolventy měli zaměřit i ostatní nástroje aktivní poli-

tiky zaměstnanosti, mělo by se více věnovat pozornost umisťování absolventů po-

mocí VPP a SÚPM. 

4.3.2 Návrhy na snížení nezaměstnanosti osob starších padesáti let 

Specifickou skupinou jsou také lidé nad starší 50 let. Tyto osoby mají na rozdíl od absol-

ventů mnoholetou praxi a zaběhlé pracovní návyky, přesto jsou na trhu práce ohroženou 

skupinou a zaměstnavatelé přijímají starší osoby jen velmi neradi. Důvodem je jejich počí-

tačová negramotnost, neochota učit se novým věcem a nízká produktivita práce. Často ne-

mají ani dostatečnou motivaci práci hledat, či za ní dokonce dojíždět. 

Z analýzy okresu Vsetín vyplývá, že lidé nad 50 let jsou mezi uchazeči nejsilnější skupi-

nou. Na konci roku 2013 byl jejich podíl 28,4 %, což je při současném stárnutí populace 
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velkým problémem a úřad práce by se svou aktivní politikou měl zaměřit na řešení této 

situace. 

Pro zlepšení situace těchto osob na Vsetínském trhu práce navrhuji: 

 Zavést rekvalifikační kurzy speciálně pro tuto skupinu uchazečů, které by se zabý-

vali zvýšením schopnosti ovládat informační technologie těchto lidí. Je totiž potře-

ba těmto lidem vysvětlit, že počítač není jejich nepřítel, ale pomocník. V kurzu by 

tedy nešlo jen o obvyklou obsluhu, ale také o vysvětlení, kde všude může být práce 

na pc využívána. Dále bych doporučila se v tomto kurzu zaměřit také na práci s in-

ternetem, zejména vysvětlit, kde a jak si mohou hledat práci, jak správně napsat 

životopis apod.  

 

 Navrhuji zvýšit příspěvky pro zaměstnavatele, kteří vytvoří pracovní místo právě 

pro dlouhodobě nezaměstnaného člověka, který bude navíc starší padesáti let. 

Uvědomuji si, že zaměstnat takového člověka musí být velmi obtížné,  

a myslím si, že by tomu měla odpovídat i výše přípěvků poskytnutá zaměstnavate-

li. Tyto pozice bych vytvářela spíše na částečný úvazek než plný, neboť o ten je 

v tomto věku zvýšený zájem.   

Praktickým příkladem projektu na zaměstnávání starších lidí je projekt „Aktivní padesát-

ka“, který byl realizován v Jihomoravském kraji. Jak už prozrazuje název projektu, hlav-

ním cílem bylo zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost v jihomoravském kraji u osob star-

ších 50 let. Projekt byl tvořen motivačně - poradenským modulem, kurzem základů obslu-

hy počítače a odbornými rekvalifikačními kurzy. Projekt probíhal 36 měsíců a z 554 klien-

tů se podařilo 186 umístit na pracovní místa.
67

 

4.3.3 Návrhy na snížení nezaměstnanosti osob bez kvalifikace 

Podle analýzy jsou další početnou skupinou na vsetínském úřadě práce. Uchazeči, kteří 

nemají téměř žádnou kvalifikaci. Mezi tyto osoby řadím lidi se základním nebo žádným 

vzděláním a jejich podíl na celkových uchazečích činil na konci minulého roku 17,6 %. 
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Mnohdy však bývá nedostatečné vzdělání u těchto osob v kombinaci s dalšími rizikovými 

faktory, jako jsou vyšší věk, neochota za prací dojíždět či zdravotní problém.  

Za jediné rozumné řešení u této skupiny obyvatel považuji zajištění jim dostatečné kvalifi-

kace. Je potřeba tyto osoby motivovat, aby se dále vzdělávali a získávali kvalifikaci. Tako-

vou motivací může být vidina vyššího platu či mzdy. Navrhuji tedy: 

 Vytvoření projektu zaměřeného na osoby, které dosáhly pouze základního vzdělání, 

který by obsahoval zejména motivační a poradenské aktivity. Projekt by měl mít za 

cíl přesvědčení uchazečů k doplnění si vzdělání a také poradit uchazečům v jakém 

oboru by se měli dále vzdělávat – o jaké obory je na trhu největší zájem. 

 

 Dále napomáhat těmto osobám v rámci rekvalifikací, o kterých se budu zmiňovat 

v následujících kapitolách. Vhodnými nástroji pro snižování nezaměstnanosti ne-

kvalifikovaných je také vytváření míst v rámci společensky účelných pracovních 

míst a veřejně prospěšných prací. Lidem, kteří se nebudou chtít zúčastnit SÚPM či 

VPP navrhuji zpřísnit tresty.  

4.3.4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných 

Dlouhodobě nezaměstnaní znamenají pro vsetínský úřad práce opravdový problém. Jejich 

podíl byl k 31. 12. 2013 celých 40 %.  Velice nepříznivým jevem je i rostoucí trend podílu 

dlouhodobě nezaměstnaných. Lidé, kterým se nedaří práci najít už delší dobu častokrát 

však ani nechtějí pracovní místo nalézt či mají k takovému místu přímo odpor.  

Velkou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných tvoří i romská komunita, která sídlí v okrese 

Vsetín. Je potřeba se zaměřit na tuto skupinu a snažit se zvýšit její zaměstnanost. Problé-

mem je však už naprosto odlišný styl výchovy dětí u této menšiny a jiné pracovní návyky. 

Proto navrhuji začít s prevencí nezaměstnanosti už u dětí. Navrhuji založit speciální pora-

denské centra pro tyto osoby, kam by mohli docházet rodiče s dětmi a pomocí různých her 

a volnočasových aktivit by se zaměstnanci těchto center snažili vysvětlit naše zvyky a způ-

sob života dětem. Navíc by založením těchto center došlo k vytvořením stálých pracovních 

míst pro nejméně 10 lidí.  
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Dále navrhuji pro snížení dlouhodobé nezaměstnanosti: 

 Vytvářet v rámci SÚPM i pozice na zkrácený pracovní úvazek. Lidé dlouhodobě 

nezaměstnaní by si tak mohli pomalu zvykat na pracovní zátěž a vracet se do pra-

covního života svým vlastním tempem.  

 

 Individuální přístup ke každému dlouhodobě nezaměstnanému. Pracovníci úřadu 

by měli u těchto osob vždy individuálně posoudit jeho schopnosti, kvalifikaci  

a praxi a na základě osobního profilu vytvořit individuální akční plán pro tyto oso-

by. Právě dlouhodobě nezaměstnaným by se měla věnovat zvýšená pozornost a po-

radenská činnost. Důraz by měl být kladen hlavně na motivaci dlouhou nezaměst-

naných k hledání práce. 

4.3.5 Návrhy na snížení nezaměstnanosti OZP 

Podíl osob se zdravotním postižením na celkových uchazečích byl na Vsetínsku 

k poslednímu prosinci 2013 11%. Tito lidé jsou nesporně rizikovou skupinou a zaměstna-

vatelé často nejsou ochotni přijímat OZP nejen kvůli jejich zdravotním problémům, ale 

také kvůli nutné úpravě pracoviště. Zaměstnávat osoby se zdravotním postižením však 

přináší také mnoho výhod, kterých si zaměstnavatelé nemusí být vědomi, jde o: 

 Zaměstnavatel získává slevy na dani z příjmů. Podle zákona č. 586/1992 Sb.  

o daních z příjmů činí výše slevy na dani pro zaměstnavatele osob se zdravot-

ním postižení 18 000,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením  

a 60 000,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením. 

 

 Zaměstnavatel má možnost získat příspěvek na vytvoření chráněného pracovní-

ho místa z úřadu práce. Jedná o jednorázový příspěvek ve výši max. 12 násobku 

průměrné mzdy. 

 

 Zaměstnavatelé si splní zákonem stanovenou povinnost zaměstnat osoby se 

zdravotním postižením bez odvodů do státního rozpočtu  (unie pro zaměstnává-

ní osob). 

 



 

77 

 

 Dále má zaměstnavatel možnost získat příspěvek na podporu zaměstnávání 

OZP či příspěvek na zapracování této osoby z úřadu práce.  

 

Kromě jmenovaných finančních výhod má zaměstnávání zdravotně postižených osob  

i spoustu dalších nefinančních přínosů, mezi které patří například získání konkurenční vý-

hody – společensky odpovědná firma. Zaměstnanci se zdravotním postižením jsou obvykle 

také zaměstnanci s velmi nízkou fluktuací, bývají motivovaní a podporují dobrou atmosfé-

ru na pracovišti. Dle mého názoru je třeba zaměřit se na vysvětlení těchto výhod zaměst-

navatelům, proto navrhuji: 

 Větší spolupráci úřadu práce se zaměstnavateli. Je třeba vysvětlit zaměstnavatelům, 

jaké má pro ně zaměstnávání OZP výhody a také v rámci volných pracovních míst 

se najde mnoho volných pozic, které mohou být obsazovány i osoby se zdravotním 

postižením. Např. různé „sedavé zaměstnání“ jako jsou např. různé administrativní 

činnosti.  

 

 Doporučila bych slevu na dani při zaměstnávání OZP poskytovat jiným způsobem 

než doposud. Jelikož jde o slevu na dani z příjmů, kterou platí jednou ročně pouze 

ty právnické osoby, které dosáhly zisku, je zřejmé, že některé právnické osoby sle-

vu vůbec nevyužijí. Proto bych navrhovala slevu na dani poskytovat také jako úle-

vu např. z placení sociálního pojištění, což by znamenalo pro zaměstnavatele slevu 

každý měsíc a ta by pro něj byla jistě víc viditelná než sleva z daně.  

 

 Zřídit speciální rekvalifikační kurzy pouze pro uchazeče se zdravotním postižením, 

v rámci kterých by se zaměřilo na zvládnutí vykonávání určitých pracovních pozic  

i se zdravotním postižením. To by dle mého názoru velmi přispělo k jejich rozvoji  

a učení se, neboť tyto osoby potřebují zvláštní péči na rozdíl od osob bez ZP. 

 

 Samozřejmě nejúčinnější nástroj, jak zařadit OZP na trh práce podle mě stále zů-

stává vytváření chráněných pracovních míst, proto bych doporučila úřadu práce 

zaměřit se na tento nástroj APZ a navýšit počet vytvářených CHPM v roce 2014 

oproti minulému roku. 
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4.4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti v rámci APZ 

4.4.1 Návrhy na rekvalifikace 

Počet rekvalifikací se v okrese v roce 2013 zvýšil oproti předchozímu roku o 300 % a do-

šlo k rekvalifikaci 1 034 uchazečů. Mohlo k tomu dojít díky zvýšení výdajů určených na 

tento nástroj APZ, které činily 9 521 tis. Kč. Jde sice o velkou částku, ale jak vyplynulo 

z analýzy, okres Vsetín se potýká s velkou strukturní nezaměstnaností, a proto jsou výdaje 

na rekvalifikace nezbytné.  

Podle posledních údajů z 30. 4. 2014 nezaměstnanost na Vsetínsku klesla na 8,5 %, což 

mohlo být způsobeno právě díky vyšším financím určeným na politiku zaměstnanosti. Pro-

to bych doporučila, navzdory plánu úřadu, který počítá v roce 2014 s výdaji na rekvalifika-

ci v hodnotě 7 100 tis. Kč, využít obdobnou částku jako v roce 2013. Pokud by úřad práce 

navýšil plánovanou částku na 9 600 tis. Kč, mohlo by dojít k rekvalifikování cca 1040 

uchazečů. To je o 265 rekvalifikovaných osob více než ÚP plánuje.  

Na konzultaci s pracovníky kontaktního pracoviště Úřadu práce ve Vsetíně mi bylo sděle-

no, že velkým problémem úřadu práce jsou dohody se zaměstnavateli. Na požadavek za-

městnavatele ÚP rekvalifikuje určitý počet uchazečů, ale protože rekvalifikace trvají něko-

lik týdnů (4 – 18 týdnů), zaměstnavatel mezitím místa obsadí. Rekvalifikovaní uchazeči se 

pak tohoto procesu účastnili zbytečně a může se stát, že již v daném oboru nenajde místo. 

Proto bych doporučovala zpřísnit smlouvy uzavřené se zaměstnavateli ohledně rekvalifika-

cí, aby obsahovaly podmínku rekvalifikovaného uchazeče zaměstnat alespoň na částečný 

úvazek. Předešlo by se tak zbytečnému mrhání penězi na rekvalifikace, o které později 

není zájem.  

Aby rekvalifikace vedly ke snižování nezaměstnanosti v okrese, je třeba je přizpůsobit 

danému lokálnímu trhu práce, proto navrhuji rekvalifikace zaměřit hlavně na tyto pozice 

uvedené v tabulce č. 11 na následující straně. 
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Tab. 11: Návrh rekvalifikačních kurzů pro rok 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rekvalifikační kurz počet uchazečů 

Svářeč 60 

Kovoobráběčské práce 60 

Základní kurz - AutoCad 20 

Zámečník  20 

Vedoucí provozu - Mistr/Mistrová 30 

Obsluha elektrovozíku 40 

Obsluha motovozíku 40 

Skladník 30 

Obsluha CNC strojů 60 

Elektrotechnik 60 

Pracovník/Pracovnice v sociálních službách 20 

Zedník 30 

Strojník stavebních a zemních strojů 40 

Servírka/Číšník 30 

Montér suchých staveb 30 

Konstrukce plastových dílů 40 

Řidičský průkaz typu C 50 

Obsluha osobního počítače 30 

Jazykový kurz - angličtina 50 

Jazykový kurz - němčina 50 

Jazykový kurz - ruština 50 

Pojišťovnictví  20 

Zahradník 20 

Mzdové účetnictví 20 

Účetnictví a daňová evidence 30 

Tesař 25 

Truhlář 25 

Grafik 20 

Základy podnikání 40 

Celkem 1 040 
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4.4.2 Společensky účelná pracovní místa  

Společensky účelná pracovní místa jsou místa zřízená nebo vyhrazená zaměstnavatelem. 

Jsou určeny pro osoby znevýhodněné na trhu práce a nejčastěji bývají obsazovány dlouho-

době nezaměstnanými a OZP. V okrese Vsetín vzniklo v roce 2014 těchto míst 517. I když 

se to může zdát relativně málo, je to více míst než v předešlém roce a to o celých 352 míst. 

Z celkového počtu SÚPM bylo 388 financováno z fondů Evropské unie. Celkově bylo 

v minulém roce vyčerpáno 19 451 tis. Kč na tvorbu těchto míst, z této částky bylo 75 % 

zdrojů z EU. Zdroje z ESF je možné čerpat i v roce 2014. 

Navrhuji navýšit zdroje na zřizování a vyhrazování SÚPM zhruba o 20 % a tyto zdroje 

primárně využít ke zvýšení příspěvku zaměstnavatelům. Příspěvek bych zvýšila zejména  

u zřízených pracovních míst a podpořila tak motivaci zaměstnavatelů přijímat rizikové 

uchazeče.  

Podporuji snahu úřadu práce umisťovat pomocí tohoto nástroje zejména dlouhodobě ne-

zaměstnané, ale také bych se přiklonila k možnosti nabízet společensky účelná pracovní 

místa absolventům škol a mladým lidem do 25 let, neboť je to způsob, kterým mohou na-

být potřebnou praxi.  

Také navrhuji zaměřit zájem úřadu na podnikatelské subjekty působící v cestovním ruchu  

a turistice. Tyto dva obory mají na Vsetínsku díky jeho chráněné krajinné oblasti velký 

potenciál a nezájem zaměstnavatelů o zřizování SÚPM pramení z nevědomosti o možnosti 

a výši příspěvků na tyto místa. Je třeba jim vysvětlit, jak lze tento příspěvek získat a moti-

vovat je ke zřízení společensky účelných pracovních míst.  

4.4.3 Společensky účelná pracovní místa – samostatně výdělečná činnost 

Příspěvek na zahájení samostatně výdělečné činnosti v rámci SÚPM byl v roce 2013 po-

skytnut pouze 29 osobám a zaměstnanci Úřadu práce odhadují, že v dalších letech tomu 

nebude jinak. Nízký zájem uchazečů tento nástroj vidím v nepříznivém stavu ekonomiky  

a také nízké výši příspěvku. Samostatně výdělečná činnost je vhodná pro uchazeče o práci, 

kteří se neradi podřizují svým zaměstnavatelům a pracovní době. Podle mého názoru je pro 

ÚP výhodné sponzorovat tento typ nástroje, neboť se může stát, že osoba samostatně výdě-

lečně činná bude svou činnost rozšiřovat a tím pádem i vytvářet volná pracovní místa na 

trhu práce. Proto navrhuji zvýšit příspěvky na SÚPM – SVČ a motivovat vybrané uchazeče 
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k této činnosti. Je však třeba poctivě vybírat uchazeče, ve kterých bude ÚP spatřovat po-

tenciál k rozvíjení. Výdaje tímto opatřením stoupnou zhruba o 20 %.  

4.4.4 Chráněné pracovní místa 

Chráněná pracovní místa jsou zřizována pro osoby zdravotně postižené a po novelizaci 

zákona do této kategorie spadají i chráněné pracovní dílny. Tento nástroj je financován 

pouze se státního rozpočtu a fondy Evropské unie na něj zatím nepřispívají. V roce 2013 

bylo na chráněná pracovní místa vyčerpáno 215 tis. Kč.  

U tohoto nástroje není problém s penězi na něj vyhrazenými, ale s neochotou zaměstnava-

telů chráněná pracovní místa vytvářet. Podle mého názoru to může být dáno změnou 

v zákoně č. 435/2004, Zákon o zaměstnanosti, která je platná od 1. 1. 2012 a udává, že 

CHPM musí být obsazené po dobu 3 let. To je podle mě nepřiměřeně dlouhá doba, které se 

zaměstnavatelé zaleknou, a proto navrhuji zkrátit tuto dobu na původní 2 roky. Protože 

výše navrhuji změnit formu bonusů se zaměstnávání CHPM plynoucích, myslím si, že 

kombinace těchto svou opatření by mohla výrazně přispět k ochotě zaměstnavatelů chrá-

něná pracovní místa vytvářet.  

Pokud budou navržená opatření úspěšná a dojde k navyšování počtu míst pro OZP, logicky 

také k dojde k navýšení vynaložených finančních prostředků. Odhaduji zvýšení výdajů  

o cca 30 %. 

4.4.5 Veřejně prospěšné práce 

Finance na veřejně prospěšné práce v roce 2013 činili rekordních 33 924 tis. Kč, z čehož 

30 127 tis. Kč získal okres s Evropského sociálního fondu. Díky těmto financím bylo vy-

tvořeno dohromady 554 pracovních míst. Veřejně prospěšné práce jsou dobrým prostřed-

kem k donucení lidí pracovat, proto bych doporučila využít stejnou částku jako v roce 

2013 a primárně čerpat z fondů Evropské unie. 

 Protože je však pro Úřad práce dražší umisťovat uchazeče na VPP než na SÚPM, doporu-

čovala bych částku nezvyšovat a na VPP umisťovat pouze uchazeče z rizikových skupin 

primárně dlouhodobě nezaměstnané, kteří mohou ztrácet pracovní návyky. Ostatní uchaze-

če bych doporučila umisťovat spíše v rámci společensky účelných pracovních míst. 
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V rámci snížení administrativní vytíženosti pracovníků úřadu a s tím spojeným ušetřením 

financí navrhuji prodloužit dobu, po kterou uchazeč veřejně prospěné práce provádí na  

6 měsíců z původních 3. Kromě zmíněných efektů toto opatření může vést také k lepšímu 

osvojení pracovních návyků uchazeče, zařazení zpět do pracovního života a motivaci zno-

vu aktivně práci hledat. Také navrhuji prodloužit dobu, po kterou zaměstnavatel zřizuje 

VPP na 2 roky.  

4.4.6 Ostatní nástroje 

Mezi ostatní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří příspěvek na zapracování, pře-

klenovací příspěvek a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Tyto nástro-

je nebyly na Vsetínsku využity vůbec nebo zřídka. Důvodem je podle mého názoru velmi 

nízká hodnota příspěvku, proto bych ji doporučovala navýšit, a to zejména u překlenovací-

ho příspěvku a příspěvku na zapracování. Růst těchto dvou příspěvků může vést k větší 

motivaci zaměstnavatelů jich využívat a vytvářet nová pracovní místa. Po provedení opat-

ření předpokládám zvýšení výdajů na tento nástroj o 15 %. 

4.5 Vyhodnocení návrhů 

V následující tabulce č. 12 jsou zaznamenány skutečně vynaložené finance na jednotlivé 

nástroje APZ v roce 2013 a v 1. čtvrtletí roku 2014. Další období roku jsou vlastní návrhy 

financování aktivní politiky zaměstnanosti. 

Celkové výdaje na aktivní politiku v okrese Vsetín jsou na první pohled velmi vysoké, je 

však třeba říci, že v roce 2013 bylo čerpáno z fondů EU 50 000 tis. Kč, výdaje ze státního 

rozpočtu činili cca 15 265 tis. Kč. Celkově byla na APZ vyhrazena částka 65 265 tis. Kč a 

zhruba stejná částka je určena na politiku zaměstnanosti v okrese Vsetín i v roce 2014. Po 

zapracování výše uvedených opatření, by bylo k financování APZ potřeba 69 804 tis. Kč, 

což je asi o 7 % více. Doporučila bych co nejvíce využívat fondů ESF v rámci operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to zejména u veřejně prospěšných prací a spole-

čensky účelných pracovních míst. U těchto nástrojů bych z ESF doporučila čerpat 

z vyhrazené částky nejméně 90 % z Evropské unie a tím snižovat výdaje státního rozpočtu. 

Celkově by tak byla potřeba financí ze státního rozpočtu na APZ v okrese Vsetín 18 197 

tis. Kč.  
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Tab. 12: Návrh výdajů na APZ pro rok 2014 v tis. Kč (Zdroj: Interní údaje ÚP, vlastní zpracování) 

 

 

 

Nástroj APZ 
2013 2014 

Celkem 1Q 2Q – 4Q Celkem 

Rekvalifikace 9 521 2 400 7 200 9 600 

SÚPM 19 451 11 590 11 752 23 342 

SÚPM – SVČ 2 100 430 2 090 2 520 

CHPM 215 210 70 280 

VPP 33 924 15 820 18 180 34 000 

Ostatní nástroje 54 0 62 62 

Celkem 65 265 30 450 39 354 69 804 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala problémem nezaměstnanosti v okrese Vsetín. 

V úvodu jsem nejprve popisovala Kontaktní pracoviště ve Vsetíně, které je organizační 

složkou Úřadu práce České republiky a zabezpečuje aktivní politiku zaměstnanosti v tomto 

okrese. Následně jsem popsala organizační strukturu KoP a vymezila základní náplň čin-

ností jeho jednotlivých složek.  

První část je věnována vymezení teoretických poznatků, vázaným na danou problematiku, 

pomocí odborné literatury. Je zde popsán trh práce, rizikové skupiny na trhu práce, neza-

městnanost její formy a také politika zaměstnanosti. V druhé části jsem provedla podrob-

nou analýzu nezaměstnanosti v okrese Vsetín, kdy jsem se zaměřila na strukturu neza-

městnanosti z různých pohledů a také na podíl nezaměstnanosti jednotlivých rizikových 

skupin. Dále jsem se zabývala analýzou jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstna-

nosti, které jsou v okrese využívány pro snižování nezaměstnanosti. Na základě teoretic-

kých poznatků a provedené analýzy jsem sestrojila SWOT analýzu okresu, která mi po-

sloužila jako východisko pro návrhy na zlepšení. Poslední kapitolou diplomové práce jsou 

tedy navrhovaná opatření a doporučení, které by měly vést snížení nezaměstnanosti 

v okrese. 

Jak jsem již mnohokrát zmínila, nezaměstnanost je stále aktuální téma a vlivem pokroku 

technologie a inovací se bude nejspíše dále zvyšovat. Proto je velmi důležité se tomuto 

tématu věnovat a neustále se snažit vymýšlet nová opatření k její eliminaci. Kromě aktivní 

politiky zaměstnanosti je dle mého názoru také potřeba využívat státního rozpočtu 

k posilování hrubého domácího produktu a tím na základě Okunova zákona nezaměstna-

nost snižovat.   

Nejen vlivem ekonomické krize má podíl nezaměstnaných jak v okrese, tak v České repub-

lice i Evropské unii rostoucí trend. K 31. 12. 2014 byl v okrese Vsetín podíl nezaměstna-

ných na obyvatelstvu 9,2 % a od roku 2011, kdy došlo k jednorázovému poklesu, měl tento 

podíl rostoucí vývoj. Hodnota nezaměstnanosti v okrese je tedy nad celorepublikovým 

průměrem a došlo k meziročnímu nárůstu o 1,5 %.  

Podílu 9,2 % odpovídá 9538 uchazečů registrovaných na Úřadě práce ve Vsetíně a 371 

volných pracovních míst. V roce 2013 bylo nově registrovaných uchazečů za celý rok 
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9818, jde o 415 osob více než roce předchozím. Na jednoho VPM připadalo k 31. 12. 2013 

zhruba 26 uchazečů, což je asi o 9 uchazečů více než v celé České republice.  

Z analýzy struktury uchazečů podle pohlaví vyplynulo, že v roce 2013 tvořili 57 % neza-

městnaných muži. Důvodem vyšší nezaměstnanosti mužů v okrese (i přesto, že ženy jsou 

rizikovou skupinou) je fakt, že díky krizi zanikali především firmy stavebního a strojíren-

ského charakteru, které zaměstnávaly především muže. Největší zastoupení podle věku 

představovaly osoby mezi 35 – 39 lety a to 12 %. Podle dosaženého vzdělání jsou největší 

skupinou uchazečů osoby se středoškolským vzdělání, kteří tvoří 49 % uchazečů.  

Pomocí analýzy rizikových skupin jsem zjistila, že nejpočetnější skupinou uchazečů jsou 

dlouhodobě nezaměstnané osoby, které tvoří 40 % všech uchazečů. Druhou nejpočetnější 

rizikovou skupinu tvoří podílem 28,4 % osoby starší padesáti let. Lidé bez kvalifikace tvoří 

17,6 % a absolventi škol a mladiství 7,01 %, čili nejmenší skupinu uchazečů.  

Mezi nejpoužívanější nástroj APZ v okrese Vsetín patřili v roce 2013 rekvalifikace, kte-

rých se účastnilo 1034 uchazečů. Dále se Kontaktní pracoviště Úřadu práce Vsetín sou-

středilo na financování veřejně prospěšných prací a společensky účelných míst. Nejméně 

využívaným nástrojem byly různé druhy příspěvků, přičemž překlenovací příspěvek byl 

využit v 6 případech a ostatní dva (příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na 

nový podnikatelský program) nebyly použity vůbec.  

Pro jednotlivé skupiny uchazečů byly zpracovány následující opatření. Pro skupinu absol-

ventů a mladistvých navrhuji větší zapojení absolventů do praxe již v rámci středních škol, 

zlepšovat jazykovou vybavenost absolventů po mocí výjezdů do zahraničí a poskytnout 

jim takové rekvalifikace, které jsou na trhu práce žádoucí. Rodičům žáků devátých tříd 

bych doporučila navštívit s dítětem IPS a využít poradenských služeb Úřadu práce k volbě 

povolání, kterém bude na trhu práce poptávka. Pro kategorii osob starších 50 let navrhuji 

zavést speciální rekvalifikační kurzy pouze pro tuto skupinu, které by byly zaměřeny na 

ovládání informačních technologií a používání internetu. Zvýšit příspěvky pro zaměstnava-

tele, který vytvoří SÚPM pro dlouhodobě nezaměstnaného staršího padesáti let či podpo-

rovat tvorbu společensky účelných míst na zkrácený úvazek. Pro osoby bez dostatečné 

kvalifikace doporučuji motivovat tyto uchazeče, aby si dodělali vzdělání a poradit jim, 

v jakém oboru by se měli vyučit a nadále jim pomáhat v rámci rekvalifikací a dalších ná-

strojů APZ. V rámci skupiny dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů navrhuji založit pora-
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denské středisko pro nepřizpůsobivé obyvatele, kde by rodičům s dětmi pracovníci vysvět-

lili, jaké výhody má pravidelné docházení do práce a vzdělání. Dále navrhuji vytvářet i pro 

tuto skupinu uchazečů SÚPM pouze na částečný úvazek. Pro zvýšení zaměstnatelnosti 

osob se zdravotním postižením doporučuji lépe informovat zaměstnavatele o výhodách 

zaměstnávání OZP, zaměření se na vyhledávání pracovních míst pro OZP i mezi nabídka-

mi, které pro něj nejsou přímo určeny a „zviditelnění“ slev, které se zaměstnávání OZP 

vyplývají. Také navrhuji vytvořit speciální rekvalifikační kurzy pouze pro tuto skupinu. Ve 

všech kategoriích uchazečů doporučuji zaměřit se na individuální poradenství, pracovník 

úřadu by měl být schopný zhodnotit šance každého uchazeče na trhu práce, popřípadě do-

poručit vhodný rekvalifikační kurz.  

Možnost, jak snižovat nezaměstnanost, představuje také efektivní využívání nástrojů ak-

tivní politiky zaměstnanosti. K financování těchto nástrojů navrhuji v roce 2014 použít 

částku 69 804 tis. Kč, přičemž bych doporučila čerpat 74 % z této částky z fondů Evropské 

unie v rámci operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci VPP bych do-

poručila využít zhruba stejnou částku jako v loňském roce čili 34 000 tis. Kč a pomocí 

tohoto nástroje navrhuji umisťovat primárně dlouhodobě nezaměstnané. Pro snížení admi-

nistrativní náročnosti navrhuji zvýšit dobu, po kterou se pracovník VPP účastní, z 3 na 6 

měsíců a prodloužit dobu, po kterou zaměstnavatel VPP zřizuje, na 2 roky. Celkovou část-

ku na tvorbu SÚPM navrhuji zvýšit asi o 20 % a peníze použít zejména pro zvýšení pří-

spěvku zaměstnavatelům u zřízených SÚPM. Na tento nástroj by pak byla v roce 2014 

určena částka 23 342 tis. Kč. Dále bych doporučila zřizovat SÚPM především v oblasti 

turistiky a cestovního ruchu, neboť tyto obory mají na Vsetínsku velký potenciál. Doporu-

čila bych zvýšit také příspěvky na zahájení samostatně výdělečné činnosti v rámci SÚPM, 

a to z toho důvodu, že samostatně výdělečné osoby mohou v budoucnu na trhu práce vy-

tvářet volná pracovní místa a tím také přispívat ke zlepšení situace v okrese. Částku po-

třebnou na SÚPM – SVČ v roce 2014 odhaduji na 2 520 tis. Kč. Za velice důležitý nástroj 

APZ v tomto okrese považuji rekvalifikace, neboť v okrese převládá strukturální neza-

městnanost. V minulém roce bylo rekvalifikováno 1034 osob, což je nejvíce za poslední 

léta. Doporučila bych v tomto úsilí nepolevovat v roce 2014 opět rekvalifikovat obdobný 

počet osob. Na rekvalifikace by pak bylo určeno 9 600 tis. Kč. Dále bych doporučila zamě-

řit se na rekvalifikaci pro takové obory, které budou mít na trhu práce uplatnění, proto na-

vrhuji uchazeče rekvalifikovat na takové pozice jako je např. svářeč, kovoobráběč, obsluha 
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CNC strojů, truhlář či tesař. Při vytváření CHPM bych doporučila kromě zvýšení propaga-

ce vytváření těchto míst také snížit dobu, po kterou je pracovní místo vytvářeno, z 3 let na 

2 roky. Po tomto kroku a po zviditelnění slevy na dani pro zaměstnavatele místo zřizující 

odhaduji zvýšení prostředků na tvorbu CHPM na 280 tis. Kč.  

Z hlediska snížení nezaměstnanosti hrají důležitou roli také pobídkové investiční akce, 

díky kterým by mělo být v okrese Vsetín vytvořeno asi 557 nových pracovních míst, u 320 

z těchto pozic se bude jednat o pracovní místo trvalé. I když některé z nich budou vytvoře-

na jen na přechodnou dobu, mohou přispět ke snížení nezaměstnanosti, díky tomu, že si 

uchazeč opět zvykne na pracovní návyky a mohl by také získat motivaci hledat si práci. 

Zatímco investiční pobídkové akce mají dlouhodobý charakter, návrhy pro APZ a jednotli-

vé skupiny uchazečů by se měly realizovat již v roce 2014.  

Výše uvedená opatření by měla přispět nejen ke snížení podílu nezaměstnaných v riziko-

vých skupinách, ale také ke snížení podílu celkové nezaměstnanosti v okrese Vsetín. 
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Příloha P I: Struktura uchazečů podle pohlaví 

 Stav k  

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 

počet podíl počet podíl počet podíl počet podíl počet podíl 

Muži 5305 55,20% 5167 55,58% 4436 54,53% 5000 54,87% 5395 56,56% 

Ženy 4305 44,80% 4130 44,42% 3672 45,14% 4112 45,13% 4143 43,44% 

Celkem 9610 100 % 9297 100 % 8135 100 % 9112 100 % 9538 100 % 

 

Příloha P II: Struktura sazečů podle věku 

 Stav k 

31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 

počet v % počet v % počet v % počet v % počet v % 

do 19 let 374 3,89 310 3,33 333 4,09 395 4,33 340 3,56 

20-24 let 1276 13,28 1179 12,68 1114 13,69 1264 13,86 1250 13,11 

25-29 let 1062 11,05 956 10,28 872 10,72 967 10,60 981 10,29 

30-34 let 1152 11,99 1074 11,55 866 10,65 951 10,43 997 10,45 

35-39 let 1042 10,84 1090 11,72 957 11,76 1075 11,78 1162 12,18 

40-44 let 994 10,34 938 10,09 808 9,93 933 10,23 1062 11,13 

45-49 let 1047 10,89 1063 11,43 960 11,80 1048 11,49 1047 10,98 

50-54 let 1305 13,58 1173 12,62 989 12,16 984 10,79 1075 11,27 

55-59 let 1193 12,41 1312 14,11 1096 13,47 1286 14,10 1303 13,66 

60-64 let 164 1,71 198 2,13 136 1,67 216 2,37 313 3,28 

65 a více 

let 

1 0,01 4 0,04 4 0,05 3 0,03 8 0,08 

celkem 9610 100 9297 100 8135 100 9122 100 9538 100 

 

Příloha P III: Struktura uchazečů dle dosaženého vzdělání 

 stav k  

 31. 12. 2009  31. 12. 2010  31. 12. 2011  31. 12. 2012 31. 12. 2013 

počet v % počet v % počet v % počet v % počet v % 

Bez vzdělá-

ní 
13 0,14 10 0,11 6 0,07 5 0,05 4 0,04 

Základní 

vzdělání 
1665 17,33 1667 17,93 1453 17,86 1528 16,75 1678 17,59 

Střední 

odborné 
4778 49,72 4556 49,01 3911 48,08 4505 49,39 4707 49,35 

Střední s 

maturitou 
2315 24,09 2158 23,21 1933 23,76 2181 23,91 2210 23,17 

Střední 

všeobecné  
373 3,88 378 4,07 329 4,04 351 3,85 339 3,55 

Vysoko-

školské 
466 4,85 528 5,68 503 6,18 552 6,05 600 6,29 

Celkem 9610 100 9297 100 8135 100 9122 100 9538 100 



 

 

Příloha IV: Struktura uchazečů dle vzdělání 

 stav k  

 31. 12. 2009  31. 12. 2010  31. 12. 2011  31. 12. 2012 31. 12. 2013 

počet v % počet v % počet v % počet v % počet v % 

Bez vzdělá-

ní 
13 0,14 10 0,11 6 0,07 5 0,05 4 0,04 

Základní 

vzdělání 
1665 17,33 1667 17,93 1453 17,86 1528 16,75 1678 17,59 

Střední 

odborné 
4778 49,72 4556 49,01 3911 48,08 4505 49,39 4707 49,35 

Střední s 

maturitou 
2315 24,09 2158 23,21 1933 23,76 2181 23,91 2210 23,17 

Střední 

všeobecné  
373 3,88 378 4,07 329 4,04 351 3,85 339 3,55 

Vysoko-

školské 
466 4,85 528 5,68 503 6,18 552 6,05 600 6,29 

Celkem 9610 100 9297 100 8135 100 9122 100 9538 100 

 

Příloha P V: Struktura VPM dle vzdělání 

 stav k  

 31. 12. 2009  31. 12. 2010  31. 12. 2011  31. 12. 2012 31. 12. 2013 

počet v % počet v % počet v % počet v % počet v % 

Bez vzdělání 4 1,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,29 

Základní 

vzdělání 

92 36,80 75 20,83 195 40,46 114 35,63 70 20,65 

Střední 

odborné 

44 17,60 141 39,17 165 34,23 63 19,69 133 39,23 

Střední s 

maturitou 

64 25,60 91 25,28 73 15,15 108 33,75 81 23,89 

Střední 

všeobecné  

9 3,60 10 2,78 27 5,60 18 5,63 32 9,44 

Vysokoškol-

ské 

37 14,80 43 11,94 22 4,56 17 5,31 22 6,49 

Celkem 250 100 360 100 482 100 320 100 339 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha P VI: Struktura uchazečů podle délky nezaměstnanosti 

 stav k 

31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 

počet v % počet v % počet v % počet v % počet v % 

do 3 měsíců 2757 28,69 3005 32,32 2406 29,58 2987 32,75 2569 26,93 

3 - 6 měsíců 1952 20,31 1388 14,93 1301 15,99 1636 17,93 1474 15,45 

6 - 9 měsíců 1411 14,68 801 8,62 679 8,35 824 9,03 891 9,34 

9 – 12 
měsíců 

1040 10,82 623 6,70 459 5,64 623 6,83 814 8,53 

12 – 24 
měsíců 

1205 12,54 1877 20,19 1273 15,65 1184 12,98 1729 18,13 

více než 24 
měsíce 

1245 12,96 1603 17,24 2017 24,79 1868 20,48 2061 21,61 

celkem 9610 100 9297 100 8135 100 9122 100 9538 100 

 

Příloha P VII: Organizační struktura kontaktního pracoviště ÚP ve Vsetíně 

 

Ředitel kontaktního pracoviště 

Oddělení 
zaměstnanosti 

Referát 
zproštředkování 

a poradenství 

Referát podpory 
v 

nezaměstnanosti 

Oddělení 
nepojistných 

sociálních dávek 

Referát státní 
sociální podpory 

Referát hmotné 
nouze 

Referát 
příspěvků na 

péči 

Sekretariat 


