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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. 

Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. 

Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, aktivní politikou 

zaměstnanosti a následně jsou zde uvedeny návrhy a doporučení, které by měly přispět 

ke snížení nezaměstnanosti. 

 

Abstract 

This master´s thesis is focused on unemployment issues in district Blansko. It describes 

and analyses factors effecting unemployment in different categories. It is dealing with 

actual situation on the labor market in district Blansko, active employment policy and 

there are presented suggestions and recommendations to decrease of unemployment 

rate. 
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ÚVOD 

Předložená diplomová práce se zaměřuje na téma Návrhy na snížení 

nezaměstnanosti v okrese Blansko. Jelikož je nezaměstnanost státním i celosvětovým 

problémem, je zapotřebí se tímto tématem zabývat a zkoumat ho. Tato práce je určena 

Pracovnímu úřadu v Blansku (dále jen ÚP), který spadá pod krajskou pobočku 

jihomoravského kraje v Brně. 

Vznik Úřadu práce v Blansku umožnilo zákonné opatření představenstva České 

národní rady č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce, který nabyl účinnosti dne 20. 7. 

1990. Díky tomuto opatření přešla působnost v oblasti pracovní síly z okresních 

národních výborů na úřady práce. Předmět působnosti ÚP v Blansku je stanoven 

zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a zákonem č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, v platném znění. 

S přijetím zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 

souvisejících zákonu, byly zaznamenány velké strukturální změny. Od 1. 4. 2011, což je 

účinnost tohoto zákona, bylo zrušeno všech 77 původních úřadů práce. Jejich veškerá 

činnost byla nahrazena Úřadem práce České republiky s celostátní působností. Úřad 

práce České republiky má generální ředitelství v Praze a 14 krajských poboček, které se 

dělí na jednotlivá kontaktní pracoviště, která jsou svým umístěním totožná s bývalými 

okresními úřady. Mezi jedno z kontaktních pracovišť patří právě Úřad práce v Blansku. 

Úřady práce mají základní úkol a to zajistit pomoc každému, kdo hledá práci, 

pomoci mu při hledání nového zaměstnání, v případě potřeby poskytnout rekvalifikační 

a vzdělávací kurzy a poskytnout mu podporu v nezaměstnanosti. Nezaměstnaní se hlásí 

na daný ÚP podle jejich trvalého bydliště. Tato evidence není povinná, ale motivujícím 

prvkem je získání sociální podpory, placení sociálního a zdravotního pojištění. Díky 

tomu se většina nezaměstnaných občanů na ÚP dostaví a nahlásí se tam.  

Úřady práce jsou financovány státním rozpočtem a evropskými fondy. Krajské 

pobočky přijímají finanční prostředky, které následně přerozdělují na jednotlivé ÚP a 

jejich projekty. 
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Státní politika zaměstnanosti okresu Blansko je zajišťována kontaktním 

pracovištěm v Blansku, které má sídlo na ulici Vodní 1992/9. 

Organizační struktura Kontaktního pracoviště Blansko je daná organizačním 

řádem, který je vytvořen generálním ředitelstvím a jasně přiřazuje jednotlivé pravomoci 

a povinnosti. Kontaktní pracoviště je řízeno ředitelem, který je podřízen řediteli krajské 

pobočky, které je v tomhle případě umístěno v Brně. Chod blanenského kontaktního 

pracoviště zajišťuje celkem 53 zaměstnanců a je rozděleno na 6 oddělení: 

Ředitelka kontaktního pracoviště – jedná za Úřad práce v záležitostech, které 

spadají do její působnosti, koordinuje činnosti všech oddělení, které jsou pod její 

správou, dále určuje zásady činnosti, řídí a kontroluje činnost útvarů, řídí samostatná 

funkční místa, navrhuje řediteli krajské pobočky personální opatření, platy a odměny 

zaměstnanců v daném kontaktním pracovišti. 

Sekretariát – sekretariát čítá 4 zaměstnance, jejichž náplň práce je plnění úkolů 

pomocné obslužné práce, podpora v krizovém řízení, BOZP a PO, dále zajišťování 

provozní podpory celého kontaktního pracoviště – spisová služba, archivace, spisovna, 

podatelna. Toto oddělení přímo spadá pod ředitelku a je nápomocné všem ostatním 

oddělením. 

Oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti – toto oddělení 

zaměstnanosti má 13 zaměstnanců a je tvořeno referátem zprostředkování a referátem 

evidence a podpor v nezaměstnanosti. Referát zprostředkování poskytuje zaměstnání 

pro uchazeče a další služby v oblasti zaměstnanosti – vede evidenci uchazečů, 

informuje o volných pracovních místech, vede agendu žádostí, rozhoduje, kteří uchazeči 

nebudou zařazeni do seznamu uchazečů o zaměstnání. Referát evidence a podpor 

v nezaměstnanosti se zabývá vedením agendy zprostředkování a výplat podpory 

v nezaměstnanosti, dále podporou při rekvalifikaci. 

Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – má 6 zaměstnanců a vede agendu 

pro další profesní vzdělávání, volbu a změnu povolání, rekvalifikací a spravuje agendu 

EURES. Mimo to zajišťuje činnost informačních poradenských středisek. 
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Oddělení trhu práce – o činnost tohoto oddělení se stará 9 zaměstnanců. Jejich náplní 

práce je správa agendy aktivní politiky zaměstnanosti, evidence volných pracovních 

míst, monitoring a analýza trhu práce, povolování a evidence zaměstnávání cizinců a 

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Spolupracuje se samosprávou, 

regionálními partnery a zaměstnavateli na přijímání opatření, která mají ovlivnit 

nabídku a poptávku na trhu práce. 

Oddělení nepojistných sociálních dávek (dále jen NSD) – toto oddělení je 

složeno z referátu SSP (Státní sociální podpory) a dávek pěstounské péče, dále 

z referátu hmotné nouze a z referátu příspěvku na péči a dávek osobám zdravotně 

postiženým (PnP a DOZP), celkem zde pracuje 20 zaměstnanců. Referát státní sociální 

podpory a pěstounské péče poskytuje pomoc rodinám s dětmi – poskytuje dávky 

sociální podpory. Náplní práce referátu hmotné nouze je péče o agendu příspěvku na 

péči a stará se o pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivých sociálních 

podmínkách. Dále poskytuje sociální poradenství, o tom, jak vyřešit tuto nepříznivou 

sociální situaci. Referát PnP a DOZP se zabývá pomocí lidem v hmotné nouzi – 

zajišťuje základní životní podmínky pomocí dávek v hmotné nouzi a zajišťuje 

poradenství jak tuto situaci změnit a předcházet jí. 

Podle ředitelky kontaktního pracoviště v Blansku se tato pobočka potýká 

s několika problémy. Jedná se o problémy, které jsou spojeny s vnitřní agendou a 

fungováním úřadu tak i o problémy vnější, které jsou spojeny s externími subjekty, 

které se podílejí na činnosti tohoto úřadu. Mezi největší problém se v současné době 

řadí nedostatečné množství a zastaralost hardwaru a počítačové techniky, která je 

k dispozici. Jelikož se neustále zavádějí nové programy a složitější databáze, které jsou 

stále více náročné na výkon, tak jim nynější počítačová vybavenost nestačí. Dále chybí 

více nového hardwarového vybavení, jako jsou tiskárny a skenery. Toto je způsobeno 

tím, že se působnost a úkoly, které ÚP provádí, rozšiřují a staré vybavení se 

neobměňuje dostatečně rychle. Celý problém s hardwarem a počítačovou technikou je 

zapříčiněn nedostatečnými finančními prostředky, které plynou ze státního rozpočtu do 

rozpočtu Kontaktního pracoviště v Blansku. 

Dalším problémem, se kterým se úřad práce setkává je nedostatečná 

provázanost a návaznost databází současných a minulých programů. Časté změny 
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používaných systému zapříčinily ztrátu dat, které nebyly správně uloženy a z toho 

důvodu nyní nejsou k dispozici. Dále je to způsobeno tím, že servis jednotlivých 

systémů provozovaly různé externí firmy, které tyto systémy nepřipravily na jejich 

vzájemné pozdější synchronizování. 

Mimo tyto problémy, je nutné zmínit nedostatek zaměstnanců. Jak bylo 

zmíněno výše, působnost úřadu práce se neustále rozšiřuje a počet uchazečů o 

zaměstnání se také zvyšuje. V současné době je očekáván další nárůst, proto je nezbytné 

navýšit personální kapacity a to v počtu 4 nových zaměstnanců. Jedná se konkrétně o 

dva nové pracovníky pro oddělení trhu práce a o další dva pro oddělení nepojistných 

sociálních dávek, neboť tato dvě oddělení jsou nejvíce vytížena. Nedostatek 

zaměstnanců je také spojen s neustále rostoucím trendem počtu klientů na všech 

agendách, což je také spatřováno jako závažný problém, který je ovšem způsoben 

stavem nezaměstnanosti. 

Kontaktní pracoviště v Blansku spolupracuje s firmami působícími v tomto 

okrese, proto je pravidelně navštěvuje a mapuje jejich personální potřeby s ohledem do 

budoucna. Úřad práce spatřuje problém v tom, že společnosti nejsou schopny tyto 

potřeby odhadnout déle než půl roku dopředu, neboť nevědí, jak se bude vyvíjet 

ekonomická situace a jejich podnikání, což značí, že celý trh je velmi nestabilní. Tím, 

že doba, na kterou firmy poskytují svoje odhady pro potřeby kontaktního pracoviště je 

krátká, ztěžuje se situace pro úřad práce a jeho konkrétní kroky pro naplnění 

personálních potřeb společností.  

Kvůli výše zmíněným problémů jsem si vybral téma související 

s nezaměstnaností a svou prací bych chtěl přispět k možnému řešení těchto problémů na 

Blanensku. 
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1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU A CÍL DIPLOMOVÉ 

PRÁCE 

V dnešní době, kdy je nezaměstnanost velmi diskutované téma, kdy dobré 

zaměstnání je velkou výhrou, je nutné se o téhle problematice bavit a rozvíjet ho. Je to 

jev, který ovlivňuje každého jedince i celou společnost, má vliv na veřejné dění a 

finance. S nezaměstnaností jsou spojeny rozsáhlé ekonomické dopady, které se 

projevují zvýšenými výdaji ze státního rozpočtu na podporu v nezaměstnanosti, sociální 

dávky, rekvalifikační kurzy atd. Nelze také opomenout sociální a psychické následky 

pro nezaměstnané jedince, neboť ztráta zaměstnání může být pro mnohé obrovským 

společenským selháním, které se odrazí na jejich psychické pohodě a vyrovnanosti.  

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat vývoj míry nezaměstnanosti v okrese 

Blansko v letech 2009 až 2013 a navrhnout opatření, která by měla přispět na snížení 

počtu uchazečů o zaměstnání v tomto okrese. V rámci analýzy se budu zaměřovat na 

vývoj jednotlivých nezaměstnaných skupin uchazečů, včetně aktivní politiky 

zaměstnanosti v okrese Blansko. V této diplomové práci budou dále vymezena 

teoretická východiska. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Trh práce 

Nezaměstnanost vzniká nerovnováhou na trhu práce, kde se střetává nabídka a 

poptávka po práci. Jelikož trh práce je segmentem celého tržního hospodářského cyklu, 

je nutné na něho nahlížet a chápat ho v souvislostech. Pro vytvoření tržní produkce je 

potřeba užití zdrojů: práce, půdy a kapitálu. Pro výrobu statků je práce nezastupitelný a 

nenahraditelný faktor. Na trhu výrobních faktorů se rozhoduje, které statky a s jakou 

efektivitou se budou vyrábět. Trh práce v ekonomice, jako v celku, zastupuje převodový 

mechanismus mezi procesy výroby a spotřeby. Práci lze charakterizovat jako 

vynakládání výrobního faktoru, který je nakupován a ovlivňuje nákladovou stránku 

výroby a mzdy za provedenou práci (BUCHTOVÁ, 2002, s. 59). 

 

                     Obrázek 1: Hospodářský koloběh v ekonomice (KOCZOR, 2011) 

Lze usoudit, že hlavním úkolem trhu práce je nabídnout firmám pracovní sílu, 

díky které mohou vyrábět produkty a poskytovat služby svým zákazníkům. Trh práce je 

místo, na kterém se střetává poptávka po práci s nabídkou práce (KOCZOR, 2011, s. 7). 
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2.1.1 Nabídka práce 

V ekonomice je nabídka práce tvořena domácnostmi a tudíž jednotlivci. Jak již 

bylo zmíněno, nabízená práce je jeden z výrobních faktorů, který firmy poptávají kvůli 

jejich produkci. Výsledným efektem práce pro domácnosti je mzda, což je finanční 

ohodnocení toho, že se vzdaly svého volného času ve prospěch zaměstnání (ŠKAPA, 

2008, s. 100). Křivka nabídky práce je od klasických nabídkových křivek odlišná. Vliv 

na tom má substituční a důchodový efekt (KACZOR, 2011, s. 9). 

 

Graf 1: Křivka nabídky práce (Upraveno dle: UCITELKA, 2014) 

Substituční efekt nastává v případě, kdy domácnosti při zvyšování hodinové 

mzdy nabízí více práce na úkor svého volného času. Jinými slovy, jít do zaměstnání je 

pro ně výhodnější než nejít. 

Důchodový efekt lze charakterizovat jako další zvyšování mzdy a snižování 

potřeby nebo vůle domácností pracovat. Tento efekt nastává v okamžiku, kdy 

domácnosti vydělávají tolik, že je pro ně cennější určitým způsobem trávit jejich volný 

čas a utrácet jejich peníze než nabízet pracovní sílu. 

2.1.2 Poptávka po práci 

Práce je poptávána firmami. Poptávka po práci je determinována množstvím najímané 

práce, které firmy potřebují pro svoji produkci. Firmy maximalizují zisk v okamžiku, 

kdy příjem z mezního produktu práce MRPL se rovná meznímu nákladu na práci MFCL. 

Platí, že příjem z mezního produktu práce je násobek mezního produktu práce MPL a 
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cenou produktu P (ŠKAPA, 2008, s. 101). Firmy zvyšuji svoji poptávku po práci do 

okamžiku, kdy mezní příjmy z mezního produktu se rovnají mezním nákladům. Na trhu 

práce se vyskytuje tržní poptávka po práci, což je součet individuálních poptávek všech 

firem na trhu, které poptávají práci. 

 

Graf 2: Poptávka po práci (Upraveno dle: MIRAS, 2004) 

2.1.3 Rovnováha na trhu práce 

Rovnováha na trhu práce vzniká při vyrovnání nabídky a poptávky v bodě E za 

rovnovážné mzdy WE. Rovnováha neboli bod E je dán průsečíkem nabídkové křivky SL 

a poptávkové křivky DL (ŠKAPA, 2008, s. 102). 

 

Graf 3:  Rovnováha na trhu práce (Upraveno dle: IUS WIKI, 2012) 

Skutečná rovnováha na trhu práce může nastat pouze u dokonale konkurenčního 

trhu, tudíž ve skutečnosti nikdy nenastane.  

V případě vychýlení mzdové sazby nad nebo pod úroveň WE vzniká přebytek 

nebo nedostatek pracovní sily L. Pokud se mzda sníží na úroveň W1, povede to ke 
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snížení nabídky práce a díky tomu jí bude na trhu nedostatek. Aby se tomu zabránilo, 

zvýší se mzdová sazba znovu do rovnovážné polohy.  

Nastane-li růst mzdy z rovnovážné polohy na úroveň W2, vznikne přebytek 

nabízené práce ve srovnání s poptávanou, což bude mít za následek růst 

nezaměstnanosti. Tlak nezaměstnanosti se projeví v opětovném snižování mzdové 

sazby zpět na rovnovážnou úroveň (MACÁKOVÁ, 2005, s. 165).   

2.2 Rizikové skupiny 

Úspěšnost uchazečů o zaměstnání na trhu práce je ovlivněna mnoha aspekty. 

Řadí se mezi ně např. zdravotní stav, věk, vzdělání, pohlaví atd. Tyto aspekty předurčují 

dané skupiny lidí pro dlouhodobou nezaměstnanost, nebo nacházejí zaměstnání na 

sekundárním trhu, kde je budoucnost stálého zaměstnání s dobrými platovými 

podmínkami nejistí (BUCHTOVÁ, 2002, s. 109). 

Absolventi a mladiství 

Velké problémy s nalezením zaměstnání mají absolventi středních a vysokých 

škol. Na trh práce vstupují značně znevýhodnění, neboť nemají praktické zkušenosti a 

nemají zažité pracovní návyky a kontakty, které usnadňují orientaci a pohyb na trhu 

práce. U absolventů středních škol a mladistvých se vyskytuje značné riziko 

výchovných a psychologických problémů. Pokud si tato skupina včas nenavykne na 

pracovní tempo a na pracovní návyky, hrozí riziko, že do budoucna nebude schopna 

pracovat. Tento stav může v extrémních případech vést až k vyčlenění ze společnosti, 

kriminalitě, sebevraždám a k závislosti na návykových látkách (BUCHTOVÁ, 2002, s. 

110). 

Starší lidé 

Skupina lidí kolem 50 let tvoří velký problém pro všechny vlády, neboť je 

obtížnější znovu je začlenit do pracovního procesu, než ostatní skupiny. Tito lidé si na 

rozdíl od absolventů práci nehledají, ale snaží si ji udržet. Pro zaměstnavatele se starší 

lidé jeví jako ne příliš výdělečná „investice” a snaží se je nahradit mladými.  
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Ženy samoživitelky 

Zaměstnavatelé při výběru svých zaměstnanců upřednostňují muže před ženami, 

kvůli jejich zatíženosti na domácnosti a na dětech. Problém pro matky s dětmi také 

nastává v případě několika-směnných provozů, kde nejsou schopny uspokojit jejich 

časovou a fyzickou náročnost. Nezaměstnanost žen je globálním celosvětovým 

problémem. Je velmi těžké sladit pracovní a mateřské povinnosti. Proto se hledá řešení 

v podobě zkrácených úvazků, pružné pracovní době a finanční podpoře (BUCHTOVÁ, 

2002, s. 113). 

Zdravotně postižení lidé 

Lidé se sníženou pracovní schopností zažívají nejen ekonomické a psychické 

problémy, ale také problémy smyslu života a lidské důstojnosti. Vzhledem k neustále 

narůstajícím požadavkům ze strany zaměstnavatelů na produktivitu a výkon, mají tito 

lidé několikanásobně ztíženou šanci najít si uplatnění na trhu práce. Doba, po kterou 

jsou evidováni na pracovních úřadech, je několikanásobně delší než u zdravých lidí. 

Toto má za následek, že mají mnohdy existenční problémy a musejí žádat o pomoc, ať 

už finanční tak i sociální, své příbuzné nebo přátele (BUCHTOVÁ, 2002, s. 113). 

Obtížně přizpůsobitelní lidé 

Romská populace se vyznačuje velmi nízkým vzděláním. Většina tohoto etnika 

má pouze základní vzdělání a značná část ho ani nedokončila. Romské etnikum je 

založeno na vysokých kulturních hodnotách své populace a žijí pod tlakem většinové 

společnosti, do které stále plně nezapadli. Zvýšená koncentrace romského obyvatelstva 

v některých oblastech má za následek zvýšenou kriminalitu a sociální problémy. V 

dnešní době, kdy je kladen velký důraz na kvalifikaci a sociální dovednosti má tento 

fakt za následek, že Romové jsou častými klienty na pracovních úřadech 

(BUCHTOVÁ, 2002, s. 114).  

Nekvalifikovaná pracovní síla 

Nekvalifikovaná pracovní síla má nezastupitelný podíl v rizikové skupině 

nezaměstnaných, je tomu tak i v ostatních vyspělých zemích. Ze zkušeností lze usoudit, 

že tento problém je trvalý a má několik důvodů. V minulosti byl český trh založen na 
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kvalifikované práci a lidé bez dostatečné kvalifikace měli garantované sociální zajištění. 

Dalším důvodem je, že se zde nachází velké množství zahraniční kvalifikované 

pracovní síly, která obsazuje pracovní místa pro tuzemské uchazeče o zaměstnání. 

Řešením je poskytnout nekvalifikovaným lidem potřebnou kvalifikaci. Problémem je, 

že tito lidé nemají dostatečnou inteligenci pro její dosažení a nebo nemají o práci zájem. 

Mnohdy proto, že se naučili hospodařit ze sociálních dávek, které jsou jim poskytovány. 

2.3 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost lze chápat jako nerealizovanou nabídku práce. Je to stav 

nerovnováhy na trhu práce, kdy nabídka převládá nad poptávkou nebo kdy struktura 

nabídky neodpovídá úrovni poptávky. V ekonomických kruzích se o nezaměstnanosti 

mluví jako o složitém společenském problému a vedou se o ní neustále spory 

(VÁCLAVÍKOVÁ, KOLIBOVÁ, KUBICOVÁ, 2009, s. 46). 

Z makroekonomického hlediska vzniká nezaměstnanost výkyvy ekonomiky 

kolem dlouhodobé vývojové tendence. Časem dochází k výkyvům výkonnosti 

ekonomiky, což představuje snížení nebo zvýšení skutečného produktu pod potenciální 

úroveň. Tyto výkyvy poté vyvolávají změny v úrovni ekonomiky (BRČÁK, 2010, s. 

189).  

Podle některých ekonomů je nezaměstnanost pro trh práce i ekonomiku zdravá. 

Vyjadřuje konkurenci na trhu práce, která pomáhá udržovat kvalitu komodity na 

optimální úrovni (KACZOR, 2013, s. 46). 

2.3.1 Měření nezaměstnanosti 

Za nezaměstnané lze považovat osoby, které dosáhly věku 15 let a ve 

sledovaném období splňují všechny následující podmínky (KACZOR, 2013, s. 46): 

 Jsou bez zaměstnání – nejsou placeny za zaměstnání ani nejsou 

samostatně výdělečně činné 

 Aktivně hledají práci – jsou přihlášení na ÚP, hledají práci u soukromých 

agentur, hledají zaměstnání u firem, využívají inzeráty, zakládají vlastní 

firmy, atd. 
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 Jsou připraveni ve lhůtě 14 dnů nastoupit do zaměstnání 

Aby bylo možno měřit nezaměstnanost, je nutné rozdělit populaci do skupin. Jak 

lez vidět v obrázku 2, obyvatelstvo je rozděleno na ekonomicky aktivní a neaktivní. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo se dále děli na osoby nezaměstnané, které aktivně 

zaměstnání hledají a osoby zaměstnané. 

 

Obrázek 2: Rozdělení obyvatelstva (Upraveno dle: Vlastní zpracování dle JUREČKA, 2010) 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo se dělí na zaměstnané a nezaměstnané. S 

touto skupinou obyvatelstva se lze setkat pod pojmem pracovní síla. Zaměstnaní jsou ti, 

kteří pracují na plný nebo částečná úvazek. Nezaměstnaní zaměstnání nemají, ale 

aktivně ho hledají, což znamená být evidovaný na pracovním úřadě jako nezaměstnaný 

a pravidelně se tam hlásit (JUREČKA, 2010, s. 135).  

Do skupiny ekonomicky neaktivního obyvatelstva patří zejména studenti, lidé 

v domácnosti, zdravotně postižení, lidé bez motivace si práci hledat (JUREČKA, 2010, 

s. 135). 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti vyjadřuje, jak velké procento obyvatelstva není schopné 

v danou chvíli najít zaměstnání (JUREČKA, 2013, s. 46). Vyjadřuje se procentním 

podílem nezaměstnaných osob (U), které jsou evidované na pracovních úřadech a 
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produktivním 
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Ekonomicky 
aktivní 

obyvatelstvo 
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aktivního obyvatelstva (L). Aktivní obyvatelstvo se dále dělí, jak názorně ukazuje 

obrázek 2, na zaměstnané (E) a nezaměstnané aktivně hledající práci (U) (HOLMAN, 

2001, s. 287). 

 

2.3.2 Přirozená míra nezaměstnanosti 

Přirozená míra nezaměstnanosti vyjadřuje stav, kdy je trh práce v rovnováze. 

Předpokládá se, že za určité období dané množství lidí o práci přijde a naopak určité 

množství lidí práci nalezne. Závisí přímo úměrně na míře ztráty práce a nepřímo 

úměrně na míře nalezení práce. Této míry je dosáhnuto v okamžiku, kdy se ekonomika 

pohybuje na úrovni potenciálního produktu. Tento fakt značí efektivní a optimální 

využívání zdrojů státem. Existuje-li nějaká nezaměstnanost, jedná se o dobrovolnou 

nezaměstnanost (HOLMAN, 2010, s. 157-160). 

Určitá přirozená míra nezaměstnanosti je běžnou součástí každého tržního 

hospodářství. Značí se také jako nezaměstnanost, kdy počet nezaměstnaných je nižší 

nebo stejný volným pracovním místům. Tato nezaměstnanost se nazývá nezaměstnanost 

dobrovolná (LIŠKA, 2002, s. 395).  

Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti 

Velikost přirozené míry nezaměstnanosti ovlivňuje a působí na ni několik 

faktorů, díky nimž se v průběhu let mění. Může se jednat například o vůli a 

motivovanost lidí pracovat – neboť čím chtějí více pracovat a jsou k tomu 

motivovanější, tím je přirozená míra nezaměstnanosti nižší. Úřady práce nabízejí volná 

pracovní místa firmám a uchazečům o zaměstnání. Čím lépe toto dělají a čím lépe jsou 

subjekty informované, tím více přirozená míra nezaměstnanosti klesá. 

Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, vliv na přirozenou míru 

nezaměstnanosti má motivace lidí hledat si nová pracovní místa. Vliv na tuto motivaci 

má délka a výše vyplácených sociálních dávek, které nezaměstnaní lidé dostávají od 

státu. 
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Dalším významným faktorem, který ovlivňuje přirozenou míru nezaměstnanosti 

je demografická skladba obyvatelstva. Mladší a vzdělaní lidé nemají v procesu hledání 

takové problémy zaměstnání najít, jak tomu je například u starších lidí s nižším 

vzděláním (JUREČKA, 2010, s. 125). 

2.3.3 Druhy nezaměstnanosti 

Aby se mohla nezaměstnanost lépe a do hloubky zkoumat, je nutné ji rozdělit. 

Z ekonomického hlediska se nezaměstnanost dělí na: 

Frikční nezaměstnanost 

Tento druh nezaměstnanosti vzniká vlivem nepřetržitého pohybu lidí mezi 

bydlišti a pracovními místy během jejich životních cyklů. I za předpokladu, že se 

ekonomika nachází v plné zaměstnanosti, najdou se uchazeči, kteří hledají práci. Jelikož 

lidé mění práci a přechází z jedné do druhé z různých důvodů (lepší pracovní podmínky, 

benefity, osobní problémy), předpokládá se, že jsou nezaměstnaní dobrovolně 

(SAMUELSON, 2013, s. 598). 

Do této skupiny patří převážně: 

 noví uchazeči na trhu práce (absolventi středních a vysokých škol) 

 dobrovolné opuštění zaměstnání – způsobeno změnou zaměstnání kvůli 

lepším podmínkám, atd. Tito lidé jsou krátce nezaměstnaní a téměř 

okamžitě přecházejí k novým zaměstnavatelům 

 nedobrovolné opuštění zaměstnání – jedná se o ukončení pracovního 

poměru na dobu určitou, či neurčitou, a to vlastní vinou nebo vlivem 

vnějšího okolí (JUREČKA, 2010, s. 139-141) 

Strukturální nezaměstnanost 

Strukturální nezaměstnanost je způsobena strukturálními změnami v ekonomice, 

které jsou značeny snížením poptávky po určitém statku či službě a tím způsobeným 

poklesem výroby. Snížení poptávky po jednom statku vyvolává zájem o statek jiný, tím 

se výroba přesouvá do jiného odvětví. V důsledku toho zaměstnanci přicházejí o svá 
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zaměstnání, protože nemají dostatečnou kvalifikaci a nejsou ochotni se za prací stěhovat 

(BROŽOVÁ, 2003, s. 83).  

Díky neustálému technickému pokroku a zavádění nových a modernějších 

strojů, které nahrazují lidskou práci, lze nazvat strukturální nezaměstnanost tzv. 

technickou. Technickou nezaměstnanost pociťují kvalifikovaní i nekvalifikovaní 

zaměstnanci (SAMUELSON, 2013, s. 599).  

Cyklická nezaměstnanost 

Způsobuje ji všeobecná recese hospodářství, neboť je spojena s klesající fází 

hospodářského cyklu. Vyznačuje se nedostatečnou celkovou poptávkou, což vede i ke 

snížené poptávce po práci. Kvůli tomu je počet lidí hledajících práci vyšší, než počet 

volných pracovních míst. Makroekonomická politika si klade jako jeden z hlavních cílů 

snížení tohoto typu nezaměstnanosti (LIŠKA, 2002, s. 394).  

Dlouhodobá nezaměstnanost 

Doba trvání se pohybuje kolem jednoho roku. Jelikož se jedná o velmi dlouhou 

dobu, může mít za následek vážné důsledky pro konkrétní osoby, kterých se týká. Jedná 

se o problémy psychické, sociální, finanční až existenční. Značné problémy způsobuje 

také ekonomice daného státu (JUREČKA, 2010, s. 138). 

Krátkodobá nezaměstnanost 

Počítá se v řádech několika týdnů. Oproti nezaměstnanosti dlouhodobé, není 

tolik závažná, avšak může způsobit postiženým osobám taktéž mnoho problémů 

(JUREČKA, 2010, s. 138). 

Dobrovolná nezaměstnanost 

Dobrovolně nezaměstnaní lidé hledají práci, avšak za vyšší mzdu, než která na 

trhu práce převládá. Této nezaměstnanosti se také někdy říká nezaměstnanost frikční. 

Délka této nezaměstnanosti závisí na alternativních příležitostech nezaměstnaných a na 

sociální politice státu. Za předpokladu, že nezaměstnaní dostávají po krátkou dobu 

nízké sociální dávky, je pro ně motivující si nové zaměstnání hledat. 
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Na grafu 4 (graf dobrovolné nezaměstnanosti) je zobrazen trh práce. Je zde 

znázorněna pracovní síla L* a reálné mzdy W/P. V tomto bodě rovnováhy budou firmy 

najímat všechny pracovníky, kteří jsou ochotni pracovat při dané mzdové sazbě. 

Zaměstnanost je označena úsečnou AE. Avšak jsou zde lidé, kteří by chtěli pracovat při 

vyšší mzdové sazbě než je W/P, proto vzniká dobrovolná nezaměstnanost. Ta je 

znázorněna úsečkou EB a řadí se do ní lidé, kteří budou trávit svůj čas jinými aktivitami 

než docházením do zaměstnání za danou mzdu (JUREČKA, 2010, s. 118). 

 

Graf 4: Graf dobrovolné nezaměstnanosti (Upraveno dle: ECORP, 2006) 

Nedobrovolná nezaměstnanost 

Nedobrovolná nezaměstnanost se značí tím, že lidé, hledají práci za mzdu, která 

převládá na trhu práce, jsou ochotni pracovat i za nižší mzdu, ale nemohou najít 

zaměstnavatele, u kterého by mohli nastoupit do zaměstnání.  
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       Graf 5: Nedobrovolná nezaměstnanost (Upraveno dle: ECORP, 2006) 

Na grafu 5 je zobrazena reálná mzdová sazba W/P*, která se nachází z nějakého 

důvodu nad úrovní rovnovážné mzdové sazby W/P. Uchazeči o zaměstnání, kteří chtějí 

pracovat za mzdu W/P* se nacházejí v bodě F, pracovníci, které je firma za danou mzdu 

ochotna najmout, se nachází v bodě D. Je zde tedy nadbytek pracovníků. Nedobrovolná 

nezaměstnanost je tedy zobrazena úsečkou DF (JUREČKA, 2010, s. 118). 

2.3.4 Dopady nezaměstnanosti 

Podle mnohých patří nezaměstnanost mezi největší makroekonomické 

problémy, neboť s sebou přináší negativní důsledky pro obyvatelstvo. Jedná se o 

důsledky: 

Ekonomické 

Každou nezaměstnanou osobu lze brát jako ekonomickou ztrátu pro stát. Při 

vysoké míře nezaměstnanosti dochází ke ztrátě produktu ekonomiky, protože se země 

v důsledku nevyužívání části zdrojů nenachází na hranici potenciálních možností. 

Nezaměstnanost znamená neefektivní využívání zdrojů v ekonomice, neboť 

nezaměstnaní lidé by mohli v zaměstnání vyrábět statky či poskytovat služby. Takto 

klesá státu jeho HDP (HOLMAN, 2012, s. 283). 

Díky Okunovu zákonu, který vysvětluje pokles produktu, lze říci, že pokud se 

zvýší skutečná míra nezaměstnanosti oproti přirozené míře nezaměstnanosti o 1 %, 

poklesne reálný produkt o 2 % oproti hodnotě potenciálního produktu. Toto platí i 
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naopak – dojde-li ke zvýšení produktu o 2 %, sníží se pak nezaměstnanost o 1 % 

(JUREČKA, 2013, s. 148). 

Americký ekonom Arthur Okun vysvětluje vztah mezi HDP a nezaměstnaností 

následovně: pokud domácí produkt bude růst rychleji, míra nezaměstnanosti bude 

klesat, a když naopak domácí produkt bude růst pomaleji nebo klesat, míra 

nezaměstnanosti se bude zvyšovat (HOLMAN, 2012, s. 284). 

Existence nezaměstnanosti znamená pro stát vznik růstu státního schodku, neboť 

se stát musí starat o nezaměstnané. Proto, čím je nezaměstnanost vyšší, tím se musí ze 

státního rozpočtu vyplácet vyšší suma na podporu v nezaměstnanosti. Státní pokladna 

přichází o daň z příjmu i nepřímou daň, neboť nezaměstnaní lidé tolik neutrácí ve 

srovnání se zaměstnanými. 

Sociální 

Nezaměstnanost má za následek pokles životní úrovně a zvýšení kriminality – 

zvýšení nákladů na policii a bezpečnostní složky. Pokud se člověku delší dobu nedaří 

naleznout zaměstnání, hrozí riziko, že si zvykne na pohodlí sociální podpory a přestane 

si nové zaměstnání hledat. Uzavře se do sebe, přestane se stýkat s okolím a odřízne si 

od něho sociální vazby. Snižuje se také sebevědomí a společenská prestiž. V extrémních 

případech hrozí i riziko depresí, závislosti na alkoholu, drogách a páchání sebevražd 

(JUREČKA, 2010, s. 145). 

Za předpokladu, že nezaměstnanost netrvá příliš dlouho, má i své výhody: 

pomáhá alokovat zdroje v ekonomice. Nezaměstnaní hledají takové zaměstnání, které 

uspokojí jejich kvalifikační a mzdové požadavky (JUREČKA, 2010, s. 145). 

2.3.5 Nezaměstnanost a inflace 

Inflace se v ekonomice značí jako růst cenové hladiny, neboli pokles kupní síly 

peněz. V současných ekonomikách setrvávají cenové hladiny na stejné úrovni do chvíle, 

než je ekonomika vystavena otřesům. Této inflaci se říká setrvačná (SAMUELSON, 

2013, s. 617). Je to závažný ekonomický jev, který ovlivňuje stav hospodářství na 

makroekonomické i mikroekonomické úrovni, zvyšuje nejistotu v hospodářství dané 

země (JUREČKA, 2010, s. 112). 
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Druhy inflace (JUREČKA, 2010, s. 112): 

 mírná – dosahuje maximálně 10 % 

 pádivá – nabývá dvouciferných hodnot 

 hyperinflace – nárůst o tisíce procent 

Phillipsova křivka 

Vztah mezi nezaměstnaností a inflací značí Phillipsova křivka, se kterou přišel 

v roce 1958 novozélandský ekonom A. W. Phillips. Ve své studii „The Relationship 

between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United 

Kingdom“ zjistil vztah mezi inflací a nezaměstnaností. Phillipsovou křivkou (PC – 

Phillips curve) lze zobrazit nepřímo úměrnou spojitost mezi nezaměstnaností a mírou 

nominální mzdy. V dnešním pojetí se rozlišuje krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova 

křivka (BRČÁK, 2010, s. 197). 

 

Graf 6: Krátkodobá Phillipsova křivka (Zdroj: VLČEK, 2009, s. 417) 

Pokud dojde ke zvýšení nezaměstnanosti, dojde k poklesu inflace. Z grafu lze 

vyčíst trend zvyšující se inflace a růst mezd. Je to způsobeno tím, že pokud se firmám 

zvyšují náklady, zvedají se ceny a zároveň i inflace. Jelikož se mzdy řadí mezi náklady, 

s růstem inflace jsou spjaty právě mzdy, avšak jejich tempo je rozdílné. Průběh křivky 
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je klesající. Při zvyšující se míře nezaměstnanosti, míra inflace a míra mezd klesá a 

naopak (VLČEK, 2009, S. 415). 

 

Graf 7: Dlouhodobá Phillipsova křivka (Zdroj: VLČEK, 2009, s. 418) 

Ekonomika se nachází v přirozené míře nezaměstnanosti (U*), což značí na 

krátkodobé Phillipsově křivce bod A. Zaměstnanost se v delším období sníží, 

v důsledku expanze. Firmy mají malou možnost najít další zaměstnance, a proto 

v obavě, aby nepřišly o stávající zaměstnance, jim zvedne mzdu. Rostoucí mzdy jsou 

spjaty s rostoucími cenami, to zvedá cenové marže a ekonomika se posouvá na 

krátkodobé Phillipsově křivce z bodu A do bodu B. Naopak snížení nezaměstnanosti 

vyvolá zvýšení inflace. Podniky uberou na své aktivitě a nezaměstnanost se vrátí zpět 

na přirozenou míru U*. Na grafu lze tento posun vidět jako posun z bodu B do bodu C, 

tedy pohyb křivky PC1 na křivku PC2. Ekonomika se tak znovu dostane do přirozené 

míry, ale inflace vzrostla. Z dlouhodobého hlediska je nezaměstnanost na její přirozené 

míře, proto není možná nedobrovolná nezaměstnanost, ale jen dobrovolná a frikční. 

Podle grafu lze vidět, že dlouhodobá Phillipsova křivka má vertikální tvar (VLČEK, 

2009, s. 415). 

2.4 Státní politika zaměstnanosti 

Státní politiku zaměstnanosti lze charakterizovat jako činnosti nebo nástroje, 

které mají za cíl dosáhnutí rovnováhy nabídky a poptávky po pracovních silách, 
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produktivního využití zdrojů pracovních sil a zabezpečení práv občanů na zaměstnání. 

Politika zaměstnanosti není snažením pouze jedné zájmové skupiny, nýbrž je tvořena 

všemi skupinami na trhu práce. Za cíl si klade vytvoření optimálních podmínek pro 

dosažení plné a svobodně zvolené zaměstnanosti. Mezi základní práva občana se řadí 

právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví a jazyk, politické smyšlení, 

náboženství, majetek, atd. (DVOŘÁKOVÁ, 2007, s. 77). 

Státní aparát ovlivňuje a působí na trh práce pomocí těchto nástrojů 

(DVOŘÁKOVÁ, 2007, s. 77): 

 pasivní politika zaměstnanosti – obsahuje stanovení výše a požadavků 

pro dosažení podpory v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek 

 aktivní politika zaměstnanosti – zaměřuje se na podporu již existujících 

nebo vytvoření nových pracovních míst, rekvalifikaci nezaměstnaných a 

podporu mladých lidí, snaží se  předcházet výskytu nezaměstnanosti 

 hospodářsko – politická opatření – nejsou přímo bezprostředně 

orientovaná na trh práce, ale prostřednictvím investičních pobídek, 

regionálních programů, podpor malého a středního podnikání na něj mají 

významný dopad 

Strukturální fondy Evropského společenství, další programy Evropského 

společenství, cílené programy a mezinárodní programy jsou vytvořeny pro řešení 

problémů obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti 

zaměstnanosti. Jde především o zlepšení situace pro uchazeče o zaměstnání, kterým je 

ze zákona věnována větší péče při zprostředkování zaměstnání financovaného 

z prostředků z ESF (Evropské sociální fondy - Equal, Leonardo, Phare) 

(DVOŘÁKOVÁ, 2007, s. 77). 

Jsou vyvíjeny snahy o (HORÁKOVÁ, HORA, VYHLÍDKA, 2010, s. 18): 

 rozvíjení flexibilního pracovního trhu, který přispěje ke snížení a 

prevenci nezaměstnanosti 

 snížení počtu podílu osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňováním bariér a 

diskriminace 
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 vytváření a rozvíjení kvalifikované pracovní síly, podporování 

konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních pozic 

Politika zaměstnanosti je zabezpečována Ministerstvem práce a sociálních věci 

(MPSV) a územními orgány práce, což jsou jednotlivé úřady práce. Samostatná 

organizace, která je podřízena MPSV, se nazývá Správa služeb zaměstnanosti.  

2.4.1 Pasivní politika zaměstnanosti 

Pasivní politika zaměstnanosti (označovaná jako PPZ) se využívá ke stanovení 

výše podpory a její předání nezaměstnaným, kteří se tím, že ztratili zaměstnání, ocitli 

bez finančních příjmů. Při určování výše podpory v nezaměstnanosti se vychází z faktu, 

že musí být dostatečně vysoká na to, aby bylo možno uspokojit základní potřeby 

člověka, ale nesmí být příliš vysoká, aby se pro nezaměstnané nestala demotivující a 

aby díky tomu nepřestali hledat nové zaměstnání a nezvykli si na těchto podporám 

přežívat.  

O tom, zda bude podpora v nezaměstnanosti udělena, rozhodují úřady práce. 

Podpora v nezaměstnanosti je udělována uchazečům pouze na určitou dobu, která je 

nazývána podpůrčí doba. Tato doba je u různých věkových skupin odlišná. U osob do  

50 let je to doba 5 měsíců, pro osoby ve věku 50 – 55 let je to 8 měsíců a pro uchazeče o 

tuto podporu starších 55 let  je vyplácena 11 měsíců. Aby byla podpora vyplacena, musí 

uchazeči splnit následující podmínky: 

 Vykonávat alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost, která se zakládá na povinnosti odvádět pojistné 

na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Rozhodným obdobím se rozumí 2 roky před zařazením do evidence 

uchazečů o zaměstnání 

 Požádat krajskou pobočku úřadu práce, u kterého je veden v evidenci 

uchazečů o zaměstnání o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, 

k němuž mu byla přiznána, nepobírá starobní důchod 

(VÁCLAVÍKOVÁ, KOLIBOVÁ, KUBICOVÁ, 2009, s. 91). 
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2.4.2 Aktivní politika zaměstnanosti 

Mezi hlavní cíle hospodářské politiky, o které se stát snaží, je dosažení co 

nejoptimálnější úrovně nezaměstnanosti, v nejlepším případě její přirozené míry. Toto 

je cíl, o který se snaží aktivní politika zaměstnanosti státu. Za další cíle si klade: 

 Dosažení rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou po pracovní 

síle 

 Co nejproduktivnější využití zdrojů pracovních sil 

 Poskytnout a zabezpečit práva občanů na zaměstnání 

Politika zaměstnanosti si také klade za cíl podporu zřizování nových pracovních 

míst. Tím, že se dosáhne umístění nezaměstnaného uchazeče do zaměstnání, stát 

dostane zpět část finančních prostředků, které investoval do APZ, formou odvedených 

daní, sociálního a zdravotního pojištěním, které bude umístěný uchazeč o zaměstnání 

odvádět, dále bude více utrácet a podpoří tím celkovou ekonomiku státu. Aby toho 

politika zaměstnanosti dosáhla, poskytuje zaměstnavatelům příspěvky při zaměstnání 

uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Jedná se o tyto nástroje APZ: 

Veřejně prospěšné práce 

Dle Zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se veřejně prospěšnými prácemi 

rozumí časově omezené (nejdéle na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, lze i opakovaně) 

pracovní příležitostí, jako je údržba a úklid veřejných prostranství, komunikací či 

budov. Místa jsou vytvořena po dohodě s ÚP, který zaměstnavateli přispívá částku, až 

do výše skutečných celkových nákladů na mzdy.  

Rekvalifikace 

Pokud trh práce vyžaduje pro další uplatnění rekvalifikaci, proběhne mezi 

uchazečem o zaměstnání a ÚP dohoda, na jejíž základě bude poskytnuta rekvalifikace. 

Náklady na tuto rekvalifikaci hradí ÚP, uchazeči dále může poskytnout příspěvek na 

náklady přímo spjaté s touto rekvalifikací (jízdné, stravné, nocleh, atd.) Rekvalifikace je 

zajišťována na krajské pobočce ÚP, pod kterou spadá uchazeč o zaměstnání podle místa 

bydliště. 



34 

 

Investiční pobídka 

Jedná se o hmotnou podporu zaměstnavateli, který poskytne rekvalifikaci nebo 

školení zaměstnanců. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu nákladů, 

vynaložených na tyto školení a rekvalifikace.  

Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelnými pracovními místy (dále jen SÚPM) se rozumí pracovní 

místa, která zaměstnavatel zřizuje po dohodě s ÚP a je obsazeno uchazeči o zaměstnání, 

kteří by nebyli schopni začít pracovní činnost jiným způsobem. SÚPM lze také chápat 

jako místo, které si uchazeč zřídil po dohodě s ÚP za účelem samostatně výdělečné 

činnosti. Předpoklad pro vytvoření SÚPM je nízký počet volných pracovních míst. 

Bude-li zřízeno víc než 5 pracovních míst, je ÚP povinen vyžádat si vypracování 

odborného posudku. Příspěvky jsou zaměstnavateli vypláceny formou účelových 

příspěvků nebo úhradou části mzdy zaměstnance. 

Překlenovací příspěvek 

Překlenovací příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, které 

přestaly být uchazeči o zaměstnání a kterým byl poskytnut příspěvek v rámci 

společensky účelného pracovního místa. Překlenovací příspěvek je určen na krytí 

provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací 

příspěvek poskytnut.  Je poskytován nejdéle na dobu 5 měsíců, jeho měsíční výše je 

0,25 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

kalendářního roku, předchozího tomu, ve kterém byla uzavřena dohoda o tomto 

příspěvku. 

Příspěvek na zapracování 

Příspěvek na zapracování je zaměstnavateli poskytnut úřadem práce, pokud 

zaměstnavatel přijme do zaměstnání uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka 

ÚP věnuje kvůli jeho zdravotnímu stavu, věku, či z jiných důvodů zvýšenou péči. Tento 

druh příspěvku je poskytován maximálně na 3 měsíce a to ve výši maximálně poloviny 

minimální mzdy. 
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Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program je určen pro 

zaměstnavatele, kteří požádají ÚP a kteří kvůli přechodu na nový podnikatelský 

program nejsou schopni zabezpečit zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby. Příspěvek lze poskytnout maximálně po dobu 6 měsíců, ve výši 

maximálně poloviny minimální mzdy. 

Místa pro zdravotně postižené (CHPM, CHPD) 

Státní politika zaměstnanosti se snaží řešit situaci těžkého uplatnění osob 

zdravotně postižených, kteří patří do rizikové skupiny na trhu práce tím, že vytváří 

chráněná pracovní místa.  

Dle § 75 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je chráněné pracovní místo 

(dále jen CHPM) definováno jako, pracovní místo, které je zřízeno zaměstnavatelem 

pro osobu se zdravotním postižením, na základě písemné dohody uzavřené s ÚP. Aby 

zaměstnavatel obdržel na toto místo příspěvek, musí toto místo být obsazeno po dobu 3 

let. ÚP může uzavřít dohodu také se zdravotně postiženou osobou, která má v plánu 

vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Příspěvek může činit až osminásobek a pro 

osoby s těžším zdravotním postižením až dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním 

hospodářství v prvním až třetím čtvrtletí předchozího kalendářního roku.  

Chráněná pracovní dílna (CHPD) je zaměstnavatelem vytvořené pracoviště, kde 

podíl zdravotně postižených zaměstnanců, vůči zaměstnancům bez zdravotního 

postiženi, je nejméně 60 %. CHPD musí být provozována nejméně 2 roky ode dne, 

který je sjednán v dohodě uzavřené s ÚP. Provozovatel CHPD dostává příspěvek na 

částečnou úhradu provozních nákladů.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zaměřuje na analýzu vývoje nezaměstnanosti v letech 2009 – 

2013 v Evropské Unii, České republice a v okrese Blansko. Všechna data jsou brána k 

31. prosinci sledovaného roku. Aby analýza zobrazovala co nejvěrohodnější údaje, je na 

nezaměstnanost podrobně nahlíženo z různých hledisek. 

3.1 Nezaměstnanost v Evropské Unii 

Celosvětová hospodářská krize, která postihla téměř všechny ekonomiky světa, 

začala v roce 2008 a umocnila rozdíly mezi jednotlivými ekonomikami Evropské unie 

(dále jen EU). Nezaměstnanost je makroekonomický i sociální problém. 

Nezaměstnanost je v současnosti jeden z nejvýraznějších a nejkomplikovanějších 

problémů celé EU. Evropská unie se svou činností podílí na vytváření pravidel a 

právních předpisů, poskytuje dotační systém ESF na rekvalifikační kurzy a další 

projekty v této oblasti.  

Projekt, který má ulehčovat mobilitu pracovních sil se nazývá EURES. Tato 

služba má za úkol poskytovat informace a rady všem zájemcům o práci a to i 

zaměstnavatelům. Jsou zde k nalezení statistiky a analýzy vztahující se 

k nezaměstnanosti v EU, dále zde lze v rámci tohoto projektu využít služeb poradců a 

pracovníků, kteří jsou k dispozici na úřadech práce EURES. 

Následující tabulka zobrazuje průměrné míry nezaměstnanosti států EU v letech 

2009 – 2013. Členské státy jsou seřazeny vzestupně, dle míry nezaměstnanosti v roce 

2013. Údaje jsou tvořeny osobami ve věku 15 – 74 let. Data jsou brána ze serveru 

EUROSTAT, který schraňuje data od všech členských států a vytváří z nich statistiky. 

 

 

 



37 

 

Tabulka 1: Vývoj míry nezaměstnanosti zemí EU v letech 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování z dat 

EUROSTAT) 

Země 2009 2010 2011 2012 2013 

Rakousko 4,8 4,4 4,2 4,3 4,9 

Německo  7,8 7,1 5,9 5,5 5,3 

Lucembursko 5,1 4,6 4,8 5,1 5,9 

Malta 6,9 6,9 6,4 6,3 6,4 

Nizozemsko 3,7 4,5 4,4 5,3 6,7 

Česká republika 6,7 7,3 6,7 7 7 

Dánsko 6 7,5 7,6 7,5 7 

Rumunsko 6,9 7,3 7,4 7 7,3 

Spojené království 7,6 7,8 8 7,9 7,5 

Švédsko 8,3 8,6 7,8 8 8 

Finsko 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 

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

Estonsko 13,5 16,7 12,3 10 8,6 

Slovinsko 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 

Maďarsko 10 11,2 10,9 10,9 10,2 

Francie 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 

Polsko 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 

EU (28 zemí) 9 9,6 9,6 10,4 10,8 

Litva 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 

Lotyšsko 17,5 19,5 16,2 15 11,9 

Itálie 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2 

Bulharsko 6,8 10,3 11,3 12,3 13 

Irsko 12 13,9 14,7 14,7 13,1 

Slovensko 12,1 14,5 13,7 14 14,2 

Kypr 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9 

Portugalsko 10,6 12 12,9 15,8 16,4 

Chorvatsko 9,6 12,3 13,9 16,1 17,3 

Španělsko 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 

Řecko 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 
Vysvětlivka: EU 28 – průměr všech 28 členských států EU 

Nezaměstnanost celé EU od roku 2009 roste a trend, který je tímto nastolen se 

pravděpodobně nebude měnit. V roce 2013 má nejnižší naměřenou míru 

nezaměstnanosti Rakousko. Tamní nezaměstnanost se pohybuje na hodnotě 4,9 %, za 

pět let ve sledovaném období se zvýšila pouze o 0,1 %. Svědčí to o tamním velmi dobře 

propracovaném sociálním systému, který dokáže účinně motivovat obyvatelstvo k práci. 

Druhé místo zaujímá Německo, které díky své silné ekonomice zaznamenalo jako 

jediné ze všech 28 států od roku 2009 klesající tendenci nezaměstnaných. Rozdíl mezi 

lety 2009 a 2013 je 2,5 %. Opačnou tendenci, tedy vzrůstající nezaměstnanost 
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Státy EU 

2009

2010

2011

2012

2013

zaznamenalo Španělsko, Portugalsko, Řecko, Chorvatsko, Bulharsko, Kypr. V roce 

2013 bylo v Řecku a Španělsku nezaměstnaných více jak 25 % obyvatelstva. V Řecku, 

kde byla nezaměstnanost v roce 2009 na 9,6 %, se jedná o 17,9% nárůst, tato opravdu 

velmi alarmující situace je způsobena dluhovou krizí, která propukla v roce 2010 a tento 

stát se s ní potýká a nese její následky dodnes. Jedná se o nejvýraznější zvýšení 

nezaměstnanosti ze všech států EU ve sledovaných pěti letech. Stejná situace lze vidět i 

ve Španělsku, kam se z Řecka přesunula. Její trend je s Řeckem podobný, meziroční 

nárůst nezaměstnanosti ve Španělsku mezi lety 2009 a 2013 je 8,3 %, není to tak 

dramatická hodnota jako v Řecku, avšak je nezbytné tamní situaci účinně řešit. 

Evropská unie a Mezinárodní měnový fond odvrátily bankrot těchto států tím, že jim 

poskytly finance na krytí dluhů, které už nebyly schopný svépomoci splácet. 

Mezi státy u nichž se nezaměstnanost od roku 2009 do roku 2013 nejvíce snížila, 

patří pobaltské státy – Estonsko, Lotyšsko a Litva. V Lotyšsku bylo snížení 

nezaměstnanosti mezi lety 2009 a 2013 5,6 %, což je nejvyšší naměřená hodnota. 

V Estonsku je tomu 4,9 % a v Litvě o 2 %.  

Česká republika se nachází se svou mírou nezaměstnanosti na šesté pozici. 

Sedmi procentní míra nezaměstnanosti je ve srovnání s ostatními zeměmi EU velmi 

příznivá a dokonce oproti roku 2012 stagnovala. V pětiletém meziročním měření došlo 

ke zvýšení o 0,3 %. Ve srovnání s nejhoršími zeměmi jako je Řecko a Španělsko 

dosahuje Česká republika nadprůměrných hodnot, avšak je nezbytné i nadále 

Graf 8: Vývoj míry nezaměstnanosti zemí EU v letech 2009 -2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování z dat 

EUROSTAT) 
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pokračovat v jejím snižování, protože ve srovnání s Rakouskem nebo Německem, kde 

dosahují lepších hodnot a celkového trendu, je stále co dohánět. 

Na následujícím grafu 9 je zobrazen vývoj počtu nezaměstnaných osob v EU i 

v Eurozóně. Lze vidět, že rostoucí trend obou křivek je téměř podobný, avšak vyšších 

hodnot nabývá křivka celé Evropské unie. Ke konci roku 2013 bylo v Evropské unii 

26,2 mil. nezaměstnaných osob, což je oproti roku předchozímu nárůst o 2,2 mil. 

uchazečů. Ve státech Eurozóny byl vývoj takřka podobný, od roku 2012 do konce roku 

2013 byl zaznamenán nárůst o 2,1 mil uchazečů o zaměstnání. Všechny členské státy 

Eurozóny i EU se dodnes potýkají s následky hospodářské krize, která způsobila 

výrazné zpomalení ekonomik, tudíž i zvýšené propouštění. 

 

Graf 9: Vývoj počtu nezaměstnaných osob v EU a v Eurozóně v letech 2009 až 2013 (Upraveno dle: vlastní 

zpracování z dat EUROSTAT) 

3.2 Nezaměstnanost v České republice 

Od roku 2013 se v České republice začala používat nová metodika určování 

podílu nezaměstnaných, tento nový ukazatel se značí PNO. Starý výpočet registrované 

míry nezaměstnanosti (RMN) i PNO ukazují roční průměry. Nová metodika lépe 

vyjadřuje skutečnost a reálné hodnoty, lze z ní zjistit hodnoty sahající až na úroveň 

obcí. Pro srovnání starého a nového výpočtu slouží graf č. 10. 
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Z grafu č. 10 lze vyčíst, že dle nové metody průměrná míra nezaměstnanosti, v období, 

kdy byly používány obě metody je nižší a to téměř o 2 %. 

V následujícím grafu jsou zobrazeny čtvrtletní hodnoty nezaměstnanosti v celé 

České republice v letech od 2009 do konce roku 2013. Jelikož tento graf vychází 

z průměrných hodnot všech krajů a okresů, nelze z něho vyčíst rozdílné hodnoty 

v jednotlivých okresech. Této problematice se budou věnovat následující grafy. 

 

 

 

V grafu č. 11 lze přehledně vidět existenci sezónních prací na začátku a konci 

každého roku. V období sezónních prací (stavebnictví, zemědělství, atd.) je poptávka po 

práci výrazně vyšší. V pěti sledovaných letech se rozdíl mezi druhým a čtvrtým 

kvartálem pohybuje v rozmezí 0,5 % - 1 % Kolísání v sezonních obdobích má za 

následek výkyvy v ukazateli PNO v grafu 10. 
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Graf 10: Průměrné míry nezaměstnanosti v České republice v období 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní 

zpracování z dat MPSV) 

Graf 11: Čtvrtletní hodnoty nezaměstnanosti v České republice (Upraveno dle: vlastní zpracování z dat MPSV)

    



41 

 

11,1 

9,8 

9,1 

9,0 

8,2 

8,2 

7,9 

7,7 

7,4 

7,0 

6,8 

6,5 

6,5 

6,2 

4,8 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Ústecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Karlovarský kraj

Jihomoravský kraj

Liberecký kraj

Zlínsky kraj

Česká republika

Vysočina

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Praha

Míra nezaměstnanosti v % 

K
ra

j 

2013

2012

2011

2010

2009

Vlivem hospodářské krize, která měla za následek výrazné zpomalení 

ekonomiky a značné finanční problémy zaměstnavatelů, začal nárůst nezaměstnaných 

osob. V prvním kvartálu v roce 2010 byla nezaměstnanost 7,5 % což je oproti 

minulému roku nárůst o 1,6 %. Uvažujeme-li první kvartál tak v roce 2011 a 2012 byl 

zaznamenán mírný pokles a to na 7,2 % a 7 %. Tento trend se však neudržel v roce 

2013, kdy ve stejném kvartálu nezaměstnanost vystoupala, na 8 % a ve čtvrtém kvartálu 

až na 8,2 %, což je v celém sledovaném období nejvyšší naměřená hodnota. 

V následujícím grafu č. 12 je zobrazen vývoj průměrné míry nezaměstnanosti za 

sledované období na úrovni krajů. Pro lepší přehlednost je zde zobrazena průměrná 

hodnota celé České republiky. Graf je seřazen podle roku 2013 ve vzestupné tendenci. 

 

 

 

 

 

 

Vyšší než republikový průměr má v roce 2013 celá polovina krajů. Každý 

z krajů v celé ČR zaznamenal v tomto roce oproti minulému nárůst, lze říci, že byl ve 

sledovaném období nejhorší.  

Graf 12: Podíl nezaměstnanosti v České republice dle krajů (Upraveno dle: vlastní zpracování z dat MPSV) 
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Rozdíl mezi jednotlivými kraji je velmi výrazný. Nejvyšší PNO byl zaznamenán 

v roce 2013 v Ústeckém kraji 11,1 %, což je oproti nejnižší nezaměstnanosti, která byla 

naměřena v Praze (4,8 %) obrovský rozdíl. V Praze jsou nejnižší hodnoty měřeny 

pravidelně, protože je zde soustředěna většina nejvýznamnějších a největších 

zaměstnavatelů, dále je zde soustředěno centrum vývoje, politiky a kulturního života. 

Naproti tomu některé kraje prodělaly strukturální změny, kdy byla utlumena, či úplně 

zastavena těžba nerostných surovin nebo zkrachovaly průmyslové giganty z dob 

komunistické éry. 

Jihomoravský kraj, v němž se nachází okres Blansko, se v celém sledovaném období 

nachází pod republikovým průměrem. Tento průměr se mu nedaří dostihnout, avšak od 

roku 2012 začal tento rozdíl odmazávat. V roce 2011, byl rozdíl 0,8 %, v roce 2012 

klesl na 0,7 % a v roce 2013 na 0,5 %, což lze považovat za příznivý trend a je nutné 

v něm pokračovat. 

 

 

             

Při hodnocení nezaměstnanosti se také používá ukazatel volných pracovních míst a 

počet uchazečů. Tyto údaje lze vidět v grafu č. 13 spolu s počtem uchazečů na 1 VPM. 

Stejně jak ukazují předchozí grafy, nezaměstnanost nabyla svého vrcholu v roce 2013, 

kdy bylo evidováno 596 833 uchazečů o zaměstnání a bylo vypsáno 35 178 volných 

pracovních míst. Z toho vyplývá, že o každé VPM se ucházelo 17 uchazečů. Z celého 

Graf 13: Počet uchazečů, volných míst a počet uchazečů na 1 VPM v letech 2009 - 2013 (Upraveno dle: 

vlastní zpracování z dat MPSV) 
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měřeného období byla situace nejhorší v roce 2010, kdy se na pracovních úřadech 

ucházelo o zaměstnání 561 551 osob a bylo vypsáno 30 803 VPN, tedy o každé VPM se 

ucházelo 18,2 osob, což je nejvyšší naměřená hodnota. 

3.3 Nezaměstnanost v okrese Blansko 

Okres Blansko se nachází v severní části Jihomoravského kraje. Sousedí 

s okresy: Žďár nad Sázavou, Svitavy, Prostějov a Brno-venkov. Jeho rozloha je 863 

km
2
, hned po okrese Brno-město je druhým nejmenším okresem v Jihomoravském kraji. 

Pod okres Blansko spadá 116 obcí, z toho 8 měst a k 31. 12. 2013 zde žilo 107 746 

(50,7 % žen a 49, 3 % mužů) obyvatel, což je oproti předchozímu roku nárůst o 392 

osob.  

Zemědělská půda je zde zastoupena cca. 47 % a lesy zaujímají 37 tisíc ha. Díky 

tomu se okres Blansko řadí mezi okresy ekologicky nejčistší, než tomu je v některých 

okresech, kde se provádí těžba nerostných surovin. Dále se zde nachází řada kulturních 

památek a přírodních krás, jako například Moravský kras, který je navštěvován turisty 

z celého světa, dále zámek v Lysicích, Kunštátě, v Rájci nad Svitavou a další kulturní 

místa a přírodní krásy. 

 

Obrázek 3: Správní členění Jihomoravského kraje (Upraveno dle: MAPOVY PORTAL, 2012) 
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Díky historické tradici má zde hospodářství průmyslově – zemědělský charakter. 

V průmyslu bylo dle měření v roce 2011 zaměstnáno 43,8 % obyvatel, z toho ve 

stavebnictví 6,9 % a v zemědělství 3,5 %. Dobrou dopravní dostupnost zajišťuje hustá 

silniční síť, funguje zde Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Díky 

historické tradici těžkého průmyslu ve městech Blansko a Adamov, zde byla 

vybudována moderní železniční trať, která je v současnosti využívána pro rychlíkovou 

přepravu ve směru na Pardubice a Prahu (CZSO, 2013).  

3.3.1 Vývoj míry nezaměstnanosti 

Pro tuto kapitolu jsou brány hodnoty ve sledovaném období vždy k 31. 12. 

Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Blansko má podobný vývoj jako míra za celou 

ČR. Od roku 2009 až do roku 2011 se dařilo míru nezaměstnanosti okresu Blansko i 

celé České republice snižovat, měla tedy klesající charakter. V roce 2011 byl rozdíl 

mezi ČR a Blanskem pouhé 0,1 %, kdy vyšší hodnota byla naměřena pro okres Blansko. 

V roce 2012 započal růst a ke konci tohoto roku se míra nezaměstnanosti okresu 

Blansko i celé České republiky nacházely na stejné hodnotě 9,4 %. Od roku 2013 se 

hodnoty míry nezaměstnanosti okresu Blansko začaly snižovat výraznějším tempem než 

je tomu u hodnot celé ČR a poprvé za sledované období se okres Blansko dostal pod 

průměrnou hodnotu celé České republiky. Ke konci roku 2013 byla naměřena 

registrovaná míra nezaměstnanosti pro okres Blansko 7,6 % a pro ČR 8,2 %, rozdíl je 

tedy 0,6 %. 

 

Graf 14: Srovnání míry nezaměstnanosti okresu Blansko a ČR v období  2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní 

zpracování z dat MPSV) 
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Samozřejmě je zde nutné zmínit i vliv sezónnosti. Neboť přes léto, kdy jsou 

v plném proudu stavební práce a zemědělství, se právě v zemědělských okresech, jako 

je Blansko, nezaměstnanost snižuje. Na druhé straně v zimě zase nezaměstnanost 

výrazně roste a v okresech, které jsou zaměřeny na zimní sporty, klesá. V trendu, který 

byl započat v roce 2012, je potřebné pokračovat a i nadále se snažit nezaměstnanost 

snižovat. 

3.3.2 Struktura uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa 

Tabulka 2: Vývoj počtu evidovaných uchazečů a počet vypsaných VPM (Upraveno dle: vlastní zpracování z 

dat MPSV) 

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

Ženy 2814 2639 2393 2600 2772 

Muži 3211 3026 2572 2622 2849 

Celkem 6025 5665 4965 5222 5621 

Uchazeči s nárokem 

na podporu v 

nezaměstnanosti 

1972 1571 1341 1009 1029 

Počet volných míst 134 198 197 190 297 

počet uchazečů/1VPM 45 29 25 27 19 

 

V prosinci roku 2009 bylo evidováno 6 025 uchazečů o zaměstnání (2 814 žen a 

3 211 mužů), je to v celém sledovaném období nejvyšší naměřená hodnota. Tuto 

hodnotu má za následek projevující se důsledky hospodářské krize, kdy velké podniky 

propouštěly své zaměstnance.  

Nejnižší hodnota byla naměřena ke konci roku 2011, kdy bylo zaevidováno 

4 965 uchazečů o zaměstnání. Oproti roku 2010 se jedná o snížení počtu uchazečů o 

zaměstnání o 700 osob, což je snížení o 12,4 %. V následujícím roce byl zaznamenán 

nárůst o 257 uchazečů, ke konci roku bylo evidováno 5222 osob. K 31. 12. 2013 bylo 

5 621 nezaměstnaných osob, oproti předchozímu roku je to nárůst o 399 

nezaměstnaných. 

Ke konci roku 2013 pobíralo podporu v nezaměstnanosti v okrese Blansko 1 029 

nezaměstnaných. Jedná se téměř o 19 % z celkového počtu nezaměstnaných. V roce 

2009, kdy počet nezaměstnaných byl nejvyšší, podporu v nezaměstnanosti pobíralo 

1972 občanů, což znamenalo 32 % ze všech evidovaných. Počet nezaměstnaných 
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dosahující na podporu v nezaměstnanosti v každém roce klesá. Vysvětlit to jde tím, že 

roste počet dlouhodobě nezaměstnaných osob, kteří na tuto podporu nedosahují. 

Stejně, jak je tomu u počtu nezaměstnaných a u těch co dosahují na podporu 

v nezaměstnanosti, také v roce 2009 byla naměřena nejvyšší hodnota počtu uchazečů na 

jedno pracovní místo, kdy na 1 VPM připadalo 45 uchazečů. V následujících letech se 

tento ukazatel snižoval a v roce 2013 na 1 VPM připadalo 19 uchazečů, je to snížení o 

58 %. Tohoto výsledku bylo docíleno tím, že i když se nezaměstnanost zvyšovala a 

firmy propouštěly, byla na druhé straně vytvářena nová pracovní místa, v rychlejším 

sledu než zanikala. 

 

Graf 15: Rozdělení uchazečů o VPM dle pohlaví v období 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování z dat 

MPSV) 

V grafu 15 lze vidět, že v celém sledovaném období byl počet mužských 

uchazečů vyšší než ženských. Pouze v roce 2012 byl tento rozdíl téměř nepatrný. Podle 

dat k 31. 12.2013 bylo evidováno z celkového počtu uchazečů 51 % mužů a 49 % žen. 

Je to způsobeno tím, že ve většině případů muži zastávají práci v těžkém průmyslu a ve 

stavebnictví, tato odvětví však zažívají pokles zakázek a to vyvolává propouštění 

zaměstnanců. 

3.3.3 Struktura uchazečů podle věkových skupin 

V procesu umísťování uchazeče do zaměstnání hraje věk výraznou roli. Při 
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většinou jedná o absolventy, kteří nemají žádnou nebo zanedbatelnou praxi. A osoby 

starší 50 let se pro zaměstnavatele jeví jako ne příliš efektivní a do budoucna 

neperspektivní, často jsou však opomíjeny jejich cenné zkušenosti a životní nadhled. 

V tabulce 3 je zaznamenán vývoj všech věkových skupin mezi lety 2009 - 2013 

v okrese Blansko. 

Tabulka 3: Věková struktura uchazečů p zaměstnání v okrese Blansko v letech 2009 -2013 (Upraveno dle: 

vlastní zpracování z dat MPSV) 

  do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 nad 65 

2013 180 809 593 591 760 619 561 578 757 172 1 

2012 188 793 538 563 668 487 557 617 682 128 1 

2011 181 716 559 533 619 481 541 612 649 73 1 

2010 199 721 609 627 683 549 606 742 785 142 2 

2009 212 845 653 649 728 618 614 823 760 123 0 

 

V roce 2009 byla tvořena největší skupina uchazečů o zaměstnání lidmi ve věku 

20 - 24 let a to 14 %, druhá nejpočetnější skupina byla ve věku 50 - 54 let a 

zaznamenala podíl 13,7 %. Nejméně nezaměstnaných bylo lidí ve věku nad 60 let, 

kterých bylo 0,02 % a osoby mladší 19 let (3,5 %). V tomto roce, oproti ostatním, byla 

zaznamenána výchylka v trendu a to ve skupině 55 – 59 let. Ve všech ostatních 

sledovaných letech byly zaznamenány vyšší hodnoty nezaměstnaných oproti skupině 50 

– 54 let, v roce 2009 se počet uchazečů o zaměstnání snížil a to o 63 osob, je to snížení 

o 7,5 %. Snížení pravděpodobně nastalo z důvodu zvýšené nabídky pracovní síly této 

věkové skupiny po pracovních místech ne tolik fyzicky náročných a pro mladší lidi ne 

tolik atraktivní, jako například úklidové služby, práce na vrátnicích, údržba, atd. 

V roce 2011 oproti roku 2009 zaznamenaly všechny skupiny v okrese Blansko 

pokles. Tento fakt byl způsoben snížením celkové nezaměstnanosti v rámci celé České 

republiky i okrese Blansko. Oproti roku 2009 se počet uchazečů ve věku od 20 do 24 let 

snížil o 15,3 %.  

Avšak nejvýraznější snížení bylo zaznamenáno ve skupině 50 – 54 let a to o 211 

uchazečů, což značí pokles o 25,6 %. Lze si to vysvětlit tak, že ÚP více pracoval se 

staršími lidmi a efektivněji je navracel zpět do pracovního procesu. Nejvyšší pokles 

oproti roku 2010 byl naměřen u skupiny 60 – 64 let. Počet uchazečů o zaměstnání se 

snížil o 69 osob a v tomto případě se jedná o snížení o 49 %. Toto výrazné snížení lze 



48 

 

přisoudit zvýšené spolupráci ÚP s touto skupinou, dále tomu, že obce začaly vytvářet 

pro své starší spoluobčany pracovní místa, kdy například čistí lesy a sázejí tam nové 

stromky, dále se starají o pořádek v obcích a provádí tam údržbové práce. 

Situace v okrese Blansko k datu 31. 12. 2013 je zaznamenána v grafu 16. Oproti 

roku 2011 celková republiková nezaměstnanost opět vzrostla, bylo tomu stejně také 

v okrese Blansko. Tento nárůst byl zaznamenán napříč celou věkovou strukturou. 

 

Graf 16: Věková struktura nezaměstnaných v okrese Blansko k 31. 12. 2013 (Upraveno dle: vlastní 

zpracování z dat MPSV) 
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uchazečů o zaměstnání je u ostatních skupin poměrně rovnoměrné a kopíruje trend 

ostatních let. 
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s takovým uchazečem značné finanční výdaje. V následující tabulce je zobrazen vývoj 

dle délky evidence. 

Tabulka 4: Počet uchazečů o zaměstnání v okrese Blansko dle délky evidence v letech 2009 - 2013 (upraveno 

dle: vlastní zpracování z dat MPSV) 

rok/počet 

měsíců 
 do 3  3 - 6  6-9  9-12  12 - 24 nad 24 

2013 1425 1019 482 478 951 1266 

2012 1402 979 507 433 809 1092 

2011 1471 878 435 319 761 1101 

2010 1660 945 485 458 1243 874 

2009 1618 1400 925 743 734 605 

 

Z tabulky vyplývá, že v celém sledovaném období tvoří nejpočetnější skupinu 

uchazeči do 3 měsíců délky evidence na ÚP. Tato skupina je tvořena frikčně 

nezaměstnanými lidmi, kteří přirozenou cestou o zaměstnání přicházejí nebo ho mění. 

Nejvyšší počet uchazečů této skupiny byl naměřen v roce 2011, což byl 29,6% podíl ze 

všech evidovaných. 

  Od roku 2010 bylo zaznamenáno výrazné zvýšení podílu dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Díky masivnímu propouštění v důsledku hospodářské krize se lidé 

ocitli bez zaměstnání a nebyli schopni si zaměstnání v krátké době opět najít. Toto se 

projevilo v roce 2011 ve skupině nad 24 let, kdy se počet těchto uchazečů zvýšil oproti 

minulému roku o 26 %. V roce 2011 zaujímali lidé, kteří jsou déle než 24 měsíců bez 

zaměstnání 22 % všech uchazečů. 

Skupina do 3 měsíců dosahuje nejvyšších hodnot ze všech ostatních skupin. 

Nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání byl v roce 2011, kdy tomu bylo 1471 lidí, což 

byl 29,6% podíl ze všech uchazečů. Od tohoto roku se tento počet snižuje, což na první 

pohled vypadá jako dobré znamení. Avšak je nutné se podívat na ostatní skupiny, které i 

když skupina do 3 měsíců klesá, rostou. Značí to, že uchazeči mají velké problémy 

zaměstnání najít v krátké době a jsou nuceni být evidováni na úřadu práce delší dobu. 

K 31. 12. 2013 byli nejpočetnější skupinou opět uchazeči do 3 měsíců, což 

znamenalo 25,4% podíl, druhá nejpočetnější skupina byla nad 24 měsíců, která 

znamenala 22,5% podíl ze všech nezaměstnaných. Tyto dvě nejrizikovější skupiny 

dohromady zabíraly polovinu všech uchazečů. V tomto roce klesl podíl nezaměstnaných 
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osob do 3 měsíců, znamenalo to však pokračování trendu prodlužování evidence 

nezaměstnaných na úřadech práce, který započal v letech minulých. 

 

Graf 17: Počet uchazečů v okrese Blansko dle délky evidence v roce 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování z 

dat MPSV) 

3.3.5 Struktura uchazečů podle dosaženého vzdělání 

Vzdělání je v procesu vyhledávání zaměstnávání jedno z důležitých faktorů. 

Obecně lze konstatovat, že pro uchazeče s nízkým nebo žádným vzděláním oproti 
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V tabulce Příloha č. 2 lze vidět počet uchazečů v letech 2009 – 2013 podle 

dosaženého vzdělání. Lze říci, že v celém sledovaném období uchazeči bez vzdělání a 

uchazeči s doktorským vzděláním nepředstavovali ani 1 % ze všech uchazečů. Nejvyšší 

počet uchazečů bez vzdělání byl k 31. 12. 2013, kdy byli evidováni 3 uchazeči a 

s doktorským vzděláním bylo nejvíce evidováno v roce 2011, kdy jich bylo 12. Tyto 
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 Nejpočetnější skupina je tvořena uchazeči se středním odborným vzděláním. 

Podíl takto vzdělaných uchazečů o zaměstnání se v celém sledovaném období 
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mají nejvyšší celkový podíl na obyvatelstvu a tím, že v okrese Blansko je velké 

množství továren, které tuto pracovní sílu najímají, popřípadě propouštějí.  

Druhou nejpočetnější skupinou ve sledovaném období jsou uchazeči, kteří mají 

střední vzdělaní s maturitou, jejich podíl se pohybuje kolem 24 % a ve sledovaných pěti 

letech se nijak výrazně nemění. Vysokoškolsky vzdělané osoby jsou další skupinou, 

které je nutné zmínit. Jejich podíl se v měřeném časovém období pohybuje kolem 4 %, 

avšak každým rokem se zvyšuje. Ke konci roku 2009 byl podíl takto vzdělaných 

uchazečů o zaměstnání 3,6 % a ke konci roku už to bylo 4,5 %, je to tedy nárůst o 0,9 

%. Zaměstnavatelé totiž dávají přednost uchazečům s praxí, kterou většina čerstvých 

absolventů vysokých škol nemá, dalším důvodem je to, že se každoročně počet 

studentů, kteří se hlásí na vysokoškolské studium, zvyšuje, neboť se zvyšuje počet 

studijních oborů a také soukromých vysokých škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Rizikové skupiny na trhu práce 

Jak již bylo několikrát zmíněno, ne všichni uchazeči o zaměstnání mají stejné 

šance a možnosti najít zaměstnání. Některé skupiny mají oproti ostatním šanci vyšší, 

některé nižší. Skupiny s nižší šancí se nazývají rizikové: 

 

Graf 18: : Struktura nezaměstnaných v okrese Blansko podle dosaženého vzdělání k 31. 12. 2013 (Upraveno 

dle: vlastní zpracování z dat MPSV) 



52 

 

Absolventi a mladiství 

Mladí lidé a čerství absolventi, kteří dokončí vzdělání, vyjdou ze škol a začnou 

se ucházet o zaměstnání. Jelikož nemají ve většině případů žádnou pracovní praxi a 

nemají pracovní návyky, jsou rizikovou skupinou. Hrozí jim, že se dostanou do skupiny 

dlouhodobě nezaměstnaných a do sociálně odstrčených. 

Graf 19 zobrazuje vývoj u těchto osob ve sledovaném období vždy k 31. 12. 

každého roku. Červenou barvou je zobrazen počet nezaměstnaných a zelenou barvou je 

zobrazen podíl na celkové nezaměstnanosti v okrese Blansko. Ve stejném smyslu jsou 

tvořeny i ostatní grafy v této kapitole.  

 

Graf 19: Vývoj počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých a jejich podíl na celkové nezaměstnanosti v 

okrese Blansko v letech 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování z dat MPSV) 

Je nutné zmínit, že křivky v ročním horizontu zaznamenávají kolísání, které je 

způsobeno určitým pravidlem. Ve třetím kvartále každého roku se počet 

nezaměstnaných absolventů výrazně zvyšuje. Absolventi v tomto období totiž 

dokončují svá studia a nahlásí se na úřadu práce. Poté křivka začne klesat, neboť si tito 

uchazeči nacházejí zaměstnání a z úřadů práce jsou odhlášeni.  

Nejvyššího počtu nezaměstnaných absolventů bylo naměřeno na konci roku 

2009 a to 485, je to tím, že v tomto roce byla nezaměstnanost z celého měřeného období 

nejvyšší. Poté až do konce roku 2011 začal klesat celkový počet nezaměstnaných, tak i 

počet nezaměstnaných absolventů. Z celého měřeného období byla nejnižší hodnota 

naměřena k 31. 12. 2011 a to 397 absolventů, což byl 8% podíl na celkové 
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2012 počet ucházejících se absolventů o práci kopíroval trend vývoje celkové 

nezaměstnanosti v okrese Blansko. V těchto letech lze pozorovat skokový nárůst podílu 

nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných. V roce 2011 i v roce 2012 to bylo 

8,5 %. Na Blanensku bohužel pro absolventy není příliš volných pozic, které by pro ně 

byly atraktivní, splňovaly jejich představy a hodily se k jejich vzdělání. Dále jsou ze 

strany zaměstnavatelů kladeny velké požadavky na praxi v oboru, která může pro 

mnohé představovat největší překážku pro přijetí do zaměstnání.   

Lidé starší 50 let 

Další riziková skupina je tvořena osobami staršími 50 let. Tito lidé jsou zvyklí 

na určité návyky, které si vypěstovali v průběhu své pracovní kariéry, mají již 

vytvořený svůj pracovní návyk. Vývoj počtu a podílu nezaměstnaných osob starších 50 

let ve sledovaném období vyobrazuje graf 20.  

 

Graf 20: : Vývoj počtu nezaměstnaných osob starších 50 let a jejich podíl na celkové nezaměstnanosti v okrese 

Blansko v letech 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování z dat MPSV) 

Osoby starší 50 let jsou v okrese Blansko nejpočetnější rizikovou skupinou. 

Jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných osob se ve sledovaném období 

pohybuje v rozmezí od téměř 27 % až do 29,5 %. Od konce roku 2009 do konce roku 

2011 se počet těchto uchazečů o zaměstnání neustále snižoval, kdy v roce 2011 bylo 

dosaženo nejnižšího počtu a to 1 335 osob. K 31. 12. 2010 byl podíl osob starších 50 let 

ve sledovaném období nejvyšší, nabýval hodnoty 29,5 %, bylo to zapříčiněno tím, že ve 

velkých průmyslových firmách se propouštělo a v rámci generační obměny byli 

propuštěni právě lidé z této rizikové skupiny. K 31. 12. 2014 bylo na ÚP evidováno 1 
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508 uchazečů o zaměstnání starších 50 let, i když je to v celém sledovaném období třetí 

nejvyšší hodnota, podíl, který k ní patří je nejnižší za těchto pět let. Tento výsledek, lze 

přidělit dobré práci ÚP s těmito lidmi, neboť pro ně připravil řadu rekvalifikačních 

kurzů a spolupracoval s obcemi, které pro ně vytvořily pracovní pozice a dále zvýšené 

poptávce po těchto uchazečích ze strany zaměstnavatelů. 

Osoby zdravotně postižené 

Obecně mezi nejrizikovější a nejohroženější skupinu, která se snaží být 

úspěšnou v nalezení zaměstnání, patří osoby se zdravotním postižením. Tyto lidi kromě 

jejich postižení znevýhodňuje také často chybějící patřičné vzdělání a praxe.  

 

Graf 21: Vývoj počtu zdravotně postižených nezaměstnaných osob a jejich podíl na celkové nezaměstnanosti v 

okrese Blansko v letech 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování z dat MPSV) 

Nejvyšší podíl postižených uchazečů byl zaznamenán v roce 2010, kdy podíl dosahoval 

19,3 % a zároveň to byla nejvyšší naměřená hodnota 1 096 osob. Od roku 2010 začal 

podíl i počet registrovaných zdravotně postižených osob klesat. Tento trend pokračuje 

až do konce roku 2013, kdy byla naměřena nejnižší hodnota i podíl. K 31. 12. 2013 bylo 

evidování 852 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením s podílem na celkové 

nezaměstnanosti v okrese Blansko 15,2 %. Tento výsledek je avšak stále nad 

republikovým průměrem, který je 10,52 %. Toto snížení si lze vysvětlit tím, že ÚP 

spolupracuje s postiženými i se zaměstnavateli na účinném obsazování těchto uchazečů 

a také tím, že pro občany je čím dál obtížnější dostat jakýkoli stupeň OZP. 
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3.4 Aktivní politika zaměstnanosti 

Následující kapitola se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti, která je 

uplatňována v rámci okresu Blansko. Nástroje APZ jsou využívány úřady práce proto, 

aby se jimi mohly snažit udržovat nezaměstnanost v okrese na co nejoptimálnější 

úrovni, v nejlepším případě na její přirozené míře.  

V následující tabulce, jsou zobrazeny počty uchazečů, kteří v rámci APZ byli 

úspěšně umístění na pracovní trh v letech 2009 – 2013 a náklady, které jsou 

s jednotlivými nástroji spojeny. 

Tabulka 5: Počet pracovních míst vytvořených díky APZ v okrese Blansko a náklady na vytvoření těchto míst 

v letech 2009 – 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování dle interních dat Krajské pobočky v Brně a 

Kontaktního pracoviště Blansko) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

  
Umístěno 

uchazečů 

Náklady 

[tis Kč] 

Umístěno 

uchazečů 

Náklady 

[tis Kč] 

Umístěno 

uchazečů 

Náklady 

[tis Kč] 

Umístěno 

uchazečů 

Náklady 

[tis Kč] 

Umístěno 

uchazečů 

Náklady 

[tis Kč] 

VPP 50      2 831  70      6 085  117      7 636  46      1 195  53      3 655  

ESF VPP 137   10 755  148   13 179  70      3 850  54      3 500  189   12 627  

SÚPM 12         831  111      4 146  52      3 415  118      3 665  34      2 140  

ESF SÚPM 156      6 423  123      7 868  36      2 180  36         250  176      6 260  

SVČ 84      4 130  99      5 140  53      1 870  51      2 420  67      3 795  

CHPD 22      2 100  -             -    4         220  -             -    -             -    

CHPM 0             -    0             -    4         210  1            70  2         150  

Příspěvek na provoz 

CHPM a CHPM - SVČ 
21         258  24         980  27      1 090  -             -    -             -    

Překlenovací příspěvek -             -    -             -    -             -    4            70  10         145  

Rekvalifikace 604      7 429  883      9 194  643      5 750  250      2 638  454      4 790  

Odborná praxe 

mladých do 30 let 
-             -    -             -    -             -    -             -    14             -    

Celkem 1086   34 758  1458   46 592  1006   26 221  560   13 808  999   33 562  

 

Vývoj celkového počtu umístěných uchazečů v rámci APZ mezi lety 2009 až 

2013 nemá stálý jednotný trend, lze zde vidět výkyvy mezi jednotlivými lety. Počet 

míst, která úřad práce otevře, závisí na počtu míst, které otevře a financuje ESF, 

samozřejmě na poptávce ze strany uchazečů a na výsledcích průzkumu, který si 

Kontaktní pracoviště v Blansku zpracovává a vyhodnocuje. Úřad práce musí přednostně 

umisťovat uchazeče na místa, která jsou financována ze zdrojů ESF, až poté na svoje.  

Nejvyšší počet uchazečů byl naměřen v roce 2010, kdy bylo v rámci APZ 

umístěno 1 458 nezaměstnaných, celkové náklady na APZ v tomto roce byly 34,8 mil. 
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Kč. Nejnižší počet byl v roce 2012, kdy bylo úspěšně umístěno 560 uchazečů s náklady 

13,8 mil. Kč. To, že celkové počty umístěných uchazečů jsou každý rok jiné, je 

způsobeno tím, že jsou závislé na vývoji celkové nezaměstnanosti a poptávce ze strany 

nezaměstnaných. 

3.4.1 Veřejně prospěšné práce 

Ve sledovaném období celkové počty umístěných uchazečů o VPP neustále 

kolísají. V roce 2012 byly naměřeny nejnižší hodnoty umístěných uchazečů, v tomto 

roce bylo umístěno 100 uchazečů o VPP (46 národních a 54 ESF). Lze říci, že díky 

pokynu MPSV na stanovení příspěvek na dobu 12 měsíců a na částku 15 000 Kč, se 

zvýšila poptávka po veřejně prospěšných místech a to i u organizací, které by v případě 

nějakého spolupodílení tato místa nevytvářela. To se projevilo právě v roce 2013. 

 

Graf 22: Počet umístěných uchazečů o VPP za období 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování dle 

interních dat Krajské pobočky v Brně a Kontaktního pracoviště Blansko) 

V roce 2013 bylo umístěno 242 uchazečů (53 národních a 189 ESF) o veřejně 

prospěšné práce s celkovými náklady 16,28 mil. Kč. V celém sledovaném období je to 

nejvyšší počet. Jedná se především o starší uchazeče, kteří již nejsou schopni nalézt jiné 

zaměstnání, jejichž počet má rostoucí tendenci. 
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3.4.2 Společensky účelná pracovní místa 

 

Graf 23: Počet umístěných uchazečů o SÚPM za období 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování dle 

interních dat Krajské pobočky v Brně a Kontaktního pracoviště Blansko) 

Nejnižší počet uchazečů, kteří byli umístěni, se řadí do roku 2011, kdy bylo 

umístěno pouhých 88 uchazečů (52 národních a 36 ESF). V roce 2013 bylo umístěno 

celkově 210 uchazečů (34 národních a 176 ESF), je to v celém sledovaném období 

druhý nejvyšší počet a značí, že ze strany zaměstnavatelů je o tento nástroj velký zájem, 

protože oproti roku 2012 se jedná o 36% nárůst. Ani tato hodnota není ve sledovaném 

období zcela nejvyšší. Nejvyšší hodnota byla naměřena v roce 2010 s počtem 234 

umístěných uchazečů (111 národních a 123 ESF). U tohoto nástroje je možno vidět 

snížení výdajů ze strany státu i ESF, neboť počty uchazečů se zvyšují a náklady se 

snižují. Toto lze přisoudit snaze o šetření. 

3.4.3 Samostatně výdělečné činnosti a překlenovací příspěvek 

Samostatně výdělečná činnost (dále jen SVČ) spadá do SÚPM, které si zřizuje 

uchazeč za účelem provádění činnosti samostatně výdělečně činné. Překlenovací 

příspěvek je určen na krytí provozních nákladů této činnosti. Nejčastější žádosti o SVČ 

se jednaly oborů kadeřnictví, kosmetika a dále drobní řemeslníci. 
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Graf 24: Počet umístěných uchazečů o SVČ  a překlenovací příspěvek za období 2009 - 2013 (Upraveno dle: 

vlastní zpracování dle interních dat Krajské pobočky v Brně a Kontaktního pracoviště Blansko) 

V roce 2013 vzrostl počet umístěných žadatelů o SVČ a to na 67, není to 

nejvyšší naměřená hodnota ve zkoumaném období. Avšak průměrný příspěvek na jednu 

osobu je ve sledovaných 5 letech nejvyšší, má hodnotu 56 600 Kč. Nejvyšší počet 

uchazečů o tento nástroj APZ byl naměřen v roce 2010, tehdy bylo poskytnuto 99 

příspěvků v průměrné hodnotě 51 900 Kč. Podíl příspěvků SVČ na celkových výdajích 

APZ je v roce 2010 11,3 %. Tato hodnota je ve srovnání s rokem 2011 téměř o 4 % 

vyšší. Díky tomu lze usoudit, že důvod proč v roce 2011 byl počet uchazečů skokově 

nižší, než v roce předchozím je ten, že nebylo dostatek finančních prostředků, aby bylo 

poskytnuto více příspěvků. 

Jak lze vidět z grafu, překlenovací příspěvky se začaly vyplácet až v roce 2012. 

V tomto roce byly vyplaceny 4 překlenovací příspěvky v celkové hodnotě 70 000 Kč. 

V následujícím roce poptávka po nich vzrostla na 10 a příspěvek byl vyplacen v celkové 

hodnotě 145 000 Kč. Podle započatého trendu lze usoudit, že je tento příspěvek mezi 

uchazeči v oblibě a bude se v něm pokračovat. 
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3.4.4 Místa pro zdravotně postižené (CHPM, CHPD) 

 

Graf 25: Počet umístěných uchazečů o CHPD, CHPM a příspěvek na provoz CHPM A CHPD -SVČ za období 

2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování dle interních dat Krajské pobočky v Brně a Kontaktního 

pracoviště Blansko) 

V roce 2009 bylo vytvořeno 22 CHPD, což byl ve sledovaném období nejvyšší 

počet, další dílny byly dále vytvořeny už jen v roce 2011 a to v počtu 4. Další dílny se 

již nezakládaly, neboť okres Blansko nepatří mezi velké okresy, a kapacita již 

založených CHPD plně vyhovuje, proto není důvod další zakládat. Celkové náklady na 

CHPD byly 2,32 mil Kč. CHPM se začala vytvářet až v roce 2011, kdy byla vytvořena 

4, v roce 2012 bylo vytvořeno další jedno a v roce 2013 další 2. Důvod proč tato čísla 

nejsou příliš vysoká je stejný jak u CHPD. Celkové náklady s tímto spojené za celé 

sledované období jsou 430 tis. Kč. Dále byly poskytovány příspěvky na provoz těchto 

dílen a míst. O tyto příspěvky bylo požádáno pouze do konce roku 2011 a měly 

celkovou hodnotu 2,328 mil. Kč. 

3.4.5 Rekvalifikace 

V následujícím grafu jde od roku 2010 vidět patrný pokles rekvalifikovaných 

osob až do konce roku 2012. Právě v roce 2010 byl rekvalifikován největší počet osob a 

to 883. Nejnižší rekvalifikovaný počet osob byl v roce 2012, tehdy bylo rekvalifikováno 

pouze 250 uchazečů. V roce 2013 byl o rekvalifikace zaznamenán zvýšený zájem a 

v tomto roce jich bylo provedeno 454. Počty provedených rekvalifikací nezávisí pouze 
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na poptávce ze strany uchazečů, ale také na rozhodnutí ÚP, který zkoumá následné 

uplatnění těchto rekvalifikovaných osob na trhu práce. 

 

Graf 26: Počet rekvalifikovaných osob za období 2009 - 2013 (Upraveno dle: vlastní zpracování dle interních 

dat Krajské pobočky v Brně a Kontaktního pracoviště Blansko) 

Nejvyšší částka, která byla vynaložena na rekvalifikace, byla v roce 2010 a to 

9,19 mil, Kč a nejnižší v roce 2012, kdy bylo zaplaceno 2,64 mil Kč. V roce 2013 stály 

rekvalifikace 4,79 mil Kč, což je druhá nejnižší částka. Na náklady je nutné se podívat i 

z jiného pohledu. Pokud se přepočítají celkové roční částky na jednu rekvalifikaci, 

ukáže se, že i když v roce 2012 a 2013 byly naměřeny nejnižší počty provedených 

rekvalifikací a byly za ně zaplaceny, kromě roku 2009, dvě nejvyšší sumy v celém 

sledovaném období. Průměrný náklad na jednu provedenou rekvalifikaci bylo 10 550 

Kč, což je druhá nejvyšší částka. Nejvyšší suma na jednu rekvalifikaci byla zaplacena 

v roce 2009, kdy to bylo 12 300 Kč. Svědčí to o tom, že na tento nástroj je brán velký 

zřetel a ze státního rozpočtu společně z ESF jsou do něho pumpovány zvyšující se 

finanční částky. 

Jak lze vidět z tabulky níže, nejžádanější rekvalifikační kurzy mezi uchazeči 

v celém sledovaném období byly kurzy vztahující se k ovládání výpočetní techniky. 

Každoročně se jedná v průměru o 30 % všech provedených kurzů. Mezi další velmi 

oblíbené rekvalifikace patří rozšíření řidičského oprávnění, kde se jedná v průměru o 12 

%. Největší poptávka po těchto kurzech ze strany uchazečů je logická, neboť na trhu 

práce je vyžadováno ovládání počítače zcela za běžné a pro starší lidi to může 

představovat velký problém. Dále již zmíněné rozšíření řidičských průkazů je také 

velice žádané, neboť poptávka po řidičích kamiónu je vysoká a stále roste. 
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Tabulka 6: Počet provedených nejžádanějších rekvalifikačních kurzů za období 2009 - 2013 (Upraveno dle: 

vlastní zpracování dle interních dat Krajské pobočky v Brně a Kontaktního pracoviště Blansko) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Ovládání výpočetní techniky 182 344 258 97 205 

Účetnictví, daňová evidence 65 105 86 25 68 

Svářečské kurzy 60 70 52 18 10 

Pracovník sociální péče 45 53 40 10 23 

Základy podnikání 72 111 49 44 25 

Hostinská činnost 56 70 15 23 32 

Řidičské oprávnění skupin C, C+E, D, profesní 

průkaz  
124 130 143 33 91 

Celkem 604 883 643 250 454 

 

3.5 SWOT analýza 

Podle analýzy SWOT vyplynulo, že mezi silné stránky okresu Blansko patří jeho 

čisté a zdravé životné prostředí, které má velký potenciál přilákat více turistů. Je zde 

dlouhodobá průmyslová tradice – ADAST, METRA, MINERVA, ČKD. V Blansku a 

Boskovicích se nachází velké množství středních škol, které připravují studenty na 

různé profese a jsou i úspěšní při studiu na vysokých školách. 

Tabulka 7: Silné a slabé stránky okresu Blansko (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Čisté a zdravé životní prostředí 
Chybějící dálnice směrem na Polsko a na jih směrem na 

Rakousko 

Nárůst kvalifikovaných osob Vysoká závislost na strojírenském průmyslu 

Dlouhá průmyslová tradice Nízký počet podniků v sektoru poskytující služby 

Turistický potenciál Chybějící Start Up program 

Hustá silniční a železniční sít Malá turistická infrastruktura napojená na služby 

Situování na blízké město Brno Místy katastrofální stav silničních komunikací 

Relativně nízký podíl sociálně rizikových skupin 

obyvatelstva  

Rozsáhlé hotové průmyslové zóny   

 

Mezi slabé stránky se řadí vysoká závislost na strojním průmyslu, chybějící 

dálniční spojení se severem a jihem republiky a nízký počet podniků ze segmentu 

poskytujících služby. 
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Mezi obrovské příležitosti se řadí dostavění dálničního spojení směrem na sever 

na Polsko a na jih do Rakouska, což by zcela jistě přilákalo velké množství nových 

investorů a podpořilo vytvoření mnoha nových podnikatelských záměrů. Další 

příležitostí je budování kanalizací a ČOV v menších obcích, stavby a opravy 

komunikací, rozvinutí turistického průmyslu. 

Tabulka 8: Příležitosti a hrozby okresu Blansko (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

Dostavění dálničního spojení směrem na Polsko a 

Rakousko 
Růst dlouhodobé nezaměstnanosti 

Založení nových podniků poskytujících služby Rostoucí kriminalita a sociálních nepokojů 

Rekonstrukce a následný pronájem chátrajících 

budov  
Odchod kvalifikované pracovní síly 

Rozvinutí cestovního ruchu a tím vytvoření nových 

pracovních pozic 
Odchod stávajících firem a investorů z regionu 

Lepší čerpání různých evropských fondů už na 

úrovni vesnic 
Odchod mladého obyvatelstva 

Aktivní vyhledávání a podpora nových investorů Zvýšení administrativy 

Aktivní lobbing za společnosti z tohoto okresu Nová hospodářská krize 

Vybudování kanalizací a ČOV v menších obcích 
Neudržitelný příliv mongolského obyvatelstva ve 

městě Blansko 

Opravy starých a stavby nových silnic   

Rozvoj ekologického zemědělství   

 

Za hrozby lze považovat růst dlouhodobé nezaměstnanosti, kriminality a sociálních 

nepokojů. Dále také odchod investorů či mladého a kvalifikovaného obyvatelstva, 

samozřejmě také příchod nové hospodářské krize. 
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4 NÁVRHY NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI 

V OKRESE BLANSKO 

V této kapitole diplomové práce jsou uvedeny návrhy, které by měly pozitivně 

napomoci ke snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko. Je nutné si uvědomit, že 

nezaměstnanost není problémem jen určité skupiny, jedná se ale o velmi rozsáhlý 

problém, který se týká populace nejen na regionální úrovni. Je to globální problém, 

který působí menší či větší mírou na každého z nás. Úřad práce je instituce, která se 

snaží míru nezaměstnanosti svou činností v daném okrese snižovat a napomáhá 

nezaměstnaným osobám k návratu do zaměstnání. Aby tato aktivita byla co 

nejefektivnější, je nutná spolupráce i ostatních subjektů vyskytujících se na trhu práce – 

spolupráce se zaměstnavateli a investory, školami, městskými úřady i se samotnými 

nezaměstnanými osobami.  

4.1 Průmyslové zóny okresu Blansko 

Jedním z možných způsobů, jak vylepšit situaci s nezaměstnaností v okrese 

Blansko je podpora prodeje nebo pronájmu pozemků průmyslových zón a areálů, které 

se zde nacházejí. Okres Blansko nabízí jak volné průmyslové zóny, tak i nevyužité 

areály a objekty, které jsou vhodné jak pro průmyslovou výrobu tak i poskytování 

služeb. Jedná se zejména o: 

Průmyslová zóna Vojánky – Průmyslová zóna Vojánky se nachází v severní 

části města Blanska mezi Dolní Lhotou, Horní Lhotou a Ráječkem. Její celková plocha 

je 13,4 ha (134 tis. m
2
), pro budoucí investory je k dispozici 1,4 ha, zbylá plocha je již 

zastavěna. Mezi největší investory, kteří zde působí, se řadí BLATA, s.r.o., ATONA, 

s.r.o., ČeMeBo, s.r.o. Zóna je lemována ze západní strany komunikací II/374, která je 

hlavním tahem do Blanska ze směru od Černé Hory, Letovic a Boskovic, ve vzdálenosti 

1,5 km se nachází železniční zastávka, kde zastavují vlaky v rámci IDS JMK. 

Vzdálenost do Brna je 19 km, na mezinárodní letiště Brno Tuřany je to 25 km. 

Průmyslová zóna je plnohodnotně napojena na veškeré inženýrské sítě – vodovody, 
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dešťová kanalizace, splašková kanalizace, STL plynovod, trafostanice, kabelové vedení, 

jsou zde provedeny také terénní a sadové úpravy (BLANSKO, 2013).  

Jelikož je většina volných ploch již prodaná a na prodej jich zbývá pouze 10 %, 

na podporu prodeje zbývajících ploch navrhuji: 

 Prezentaci průmyslové zóny v rámci mezinárodních zahraničních 

veletrhů EXPO REAL a MIPIN 

 Prezentaci průmyslové zóny na mezinárodním veletrhu investičních 

příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech – URBIS INVEST 

 Vytvoření plánu studie pro rozšíření stávající průmyslové zóny směrem 

na Dolní Lhotu, kde je vhodný prostor o rozloze 10 ha 

Průmyslová zóna – Újezd u Černé Hory – tato průmyslový zóna leží 2 km 

severně po silnici III. třídy u vesnice Újezd u Černé Hory. Její celková plocha je 1,9 ha 

(19 000 m
2
) a nachází se na ní jedna budova, která je v dobrém technickém stavu, 

hodící se pro menší dílnu, výrobnu či sklad a železo betonový skelet budovy hodící se 

také pro lehkou výrobu či sklad. V její bezprostřední blízkosti se nachází firma SEDMA 

systém, s.r.o. a JZD. Přímo u areálu je zastávka IDS JMK, který zajišťuje pravidelnou 

autobusovou dopravu. Tato průmyslová zóna se nachází 20 km severně od Brna, pouhé 

2 km od silnice I/43 a 30 km od mezinárodního letiště Tuřany (BROWNFIELDY-JMK, 

2011). 

Jelikož se jedná o parcely určené pro malou či střední firmu, navrhuji jejím 

vlastníkům pro co nejrychlejší prodej: 

 Inzerci prostřednictvím lokálního tisku (např. Blanenský deník, Zrcadlo 

Blanenska a Boskovicka, atd.), reklamu v místním rádiu (Krokodýl, 

Kisshady, Petrov) 

 Prezentaci průmyslové zóny v rámci mezinárodních zahraničních 

veletrhů EXPO REAL a MIPIN 

 Prezentaci průmyslové zóny na mezinárodním veletrhu investičních 

příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech – URBIS INVEST 
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Průmyslová zóna bývalé JMD závody – zóna leží v jihozápadní části Rájce 

Jestřebí, v areálu bývalých Jihomoravských dřevařských závodů, o celkové ploše 8,03 

ha (80 300 m
2
). Celá západní strana areálu je lemována železniční tratí. V areálu se 

nachází několik objektů, některé jsou ve zchátralém stavu a je nutná jejich demolice, 

některá místa areálu jsou zarostlá křovím a dalšími náletovými dřevinami. Jelikož se 

jedná o rozlehlý areál s množstvím budov, je vhodný pro velké výrobny či skladovací 

plochy. Je zde velice dobrá dopravní dostupnost, areál je spojen s železniční tratí, 

mezinárodní letiště Tuřany je vzdáleno 37 km a silnice II/377 směrem na město Blansko 

je dostupná přímo z areálu. 

Pro co nejrychlejší prodej nebo pronájem areálu, navrhuji vlastníkovi: 

 Prezentaci průmyslové zóny v rámci mezinárodních zahraničních 

veletrhů EXPO REAL a MIPIN 

 Prezentaci průmyslové zóny na mezinárodním veletrhu investičních 

příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech – URBIS INVEST 

 Zkultivování – demolice zchátralých budov, vykácení náletových dřevin 

V případě využití všech tří zmíněných zón by se vytvořilo nejméně 700 nových 

pracovních pozic. Kolik by tomu bylo přesně, záleží na konkrétních zrealizovaných 

podnikatelských záměrech. 

4.2 Investiční akce obcí a měst v okrese Blansko 

V této kapitole budou uvedeny investiční akce, které by dle mého názoru bylo 

dobré uskutečnit. Provedení daných investičních akcí vytvoří jak dodatečná pracovní 

místa, tak i stálá. I dočasné pracovní místo může dlouhodobě nezaměstnané výrazně 

motivovat k hledání zaměstnání.  Z toho důvodu udávám i investice, které nevytvoří 

žádné pracovní místo, neboť zlepšují životní úroveň obyvatelstva okresu a mohou 

nalákat potenciální investory. Informace pro tuto kapitolu byly získány z plánů 

investičních akcí měst a obcí, dále jsem také použil vlastní zkušenosti a postřehy, neboť 

v tomto okrese bydlím. 
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Oprava silnice II/374 vedoucí Blanskem 

Jelikož je vozovka vedoucí dopravně nejvytíženější ulicí města Blanska ve velmi 

špatném technickém stavu, investice zahrnuje kompletní výměnu podloží a asfaltového 

povrchu vozovky, dále také osázení krajnic zelení. Stavba je členěna na 4 části o 

celkové délce 2,3 km. Akce bude technicky a logisticky dosti náročná, neboť se jedná o 

hlavní silniční tepnu v Blansku a stavbou bude ovlivněna na několik měsíců doprava po 

celém městě. Pro jednodušší zvládnutí dopravní situace bude lepší stavbu začít po 

zimních měsících. Také z technologických důvodů je nutné opravy provádět za teplot 

neklesajících pod bod mrazu. Navrhuji, aby se při financování využily také zdroje 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Náklady na celý projekt jsou odhadovány na 

76 mil. Kč.  Navrhuji zastupitelům Blanska co nejrychlejší vybrání zhotovitelů, aby 

stavba mohla začít v co nejkratší době. Předpokládám, že se na této investici bude 

podílet 35 dělníků. 

Rekonstrukce mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka 

Most je ve špatném technickém stavu a jeho rekonstrukce je neodkladná. Bude 

zde položena nová vozovka, vybudovány nové chodníky, hydroizolace, zábradlí, sanace 

konstrukce mostu a nový betonový věnec. Projekt na tuto stavbu je již hotov a měla by 

začít celková stavba. Na projekt je vyčleněno 5,2 mil. Kč. Navrhuji městu stavbu 

provést v co nejkratší době, neboť se přes tento most dostávají lidé na plavecký a 

hokejový stadion a do dalších sportovních objektů, které jsou velmi oblíbené. 

Předpokládám, že se do rekonstrukce zapojí 12 pracovníků. 

Oprava střechy radnice v Černé Hoře 

Předpokládané náklady na opravu střechy jsou stanoveny na 1,5 mil. Kč. 

V současné době probíhá výběrové řízení, díky kterému by měl být vybrán zhotovitel, 

který práci provede. Samotná oprava je stanovena na rok 2015. Navrhuji radnici, aby 

vybrala místního řemeslníka, i za cenu vyšších nákladů, nikoli někoho z jiného okresu, 

z důvodu podpory místních podnikatelů. Jelikož je v místní radnici umístěna matrika, 

která je hojně využívána, navrhuji, aby její chod nebyl příliš dlouho omezen, či 

zastaven. Bylo by vhodné ujednat s budoucím zhotovitelem smluvní pokutu pro případ, 
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že se doba dokončení nedodrží. Toto ustanovení by mělo dobu opravy snížit na 

minimum. Předpokládám, že se do oprav střechy zapojí minimálně 5 dělníků.  

Oprava vozovky silnice II/377 a kanalizace - Brťov - Jeneč 

Pro obec Brťov - Jeneč je tato stavební akce jedna z nejdůležitějších, neboť 

zmíněná silnice II/377 je hlavní spojnice měst Blansko a Tišnov a denně po ní projede 

mnoho automobilů. V dnešní době má katastrofální stav a je nutná její oprava. 

Souběžně s touto opravou se počítá s výměnou kanalizace a chodníků. Předpokládané 

náklady na celou akci jsou vyčísleny na 7,93 mil. Kč. Na financování se bude podílet 

obec samotná i stát, navrhuji také požádat o dotace z EU. Jelikož je v současné době 

stavba pouze naplánovaná, navrhuji co nejrychleji vyhotovit projekt, vyřídit všechna 

potřebná povolení a začít se stavbou v 2Q. Na stavbu bude vytvořeno 25 pracovních 

míst. 

Rekonstrukce a rozšíření obecní hospody a přilehlé budovy - Brťov  - Jeneč 

Pro tuto obec by se jednalo o jednu z největších stavebních akcí posledních let. 

Navrhuji zcela zrekonstruovat taneční sál (výměna oken, zateplení, oprava parket), 

zrekonstruovat a zvětšit hospodu (nové vybavení, okna, vzduchotechnika, vytápění, 

kuchyň, atd.), zrekonstruovat přilehlou budovu a z té postavit knihovnu s posilovnou a 

dále zkulturnit přilehlý dvůr. V současné době je vytvořen pouze papírový model. 

Navrhuji požádat o evropské dotace a zároveň apeluji na správnost a kompletnost 

vytvoření plánů a dokumentace, dále navrhuji začít vyřizovat stavební povolení a další 

administrativní záležitosti. Zahájení stavby je plánováno na rok 2016. Předpokládané 

náklady na celou investici jsou odhadovány na 10,5 mil. Kč. Na tuto akci by bylo 

potřeba vytvořit 30 pracovních míst. Realizací této investice by vytvořila minimálně 3 

nová stálá pracovní místa.  

Penzion s restaurací v areálu zámku Lysice 

Stavba penzionu s restaurací v areálu zámku Lysice je naplánovaná na rok 2016. 

Předběžné studie a projekt jsou vytvořeny a počítají s předpokládanými náklady na 

stavbu 25 mil. Kč. V současnosti však není ještě jasné, zda městys dosáhne na dotace 

z Evropských fondů a zda kvůli tomu bude možno stavbu realizovat. Jsem přesvědčen, 
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že vytvoření penzionu tohoto typu by bylo správným krokem a že by si našel svoji 

klientelu. Do stavby by se zapojilo 40 pracovníků a stavbou by bylo vytvořeno 20 

stálých pracovních míst. 

Energetické úpravy škol Salmova, Erbenova a Dvorská v Blansku 

Jedná se o rekonstrukci kotelny v budově ZŠ Salmova a o zateplení budov 

základních škol Erbenova a Dvorská. Tímto budou ušetřeny značné sumy za vytápění 

škol a tyto prostředky mohou být využity jiným způsobem. Projekt a plány na tyto 

opravy jsou vytvořeny a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 

Celkové odhadované náklady jsou 49 mil. Kč, z toho město Blansko obdrží dotace 

z OPŽP (Operační program životního prostředí) ve výši 38 mil. Kč. Realizaci stavby 

navrhuji provést v roce 2015 během letních měsíců, kdy budou žáci na prázdninách a 

stavební práce neohrozí výuku a jejich bezpečnost. Jelikož na práce budou k dispozici 

pouze dva měsíce, bude do nich zapojeno 40 pracovníků. 

Boskovice - Doubravy – vodovod 

Předmětem této investiční akce je výstavba vodovodu v délce 1,69 km, 

vodojemu o objemu 400 m
3
 a rekonstrukce stávajícího vodojemu Hřbitov v Boskovicích 

a dále prodloužení odpadního potrubí v délce 676 m. Stavba by měla probíhat v roce 

2015 a náklady na ni jsou vyměřeny ve výši 14,5 mil Kč. Jelikož se jedná o vysokou 

částku, navrhuji požádat o dotaci z evropských strukturálních fondů, dále bych 

doporučil kvalitní a pečlivé zpracování samotné stavby i celého projektu a 

dokumentace, neboť případné nedostatky by tuto dotaci mohly ohrozit a mohlo by dojít 

k situaci, že by se tyto dotace musely vracet. Na vybudování vodovodu a vodojemu 

odhaduji 23 pracovníků. 

Boskovice – Mladkov – ČOV 

Předpokládané náklady na tuto stavbu jsou ve výši 32,8 mil. Kč. Jelikož se 

v tomto případě jedná o velmi finančně náročnou investici, doporučují do financování 

zapojit i Evropské strukturální fondy. Doporučil bych zde obci apelovat na pečlivost a 

správnosti celkové dokumentace a celého projektu, aby se eliminovalo riziko krácení 

nebo odejmutí dotace. Investice obsahuje stavbu vodovodu, čistírny odpadních vod, 
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stavbu silnic a dalších zařízení. Stavba je v současnosti ve stádiu plánování. Navrhoval 

bych v co nejkratší době plány dokončit a začít s výběrovým řízením. Dle mého odhadu 

bude na stavbě pracovat 40 dělníků a vytvoří se tím 2 stálá pracovní místa. 

Přírodní mateřská školka – Knínice u Boskovic 

Jedná se o projekt výstavby mateřské školky v městyse Knínice u Boskovic. 

V této obci je palčivý nedostatek volných míst pro děti ve stávající mateřské školce. 

Proto je vytvořen projekt na stavbu lesní integrované mateřské školky, která bude 

zaměřena na trávení volného času v co nejdelší možné míře na zahradě, bez ohledu na 

momentální roční období. Prostředí zahrady bude navrženo tak aby pozitivně 

ovlivňovalo postoj dětí k životnímu prostředí, jejich tvořivosti a utvářelo jejich 

osobnost. Rozpočet na tuto stavbu je stanoven ve výši 1,225 mil. Kč. V současné době 

je hotov plán a všechny dokumenty. Navrhuji, aby byla v co nejkratší době vybrána 

firma, která tuto stavbu provede a aby stavba započala v 1Q roku 2015. Dle mého 

odhadu bude na stavbu potřeba 15 dělníku a touto stavbou bude vytvořeno minimálně 5 

nových stálých pracovních míst. 

Cyklostezka Drnovice – Lysice 

Náklady na cyklostezku, která bude mít délku 2 km a bude spojovat Drnovice 

s Lysicemi, jsou vyčísleny na 4,15 mil. Kč. Realizace této stavby je naplánována na 

příští rok. Cyklostezka povede podél silnice II/376, což je dosti vytížený silniční tah, a 

proto navrhuji co nejrychlejší realizaci této stavby, neboť po této cestě jezdí velké 

množství cyklistů a ohrožují tím své zdraví i zdraví okolních řidičů. Dle mého odhadu 

bude na realizaci této stavby potřeba10 dělníků. 

Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém – Letovice 

Předmětem této investiční akce je realizace protipovodňového opatření formou 

dodávky varovného a vyrozumívajícího systému a lokálního výstražného systému. 

Jelikož za Letovicemi leží přehrada Křetínka, je toto opaření na místě. Realizací tohoto 

projektu dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové 

ochrany. Rozpočet je stanoven na 8,252 mil. Kč. Navrhuji tuto investiční akci realizovat 

prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. K tomu je nutné urychleně 
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podat žádost o dotaci a připravit všechnu potřebnou dokumentaci a poté okamžitě začít 

s realizací. Předpokládám, že by se tato investice mohla provést v druhém pololetí roku 

2015 a budou do ní zapojení 3 pracovníci. 

Chráněné bydlení pro zdravotně postižené – Olešnice 

Jedná se o stavbu vícepodlažní bezbariérové budovy, která bude sloužit pro 

zdravotně postižené osoby z regionu. Budova bude tvořena osmi samostatnými 

bytovými jednopokojovými jednotkami, dále velkou společnou klubovnou a zázemím 

pro sociální a lékařskou péči. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny také plochy pro 

sociální služby, bude vybudována meditační zahrada s mnoha stromy, zelení, lavičkami 

a altánem. Celkové náklady jsou odhadovány na 18,1 mil. Kč. Odhaduji, že na tuto 

stavbu bude potřeba vytvořit 20 pracovních míst a vznikne 10 stálých nových 

pracovních pozic.  

V následující tabulce je uvedeno shrnutí všech investičních akcí. Podle mého 

názoru, bude k jejich realizaci potřeba 307 pracovních pozic, z čehož bude 40 

pracovních míst vytvořeno na trvalo. Investiční akce jsou v tabulce seřazeny sestupně 

dle jejich naléhavosti na uskutečnění. 
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Tabulka 9: Souhrn investičních akcí, seřazené sestupně dle naléhavosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název akce Město/Obec 

Vznik 

míst na 

realizaci 

akce 

Vznik 

trvalých 

míst 

Náklady [Kč] 

Oprava silnice II/374 vedoucí 

Blanskem 
Blansko 35          76 000 000 Kč  

Rekonstrukce mostu na Sportovní 

ostrov Ludvíka Daňka 
Blansko 12            5 200 000 Kč  

Energetické úpravy škol Salmova, 

Erbenova a Dvorská 
Blansko 49          40 000 000 Kč  

Chráněné bydlení pro zdravotně 

postižené – Olešnice 
Letovice 20 10        18 100 000 Kč  

Přírodní mateřská školka – Knínice 

u Boskovic 
Knínice u Boskovic 15 5          1 225 000 Kč  

Boskovice - Doubravy – vodovod Boskovice 23          14 500 000 Kč  

Boskovice – Mladkov – ČOV Mladkov 40 2        32 800 000 Kč  

Penzion s restaurací v areálu zámku 

Lysice 
Lysice 40 20        25 000 000 Kč  

Lokální výstražný a varovný 

protipovodňový systém – Letovice 
Letovice 3            8 252 000 Kč  

Oprava střechy radnice v Černé 

Hoře 
Černá Hora 5          15 000 000 Kč  

Rekonstrukce a rozšíření obecní 

hospody a přilehlé budovy - Brťov 

Jeneč 

Brťov Jeneč 30 3        10 500 000 Kč  

Oprava vozovky silnice II/377 a 

kanalizace - Brťov Jeneč 
Brťov Jeneč 25            7 930 000 Kč  

Cyklostezka Drnovice – Lysice Drnovice 10            4 150 000 Kč  

Celkem   307 40   258 657 000 Kč  

 

4.3 Návrh na snížení nezaměstnanosti rizikových skupin 

V této kapitole navrhnu opatření, která by měla přispět ke zvýšení zaměstnanosti 

u rizikových skupin. Jako podklady mi sloužily výsledky z analytické části. 

4.3.1 Návrh na snížení nezaměstnanosti absolventů škol a mladistvých 

Absolventi, kteří dokončí studia, se dostávají do těžké situace, neboť jejich 

uplatnění na trhu práce je často zdlouhavý a náročný proces; zapojuje se do něho svými 

nástroji aktivní politika zaměstnanosti. Většina těchto absolventů nedisponuje žádnou 

praxí a pracovními návyky, což je považováno, ze strany zaměstnavatelů za největší 

problém. Zaměstnavatelé by si avšak měli uvědomit, že absolventi mohou nabídnout 

aktuální vzdělání, dobré jazykové vybavení, dobré znalosti informačních technologií a 
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moderní názory. Většině zaměstnavatelů to nestačí a nastává otázka, jak získat praxi, 

která je v dnešní době tolik ceněná. 

K 31. 12. 2014 evidovalo Kontaktní pracoviště Blansko 8,5 % uchazečů o 

zaměstnání z řad absolventů. Při bližším zkoumání také vyplynulo, že mezi těmito 

absolventy největší podíl zabírali středoškolsky vzdělaní absolventi. Vysokoškoláci 

nedosahují tak vysokého podílu jako středoškolsky vzdělaní uchazeči. Je to způsobeno 

tím, že v dnešní době velké množství z nich absolvovalo brigády nebo zahraniční stáže 

sponzorované Evropskou unii a také tím, že na trhu práce jsou pro zaměstnavatele tito 

uchazeči více perspektivní. V mnoha případech se vysokoškolsky vzdělaní absolventi 

hlásí na pozice, které jsou určeny středoškolsky vzdělaným lidem a z výše uvedených 

důvodů jsou upřednostňování. 

Navrhuji, aby se studenti středních a vysokých škol aktivně zapojili do hledání 

praxe, již během jejich studia. Pro tento účel je zřízen projekt Stáže pro mladé zájemce 

o zaměstnání 2, který je financován z Fondu dalšího vzdělání. Domnívám se, že většina 

studentů, kterých se tento projekt týká, o něm nemá vědomí, a proto navrhuji 

Kontaktnímu pracovišti Blansko a školám samotným zvýšenou aktivitu v propagaci 

zmíněného projektu. Tohoto projektu se mohou zúčastnit žáci posledního ročníku 

středních škol a studenti posledních dvou semestrů vysokých a vyšších odborných škol. 

Kapacita je 2 200 studentů. Studenti absolvováním tohoto projektu získají nejen 

odbornou praxi a okusí pracovních návyků, ale i navážou cenné, nové kontakty, které 

mohou později zúročit. Délka trvání závisí na konkrétní dohodě mezi stážistou a 

poskytovatelem stáže, jelikož se na tyto stáže dochází ve volném čase stážisty, je nutné 

zvolení její délky si dobře promyslet. Délku stáže si lze vybrat v rozmezí od jednoho 

měsíce do čtyř měsíců. Po absolvování stáže dostane její poskytovatel částečnou 

náhradu mzdy stážisty a jeho mentora. Sám stážista dostane hodinovou mzdu 60 Kč.  

Součástí stáže je také absolvování e-learningového kurzu, který je zaměřen na rozvoj 

měkkých dovedností a individuálního poradenství, které by mělo pomoci se uchazečům 

lépe orientovat na trhu práce (STAZEPROMLADE, 2014). 

Je nutné zmínit, že tento projekt není přímo určen pro absolventy, ale má na ně 

přímé důsledky. Tím, že úřad práce motivuje zaměstnavatele, aby se do tohoto projektu 

zapojili, mohou si zaměstnavatelé jednoduchým způsobem vyzkoušet a vytipovat své 
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možné budoucí zaměstnance. Jsem přesvědčen, že v mnoha případech zjistí, že i 

absolventi, bez dřívější praxe a pracovních návyků, mohou být plnohodnotnými a 

perspektivními zaměstnanci.  

Pro snížení nezaměstnanosti mezi absolventy dále navrhuji: 

 Aby se tuzemské firmy inspirovaly zahraničními modely trainee 

programů, díky kterým si zaměstnavatelé vybírají a zároveň vychovávají 

svoje budoucí zaměstnance. Tyto programy většinou probíhají v délce    

6 až 18 měsíců, během kterých  uchazeč získá odbornou přípravu pro 

řešení obtížnějších úkolů. V praxi je běžné, že po úspěšném absolvování 

těchto programů absolventi u zaměstnavatele zůstanou a je jim nabídnuta 

vedoucí pozice.  

 Vycestování do zahraničí již na středních školách, za účelem aktivního 

studia na zahraniční škole, kde by studenti nasáli zahraniční kulturu, 

trendy a v neposlední řadě by si výrazně zlepšili svoje jazykové 

schopnosti. V současnosti je ve větší míře rozšířeno vycestovat během 

studia na vysokých školách a střední školy jsou v tomto dle mého názoru 

neprávem opomíjeny.  

 Odborné přednášky zaměstnanců úřadů práce na středních i na vysokých 

školách na témata týkající se aktuální situace na trhu práce. Domnívám 

se, že mnoho středoškoláků i vysokoškoláků žije v domněnce, že jejich 

školu úspěšně dokončí a nalezení zaměstnání nebude vůbec žádný 

problém. Tímto by získali aktuální informace a mohlo by je to motivovat 

v hledání různých praxí nebo brigád, které se při následném výběrovém 

řízení také zmiňují a mohou při rozhodování zaměstnavatele, zda 

uchazeče přijmou nebo ne, mít značnou váhu. 

4.3.2 Návrh na snížení nezaměstnanosti osob starších 50 let 

Popis této rizikové skupiny je téměř opačný, jak tomu bylo u absolventů a 

mladistvých. Lidé starší 50 let mají ve většině případů mnoho pracovních i životních 

zkušeností, mají zažité pracovní návyky a vědí, jak to na trhu práce chodí. Ale i tak 

nejsou ze strany zaměstnavatelů na trhu práce příliš vyhledávanou skupinou. Důvod, 



74 

 

proč je tomu tak je ten, že jim ve většině případů chybí dobré jazykové schopnosti a 

počítačová gramotnost. Mimo to se pro zaměstnavatele jeví jako méně tvární, schopni 

se učit novým věcem a do budoucna neperspektivní.  

Z provedené analýzy okresu Blansko vzešel výsledek, že lidé starší 50 let, jsou 

nejpočetnější věkovou skupinou. K 31. 12. 2013 bylo evidováno 1 508 osob starší 50 

let, což byl podíl 26,8 %. Dle mého názoru se jedná o velký problém, protože při 

současném stárnutí populace se toto číslo bude zvyšovat a úřad práce by se měl zaměřit 

na řešení této situace. 

Pro snížení nezaměstnanosti osob starších 50 let v okrese Blansko navrhuji:  

 Speciální rekvalifikační kurzy právě pro tuto věkovou skupinu, které by 

měly za hlavní cíl zvýšení jazykových schopností a práce s informačními 

technologiemi. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že někteří starší 

lidé berou počítače jako jejich nepřítele, se kterým nemohou vyjít. Proto 

je jim nutné vysvětlit, že jejich ovládání jim ušetří a urychlí práci a také, 

že se jejich ovládání v dnešní době vyžaduje prakticky na každé pracovní 

pozici. Důležité je také zmínit internet a hledání na něm; kurzy by měly 

být zaměřeny i na tuto oblast a mělo by se v nich objevit, jak účinně na 

internetu hledat informace, které by mohly napomoci uchazečům najít 

zaměstnání nebo se hlásit do různých kurzů a školení. To stejné platí u 

jazykové vybavenosti, dle mého názoru by těmto lidem stačila jejich 

základní znalost. 

 Zavedení vysokých daňových úlev pro zaměstnavatele, kteří zaměstnají 

uchazeče starší 50 let alespoň na zkrácený úvazek. Podobný model 

funguje například v Rakousku, kde starší lidé jsou běžně zaměstnání na 

zkrácený úvazek. Tento model má dvě výhody, starší lidé mají 

zaměstnání, odvádějí práci, na kterou stačí a zároveň se uvolňuje místo 

pro mladé zaměstnance, kteří postupně nahrazují právě tyto starší kolegy 

a ti je zároveň mohou zaučit, tím získají zkušenosti a rychleji se začlení 

do pracovního procesu. Dle mého názoru je tato možnost výborným 

způsobem jak zároveň snížit počty nezaměstnaných absolventů. 
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4.3.3 Návrh na snížení nezaměstnanosti zdravotně postižených osob 

Ke konci roku 2013 byl na Blanensku podíl zdravotně postižených uchazečů o 

zaměstnání vůči celkové nezaměstnanosti 15,2 %. Tento výsledek značí, že tito lidé jsou 

rizikovou skupinou také proto, že zaměstnavatelé nepřijímají OZP do svých podniků, 

nejen kvůli jejich zdravotnímu hendikepu a kvůli nutné úpravě pracoviště, ale také kvůli 

tomu, že raději upřednostní uchazeče bez zdravotního postižení. Zaměstnavatelé by si 

však měli uvědomit, že zaměstnání zdravotně postižených osob s sebou nese mnoho 

výhod:  

 Dle zákona č, 586/1992 Sb. O daních z příjmu, zaměstnavatel 

zaměstnáním osob se zdravotním postižením získává slevu. Za každou 

tuto osobu získá slevu na dani z příjmu ve výši 18 000 Kč a za každého 

zaměstnance s těžkým zdravotním postižením získá slevu 60 000 Kč. 

 Zaměstnavatel může získat od úřadů práce příspěvek na vytvoření 

chráněného pracovního místa. 

 Zaměstnavatel může také od úřadu práce získat příspěvek na podporu 

zaměstnávání zdravotně postižených osob a příspěvek na zapracování 

těchto osob. 

Pro podporu snížení nezaměstnanosti zdravotně postižených osob navrhuji: 

 Zvýšenou aktivitu úřadu práce v propagaci výhod plynoucích ze 

zaměstnání těchto osob. Je zde nutné zdůraznit, že firmám, které 

zaměstnávají OZP, se zvyšuje společenská prestiž v očích jejich okolí. 

 Firmy by měly zvážit, zda nové sedavé pozice, které nejsou příliš fyzicky 

náročné (např. administrativa, atd.), by nemohly být obsazeny zdravotně 

postiženými. 

 Jiný způsob uplatňování slevy na dani. Jelikož se doposud sleva 

uplatňuje u právnických osob, které dosáhly zisku. A tím, že velké 

množství firem zisku, ať už vývojem jejich hospodářství nebo záměrně 

zisku nedosahují, proto tuto slevu nevyužijí. Z toho důvodu navrhuji 

slevu uplatňovat jako úlevu z měsíční platby sociálního pojištění, tím by 
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zaměstnavatel slevu opravdu využil a mohlo by ho to motivovat 

v zaměstnání více zdravotně postižených osob. 

 Nejúčinnějším nástrojem je vytvoření chráněných míst. Tím se zdravotně 

postižení uchazeči o zaměstnání zařadí do pracovního procesu. Proto 

doporučuji úřadů práce navýšit počet chráněných pracovních míst.  

4.3.4 Návrh na snížení nezaměstnanosti osob dlouhodobě nezaměstnaných 

Dlouhodobě nezaměstnaní lidé představují pro Kontaktní pracoviště Blansko 

opravdový a závažný problém. K 31. 12. 2013 byl jejich podíl na celkové 

nezaměstnanosti 38,4 %. U této rizikové skupiny je zaznamenán rostoucí podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných osob vůči celkové nezaměstnanosti. Tito lidé, kteří jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní, se již potýkají s velkým nezájmem nastoupit do zaměstnání a 

převzít na sebe určitou zodpovědnost a povinnosti.  

Jelikož členy této skupiny jsou i spoluobčané jiných národností nebo méně 

přizpůsobiví lidé, navrhoval bych zavedení individuálních schůzek, kde by se těmto 

lidem systematicky vysvětlovaly zavedené návyky a zvyky, které jsou v České 

republice, neboť jsem přesvědčen, že převážně méně přizpůsobiví občané záměrně 

využívají sociálního systému. Dále bych pro tuto skupinu navrhoval zvýšení pokut a 

zkrácení vyplácených dávek, pokud by opravdu aktivně nevyhledávali práci. 

Pro snížení nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných dále navrhuji: 

 Začlenit uchazeče starší 45 let a evidované na kontaktním pracovišti déle 

jak 5 měsíců do projektu 45 plus v Jihomoravském kraji. I když tento 

projekt není přímo určen pro osoby, které jsou na úřadu práce evidovány 

déle než 12 měsíců, jsem přesvědčen, že tento projekt má výrazný vliv na 

zastavení rostoucího počtu členů této skupiny. A to tím, že cílí na 

uchazeče, kteří by se do této rizikové skupiny mohli za krátkou dobu 

dostat. V rámci tohoto projektu bude klientům nabídnut komplexní 

program – osvědčené nástroje APZ, inovativní a nové přístupy, 

poradenský program, individuální poradenství s psychologem, 

rekvalifikační kurzy, zprostředkování vhodného zaměstnání s, i bez 

mzdového příspěvku (45PLUSJMK, 2014). 
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 Navrhuji spolupráci obcí a kontaktního pracoviště na vytipování 

dlouhodobě nezaměstnaných osob, které by se mohly podílet na VPP. 

Tím, že by se tito lidé začlenili alespoň částečným úvazkem do 

pracovního procesu, by se mohlo snížit riziko sociálního odloučení a 

mohla by se nastartovat jejich motivace najít si stálou práci, byť 

podobného rázu.  

4.3.5 Návrh na snížení nezaměstnanosti osob bez kvalifikace 

Další z rizikových skupin, které je potřeba zmínit jsou lidé bez kvalifikace nebo 

pouze se základním vzděláním. Ke konci roku 2013 byl jejich podíl v okrese Blansko na 

celkové nezaměstnanosti 17,7 %. U těchto lidí se k minimálnímu vzdělání také přidávají 

další faktory, jako jsou například špatné sociální vazby, averze vůči práci či zdravotní 

problémy. 

Pro snížení nezaměstnanosti u této skupiny navrhuji: 

 Vytvoření kvalifikačních kurzů vhodných pro tuto skupinu uchazečů, 

neboť si myslím, že tito lidé potřebují individuálnější přístup. Domnívám 

se, že je zapotřebí zvýšit jejich motivaci za možnými vyššími výdělky.  

 Po vzoru oblastní charity v Jihlavě, navrhuji vytvořit projekt Malá 

řemesla. Tento projekt je určen pro mladé lidi do 25 let bez vzdělání 

nebo s minimálním vzděláním. Projekt má tuto skupinu motivovat 

k hledání zaměstnání a zamezit jejich frustraci z dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Součástí je motivační kurz, rekvalifikace (zahradník, 

malíř, nábytkář, truhlář), poradenství, zprostředkování zaměstnání na 

zkoušku a kurz dluhového poradenství (JIHLAVA.CHARITA, 2013). 

4.4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti v oblasti APZ 

V této kapitole budou navrženy způsoby, jak prostřednictvím APZ snížit 

nezaměstnanost v okrese Blansko.  
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4.4.1 Veřejně prospěšné práce 

V roce 2013 bylo na veřejně prospěšné práce vynaloženo 16 283 tis. Kč, z čehož 

bylo Kontaktnímu pracovišti v Blansku poskytnuto z Evropského sociálního fondu 

12 627 tis. Kč. Díky těmto financím bylo vytvořeno 242 pracovních míst, což je za celé 

sledované období nejvyšší počet. Veřejně prospěšné práce jsou dosti vyhledávaný 

nástroj APZ, jsou totiž pro mnoho dlouhodobě nezaměstnaných lidí jedinou možností 

jak se začlenit do pracovního procesu.  

Jelikož je pro ÚP umisťování uchazečů o zaměstnání na VPP dražší než na 

SÚPM, byl bych toho názoru, že by se primárně měli tito uchazeči cílit na SÚPM. 

Doporučuji ponechat sumu financí určených pro VPP na stejné úrovni a do tohoto 

nástroje zapojit výhradně dlouhodobě nezaměstnané, u kterých již existuje riziko ztráty 

pracovních návyků a celkové motivace pracovat.  

Kontaktní pracoviště Blansko bojuje s chybějící pracovní silou, proto navrhuji 

navýšení počtu měsíců, po které může zaměstnavatel vytvořit pracovní místa VPP a to 

nejméně na 18 měsíců. Předpokládám, že by se tím ÚP snížilo administrativní zatížení. 

Předpokládám, že v roce 2014, v rámci VPP, by v okrese Blansko mohlo být nabídnuto 

245 pracovních míst. 

4.4.2 Společensky účelná pracovní místa 

Jedná se o zřízená, nebo vyčleněná pracovní místa zaměstnavatelem. 

Společensky účelná pracovní místa jsou, dle mého názoru, důležitý nástroj APZ, neboť 

některé osoby, které jsou umístěny v rámci SÚPM do zaměstnání, po ukončení 

příspěvku v tomto zaměstnání zůstávají a nevracejí se zpět na ÚP. V okrese Blansko 

bylo tímto způsobem umístěno 210 uchazečů o zaměstnání. Na SÚPM bylo celkově 

vynaloženo 8 400 tis. Kč a z toho 75 % bylo financováno z ESF. 

V následujícím roce navrhuji pokračovat ve stejném stylu čerpání financí z EU a 

navýšit o 20 % příspěvky zaměstnavatelům na vytváření SÚPM. Myslím si, že by to 

mohlo zvýšit jejich motivaci zaměstnat rizikové uchazeče o zaměstnání. Dále navrhuji, 

v rámci tohoto nástroje, zaměřit se na absolventy a tímto se je snažit začlenit do 

pracovního procesu. Myslím si, že je to dosti důležité, neboť se tímto předejde 
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zvyšování nezaměstnanosti v rizikové skupině absolventi a mladiství a také tímto 

mohou nabýt potřebnou praxi, která je tolik zmiňována s nezaměstnaností absolventů. 

Dále navrhuji zaměřit se na osoby dlouhodobě nezaměstnané. 

4.4.3 Společensky účelná pracovní místa – samostatné výdělečné činnosti 

V roce 2013 byl příspěvek na zahájení samostatně výdělečné činnosti poskytnut 

67 osobám. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst. Jelikož zájem o tento příspěvek 

je závislý mimo jiné na celkové ekonomické situaci země a vše nasvědčuje tomu, že se 

Česká republika z hospodářské krize již dostala, předpokládám, že zájem o SUPM – 

SVČ v příštím roce poroste. Tento nástroj APZ je vhodný pro uchazeče, kteří jsou 

podnikaví, chtějí se seberealizovat a nechtějí být podřízení svým nadřízeným. Dle mého 

názoru má tento nástroj velký potenciál a měl by být více podporován, neboť může 

nastat situace, že díky tomuto příspěvku začínající podnikatel rozjede své podnikání a 

časem zaměstná více zaměstnanců, čímž se bude aktivně podílet na snižování 

nezaměstnanosti. Proto navrhuji zvýšení příspěvku na SÚPM – SVČ, tím zvýšit 

motivaci u uchazečů o tento nástroj, dále poskytnout každému novému uchazeči kurz, 

který by byl zaměřen na základy podnikání. Pro zvýšení efektivnosti tohoto nástroje 

navrhuji také pečlivě prostudovat podnikatelské záměry, které uchazeči mají a tím 

zvýšit kvalitu uchazečů – toto lze přirovnat k projektům Start-up, které jsou v dnešní 

době velice populární a také si tímto způsobem vybírají své nadějné projekty. Dle mého 

názoru výdaje vzrostou o 20 %. 

4.4.4 Chráněná pracovní místa 

Chráněná pracovní místa jsou vytvářena pro zdravotně postižené osoby a do této 

kategorie spadají i chráněné pracovní dílny. Financování je prováděno pouze ze státního 

rozpočtu, ESF na tento nástroj APZ nepřispívají. V roce 2013 bylo na CHPM vyčerpáno 

150 tis. Kč. 

Problém, se kterým se tento nástroj potýká, je neochota ze strany zaměstnavatelů 

zaměstnat zdravotně postižené osoby. Dle mého názoru, má na tom podíl změna zákona 

č. 435/2004, Zákon o zaměstnanosti, která nabyla svoji platnost od 1. 12. 2012 a udává, 

že CHPM musí být obsazena po dobu 3 let. Podle mého názoru to vzbuzuje na straně 
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zaměstnavatelů obavy a raději si zaměstnání zdravotně postižené osoby rozmyslí. Proto 

navrhuji tuto dobu zkrátit zpět na 2 roky. Myslím si, že by toto opatření zvýšilo vůli 

zaměstnavatelů poskytnout zdravotně postiženým osobám pracovní příležitost. 

Předpokládám, že by toto opatření mělo za vliv zvýšení finančních výdajů o 25 %. 

4.4.5 Rekvalifikace 

Oproti roku 2012 se počet provedených rekvalifikací v roce 2013 zvýšil o 82 %, 

a celkem bylo rekvalifikováno 454 uchazečů o zaměstnání. Tím došlo oproti minulému 

roku i ke zvýšení celkových výdajů u tohoto nástroje. Je však důležité zmínit, že 

průměrná částka vynaložená na jednu rekvalifikovanou osobu byla stejná a to 10 550 

Kč. Jedná se o vysokou částku, ale díky tomu že v okrese Blansko je vysoká strukturální 

nezaměstnanost, jsou tyto výdaje opodstatněné a dovolím si říci i nezbytné.  

Pro příští rok navrhuji ponechat průměrnou vynaloženou částku na jednu 

rekvalifikovanou osobu na stejné úrovni. Zaměstnanci Kontaktního pracoviště Blansko 

konzultují s firmami v okrese jejich plány, požadavky a představy ohledně jejich 

budoucího vývoje. Podle toho ÚP vytváří a navrhuje rekvalifikace. Na konzultaci 

s pracovníky Kontaktního pracoviště Blansko mi bylo sděleno, že se potýkají 

s problémem, že společnosti nedokážou odhadnout svůj vývoj a potřeby déle než půl 

roku dopředu. Zde se podle mého názoru může vyskytnout problém, neboť ÚP se 

dohodne se zaměstnavateli a dle jejich požadavku rekvalifikuje dostatečný počet osob. 

Tyto rekvalifikace trvají určitou dobu a může se stát, že firmy o rekvalifikované 

přestanou mít zájem a nenajmou je. Toto bych navrhoval ošetřit přísnějšími smluvními 

dohodami mezi ÚP a zaměstnavateli. Předešlo by se tím zbytečnému vynakládání 

finančních prostředků za něco, o co není zájem. 

Jelikož by rekvalifikace měly odrážet aktuální poptávku po profesích v daném 

okrese, je nutné rekvalifikace cílit na ty profese, o které je opravdu zájem. Snížil bych 

počty provedených rekvalifikací u kurzů ovládání výpočetní techniky a účetnictví a 

daňová evidence a vytvořil rekvalifikace na obory, o které v dnešní době není již tak 

velký zájem, jak tomu bylo v minulosti. Při tvorbě následující tabulky jsem vycházel 

z provedených rekvalifikací v minulém roce a z poptávky na pracovních portálech. 
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V následující tabulce jsou uvedeny počty umístěných uchazečů o zaměstnání, 

kteří dle mého názoru mohou být umístění podstoupením rekvalifikace na pracovní trh 

v průběhu roku 2014. 

Tabulka 10: Navrhovaný počet provedených rekvalifikačních kurzů pro rok 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rekvalifikační kurz Počet uchazečů 

Ovládání a práce s výpočetní technikou 10 

Účetnictví, daňová evidence 25 

Svářečské kurzy 30 

Pracovník sociální péče 10 

Základy podnikání 30 

Hostinská činnost 20 

Mechanik 13 

Kuchař 15 

Seřizovač obráběcích strojů 10 

Zámečník 5 

Elektrotechnik 12 

Obkladač 7 

Pekař 5 

Kominík 7 

Stolař 10 

Řidičské oprávnění skupin C, C+E, D, profesní průkaz  90 

Celkem 299 

 

4.4.6 Ostatní nástroje 

Mezi ostatní nástroje APZ patří příspěvek na zapracování, překlenovací 

příspěvek a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Kromě 

překlenovacího příspěvku nebyly tyto prostředky použity. Myslím si, že je to způsobeno 

příliš nízkou hodnotou příspěvků, které doporučuji navýšit. Zaměřil bych se na 

překlenovací příspěvek. Může nastat situace, že vyšší využívání těchto příspěvků 

v některých případech způsobí vytvoření několika nových pracovních pozic. 

Předpokládám zvýšení výdajů o 10 %. 

4.5 Návrh APZ pro rok 2014 

V následující tabulce jsou zobrazeny skutečné finanční náklady na jednotlivé 

nástroje APZ za rok 2013 a prvního pololetí roku 2014. Dále v níže uvedené tabulce 

uvádím mé návrhy na výdaje za APZ pro druhou polovinu roku 2014.  
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Celkové finanční výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v okrese Blansko byly 

33 562 tis. Kč. Z této celkové částky bylo čerpáno 18 887 tis. Kč z fondů EU a zbylá 

částka 14 675 tis. Kč byla hrazena ze státního rozpočtu. Pokud by se zavedla mnou 

navrhovaná opatření, pro rok 2014 by bylo potřeba 35 247 tis. Kč, což je o 5 % více než 

v roce 2013. Aby bylo co nejvíce ulehčeno státnímu rozpočtu, navrhoval bych v co 

největší míře využívat operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci ESF. 

Zaměřil bych se zejména na VPP a SÚPM, kde bych se snažil z fondů EU čerpat 

nejméně 85 %. Pokud by se podařilo realizovat moje návrhy, bylo by potřeba využít ze 

státního rozpočtu pro rok 2014 na APZ v okrese Blansko 12 314 tis. Kč. 

Tabulka 11: Návrh výdajů v tis. Kč na APZ pro rok 2014 (Zdroj: Interní data Kontaktního pracoviště 

Blansko, vlastní zpracování) 

 
2013 2014 

  Celkem 1. pololetí 2. pololetí Celkem 

VPP            16 282        10 554         6 346       16 900  

SÚPM              8 400          5 000         5 080       10 080  

SVČ              3 795          2 122         2 432          4 554  

CHPM                 150             140              47             187  

Rekvalifikace              4 790          2 165         1 201          3 366  

Ostatní nástroje                 145               70              90             160  

Celkem          33 562      20 051      15 196       35 247  
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou nezaměstnanosti 

v okrese Blansko. V úvodní části jsem popsal činnost a fungování Kontaktního 

pracoviště Blansko, které zabezpečuje aktivní politiku zaměstnanosti v tomto okrese. 

Dále jsem zde popsal jeho organizační strukturu a základní pracovní náplň jednotlivých 

oddělení. 

V první části této diplomové práce jsem se věnoval, pomocí odborné literatury, 

vymezení teoretických východisek, které se týkají daného tématu a problematiky s ním 

spojené. Je zde popis trhu práce, rizikových skupin, které se vyskytují na trhu práce, 

nezaměstnanosti a státní politiky nezaměstnanosti. Druhá část je věnována detailní 

analýze nezaměstnanosti v okrese Blansko v letech 2009 až 2013. V této kapitole jsem 

se zaměřil na provedení strukturované analýzy nezaměstnanosti z několika různých 

pohledů a na podíl různých rizikových skupin nezaměstnaných osob na celkové 

nezaměstnanosti. Velká pozornost je zde také věnována analýze jednotlivých nástrojů 

aktivní politiky nezaměstnanosti, která je v okrese Blansko využívaná ke snižování 

nezaměstnanosti a umisťování nezaměstnaných osob do pracovního procesu. Na 

základě teoretických poznatků a provedené analýzy jsem sestavil SWOT analýzu 

okresu, jejíž poznatky jsem využil v návrhové části této práce. Poslední kapitola mé 

diplomové práce je tvořena návrhy a doporučeními, které by dle mého názoru, měly 

vést ke snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko. 

Jak již bylo několikrát v této práci zmíněno, nezaměstnanost je v dnešní době 

aktuálním tématem a podle jejího dosavadního vývoje se toto téma bude stále častěji 

řešit a hledat způsoby jak s ní naložit. Proto je nezbytně nutné se o tomto tématu bavit, 

řešit ho a hledat cesty, jak nezaměstnanost snižovat. Myslím si, že na základě Okunova 

zákona, by se mělo více využívat státního rozpočtu jako nástroje, který napomůže 

nezaměstnanost snižovat. 

Nejen vliv ekonomické krize má za následek rostoucí trend nezaměstnanosti 

v Evropské unii, v České republice tak i v jednotlivých okresech. K 31. 12. 2013 byl 

podíl nezaměstnaných osob k celkové nezaměstnanosti v okrese Blansko 7,6 %, avšak 



84 

 

od roku 2011, kdy byl zaznamenán výrazný pokles, má vývoj nezaměstnanosti kolísavý 

vývoj. Hodnota nezaměstnanosti v okrese Blansko v posledním sledovaném roce je pod 

celorepublikovým průměrem. Podíl 7,6 % odpovídá počtu 5 621 uchazečů o 

zaměstnání, registrovaných na Kontaktním pracovišti Blansko. Na jedno VPM tedy na 

konci roku 2013 připadalo 19 uchazečů, což je oproti roku 2012 pokles o 8 uchazečů. 

Z provedené analýzy struktury uchazečů podle pohlaví bylo zjištěno, že k 31. 12. 

2013 tvořili muži 51 % všech nezaměstnaných osob. Je to způsobeno tím, že v okrese je 

mnoho podniků, které působí v těžkém průmyslu a ve stavebnictví a tato odvětví 

zaznamenala propad tržeb a zakázek, což vyvolalo propouštění. Dle věkových skupin 

byly mezi nezaměstnanými osobami v roce 2013 nejvíce zastoupeny shodně skupina 35 

- 39 let a 20 – 24 let, které zaznamenaly 14% podíl. Nejpočetnější skupinou uchazečů o 

zaměstnání, dle dosaženého vzdělání, jsou osoby se středním odborným vzděláním, 

které tvoří 47,3% podíl na celkové nezaměstnanosti v daném okrese. 

Na základě analýzy rizikových skupin jsem zjistil, že nejpočetnější skupinou 

uchazečů o zaměstnání jsou dlouhodobě nezaměstnané osoby s podílem 38,4 % ze 

všech uchazečů. Další dosti početnou skupinou jsou osoby starší 50 let, které 

zaznamenaly podíl ve výši 26,8 %. Zdravotně postižené osoby tvoří 15,2 % ze všech 

uchazečů o zaměstnání.  

Pro snížení nezaměstnanosti byly vypracovány pro jednotlivé skupiny 

následující opatření, která by tomu měla napomoci. V rámci skupiny absolventů a 

mladistvých navrhuji aktivnější zapojení studentů středních a vysokých škol do hledání 

praxe již během jejich studií, prohlubování jazykových schopností, tím že budou 

absolvovat zahraniční výjezdy, které budou v režii jejich škol a získají tím cenné 

zkušenosti i praxi. Dále doporučuji větší propagaci projektu Stáže pro mladé zájemce o 

zaměstnání 2, v rámci kterého lze získat cennou pracovní praxi. Firmám doporučuji 

inspiraci v zahraničí ohledně trainee programů. Úřady práce by měly více podnikat 

přednášky na školách o aktuální situaci na trhu práce, aby studenti získali aktuální 

informace a mohli tak lépe směřovat svůj vývoj. Pro skupinu osob starších 50 let bych 

doporučil vytvořit speciálně pro tuto skupinu rekvalifikační kurzy, zaměřené na 

informační technologie a jazykové schopnosti. Dále navrhuji zvýšení daňových úlev pro 

zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby starší 50 let. Pro lepší uplatnění zdravotně 
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postižených nezaměstnaných osob doporučuji propagaci a výraznější aktivitu 

v informovanosti zaměstnavatelů o výhodách, které zaměstnání zdravotně postižených 

osob s sebou přináší. Dále navrhuji efektivnější uplatňování slev na dani pro 

zaměstnavatele a zvážení, zda pro sedavá zaměstnání nemohou být vybrány osoby 

zdravotně postižené, které by plnohodnotně odvedly požadovanou práci. Pro skupinu 

dlouhodobě nezaměstnaných osob navrhuji provádět individuální schůzky, kde by jim 

bylo lépe vysvětleno, proč aktivně vyhledávat práci. V případě, že by práci aktivně 

nevyhledávali, navrhuji, krácení dávek i příspěvků a zavedení pokut. Dále navrhuji 

začlenění osob, které jsou na ÚP evidování déle než 5 měsíců do projektu 45 plus 

v Jihomoravském kraji a vytipovat ve spolupráci ÚP a obcí dlouhodobě nezaměstnané 

osoby, které by se mohly podílet na VPP. Pro občany bez kvalifikace navrhuji začlenit 

je do projektu Malá řemesla, kde mohou absolvovat různé rekvalifikace a získat 

zaměstnání na zkoušku, dále vytvořit rekvalifikační kurzy přímo pro tuto skupinu, kde 

by jim byl věnován individuální servis a péče.  

Na financování nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Blansko v roce 

2014 navrhuji využít částku 35 247 tis. Kč. Z této částky navrhuji 85 % čerpat z fondů 

EU z operativního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Pro VPP doporučuji použít 

téměř stejnou částku jako v roce 2013 a to 16 900 tis. Kč a navrhuji sem umisťovat 

primárně osoby dlouhodobě nezaměstnané. Pro snížení administrativní vytíženosti 

kontaktního pracoviště Blansko navrhuji navýšení počtu měsíců, po které může 

zaměstnavatel vytvořit pracovní místa VPP a to na 18 měsíců. Příspěvek 

zaměstnavatelům na vytvoření SÚPM bych zvýšil o 20 %, v roce 2014 by bylo na tento 

nástroj použito 10 080 tis. Kč. Doporučuji zvýšit také příspěvek na zahájení samostatně 

výdělečné činnosti SÚPM, u tohoto nástroje navrhují zvýšení příspěvku z toho důvodu, 

že pokud se začínající podnikatel na trhu uchytí, je zde velký potenciál, že začne 

zaměstnávat další pracovníky a tím napomůže ke snižování nezaměstnanosti. Pro rok 

2014 u tohoto nástroje odhaduji potřebnou částku na 4 553 tis. Kč.  Pro vytvoření 

CHPM bych navrhnul zkrátit dobu, po kterou musí zaměstnavatel místo vytvořit z 3 let 

na 2 roky, touto změnou očekávám výdaje v roce 2014 ve výši 187 tis. Kč. Dle mého 

názoru jsou rekvalifikace jeden z nejdůležitějších nástrojů APZ. Myslím si, že jsou 

počty rekvalifikovaných osob příliš vysoké a navrhuji jejich snížení a efektivnější výběr 

rekvalifikačních kurzů, které přímo budou korespondovat s poptávkou na trhu práce. 
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Snížil bych počty provedených rekvalifikačních  kurzů, jako jsou ovládání výpočetní 

techniky, účetnictví a daňová evidence. Zaměřil bych se naopak na obory, které 

v dnešní době nejsou již tolik populární, jak tomu bylo v minulosti. ÚP by se měl 

zaměřit například na profese, jako jsou například svářeč, pekař, seřizovač obráběcích 

strojů, kominík, atd. V roce 2014 bych na tento nástroj APZ vyčlenil částku 3 366 tis. 

Kč. 

Pro snížení nezaměstnanosti mají velký význam také investiční akce, které by 

v okrese Blansko měly být provedeny, viz kapitola Průmyslové zóny v okrese Blansko. 

Na jejich realizaci bude dle mého odhadu potřeba 307 pracovníků a bude jimi vytvořeno 

40 stálých pracovních míst. Je nutné zmínit, že i investiční akce, které nevytvoří stálá 

pracovní místa, mají velký význam, neboť se do nich mohou zapojit lidé, kteří budou 

najati právě jen na jejich realizaci. 

Myslím si a věřím, že výše uvedená opatření by měla přispět ke snížení 

nezaměstnanosti rizikových skupin uchazečů o zaměstnání, ale i ke snížení celkové 

nezaměstnanosti v okrese Blansko. 
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Příloha 2: Struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Blansko podle dosaženého vzdělání v letech 2009 - 2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Bez vzdělání 3 1 0 1 0 

Základní vzdělání 992 934 1013 1169 1153 

Střední odborné 2661 2548 2301 2648 2915 

Střední všeobecné 147 112 146 144 167 

Střední s maturitou 1381 1256 1187 1370 1461 

Vyšší odborné 85 70 45 42 60 

Bakalářské 90 75 58 54 45 

Vysokoškolské 253 223 203 229 218 

Doktorské 9 3 12 8 6 
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