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Úvod 
 

Ve své diplom

Prostějov. Ú

Prostějov 1. Tento ú

pracovišt

 

Správní obvod Prost

Olomouckého kraje. Na východ

a okresem

z Jihom

109591 obyvatel a do 30. 6. 2006 zahrnoval 96 obcí, z nichž p

Konice, Kostelec na Hané, N

 

Centrem

vytvářen

dochází k m

neboť je zde přímé rychlíkové spojení na Brno, Vyškov, Přerov a Olomouc. 

 

Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a z funkce 

odvoláván ministrem práce a sociálních věcí ČR. Ředitel je oprávněn jednat jménem 

organizace ve všech věcech a činit jménem organizace právní úkony v rozsahu 

vymezeném předmětem činnosti organizace právními předpisy.V době nepřítomnosti 

zastupuje ředitele jím jmenovaný statutární zástupce ředitele, který má stejná práva 

a povinnosti. V příloze č.1 je uvedena organizační struktura úřadu práce a v příloze č.2 

jeho systematizace míst. V další části uvedu věcnou strukturu pracovišť Úřadu práce 

v Prostějově. 

ové práci se budu věnovat nezaměstnanosti a zaměstnanosti v okrese 

řad práce v Prostějově najdete na adrese Plumlovská č.p. 458/36, 796 01 

řad práce je řízen ředitelem a je rozdělen na dvě dislokovaná 

ě v Konici a Němčicích na Hané. 

ějov leží v samotném srdci Moravy. Rozprostírá se na jihozápadě 

ě sousedí s okresem Přerov a na severu s okresem 

Olomouc. Na jihu má společnou hranici s okresem Kroměříž ze Zlínského kraje 

 Vyškov z Jihomoravského  kraje. Na západě hraničí s okresy Blansko 

oravského kraje a Svitavy z Pardubického kraje. Správní obvod Prostějov má 

ět má statut města -

ěmčice nad Hanou, Plumlov a Prostějov. 

 

 trhu práce je město Prostějov, kde žije přes 40 % všeho obyvatelstva  a je zde 

a převážná část pracovních míst. Trh práce je poměrně uzavřený, i když 

igraci pracovních sil směrem k  okolním správním obvodům, především 

Olomouci, Vyškovu, Přerovu a Blansku, a to jak dojížděním, tak vyjížděním 

pracovníků. Přispívá k tomu také poloha města Prostějova ležícího u rychlostní 

komunikace R46 mezi Brnem a Olomoucí a v blízkosti obce Nezamyslice, kterou 

bychom mohli charakterizovat jako železniční křižovatku prostějovského regionu, 

 10



 

Odbor zprostředkování 

ná uchazečem o zaměstnání; 

vede evidenci uchazečů o zaměstnání  v databázi úřadu práce na základě žádosti 

 na úseku nároků 

 výplaty všech dávek státní sociální podpory a stanovuje postupy pro řešení  sporných 

 žádosti; 

odborně zpracovává rozhodnutí v prvním stupni správního řízení; 

Odbor zprostředkování zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- podává základní informace nezaměstnaným a zájemcům o zaměstnání, provádí 

poučení uchazeče o jeho právech a povinnostech; 

- vydává veškerá písemná potvrzení vyžáda

- 

o zprostředkování zaměstnání  a žádosti o podporu v nezaměstnanosti a zajišťuje její 

aktualizaci. Odpovídá za pořízení a správnost dat jednotlivých uchazečů o zaměstnání; 

 

Odbor státní sociální podpory 
Oddělení metodické zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- zajišťuje a poskytuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost

a

a zvlášť složitých případů; 

- rozhoduje o dávkách SSP v rámci EU a zabezpečuje jejich vyplácení; 

- rozhoduje o nároku, změně, odnětí a zamítnutí dávek státní sociální podpory; 

 

Oddělení dávkové zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- podává základní informace žadatelům o nároku na dávky SSP; 

- přijímá a zpracovává žádosti o dávky; 

- podává informace o nároku na dávky SSP v rámci EU, přijímá a zpracovává

- 

 

Odbor ekonomický a provozní 
Oddělení ekonomické zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- sestavuje rozpočet organizace a kontroluje hospodaření organizace podle rozpočtu 

včetně sledování vývoje; 

- prověřuje a zajišťuje správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje 

realizaci rozpočtových změn; 
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- vede komplexní účetnictví organizace včetně sestavování účetní závěrky a vedení 

ny v topologii počítačové sítě a jejím 

 dávek státní sociální podpory dle kontrolního plánu 

nem definované 

zajišťuje poradenství pro veřejnost v oblasti zaměstnanosti v rozsahu své kontrolní 

yto úkoly: 

e vztahu k činnosti 

řadu práce, provádí jejich výklad a aplikaci na činnost jednotlivých útvarů; 

áhá pohledávky a jiné právní nároky úřadu 

 

ním oddělením ESF PÚP na vytváření projektů v rámci 

ESF; 

účetních knih;  

 

Oddělení provozní zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- zajišťuje provoz sítě LAN, komplexní obsluhu a údržbu výpočetních systémů, řeší 

havarijní stavy a zajišťuje případné opravy a změ

připojení na síť WAN; 

- zajišťuje sehrávání dat mezi jednotlivými pracovišti ÚP, mezi jednotlivými ÚP, mezi 

ÚP a MPSV a plánuje a spouští operace, které vyžadují výhradní přístup k databázi 

(výpočet dávek a statistik); 

 

Odbor kontrolní a právní 
Oddělení kontrolní zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- vykonává kontrolní činnosti u zaměstnavatelů vyplývající z plánu kontrolních akcí 

anebo v reakci na podněty veřejnosti, jiných ÚP, MPSV apod. nebo na podněty vnitřní 

a dále kontrolu na úseku

a z podnětu veřejnosti. Kontrolní činnosti provádí v rozsahu své záko

působnosti;  

- 

působnosti; 

 

Oddělení právní zabezpečuje zejména t

- zastupuje úřad práce při řízení u soudů a jiných orgánů; 

- sleduje vydané právní předpisy a nařízení nadřízeného orgánu v

ú

- zajišťuje, eviduje a soudní cestou vym

práce; 

 

Oddělení trhu práce
Oddělení trhu práce zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- spolupracuje s Implementač
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- sleduje vývoj trhu práce a zpracovává dílčí i kompletní analýzy trhu práce a vývoje 

zaměstnanosti; 

- jedná se zaměstnavateli o vytváření nových pracovních míst; 

právním obvodu úřadu práce; 

lní zejména tyto úkoly: 

 služby EURES poskytované v plné míře Úřadem práce 

 Olomouci a pro zprostředkování zaměstnání do ciziny; 

 informace z oblasti přípravy na povolání ve státních 

informace o formách studia, 

ékařské posudkové služby 

) a n) ZoZ. 

ráce v Prostějově stojí

- navrhuje realizaci aktivní politiky zaměstnanosti ve s

 

Oddělení poradenství 
Oddělení poradenství p

- ověřuje kompletnost a správnost podkladů rekvalifikací před uzavřením dohod 

a úhradou; 

- je kontaktním místem pro

v

- zjišťuje, zpracovává a poskytuje

i soukromých vzdělávacích zařízeních. Poskytuje 

přijímacích a studijních podmínkách a profilu uplatnění absolventů vzhledem 

k požadavkům trhu práce. Průběžně získává, zpracovává a poskytuje informace o zájmu 

a naplněnosti jednotlivých vzdělávacích zařízení; 

 

Oddělení l
- zabezpečuje výkon lékařské posudkové služby v nepojistných systémech podle 

§ 8 písmen m

 

Problémy a úkoly před kterými v současnosti úřad p  

 jeden tisíc 

 325 v roce letošním. 

 

así na konci roku, lze předpokládat pouze mírný nárůst 

na počátku každého roku. 

nejvyšší počet právě v prosinci a lednu a byl jednou z příčin nárůstu 

 

Výrazně klesající nezaměstnanost, která má svůj počátek již v roce 2004, trvala  i po 

celý rok 2006. Prosincové počty uchazečů jsou každý následný rok řádově o

nižší. Zvyšuje se i rozdíl mezi počtem uchazečů v lednu a prosinci od 554 v roce 2004 

až po 1

Vzhledem k  teplému poč

sezónních pracovníků přicházejících do evidence 

V posledních letech klesl i počet uchazečů s  ukončenou SVČ, kterých se evidoval  

vždy 
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nezaměstnanosti. Další kladný vliv má jistě i nízký počet absolventů, jako jedné 

obtížněji umístitelné skupiny uchazečů, kterých je oproti konci roku 2004 pouhá 

louhodobým problémem regionu zůstává vysoký počet osob se zdravotním postižením 

 s různým zdravotním omezením. Tyto dvě skupiny 

h 27 % zaujímají uchazeči nad 50 let 

amozřejmě vzájemně  prolínají a tím dochází ke  vzniku jen velmi obtížně 

polovina. 

 

D

spolu se skupinou uchazečů

představují až 6,3 % z celkového počtu. Dalšíc

věku a  25 % je uchazečů s minimální délkou evidence nad dva roky. Tyto jednotlivé 

skupiny se s

umístitelné skupiny klientů. 
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1. Definování problémů a cíle diplomové práce 
Nezaměstnanost je jevem, který s sebou přináší negativní ekonomické a sociální 

ůsledky a patří k největším problémům tržních ekonomik. Pokud jde o samotnou 

omickým problémem vypořádat. 

 

Cílem moji diplomové práce bude zhodnotit aktuální situaci na trhu práce v okrese 

Prostějov a to jak z hlediska celkové nezaměstnanosti, tak i z hlediska jednotlivých 

skupin uchazečů o práci. V návrhové části se pokusím předložit návrhy a opatření, které 

by měli vést ke snížení nezaměstnanosti zejména se však budu zabývat rizikovými 

skupinami, do kterých patří obtížně umístitelní uchazeči o práci. Hlavním cílem bude 

snaha o vytvoření nových pracovních míst nástroji aktivní politiky zaměstnanosti tak 

i umísťování uchazečů na již vzniklá pracovní místa, které vytváří nově zakládající se 

firmy. Příliv nových investorů do této oblasti by měl zlepšit životní úroveň v okrese 

Prostějov 

d

nezaměstnanost, Česká republika představuje v mnoha ohledech velmi specifický 

případ. Nejen mezi evropskými postkomunistickými státy, ale i v rámci celého 

evropského kontinentu a také v porovnání s mimoevropskými členy. V současné době 

se nezaměstnanost pohybuje v ČR okolo 7 %. V okrese Prostějov nezaměstnanost klesla 

pod celorepublikový průměr, ale v různých mikroregionech tohoto okresu se lide 

nemohou  s tímto makroekon

 15



2. Teoretická východiska 

2.1 Trh práce 

 

Trh práce má určité znaky podobné trhu statků a služeb, avšak v určitém ohledu se od 

něho významně liší. Práce nemá stejnou povahu jako jiná zboží. Její specifičnost je dána 

tím, že ji vykonávají lidé, s nimiž je neoddělitelně spjata. Lidé se odlišují od ostatních 

výrobních faktorů, protože jsou nadáni vůlí a myšlením a mají svá práva. Díky svým 

zvláštnostem je tento trh  velice častým předmětem státních zásahů nebo východiskem 

ro politické střety. 

 
Teorie, zkoumající zvláštnosti trhu práce upozorňuje na jev, který je označován pojmem 

segmentace trhu práce. Segmentace trhu práce znamená, že neexistujíce jediný trh 

práce, ale celá řada trhů. Zásadně je třeba rozlišovat mezi primárním a sekundárním 

trhem práce a mezi interními pracovními trhy jednotlivých firem a externím trhem 

práce, který zahrnuje území celého státu. 

 

 Primární trh práce soustřeďuje lepší a výhodnější pracovní příležitost, s vyšší 

prestiží, s možností profesionálního růstu, s vyššími výdělky a větší jistotou 

zaměstnání. 

 Sekundární trh práce soustřeďuje pracovní místa s nízkou prestiží, malými 

požadavky a kvalifikaci, nízkými výdělky a značnou nejistotou zaměstnání. 

 Interní trhy práce představují pracovní příležitosti uvnitř jednotlivých firem, 

mezi nimiž dochází k rozmisťování pracovníků zpravidla bez jejich propouštění. 

p

 

Trh práce je možné definovat jako místo, kde se střetává nabídka práce (tzn. kde lidé 

nabízejí svou práci, ucházejí se o práci) a poptávka po práci (tzn. kde firmy, vláda, 

domácnosti nabízejí práci). Nástrojem sladění nabídky práce a poptávky po práci je 

cena práce – mzda. Jednou z konkrétních forem trhu práce jsou úřady práce, jinou 

formou všechny podoby inzerce poptávky po práci, tj. nabídky pracovních míst 

a nabídky práce ze strany těch, kteří práci hledají.[3]  

2.1.1 Segmentace trhu práce 
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 Na externím trhu práce se setkávají pracovníci, nabízející svoji pracovní sílu 

í volná pracovní místa. [3] 

ních příležitostí, tak či onak 

ý společenskými institucemi sloužícími k jeho regulaci. 

 Neformální trh práce je naproti tomu většinou mimo kontrolu těchto institucí 

sobí i nadále a jsou významným faktorem přezaměstnanosti. [3]  

 

třebitele, který porovnává užitek s volného času 

užitkem, který plyne z výrobků a služeb, jež nakoupí za mzdu, získanou tím, že volný 

 mzdové sazby (do bodu x v grafu č.1) nabízí 

otřebitel více práce, neboť každá další hodina práce přináší více důchodu, ze kterého 

plyne v

odpočin

k omez racovaných hodin, tedy k omezení nabídky práce. Vyšší mzdová 

saz

a volby

 

a kvalifikaci, s firmami nabízejíc

 Formální trh práce je trh oficiálních pracov

kontrolovan

(zejména daňových úřadů) a vedle aktivit řazených do tzv. šedé či dokonce 

černé ekonomiky se týká také samozásobitelství a domácích prací. [4] 

 

V transformujících ekonomikách byl trh práce nejen silně deformovaný, ale také silně 

segmentovaný. V procesu privatizace se prostor interních trhů práce značně zúžil, 

nicméně tyto trhy pů

2.1.2 Nabídka práce 

 
Nabídkou práce se míní počet pracovníků, které má ekonomika k dispozici nebo počet 

hodin odpracovaných výdělečnou činnosti v továrnách, na farmách a v jiných 

podnicích, ve vládě nebo neziskových organizacích. Nabídka práce podmiňuje jak 

bohatství společnosti, tak životní úroveň jednotlivců. 

Nabídka práce představuje volbu spo

s 

čas obětuje a nabízí více práce. Nabídka pracovních sil na trhu práce je tedy závislá na 

výši reálné mzdové sazby a na mezní újmě z práce spojené s obětováním volného času. 

 

S výší mzdové sazby se mění volba mezi užitkem, který plyne spotřebiteli z výrobků 

a služeb, a užitek z volného času. S růstem

sp

ětší užitek z výrobků a služeb. Spotřebované výrobky a služby jsou substitutem 

ku. Při vyšší mzdové sazbě (nad bodem x v grafu č.1) zpravidla dochází 

ení počtu odp

ba (za předpokladu, že se ceny služeb a výrobků nemění) zvyšuje reálné důchody 

 spotřebitele se mění ve prospěch volného času. 
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Při nižší mzdové sazbě (pozitivně skloněná křivka individuální nabídky práce převládá 

 má za následek, že při zvýšení mzdové úrovně se zájem 

 práci zvyšuje, tedy nabídka práce roste. Při vyšší mzdové sazbě (negativně skloněná 

i determinantami nabídky práce jsou: 

íra ekonomické aktivity obyvatelstva (tj. poměr mezi pracujícím obyvatelstvem 

W 

W

W- mzdová sazba 
L- množství pracovních sil 

X x 

 
Graf  č.1: Křivka nabídky práce [3] 

 

L 

tzv. substituční efekt, který

o

křivka individuální nabídky práce převládá tzv. důchodový efekt, který má za následek, 

že při vyšších mzdách si můžeme dovolit více volného času, svoje dosavadní nároky 

můžeme uspokojit při omezení pracovní nabídky, nabídka práce tedy klesá. 

 

Hlavním

- reálné mzdy (jejich současná i očekávaná úroveň, dále 

- jmění (majetek), 

- mimopracovní příjmy (včetně vládních transferů), 

- demografický vývoj (zejména počet a demografická struktura obyvatelsva), 

- m

a obyvatelstvem celkem nebo poměr mezi pracujícím obyvatelstvem v produktivním 

věku a obyvatelstvem v produktivním věku, vyjádřený v procentech) 

- úroková míra 

- společenská tradice [3] 
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2.1.3 Poptávka po práci 

 
Poptávka po práci je „odvozenou poptávkou“, která závisí lů po 

finálních statcích, které se pomocí práce vy  a které závisí na omezeních, v nichž 

nebo s nimiž firma pracuje. Jde o to, jaké je postavení firmy na trhu, jakých 

technologických postupů využívá při výrobě a také o cíle firmy. 

 

Při nákupu práce se firmy budou orientovat podle nákladů, které se nemusí vynaložit 

a podle výnosů, které jim přinese. Firma n ázející se v rovnováze a zárov ň  

maximalizující zisk z od, kdy příjem z mezního produktu 

ráce je právě roven mezním nákladům na práci. Mezní produkt práce lze definovat 

inován jako 

ezní produkt práce vynásobený mezním příjmem získaným prodejem dodatečné 

ní náklady na práci je částka, o kterou 

ala dodatečnou jednotku práce. 

áce, tedy mzdovou sazbu. 

se příjem 

u (graf č.2). 

 poptávky po práci jsou tedy: 

- cena áce charakterizovaná mzdovou sazbou, 

- poptávka po produkci vyráběné pomocí práce a cena této produkce, 

- produktivita práce (tj. celkový výstup dělený pracovními výstupy), která závisí na 

a) kvalitě vstupů práce (dána gramotností, vzděláním, odbornou průpravou 

a dovednostmi ekonomicky aktivního obyvatelstva) 

 na poptávce spotřebite

rábí,

ach e

aměstnává pracovníky až po b

p

jako dodatečný výstup jenž je výsledkem zaměstnání jedné dodatečné jednotky 

pracovní síly, přičemž všechny ostatní vstupy jsou konstantní. Podle zákona klesajících 

výnosů (klesajícího mezního produktu) přináší každá další jednotka vstupu práce menší 

a menší množství výstupu, tj. její mezní produkt klesá. Příjem z mezního produktu 

práce představuje dodatečný příjem, který firma získává zaměstnáním dodatečné 

jednotky práce, přičemž všechny ostatní vstupy zůstávají konstantní. Je def

m

jednotky výstupu. Má klesající tendenci. Mez

vzrostou celkové náklady dané firmy, aby tato firma získ

Představují cenu pr

 

Firma tedy zvyšuje či snižuje poptávku po práci až do okamžiku, kdy 

z mezního produktu práce vyrovná mzdové sazbě. Poptávka po práci je tady závislá na 

výši mzdové sazby a je určena příjmem z menšího produktu práce. Křivka poptávky po 

práci může být potom ztotožněna s křivkou příjmů z mezního produkt

 

Hlavními determinantami

pr
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b) množství a kvalitě kooperujících faktorů, 

úrovni a užitím technických a technologických znalostí. 

 

 

- ceny ostatních vstupů (kapitálu, půdy), 

- očekávané budoucí tržby,  

- disponibilní přebytečná pracovní síla. [3] 

 

 

 
 
   Graf č.2 Křivka poptávky po práci [3] 
 

2.1.4 Rovnováha na trhu práce 

 
Rovnováha na trhu práce vzniká při určité výši mzdové sazby , tzv. rovnovážné mzdě, 

při určitém množství práce. Je dána průsečíkem křivky poptávky po práci a křivky 

nabídky práce. 

P 

L 

MRP=D

MRP=D

P- příjem z mezního produktu  
práce a mzdová sazba 
L- množství pracovních sil 

 

Graf č.3 Rovnováha na trhu práce [3] 
 
 

W 

W1 

W2 

D

B C

E

S

S D 

L' L

W- mzdová sazba 
L - množství pracovních sil 

L1 
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Z hledi í trhu práce graf č.3. Vodorovná osa 

L znáz sa W mzdové sazby. Se 

ěstnat více pracovníků, proto je poptávková 

práce zobrazuje křivka S – se zvyšující se mzdou nabídka 

 je bod plné zaměstnanosti. Průsečík obou 

řivek D a S je bod E, který představuje rovnováhu na trhu práce při mzdové sazbě W1 

 množství pracovních sil L1. Rovnovážná mzda W1 je hranicí, pod níž nebudou mzdy 

klesat . 

 

Kdyby byla mzda nižší než rovnovážná mzdová sazba W1

kdy zaměstnavatelé nemohou nalézt dostatek pracovníků, aby mohli zaplnit existující 

volná pracovní místa. Tento nedostatek pracovních sil by trval tak dlouho, dokud by se 

mzdová sazba nevrátila na rovnovážnou úroveň. Zaměstnavatelé by tedy vyhnali mzdy 

až na úroveň W1 a tím by obnovili rovnováhu na trhu práce. [3] 

 
né řadou charakteristik (věk, zdravotní stav, 

zdělání, pohlaví, příslušnost k etnické skupině), které vyčleňují skupiny lidí s větším 

ění především na sekundárním trhu práce a na méně placených pracích 

s nejistou budoucností. Nezaměstnanost tak více ohrožuje určité skupiny populace, což 

potvrzuje zkušenost tém e všech průmyslově vyspělých zemí.

tyto skupiny musí být zaměřena politika zaměstnanosti. U nás k nim patří mladí lidé, 

osoby s malými dětmi, zdravotně postižení občané, starší lidé, lidé s nízký vzděláním 

a přicházející imigranti. 

 

Některé z tzv. cílových skupin potřebují také zvýšenou pomoc pracovně profesního 

a psychologického poradenství. Všeobecné tlaky dlouhodobé nezaměstnanosti mohou 

sice sdílet s ostatními neza ychologickými, sociálními 

a zdravotními následky. Důsledky ztráty práce mohou být pro některé jedince enormně 

olestivé, protože v prvé řadě nesouvisejí s jejich pracovním zařazením. 

ska mikroekonomického zobrazuje fungován

orňuje množství pracovních sil (množství práce), svislá o

snižující se mzdou může podnikatel zam

křivka D klesající. Nabídku 

pracovních sil stoupá až do bodu L', což

k

a

, vznikl by nedostatek práce, 

2.1.5 Rizikové skupiny 

Uplatnění člověka na trhu práce je podmíně

v

rizikem ztráty zaměstnání a předurčují je pro dlouhodobou nezaměstnanost. Tyto 

skupiny jsou také vystaveny riziku opakované nezaměstnanosti. Jejich příslušníci 

nacházejí uplatn

ěř z  Je zřejmé že právě na 

městnanými, ale s odlišnými ps

b
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Mladší věkové skupiny do 25 let 

Absolventi středních a vysokých škol, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou 

v konkurenci s ostatními uchazeči značně znevýhodněni. Nemají praktické zkušenosti 

a základní pracovní návyky, ale také postrádají určité pracovní kontakty, které 

usnadňují lepší orientaci na trhu práce. U nezaměstnaných absolventů vysokých škol 

vystupuje do popředí zejména ekonomické hledisko. Nedostatečný příjem jednoho 

člena rodiny tak postihuje více osob. 

í starší lidé jako horší 

„investice“ ve srovnání s mladými. To často způsobuje u znovuzaměstnaného staršího 

euspokojení a nevyužití. Jejich celková aktivity je 

efenzivní, poskytuje především „ochranu“ proti ztrátě získaného zaměstnání. Jednou 

dravotně postižení 

ě dobu 

 

Starší lidé 

Nejtíživěji prožívají ztrátu zaměstnání lidé ve věku nad 50 roků. Tyto skupiny 

pracovníků provázely pocity bezradnosti spojené se strachem, psychickou tenzí, 

nejistotou a postupnou ztrátou sebedůvěry. Spolu s pracovní rezignací se projevila 

i rezignace na společenskou aktivitu. Pro zaměstnavatele se jev

jedince přetrvávající pocity n

d

z možností pro nezaměstnaného ve starším stadiu kariéry je samostatné podnikání. Tato 

strategie může vést ke znovuzískání pocitu kontroly nad vlastním osudem. Jedním 

z řešení je i rekvalifikace.  

 

Ženy 

Nepříznivé postavení žen na trhu práce je způsobené tím, že zaměstnavatelé 

upřednostňují mužskou pracovní sílu pro její větší územní mobilitu a nezatíženost 

starostmi o domácnost. Zaměstnavatelé nevytvářejí většinou pracovní místa se 

zkrácenou pracovní dobou, ale dávají přednost vícesměnným provozům. 

 

Z

U lidí se změněnou pracovní schopností (ZTP) vystupují do popředí nejen ekonomické, 

sociální a psychické problémy, ale  zejména problém přiměřeného smyslu života, 

problém pocitu lidské důstojnosti. Vzhledem ke stále většímu důrazu na produktivitu 

práce a výkon mají tito lidé v současné společnosti čím dále menší šanci se uplatnit na 

trhu práce. Doba jejich evidence na úřadech práce převyšuje několikanásobn

 22



zdravých jedinců. Dostávají se často do bezvýchodné životní situace a pro jejich rodiny 

ho postiženého rodinného  příslušníka. I když systém 

 nezaměstnaných jsou největší skupinou 

ekvalifikovaní pracovníci, jejichž část tvoří i absolventi základních škol. Jde zejména 

ě vzdělatelné, často s malým zájmem o zaměstnání. Patří sem i lidé, kteří se 

ně makroekonomický problém jako inflace, na který se 

ustředí jak tvůrci makroekonomické politiky, tak i široká veřejnost. Údaje 

městnanosti mají velký společenský i politický význam. Nezaměstnanost se často 

to znamená starost o nezaměstnané

sociálního zabezpečení se podílí na zajišťování jejich základních materiálních potřeb, 

společenská integrace skupiny zdravotně postižených lidí závisí z velké části na širších 

sociálních, ekonomických a legislativních podmínkách. 

 

Lidé bez kvalifikace 

V současné struktuře dlouhodobě

n

o lidi obtížn

podílejí na společensky nežádoucím deviantním chování (alkoholici, recidivisté). 

Převážně jde o lidi se specifickými charakteristikami individuálního a rodinného života. 

Proces utváření této skupiny nezaměstnaných se specifickou kulturou – pasivitou, apatií 

a častým deviantním chováním – souvisí však i s délkou nezaměstnanosti a s dalšími 

faktory sociálního prostředí.[1] 

 

2.2 Nezaměstnanost 
 
Nezaměstnanost je obdob

so

o neza

stává hlavní otázkou voleb, vládě bývá vytýkáno, je-li vysoká a dostává se jí uznání, je-

li nízká. Některá opatření makroekonomické politiky jsou formována s ohledem na 

nezaměstnanost a její dopady.[2] 

2.2.1 Definice nezaměstnanosti  

 

Populaci země můžeme obvykle rozčlenit na ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

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

obrázek č.1. Jako nezaměstnaného obecně označujeme toho, kdo je schopen pracovat, 

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

 23



obecná, proto se i z důvodu možnosti mezinárodního srovnání vychází při měření 

nezaměstnanosti z definic mezinárodní organizace práce (ILO). 

 

POPULACE 

  
Obr. č.1: Populace podle ekonomické aktivity[2] 

 
 

Za nezaměstnané jsou v České 

Ekonomicky  

aktivní obyvatelstvo 

Ekonomicky  

neaktivní obyvatelstvo 

ZAMĚSTNANÍ NEZAMĚSTNANÍ 

republice (podle metodiky ILO) považovány všechny 

soby, které dosáhly 15 a více let a v daném období souběžně splňovaly dvě podmínky: 

1. nebyly zaměstnané, 

. byly připraveny k nástupu do práce [2] 

itiku odlišný problém. [2] 

 

ůvodní zaměstnání a po 

nějakou dobu si hledají nové místo. Toto hledání jim zabere určitý čas se mnohdy 

o zaměstnání byl přinucen přijmout první nabízené místo. Určitá frikční nezaměstnanost 

o

2. aktivně hledaly práci, 

3

2.2.2 Typy nezaměstnanosti 

 
Ekonomové zpravidla uvádějí tři typy nezaměstnanosti: frikční, strukturální 

a cyklickou. Tyto typy souvisejí s hlavními příčinami nezaměstnanosti a každý z nich 

představuje pro ekonomickou pol

A) Frikční nezaměstnanost 

Někteří lidé jsou dočasně nezaměstnaní, protože opustili p

zdráhají přijmout hned první nabídku – očekávají lepší nabídku a chtějí si vybrat.[5] 

Frikční nezaměstnanost je dočasná nezaměstnanost, která je spojena se vstupem na trh 

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

je v podstatě nevyhnutelná. Její odstranění by bylo možné jen tak, že by každý uchazeč 
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je i žádoucí, neboť to, že lidé najdou zaměstnání, ve kterém budou spokojeni, zvýší 

jejich produktivitu a tím i produktivitu celé ekonomiky.[2] 

 

B) Strukturální nezaměstnanost 

Strukturální nezaměstnanost vznik trukturálních změn v ekonomice, kdy 

se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují. Tyto strukturální změny 

způsobují, že klesá poptávka po některých profesích, zároveň ale roste poptávka po 

jiných profesích. V ých odvětví se pro ěstnanců, ale ti si 

mohou nalézt v expa o však vyž vali. 

 

Strukturální nezaměstnanost obvykle trvá déle, než frikční nezaměstnanost. Strukturální 

nezam znamená zá ka. Není nijak snadné změni

profes, projít rekvalifik olání. Ale strukturální 

změny probíhají v ekonomice neustále, protože se neustále mění struktura poptávky. 

lnou součástí každé ekonomiky.[5] 

é recese hospodářství je nazývána cyklickou 

klesající fází hospodářského cyklu. V průběhu 

ících práci, vyšší, než počet 

olných míst. Snížení tohoto typu nezaměstnanosti je jedním z hlavních cílů 

 

á v důsledku s

 útlumu někter pouští část zam

ndujícím odvětvích. T aduje, aby se rekvalifiko

ěstnanost také sah do života člově t 

ačními kurzy, zvyknout si na nové pov

Nelze se jim bránit, snaha o potlačení strukturálních změn by ekonomiku vyřadila ze 

světové soutěže a vedla by k jejímu zaostávání. Proto je i strukturální nezaměstnanost 

přirozenou a nevyhnute

 

C) Cyklická nezaměstnanost 

Nezaměstnanost vyplívající z všeobecn

nezaměstnaností, protože je spojena s 

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

nízká. Proto bývá tento typ nezaměstnanosti nazýván také nezaměstnaností 

z nedostatečné poptávky. V této situaci je počet lidí, hledaj

v

makroekonomické politiky.[2]

 

2.2.3 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

 
Dobrovolná nezaměstnanost 

Takto se někdy označuje frikční nezaměstnanost. Jde tedy jen o pohyb obyvatelstva 

mezi různými zaměstnáními. Nezaměstnanost způsobená dobrovolným ukončením 

 25



jednoho zaměstnání a způsobená prodlevou nástupu do jiného.Dobrovolná 

nezaměstnanost je taková nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný hledá práci, ovšem za 

yšší mzdu, než která na trhu práce převládá. Proto také práci nemůže najít. Výše 

, jaké alternativní příležitosti 

ení vždy snadné rozpoznat, kdy je nezaměstnanost dobrovolná a kdy ne. Ale důkazy 

mzdu nižší), avšak nemohou 

 najít. Příčinnou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou překážky bránící poklesu mezd. 

okud si jako jeden z hlavních cílů vytknou prosazování 

volně nezaměstnaný odmítá místa, která nejsou placena 

podle jeho představ, a hledá něco lepšího, nedobrovolně nezaměstnaný si nevybírá, chce 

řijmout práci za převládající (často i nižší) mzdu, a přesto ji nenachází. Nedobrovolná 

otíží, ale i pocitu 

zklamání a beznaděje.[5] 

v

a délka trvání dobrovolné nezaměstnanosti závisí na tom

mají nezaměstnaní. Mezi jejich alternativní příležitosti patří podpory v nezaměstnanosti. 

Jsou-li podpory v nezaměstnanosti nízké a doba jejich poskytování krátká, je 

dobrovolná nezaměstnanost nízká, protože jsou nezaměstnaní lidé motivováni k tomu, 

aby si rychle našli nové zaměstnání. 

 

N

o existenci dobrovolné nezaměstnanosti nalézáme dosti často.  

 

Nedobrovolná nezaměstnanost 

Nedobrovolná nezaměstnanost je označována jako cyklická nezaměstnanost, která je 

podmíněna nepružností směrem dolů (růst nezaměstnanosti), vůči této nezaměstnanosti 

neexistují volná pracovní místa. Nezaměstnaní hledají práci za takovou mzdu, která na 

trhu práce převládá (někteří z nich by klidně akceptovaly i 

ji

Jednou z nich bývají odbory, p

vysokých mezd. Negativním dopadem nedobrovolné nezaměstnanosti je to, že může 

postihovat lidi, kteří nemají dobré alternativní příležitosti, protože je pro ně 

rekvalifikace nebo nalezení jiného zdroje obživy velmi obtížné. Příčinnou nedobrovolné 

nezaměstnanosti může být i uzákoněná minimální mzda. 

 

Nedobrovolná nezaměstnanost má pro člověka horší důsledky než dobrovolná 

nezaměstnanost. Zatímco dobro

p

nezaměstnanost se tak stává pro člověka nejen zdrojem existenčních p
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2.2.4 Přirozená míra nezaměstnanosti 

 
Trh práce je jako každý trh a působí na něm stejné ekonomické zákony. A přece je jiný 

– vyskytuje se na něm nezaměstnanost.  

Nezaměstnanost měříme ukazatelem míry nezaměstnanosti: 

 

UL
Uu =  
+

o zaměstnaných ztrácí zaměstnání a určité procento 

zaměstnané zařazují lidé, kteří 

 hlásí na úřadu práce. Takto zjištěná nezaměstnanost je registrovaná nezaměstnanost. 

ěstnanosti 

 
Aniž si to uvědomujeme, uvaluje nezaměstnanost náklady na každého z nás. Na 

nezaměstnané, kteří  sice dostávají podporu v nezaměstnanosti, snižují jejich obtíže 

 

Kde u je míra nezaměstnanosti (vyjádřena v %), U je počet nezaměstnaných a L je 

počet zaměstnaných. 

  

V každém období určité procent

nezaměstnaných nalézá práci (čistá změna v počtu zaměstnaných a změna v počtu 

nezaměstnaných) toho vyplývá: 

- vyšší míra ztráty pracovních příležitostí zvyšuje přirozenou míru nezaměstnanosti 

- vyšší míra nových pracovních příležitostí naopak snižuje přirozenou míru 

nezaměstnanosti 

 

Nezaměstnaným nazveme jen toho, kdo nemá práci a nějakou si hledá. Hledání 

zaměstnání je nezbytným znakem nezaměstnaného. Člověka, který není zaměstnán, ale 

ani si žádnou práci nehledá, nemá smysl nazývat nezaměstnaným. Míra 

nezaměstnanosti se prakticky zjišťuje tak, že se mezi ne

se

Většina nezaměstnaných se na úřadech práce hlásí jednak proto, že jim úřad práce může 

pomoci práci najít (má informace o volných pracovních místech v daném regionu), 

a jednak proto, že je to podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti. Někteří lidé 

se, ale na úřadech práce nehlásí, a proto skutečná nezaměstnanost bývá vždy o nějaké to 

procento vyšší než registrovaná.[5] 

2.2.5 Náklady nezam
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spojené se ztrátou výdělku, ale také na všechny zaměstnané prostřednictvím plateb 

ojištění v nezaměstnanosti. 

u 

ředstavují hodnotu 

ýstupu, která by byla nezaměstnanými vyprodukována, kdyby pracovali. Tyto náklady 

nejsou zanedbatelné. Jestliže je skutečná míra nezaměstnanosti v ekonomice mnohem 

vyšší než přirozená míra, tj. úroveň zaměstnanosti je pod plnou zaměstnaností, pak 

ochází ke ztrátě výstupu. Pokud dojde ke zvýšení nezaměstnanosti o 1% nad 

, kterého by bylo dosaženo při plné zaměstnanosti. Tento vztah je 

ám jako Okunův zákon. 

způsobené nezaměstnaností a ztráty na jím nabytém 

je 

mechanické i duševní schopnosti, které jsme získali ve škole spolu s těmi, které 

zvinuli v zaměstnání včetně pracovních návyků a schopnosti koncentrace. 

 sebeúcty, která může postihnou zvláště ty, 

ěstnanost vyvolává značný psychický tlak 

p

 

A) Ztráta agrárního výstupu a důchod

Náklady nezaměstnanosti v podobě ztráty výstupu a důchodu p

v

d

přirozenou míru nezaměstnanosti, pak se výstup sníží o 2-3% pod potenciální úroveň 

neboli úroveň výstupu

zn

 

B) Zhodnocení lidského kapitálu 

Také přerušení kariéry jedince 

lidském kapitálu jsou významným nákladem nezaměstnanosti. Lidský kapitál 

hodnota vzdělání a nabytých schopností a dovedností jedince. Tyto schopnosti zahrnují 

ro

Dlouhotrvající nezaměstnanost přispívá ke ztrátě těchto schopností a tím snižuje 

hodnotu lidského kapitálu. 

 

C) Zvýšení kriminality 

U některých skupin může být nezaměstnanost spojena s kriminalitou. Jestliže si lidé 

nemohou vydělat legální cestou, mohou se někteří pokusit získat peníze prostřednictvím 

trestného činu. Vyšší míra nezaměstnanosti tak  může být spojena s vyšší mírou 

kriminality. 

 

D) Ztráta lidské důstojnosti 

Dalším nákladem nezaměstnanosti je ztráta

kdož jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Nezam

na celou rodinu. Společenské a psychické náklady nezaměstnanosti mohou být mnohem 

významnější než finanční ztráty, i když je obtížné tyto náklady změřit.[2] 

 28



2.2.6 Aktivní politika zaměstnanosti 

 
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je základním nástrojem pro boj 

 mohou úřady práce pomoci uchazečům 

romě sociálně-psychologických efektů má aktivní politika zaměstnanosti také kladné 

čet. Výdaje vynaložené na APZ snižují výdaje na 

ost a inflace – Phillipsova křivka 

islost na údajích z USA a nazvali tuto 

římou úměrnost inflace a nezaměstnanosti Phillipsovou křivkou. 

s nezaměstnaností. Jejím prostřednictvím

o zaměstnání při hledání nové práce. Do APZ patří například rekvalifikace, individuální 

přístupy k nezaměstnaným, projekty určené nejhůře zaměstnatelným skupinám 

uchazečů (rodiče po mateřské a rodičovské dovolené, lidé s nedokončeným vzděláním, 

lidé nad 50 let, zdravotně postižené osoby, příslušníci národnostních menšin apod.). 

Prostřednictvím APZ stát podporuje firmy, které zaměstnávají uchazeče z rizikových 

skupin, absolventy nebo vytvářejí pracovní místa v regionech s nejvyšší 

nezaměstnaností. 

 

K

ekonomické dopady na státní rozpo

pasivní politiku (především u mladých lidí) a na sociální dávky. V momentě, kdy 

uchazeč o zaměstnání nastoupí do nové práce, vrací se část prostředků vynaložených na 

APZ zpět do státního rozpočtu formou odvedených daní z mezd umístěných uchazečů. 

Zaměstnaný uchazeč také přináší úspory výdajů státu na zdravotním pojištění a není 

nadále závislý na sociálních dávkách. Nová práce znamená i koupěschopnost těchto lidí, 

což má další kladný vliv na ekonomiku státu.[7] 

 

2.2.7 Nezaměstnan

 
A.W. Phillips dospěl k závěru, že mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti existuje 

nepřímo úměrná závislost. Tuto závislost prokázal empiricky na údajích z Velké 

Británie. Samuelson a Solow potvrdili tuto záv

nep
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Graf č.4 Krátkodobá Phillipsova křivka[6] 

Míra inflace v % 

Míra nezaměstnanosti v % 

B 

A 

 

 grafu č. 4 je zobrazena tzv. krátkodobá Phillipsova křivka. V tomto případě 

Z grafu . 4 je však zřejmý i vztah mezi křivkou AB a Phillipsovou křivkou. Při nízké 

agregátní poptávce se pohybujeme v okolí bodu A; zde je poměrně vysoká 

ysoké agregátní 

optávce, existuje nízká nezaměstnanost a vysoká míra inflace. Pokud centrální banka 

Poptávkové šoky mohou výrazně zvýšit míru skutečné inflace. Tržní subjekty tuto 

změnu zaregistrují a v následujícím období při kolektivním vyjednávání o mzdových 

sazbách budou vycházet vyšší míry očekávané inflace. To znamená, že při každé úrovni 

nezaměstnanosti bude míra inflace vyšší s tím, že tento přizpůsobovací proces bude 

pokračovat tak dlouho, dokud se nezaměstnanost nevrátí na přirozenou míru, kdy 

V

předpokládáme, že s rostoucí mírou nezaměstnanosti dochází k poklesu tempa růstu 

mezd a tím i cen, neboť cenový růst je firmami odvozován právě od mzdového růstu. 

Naopak klesající míra nezaměstnanosti vyvolává rostoucí mzdovou a následně 

i cenovou inflaci. Substituční charakter vztahu mezi očekávanou inflací 

a nezaměstnaností, představovaný klesající krátkodobou Phillipsovou křivkou, tak 

vytváří představu, že vláda při formulaci své hospodářské politiky si do jisté míry může 

vybírat mezi těmito dvěma obvyklými cíli hospodářské politiky. 

 

 č

nezaměstnanost a nízká míra inflace. Naopak v okolí bodu B, tj. při v

p

příliš nezvýší nabídku peněz, potom bude míra inflace nízká, stejně jako agregátní 

poptávka (bod A). Při výraznějším růstu množství peněz v oběhu se bude ekonomika 

nacházet v okolí bodu B, kde je vysoká míra inflace. 
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stabilní mzdové náklady nebudou vyvolávat další akceleraci inflace. Míra očekávané 

inflace se at na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti. Dlouhodobá 

Phillipsova křivka z těchto předpokladů m  mít tvar vertikální přímky (graf č.5), 

ukazující, že v rovnovážné situaci růst cenové hladiny bude odpovídat očekávané míře 

inflace. 

období inflaci do bodu 

. Očekávaná inflace posouvá celou Phillipsovu křivku nahoru. V bodu C se opět rovná 

a nezaměstnanosti platí pouze 

rátkodobě.[6] 

bude stabilizov

usí

Míra inflace ročně v % 
Dlouhodobá Phillipsova
křivka 

Krátkodobá Phillipsova křivka 

B C 

 
Graf č.5 Dlouhodobá Phillipsova křivka [6] 

 

V bodu A je skutečná i očekávaná inflace stejná a nízká, nezaměstnanost je na úrovni 

přirozené míry. Expanzivní monetární politika posune v krátkém 

s očekávanou inflací  

Krátkodobá Phillipsova křivka  

Míra nezaměstnanosti v % 

A

B

skutečná a očekávaná inflace a nezaměstnanost je opět na úrovni přirozené míry. 

Dlouhodobá vertikální Phillipsova křivka je tak v podstatě jiným vyjádřením myšlenky, 

že peníze jsou v dlouhodobém období neutrální. 

 

V dlouhodobém období neexistuje volby mezi inflací a nezaměstnaností. Míru inflace 

určuje růst peněžní nabídky, kdežto míra nezaměstnanosti se blíží k přirozené míře 

nezaměstnanosti. Substituční vztah mezi inflaci 

k
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3. Analýza současného stavu 
Snaha o plnou zaměstnanost má dopad na ekonomiku. Je jasné, že nezaměstnaný člověk 

je pro stát nesrovnatelně dražší než zaměstnaný. Jednak zvyšuje výdaje státu pobíráním 

sociálních dávek a dále snižuje příjmy státu na neodvedených daních z příjmů. Snižuje 

se také koupěschopnost obyvatelstva i DPH a spot

 

3.1 Vývoj nezaměstnanosti v EU 

Všechny vyspělé země světa se otýkají s nezam ižování patří mezi 

hlavní priority jednotlivých domácích vlád.  

 

Nejvíce je potom zaměřena pozornost na snižování  n 0 let, 

mladých lidí do 25 let a na snižování dlouhodobé nezaměstnanosti.  Rozdíly mezi 

jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie jsou však značné: od 3,5% 

nezaměstnanosti v Dánsk u. 

 

 

Země Unie snížily podle Eurostatu nezaměstnanost na sedm procent. Potvrdily tak 

dlouhodobý trend, který na trhu práce panuje již od března roku 2005. Lepší čísla než 

před rokem si připsalo dvacet dva států Unie. Je mezi nimi i Česká republika. Tuzemská 

nezaměstnanost se podle Eurostatu snížila během roku o 1,6 procenta. Stejný trend 

potvrzují i čísla Ministerstva práce a sociálních věcí, které eviduje nezaměstnané 

řební daň. 

 p ěstnaností a její sn

ezaměstnanosti osob nad 5

u až po 14,0% nezaměstnanost v Polsk

Jednotlivé regiony členských zemí Evropské unie jsou různě bohaté a samozřejmě 

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

nezaměstnanosti ve velkých městech, kde je dostatek pracovních příležitostí i podmínek 

pro úspěšné podnikání a široká základna koupěschopného obyvatelstva. V okrajových, 

převážně na zemědělství orientovaných regionech je míra nezaměstnanosti nejvyšší. 

Nejvyšší regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti jsou v Itálii a ve Francii.[8] 

Evropské ekonomice se nebývale daří. Potvrzuje to i vývoj nezaměstnanosti, která se již 

několik let neustále snižuje. Jen od května minulého roku o jedno procento. Česká 

republika nezůstává pozadu i u nás počet nezaměstnaných klesá. Je jich méně než 7 %. 
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registrované na úřadech práce. I přes příznivý vývoj v počtu lidí bez práce dosahuje 

ekonomiky USA a Japonska.[9] Unie téměř dvojnásobných hodnot než vyspělé 

 

Země 2002 2003 2004 2005 2006 pol. 2007 
EU   8,9 9,1 9 8,8 7,3 6,8 
 Nizozemsko  2,7 3,8 4,7 4,7 3,5 3,3 
 Dánsko  4,6 5,6 5,3 5,1 3,9 3,7 
 Kypr  3,9 4,4 5,1 5,6 4,1 3,8 
 Litva  13,5 12,7 10,4 9,1 4,9 4,2 
 Rakousko  4,2 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 
 Irsko  4,3 4,6 4,4 4,3 4,3 4,4 
 Lucembursko  2,8 3,7 4,3 4,4 5 4,9 
 Slovinsko  6,1 6,5 5,9 5,8 5,2 4,9 
 Velká Británie 5,1 5 4,6 4,6 5,5 5,2 
 Estonsko  9,5 10,1 8,9 8,1 4,9 5,2 
 Švédsko 4,9 5,6 6,8 6,1 6,5 5,6 
 Lotyšsko  12,6 10,5 9,7 9,6 6,5 5,7 
 Itálie  9 8,6 8,5 7,8 6,2 5,9 
 Česká republika    7,3 7,8 8,4 8,3 7,1 6,3 
 Malta  7,5 8,2 8,4 6,9 6,7 6,4 
 Německo  8,7 9,6 9,9 9,6 7,6 6,5 
 Finsko 9,1 9 8,4 8,9 7,1 6,8 
 Maďarsko  5,6 5,8 5,9 6,3 7,2 7,2 
 Belgie 7,3 8,1 7,7 8 7,9 7,8   
 Španělsko  11,3 11,3 10,6 10,3 8,2 8,1 
 Portugalsko  5 6,3 6,5 6,9 8,3 8,2 
 Řecko  10 9,3 9,3 10,5 8,6 8,4 
 Francie  8,9 9,4 9,6 9,7 9,1 8,7 
 Polsko  19,8 19,2 18,7 18,2 11,2 9,6 
 Slovensko 18,7 17,1 18 16,5 11,5 11,2 
Tab. č.1: Míra nezaměstnanosti v EU [9] 

• nezaměstnanost je sledována ve formě míry nezaměstnanosti  

• kazatel respektuje metodiku Mezinárodní organizace práce (ILO)  u

• hodnoty jsou očištěny o vliv sezónnosti (SA)  

• údaje jsou aktualizovány měsíčně  

• zdrojem dat je Eurostat  

Nezaměstnanost dělá starosti všem občanům a dle studie analytické společnosti GFK 

Gruppe „Challenges of Europe“ trápí Evropany případná ztráta zaměstnání více než růst 

cen, úroveň a dostupnost vzdělání či bydlení nebo všeobecná kriminalita v zemi.  Čím 

vyšší nezaměstnanost v zemi, tím větší obavy ze ztráty zaměstnání. Více jak třetina 

Evropanů považuje nezaměstnanost jako nejdůležitější problém hospodářství. V sedmi 
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z deseti zemí mají občané největší obavy z nezaměstnanosti. Největší obavy z případné 

nezaměstnanosti mají Němci (pro 80 % Němců je nezaměstnanost největším 

problémem), následují Poláci a Francouzi.  Naopak nejméně nezaměstnanost tráví Brity, 

mce – tedy země ičn ou n ěstnaností. Nizozem Británie 

ůže nízkou mírou nezamě nosti p hlubit edevš i díky využívání 

covních úv . 

 

chudých ne stnaných“ ve Skandinávii. Ve Švédsku, Finsku a Dánsku 

oustavě s ích d k a p rně nízkým m ým rozdílům ve 

nejméně nez stnaných s pří  pod  % m nu v z

u nabízím ezam  sedmé nejlepší životní podmínky, pouze 

městnaných m říjem pod hranicí „chudoby“. V Estonsku, Slovensku, 

, Ma Itálii, Irsku jsou na tom aměstnaní nejhůř. 

ý zd edosa e příj ediánu. Podpora 

anosti v těchto zemích orovn á s os ími ze i, ovše sledné 

dávky již tak ve ejsou.  Luce rsku j  sice t ř všechny sociální 

dny z nejvyššíc Evrop oučas e zde d há ne ší prům  mzda 

i štědrý st tém aruč 8 % ěstnaných Lucem čanům 

šší než je hranice udob  Luce rsku

 

 

Nizoze  s trad ě nízk ezam í a Velká 

se m stna oc  př ím 

částečných pra azků

Nejméně je „ zamě

je díky celé s tátn áve omě zdov

společnosti, amě jmem  60 ediá emi (okolo 

20 %). V Česk e n ěstnaným

30 % neza á p

Lucembursku, Velké Británii ltě,  nez

Téměř každý druh e n huj em ve výši 60 % m

v nezaměstn je p ateln tatn měm m ná

sociální lké n V mbu sou émě

dávky je h v ě, s ně j ru jvyš ěrná

v zemi, takže átní sys  nez uje 4 nezam bur

příjem vy  „ch y“ v mbu . [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č.2: Míra nezaměstnanosti v EU srpen 2007 [9] 
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3.2 Vývoj nezaměstnanosti v ČR 

 

Jedním z ekonomických ukazatelů, které státy sledují, je nezaměstnanost. České 

republice se v posledních několika letech daří postupně obecnou míru nezaměstnanosti 

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

Evropské unie. 

 

Nezaměstnanost v posledních měsících klesá, což je pro ekonomiku dobrá zpráva. 

Poněkud horší je, že klesá i počet drobných zaměstnavatelů a menších firem, stejně jako 

ubývá kvalifikované pracovní síly. Údaje o nezaměstnanosti neboli přesněji o míře 

nezaměstnanosti sleduje v ČR jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vychází 

z informací od úřadů práce, tak také Český statistický úřad. Ten sleduje hned tři 

veličiny a to: 

• Obecnou míru nezaměstnanosti  

• míru dlouhodobé nezaměstnanosti   

• míru registrované nezaměstnanosti. 

Podíváme-li se na obecnou míru nezaměstnanosti v České republice od roku 1993, jak ji 

a svých stránkách uvádí ČSÚ, zjistíme, že v loňském roce míra nezaměstnanosti oproti 

ry 

ezaměstnanosti má v posledních letech spíše klesající tendenci, tak co se týče míry 

louhodobé nezaměstnanosti, tak ta se spíše zvyšuje. To tedy znamená, že přibývá lidí, 

kteří jsou bez práce déle než půl roku.[11] 

n

předchozím rokům, relativně velmi poklesla a to na 7,1 %. Zatímco vývoj obecné mí

n

d

 
Obr. č.3: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR [11] 
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Informace o počtu nezaměstnaných v České republice k 30. 6. 2007, které zveřejňuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřady práce evidovaly k 30. 6. 2007 celkem 

zeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo v současné době 

připadá v průměru 2,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Děčín (16,0), Karviná (12,9), 

o 1,0 uchazečů - absolventů a mladistvých.[12] 

137429 volných pracovních míst. Je to o 4022 míst více než v předchozím měsíci 

a o 39886 míst více než v září 2006. Za měsíc červen bylo na úřadech práce nově 

nahlášeno nebo uvolněno 39031 pracovních míst a 35 009 volných pracovních míst 

bylo nově obsa

Jeseník (11,6) a Bruntál (11,1).  

 

K tomuto datu evidovaly ÚP 4929 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním 

postižením, na jedno volné pracovní místo připadalo 13,3 osob se ZP. Volných 

pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 30335 na jedno volné 

místo připadal

Nezaměstnanost a volná pracovní místa 
v letech 2005-2007
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Obr. č.4: Nezaměstnanost a volná pracovní místa v letech 2005 a 2007 [12] 

 

Je zřejmé, že pro snižování nezaměstnanosti je třeba vyrovnávat poměr mezi 

nezaměstnanými uchazeči o práci a nabízenými volnými pracovními místy. Jak je vidět 

z předchozího obrázku současný poměr není ani zdaleka optimální, i když mírnou 

tendenci ke zlepšování lze vysledovat z celého sledovaného období, které tento obrázek 

nabízí. 
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Míra nezaměstnanosti v České republice 
k 30. září 2007
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Obr. č.5: Míra nezaměstnanosti v ČR k 30. 9. 2007 

3.3 Nezaměstnanost v okrese Prostějov 

3.3.1 Charakteristika okresu Prostějov 

 
Město Prostějov leží ve střední části Moravy, v samotném srdci Hané (nadmořská výška 

225 m n. m.). V rámci O ním ze tří jádrových měst (Olomouc, 

Prostějov, Přerov). V rámci okresu je postavení města Prostějova velmi výrazné. Město 

je přirozené a jediné spádové centrum okresu. Do konce roku 2002 byl Prostějov sídlem 

okresního úřadu, po zrušení okresních úřadů a reformě veřejné správy je od roku 2003 

Prostějov obcí s rozšířenou působností, jejíž správní obvod zahrnuje 75 obcí, a  také 

obcí s pověřeným obecním úřadem pro 61 obcí. Mikroregiony jsou vytvořeny 

přirozenou spádovostí. Jsou čtyři a tvoří je Konicko, Němčicko, Prostějovsko 

a Protivanov

 

lomouckého kraje je jed

sko. 

Správní obvod Prostějov má 109711 obyvatel. Zahrnuje též obce z nichž čtyři mají 

statut městyse (Brodek u Prostějova, Drahany, Nezamyslice, Protivanov) a pět má statut 

města (Konice, Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou, Plumlov , Prostějov). 
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z  toho 
Okres Prostějov celkem  

muži ženy 
počet obyvatel *       109 711         53 264         56 447 
produktivní věk (15-64 
let)***         77 249         38 694         38 555 

věk 0 – 14 let ***         15 598           7 943           7 655 
průměrný věk ***             40,5             38,9             41,9 
živě  narození **              282              142              140 
úmrtí **              304              140              164 
přistěhovalí z ČR**              317              167              150 
                 - z ciziny **                60                41                19 
vystěhovalí do ČR**              263              124              139 
                 - do ciziny **                14                  5                  9 
* stav k 31.3.2007 (ČSÚ)          ** 1. čtvrtletí 2007 (ČSÚ)   *** stav k  31.12.2006 (ČSÚ) 
Tab. č.2: Charakteristika stavu obyvatel v okrese Prostějov [13] 
 
Prostějovský správní kter. Nejvýznamnější 

průmyslová odvětví jsou oděvní a textilní výroba, stavebnictví, strojírenství, hutnictví 

í, patří zejména cukrová řepa, 

ěstnanosti nehraje zemědělství 

významnou úlohu. 

stnanost celkem 

ů, ovšem 

ntokrát se počty pohybovaly o 1 000 - 1 300 níže. Mezi lednem a červnem roku 2007 

ošlo k poklesu o 1184 osob. V únoru klesl počet uchazečů pod 4 000 a v červnu až pod 

hranici 3000 (2827).  

obvod má průmyslově – zemědělský chara

a zpracování kovů. Mezi plodiny, které se zde pěstuj

brambory a sladovnický ječmen. Z hlediska zam

 
Faktorem, který vždy příznivě ovlivňuje míru nezaměstnanosti v regionu, je postupné 

vytváření nových pracovních příležitostí. Jedná se však o vytvoření nových pracovních 

míst v menších počtech u více firem. I tato nová pracovní místa jsou však významná 

především v jednotlivých mikroregionech.  
 

Úřad práce se zúčastňuje jednání s potencionálními investory, v některých případech 

i ve spolupráci s městem Prostějov či jinými obcemi.  
 

3.3.2 Nezamě

 
Již od ledna 2005 ÚP Prostějov sleduje pozitivně vývoj nezaměstnanosti jak regionální, 

tak i celorepublikový. Tento trend pokračoval i v 1. pololetí 2007. Kopíroval se tak rok 

2006, kdy shodně od ledna do června probíhal plynulý pokles uchazeč

te

d
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osti správního rostějov se nepřetržitě od června 2005 drží 

V  eznu 2007 klesla o 1,6 %, 

 a v č ům

í   počet   v ku 200  a míra 

yla na prům 5,

í  s o 7 uch 8 žen)  

e  odhlá  v  uchaz ).   

aevidovalo celkem 577. Za stejné 

 

dravotními problémy, které je omezovaly při výběru a samotném 

výkonu   zaměstnání. Jednalo se o téměř 70% všech evidovaných uchazečů. Při 

Míra nezaměstnan obvodu P

pod úrovní  celorepublikového průměru. 

ervnu o 1,8 % pod republikový pr

lednu až bř

v dubnu a květnu o 1,7 %

 

ěr. 

Průměrný   měsíčn   uchazečů   1. pololetí ro 7   byl  3 437

nezaměstnanosti b ěrné hodnotě 4 %.  
 

V  uplynulém obdob e zaevidoval celkem 253 azečů (1 22

a zároveň se z evidenc silo nebo bylo yřazeno 3492 ečů (1 677 žen
 

Uchazečů do 25 let věku se ve sledovaném období z

období jich ukončilo evidenci 677. Absolventů vysokých škol se zaevidovalo 17, z nich 

bylo 9 do 25 let. Ve stejném období jich 25 evidenci ukončilo, z nich bylo 9 do 25 let . 

 

K  30. 6. 2007 uplatňovalo  1 938  uchazečů   zdravotní    omezení,   zdravotní  

postižení  či jiné z

snižování nezaměstnanosti tato skupina procentně stále narůstá.  Zdravotní stav 

uchazečů o zaměstnání    se  jeví   jako  největší  problém při jejich uplatnění na trhu 

práce. Úřad práce má značně ztížené možnosti zprostředkovat  těmto uchazečům 

vhodné zaměstnání.  
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Graf č.5 : Vývoj počtu nezaměstnaných v okrese Prostějov k 30. 6. 2007 
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Zaměstnanost 

ina sledovaných 

odnot je srovnatelná s  lety 1996 – 1997.   

rný nárůst o 0,5 %, jedná se však 

ouze o malé organizace. Naopak došlo k celkovému snížení zaměstnanců v tabulce 

Počet uchazečů se plynule snižoval od  4011 v  lednu po 2827 v červnu. Od února   

klesl pod hranici  4 000 a v červnu pod 3 000. Míra nezaměstnanosti na okrese se 

pohybovala v rozmezí od 6,3 % (leden) až do 4,5 % (červen). Větš

h

 

Níže uvedená tabulka zaměstnavatelů vykazuje mí

p

druhé. Výsledný pokles o 328 osob nezvrátil ani společný nárůst zaměstnanců u malých 

organizací a osob samostatně výdělečně činných. 

 

Vzhledem ke stále klesajícímu počtu uchazečů o zaměstnání, se však tato situace nijak 

výrazně neprojevila. 

 

stav k vývoj 
Zaměstnavatelé 31.12.2006 30.6.2007 2007/2006 (%) 
zaměstnavatelé s 25 a 
 více zaměstnanci    233   230  98,7 % 

zaměstnavatelé v drobném 
 a středním podnikání  
(se stavem 1 až 24 zaměstnanců)   

2089 2 103 100,7 % 

celkový počet zaměstnavatelů  2322 2 333 100,5 % 
Tab. č.3: Zaměstnavatelé a počty jejich zaměstnanců 

 

stav k 
Zaměstnanci a OSVČ 31.12.2006 30.6.2007 

vývoj 
2007/2006  

(%) 
zaměstnanci u firem se stavem  
s 25 a více zaměstnanci    22 730   21 740     95,6 % 

zaměstnanci u drobných a středních 
firem  
(se stavem 1 až 24 zaměstnanců) 

  10 977   11 540    105,1 % 

osoby samostatně výdělečně činné 
(OSVČ)     6 727     6 826    101,5 % 

celková zaměstnanost (zaměstnanost u  
firem všech velikostních kategorií + 
OSVČ) 

  40 434   40 106     99,1 % 

Tab. č.4: Počty zaměstnanců vůči osobám samostatně výdělečně činným 
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3.3.3 Volná pracovní místa 

lo v únoru a březnu (nad 900), v roce 2006  

 bylo až v květnu a červnu.  Průměrná měsíční poptávka po pracovní síle byla 835 .  

ledající si práci, vybrat si z  více 

aměstnavatelů nabízejících shodnou  profesi. 

uchazečů dochází i k poklesu jejich počtu na jedno volné místo, 

když míst je v nabídce méně. V březnu i červnu kleslo toto číslo poprvé od roku 2002 

opět pod 4,0 (3,7). Pololetní průměr byl ovšem vyšší (4,1) a nemohl konkurovat  

u, který v tomto pololetí klesl až na  3,8 uchazeč é 

 
Volných míst bylo v 1. pololetí 2007 celkově nahlášeno o 288 méně oproti pololetí roku 

2006. Maximálního počtu 987 volných míst bylo dosaženo v březnu. Zatímco 

v letošním roce se nejvyšší poptávky dosáh

to
 

V minulých letech převládala situace, kdy jediný zaměstnavatel hledal 100-200 

zaměstnanců pro jedinou profesi. V současnosti se objevuje stále více nabídek pro 1–2 

osoby. Rozšiřuje se tím možnost, pro osoby h

z
 

Vzhledem k poklesu 

i 

celorepublikovém e na jedno voln

místo. 

 

Uchazeči a volná místa (od 1.1. 2007) v okrese 
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Obr. č.6: Poměr volných míst ečům í 

 

odobě bsa á se 

 po zaměstnancích v tomto 

oboru snížila. 

 

 vůči uchaz o zaměstnán

V nabídce míst  zůstávají profese, které se dlouh  nedaří o zovat. Jedn

zejména o šičky, ačkoliv se oproti minulým rokům poptávka

 41



Pracovníků strojírenských  profesí jako jsou svářeči, kováři, zámečníci a obráběči kovů 

 trvalý nedostatek již řadu let a situace se zhoršuje. Tradičně je v době stavebních 

í,  

ajišťuje rekvalifikační kurzy. I přes tato opatření  jsou, stejně  jako v minulém období, 

elkem 330 zaměstnavatelů se sídlem                  

a okrese  Prostějov, u kterých byl zároveň v posledních pěti letech sledován i počet 

je

prací nedostatek zedníků a pomocných dělníků ve stavebnictví. Od roku 2006 trvá 

i nedostatek řidičů především v nákladní dopravě.  
 

Úřad práce opakovaně  u  profesí jako je šička, či u některých strojírenských profes

z

vydávána  povolení  získávat  na  tato  volná   pracovní místa zaměstnance ze zemí 

mimo EU.  

 

Úřad práce monitoroval k  30. 6. 2007 c

n

zaměstnanců, který dosáhl celkové výše 22455. Na zadávání volných míst se během 

1. pololetí 2007 aktivně podílelo 345 zaměstnavatelů. 

 

z  toho 
požadované vzdělání 

celkem 
nahlášeno 

pro OZP  pro absolventy

bez vzdělání - -  - 
základní + praktická škola  241 x 12 x   7 x 
nižší střední odborné    3 x - - 
vyučen v oboru 457 x 14 x 163 x 
vyučen s maturitou    5 x -   1 x 
gymnázium    2 x - - 
SOŠ s maturitou 181 x 14 x  46 x 
vyšší odborné    7 x -   3 x 
bakalářské    1 x - - 
vysokoškolské  17 x   3 x   2 x 
Tab. č.5: Požadované vzdělání u nově hlášených volných míst 

 

Profesní složení  uchazečů, uvedené v následujícím grafu, se v průběhu posledních let 

mění pouze minim . Počty uchazečů 

se sice obecně snižují, ale z  evidence odcházejí ve většině případů osoby bez 

vých 60 % , v letošním roce to je pouhých 18 %. 

álně, začíná se však projevovat jiná logická změna

zdravotního omezení. Tato skutečnost se promítá i do grafu. Číslo za lomítkem (zdraví 

uchazeči) se postupně snižuje. Například k 30.6.2006 bylo v profesi Administrativní 

pracovník  zdra
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Převažující profese u evidovaných uchazečů

pokladník  144/28

pokojská  174/43

495/80

uklízeč 624/134

vrátný  867/381

do 100 uchazečů na 
profesi

dělník při čištění města 
210/45

administrativní 
pracovník  507/92

manipulační dělník 

prodavač 803/157

řidič 167/32

skladník  796/246

100 a více
66%

34%

 - za lomítkem je uveden počet uchazečů bez zdravotního omezení

ěková struktura nezaměstnanosti se ve sledovaném období se od roku 2004 neustale 

snižuje až na pár vyjímek. Nejhorší situace je u uchazečů stnání v kategorii      

ě lventi, ať už středních škol, kteří si ještě 

nenašli stálou práci, nebo z části i čerství absolvent  šk 4 se 

ěstnaní dostává přeci jenom říznivějších  v období 

 do konce r 04 došlo ke zlepšení o 34,18 %. Další 

ou jsou lidé ve v d 50 let, kt u některým

a neperspektivní. K da amatickým z nám ve sledovaném období 

 
Graf č.6: Převažující profese u evidovaných uchazečů 

3.3.4 Nezaměstnanost dle věku 

 

V

 o zamě

20-24 let, což jsou mladí lidé, v tšinou abso

i vysokých ol. Od roku 200

tato skupina uchazečů o zam  do p  čísel,

od konce roku 2003 oku 20

problémovou skupin ěku na eří jso i zaměstnavateli 

považováni z lším dr mě

nedošlo. 

  Počet nezam ch ve věkových ategoriích - Celkeěstnaný  k m 
průměrnýdo  20- 25- 35- 40- 

   
do  
19 18 24 29 

30- 45- 
49 

50- 
54 

55- 
59 

nad  
34 39 44 60 věk 

31.12.2002 373 61 1006 763 550 583 584 655 718 398 32 36,3 
30.6.2003 274 66 871 695 525 564 509 616 660 427 43 37,5 

31.12.2003 387 58 1033 794 633 597 628 676 710 448 33 36,3 
30.6.2004 259 50 904 723 623 550 600 659 705 405 37 37,5 

31.12.2004 123 22 394 361 400 317 319 357 408 145 40 37,1 
30.6.2005 161 45 666 594 580 490 574 588 694 498 43 39,1 

31.12.2005 194 37 685 591 569 489 544 602 649 471 52 38,8 
30.6.2006 124 48 480 447 474 413 413 499 567 440 48 39,9 

31.12 2006 156 47 443 427 479 398 410 469 564 389 48 39,9 
30.6 2007 97 43 233 279 376 297 332 354 454 353 52 41,1 

Tab. č.6: Struktura nezaměstnanosti dle věkových skupin 
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3.3.5 Nezaměstnanost podle vzdělání 

 

Vzdělanostní struktura ukazuje na největší problémy v kategorii uchazečů se středním 

odborným vzděláním s výučním listem  a také uchazečů se základním vzděláním. 

Maxima dosáhl počet nezaměstnaných uchazečů v obou těchto kategoriích v roce 2003, 

posléze byl markantní pokles na konci roku 2004 a potom další rychlý nárůst v první 

polovině roku 2005. V posledním období se stav nemění a drží se na stejné úrovni. 

 

K další kategorii, která vykazuje neustálý pokles je kategorie s úplným středoškolským 

vzděláním bez výučního listu. Celkově lze říci, že až na pár vyjímek vývoj prakticky ve 

všech kategoriích nabývá zlepšujícího se charakteru. 

 

Počet nezaměstnaných z dosaženým vzděláním - Celkem 

 
ÚSO 

s 
ÚSO 
mat. 

 
 

bez 
vzděl. 

neúplné 
zákl. 

zákl. 
vzděl. 

nižší 
stř. 

nižší str. 
odbor. 

str.odb. 
výuč.lis. 

Str. 
bez 
mat. 

 
ÚSV 

vyuč.
mat. 

bez 
vyuč. DiS. Bc. 

 
VŠ PhD. 

31.12.2002 100 12 1376 1 87 2465 61 156 258 907 44 17 175 3 

30.6.2003 95 12 1296 0 72 2215 52 143 241 804 50 19 180 5 

31.12.2003 98 16 1414 2 84 2634 46 148 303 942 54 18 178 2 

30.6.2004 91 14 1352 2 82 2291 45 158 245 919 51 26 187 2 

31.12.2004 29 3 763 1 36 1060 41 89 131 564 29 11 72 0 

30.6.2005 76 9 1212 0 75 2090 47 136 219 794 37 24 163 8 

31.12.2005 71 10 1175 2 76 2089 46 126 221 782 53 25 162 9 

30.6.2006 44 7 994 2 53 1601 49 98 176 666 32 19 158 7 

31.12 2006 36 7 966 1 63 1577 39 105 171 621 35 26 132 4 

30.6 2007 24 7 784 1 43 1125 33 77 105 488 18 22 97 3 

Tab. č.7: Struktura nezaměstnanosti dle dosaženého vzdělaní 
 

3.3.6 Nezam stnanost podle délky

M y ré li d  n n p p š áj ucha  

o iz b so n o k re á  t rá  dosa  

v k hl  zd tn  st l

 

N š sk na ch am á  období let 2003 až do poloviny 

r at rie lk vi e  ců r ná ov  kate  

h v ou olí ,  neu  

ě  evidence 

 
ezi faktor , kte  ov vňují élku ezaměstna osti, atří ředev ím z em zečů

 práci, ochota př půso it se učas ým p dmín ám gion lního rhu p ce, žené

zdělání, vě , po aví, ravo í stav a mí o byd iště. 

ejpočetněj ími upi mi u azečů o z ěstn ní v

oku 2007 jsou k ego  s dé ou e denc  do 3 měsí , kte á je sled ána gorií

s dobou evidence více než 24 měsíců. Jejic  sta y js  k savé ale stále
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s nejvyššími počty ze všech. V prvním případě jde o skupinu, která se zahrnuje do 

blasti frikční nezaměstnanosti do nichž spadají lidé, kteří jsou dočasně nezaměstnaní, o

protože opustili původní zaměstnání a po nějakou dobu si hledají nové místo. Ve 

druhém případě jde o druh občanů, kteří z nějakého důvodu práci nemohou najít nebo 

o lidi, kteří se nijak práci ani nesnaží hledat. Do této kategorie z větší míry patří ta část 

obyvatelstva, která určuje přirozenou míru nezaměstnanosti. 

 

Nezaměstnanost dle délky evidence - Celkem Průběžná evidence 

 
 
 

do 3 
měsíců 

3-6 
měsíců 

6-9 
měsíců

9-12 
měsíců

12-24 
měsíců

nad 24 
měsíců 

Celková 
evidence v 

tis. dní 

Průměrná 
délka evid. ve 

dnech 

31.12.2002 570 533 324 229 423 609 1423 530 
30.6.2003 546 462 286 274 467 621 1499 564 

31.12.2003 1460 1122 584 470 952 1351 3207 540 
30.6.2004 1285 880 529 455 897 1419 3306 605 

31.12.2004 609 481 2 633 84 195 476 784 1791 
30 .2005 1041 640 497 405 853 54 1 695 .6 14 340  

31 2.2005 1 7  23 9 644 .1  380 99 388 254 703 13 311  
30 .200   32.6 6 903 622 419 349 481 11  2670 683 

31.12 2006 104 6 9 1  55 93   8 58 33 27 512 9 23  633
30.6 2007 664 4 7 2  64 55  71 24 23 449 7 19  692

Tab. č.8: Stru ra nezaměst sti e dél viden
 

3.3.7 Nezamě

 
A) Absolventi 

ý, kdo nemá více než dva roky po 

úspěšném ukončení studia. Situaci absolventů škol na trhu práce odráží vývoj nabídky 

ktu nano  dl ky e ce 

stnanost absolventů a mladistvích 

 
bsolventem pro statistické účely se rozumí každA

volných míst prostějovského regionu a spádových oblastí.  

 

Kategorie absolventů je znevýhodněna zejména minimální praxí. V posledních letech, 

ale zájem o tuto kategorii nezaměstnaných ze strany zaměstnavatelů vzrostl z důvody 

nedostatku kvalifikovaných pracovníků s praxí.  

 

Absolventi, kteří zůstávají v evidenci úřadu práce, mohou využívat  individuální 

konzultace k dalšímu studiu, rekvalifikacím, podnikání, práci v zahraničí, pobytům 
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au-pair. Pracovníci poradenství Úřadu práce v Prostějově poskytují absolventům 

i ostatním uchazečům o práci kompletní informační servis o těchto možnostech 

 

ke dni uchazeči celkem z toho absolventi počet % 

 31.12.2002  5 662 723 12,80 
30.06.2003 5 184 611 11,80 
31.12.2003 5 939 511  8,60 
30.06.2004 5 465 356  6,50 
31.12.2004 5 8,783 518 96 
30.06.2005 4 890 210 4,29 
31.12.2005 4 847 327 6,75 
30.06.200 6 6 3 90 188 4,81 
31.12.2006 3 783 243 6,42 
30.06.20 7 07 2 82 73 2,58 

T j p id ch en

 
B) Mladiství 
 
M je odi oh yuž  in uál upino radenstv dním 

z rát lad  zn do lávacího procesu. U převážn tšiny 

k ou ov vy aži rod na ách  a odech je dině 

řešeny psychologickými prostředky 

jich osobní problémy. Z níže uvedené tabulky můžeme vypozorovat klesající tendenci 

 

ab. č.9: Vývo očtu ev ovaný  absolv tů 

ladiství i jich r če m ou v ívat divid ní i sk vé po í. Je

 h cíllavních ů v je it m istvé ovu  vzdě é vě

lientů nejs  prac ní ná ky z té v ině, dávk  důch  v ro

často více generací. V několika případech byly 

je

stavu nezaměstnanosti mladistvích. 

stav ke dni celkem osob % z celkového počtu 

31.12.2002 61 1,08 
30.06.2003 66 1,17 
31.12.2003 58 0,98 
30.06.2004 50 0,91 
31.12.2004 50 0,87 
30.06.2005 45 0,92 
31.12.2005 37 0,76 
30.06.2006 48 1,23 
31.12.2006 47 1,24 
30.06.2007 43 1,52 

Tab. č.10: Vývoj nezaměstnanosti mladistvích 
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3.3.8 Nezaměstnanost problémových skupin 

 

A) Dlouhodobě nezaměstnaní 

V 1. po roku 2007 ném ezaměstnaných, 

přesto ich poměr všem ostatn chazečů ůstává více než 

padesátiprocentní. Jednou z hlavních příčin poklesu je využívání vhodně nastavených 

kritér  aktivní po zaměstnanost a pokle ké odráží vývoj 

nezam  jako takové. P ení situace se nezbytností stala součinnost oddělení 

zprost  poradenství a trhu práce. Vedle prevence vzniku dlouhodobé 

nezam  je nutností vyšovat aktiv ěchto kl ť s rostoucí 

zí k jejímu poklesu a klienti často rezignují na 

ledání práce. 

loletí došlo k opětov u poklesu dlouhodobě n

 však jej vůči ím u m z

ií nástrojů litiky i  s ta

ěstnanosti ři řeš

ředkování,

ěstnanosti také z itu t ientů, nebo

délkou nezaměstnanosti obvykle dochá

h

 

Stav ke dni Počet osob Z toho žen % z celkového počtu nezaměstnaných 
31.12.2002 3 078 1 585 54,36 
30.06.2003 3 183 1 648 61,40 
31.12.2003 3 394 1 795 57,14 
30.06.2004 3 337 1 748 61,06 
31.12.2004 3 334 1 779 57,65 
30.06.2005 3 209 1 743 65,62 
31.12.2005 2 668 1 506 55,04 
30.06.2006 2 381 1 385 60,96 
31.12.2006 2 077 1 291 54,90 
30.06.2007 1 692 1 072 59,85 

Tab. č.11: Dlouhodobě nezaměstnaní klienti úřadu práce 

 

B) Občané se zdravotním postižením 

V prvním pololetí roku 2007 bylo zaevidováno 266 občanů se ZP, 365 bylo umístěno 

nebo z evidence z jiných důvodů vyřazeno. 

 

Počet  zam   občanů  se  ZP ve firm ěmto lide áci  je 

4,69% na zákonnou povinnost  4 %.  

rem  výrobků   od   zaměstnavatelů  s  více          

                                         než 50%  zaměstnanci se ZP  

0,23 % formou  finančního  odvodu  na  účet úřadu      

práce, což  představuje částku  2 509 864,- Kč 

Celkové plnění za správní obvod  činilo  6,15 %. 

ěstnaných ách, které poskytují t m pr

Plnění  formou náhradní :  1,23 % odbě
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 k 31.12.2006  k 30.6.2007 

osoby zdravotně znevýhodněné 117 91 

částečně invalidní 664 593 

Délka nezaměstnanosti
osob se zdravotním postižením

6-12 měs.
14%

12-24 m.
19%

3-6 měs.
10%

mě
13%

plně invalidní - § 39/1b 2 - 

celkem 783 684 
Tab. č.12: Rozdělení zdravotně postižených do skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 
nad 24
44%

do 3 s. 

 

Graf č.7: Dél městnanosti osob se ZP 
 

3.3.9 Cizinci na trhu práce 

 
K   2007 registroval Úř áce v Prostějově celk 37 zahraničních 

/ EHP a Švýcarska, 86 registrovaných 

izinců s povoleným trvalým pobytem a 245 občanů ze „třetích zemí“ s platným 

tu platných pracovních povolení došlo za 

plynulých 12 měsíců k poklesu a naopak počet informací o nástupu zaměstnání občanů  

o novela dává od 24. 1. 2006 

zahraničním zaměstnancům ého 

pobytu na území České rep

ka neza

30. červnu ad pr em 6

pracovníků. Z tohoto počtu bylo 306 občanů EU

c

povolením k zaměstnání.  

 

Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, v poč

u

EU/ EHP a Švýcarska se od stavu k 30. 6. 2006  zvýšil. 

 

Tento stav byl nepochybně zapříčiněn novelou zákona  č. 161/2006 Sb., kterou došlo ke 

změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Tat

 možnost požádat o trvalý pobyt již po 5 letech nepřetržit

ubliky. 
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stav k 
Zaměstnaní cizinci 

31.12.2006 30.6.2007 
zaměstnaní s pracovním povolením  477 245 
informace o zaměstnání podle § 98 písm.
 a) až e), j), k) 2 86 
občané EU, Norska, Islandu,  
Lichtenštejnska a Švýcarska  253 306 

Tab. č.13: Počet zaměstnaných cizinců v okrese Prostějov 

.4 Aktivní polit

 
Aktivní politika zam ajištění maximálně 

možné úrovně zamě sociálních věcí 

a úřady práce. Podle s i její realizaci s dalšími 

subjekty. 

 

Každá žádost o finan ky zaměstnanosti byla 

rojednána komisí úřadu práce. Současně se také posuzovala skutečnost, zda uchazeč 

ečů o zaměstnání, kterým nebylo možno zajistit 

ění jiným způsobem.  

okud žadatel o příspěvek  měl dluh vůči státu, příspěvek mu 

ebyl poskytnut. 

ložených peněz na APZ. Tento 

ukazatel byl splněn a již nyní překročen o 34,18 %, kdy celkové výdaje na SÚPM 

3 ika zaměstnanosti 

ěstnanosti je souhrn opatření směřujících k z

stnanosti. APZ zabezpečují Ministerstvo práce a 

ituace na trhu práce spolupracují př

ční příspěvek v rámci aktivní politi

p

patřil či nepatřil do skupiny uchaz

pracovní uplatn

 

U zaměstnavatelů se hodnotila jejich ekonomická situace, zda vykazoval na vyhrazené 

nebo nově zřízené pracovní místo nárůst pracovníků či předpokládal uzavírat pracovní 

poměr na dobu neurčitou. P

n

 

Na zřízení a vyhrazení společensky účelných pracovních míst mělo být v 1. pololetí 

roku 2007 vynaloženo 35 % z celkového objemu vyna

zřízená a vyhrazená v prvním pololetí roku 2007 představovaly 69,18 % podíl na 

celkových výdajích APZ. Dle přiložené tabulky, ale vidíme, že v první polovině roku 

2007 tvorba pracovních míst poklesla oproti konci roku 2006. 
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      rok 2006 
    1. pololetí nástroj APZ ro

(celkový počet nových pracovních míst) 
k 2006 rok 2007 

1. pololetí 

SÚPM zřízené a vyhrazené zaměstnavateli 60 42 121 

SÚPM zřízené uchazeči o zaměstnání – SVČ 5 6 6 
SÚPM zřízené uchazeči o zaměstnání – SVČ se ZP 0 2 1 
místa v rámci VPP 115 159 182 
místa pro občany se ZP v chráněných dílnách 
a pracovištích (vytvoření) 0 0 0 

Rekvalifikace 51 86 45 

Celkem 231 309 208 

ab. č.14: Počet vytvořených pracovních míst v rámci jednotlivých nástrojů APZ T
 

Nástroj APZ Rok 2006 
1. pololetí 

 
 
 

rok 2006 
 

Rok 2007 
1. pololetí 

VPP 1 328 6111 1 750 

SÚPM zřízené a vyhrazené zaměstnavateli 3 894 9626 5 093 
SÚPM zřízené uchazeči o zaměstnání – 
SVČ 268 336 317 

CHPD a CHPM vytvořené pro OZP 0 0 0 

CHPM – SVČ vytvořené pro OZP 0 110 0 
Příspěvek na provozní náklady CHPD, 
CHPM PM – SVČ vytvořené pro  a CH
OZP 

507 358 153 

zabezpečení odborné praxe absolventů 
škol, učilišť a získání kvalifikace 
mladistvých  

0 0 0 

Rekvalifikace, poradenské aktivity 819 2836 472 

překlenovací příspěvek  33 40 35 

Příspěv opravu zaměstnanců  0 0 0 ek na d

Příspěvek na zapracování  0 0 0 
Příspěvek při přechodu na nový 
podnikatelský program  0 0 0 

cílené programy k podpoře 
nezaměstnanosti § 120  0 0 0 

Programy tvorby nových pracovních míst  0 0 0 

ostatní (semináře, expertízy apod.)  0 19 0 
 
Celkem 
 

6 849 19 436 7 820 

T
 

ab. č.15 : Výdaje APZ dle jednotlivých nástrojů včetně závazků  z minulého období (v tis. Kč) 
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Cílem aktivní politiky zaměstnanosti bylo vynaložit z celkového objemu vynaložených 

financ 07 2 o ovn tí 

v rám čnosti bylo v prvním

ož představuje 22,38 % z celkového objemu 

řesto oproti 1. pololetí roku 2006 byl 

st počtu umístěných osob v rám VPP a t 44 uch .  Je 

 konci rok 2007 bud splněn a to také 

nnosti nástroje VPP, kdy většina uchazečů byla umísťována na práce 

ěhem května a června. 

1,96 % z celkového objemu finančních prostředků na APZ bylo vynaloženo na provoz 

chráněných pracovních dílen. Cílem naložit 0 % n ení a provoz 

chráněných pracovních míst a chr prac díle stnavatelé se 

o vytvoření chráněných pracovních dílen zajímají, ale většinou jejich podnikatelské 

zám ry nesplňují charakter chráněné pracovní dílny p ě by poskytnutí finančních 

bylo hospodárné, účelné a efektivní. 

hrazená či zřízená 

troje společensky účelných pracovních míst zřízených či vyhrazených 

zam če o zaměstnání bylo za první pololetí roku 2007 podáno 

 na vytvoř í 73 praco ích míst. Z čtu bylo 

jednáno 71 žádos  zbývající dvě žádosti nebyly  projednány 

y zaměstnavatele. 

ečensky účelná pracovní místa - vyhrazená bylo 

dostí a pouze 1 žádost byla podána na společensky 

racovní místo zřízené. Od této žádost  bylo nec ze strany 

ěstnavatele odstoupeno ještě před projednáním komisí APZ. Z výše uvedeného 

yplývá, že zaměstnavatelé výrazně upřednostňují příspěvky na úhradu mzdových 

nákladů.  

í v rámci realizace APZ pro rok 20 5 % na vytv ření prac ích příležitos

ci veřejně prospěšných prací. Ve skute  pololetí roku 2007 

vynaloženo prozatím 1750000 Kč c

vynaložených finančních prostředků.  P

zaznamenán nárů ci o o azečů

předpokládáno, že tento ukazatel ke u e 

z důvodu sezó

v obcích až b

 

 bylo vy 1 a vytvoř

áněných ovn ch í n. Zamě

ě řípadn

prostředků ze strany úřadu práce ne

 

3.4.1 Společensky účelná pracovní místa vy
zaměstnavateli 

 

V rámci nás

ěstnavateli pro uchaze

celkem 73 žádostí o příspěvek en vn  tohoto po

komisí úřadu práce pro tí, 

z důvodu odstoupení ze stran

 

Na příspěvek v rámci nástroje spol

zaměstnavateli podáno celkem 72 žá

účelné p i však  nako

zam

v
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V 1. pololetí roku 2007 bylo na základě schválených žádostí vyhrazeno zaměstnavateli 

42 pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání,  kterým nebylo možno zajistit pracovní 

uplatnění jiným způsobem. Finanční prostředky byly ve všech případech poskytovány 

formou částečné úhrady mzdových nákladů a to v celkové výši 5 093 024 Kč.  

 

Pokud se jedná o profesní strukturu nově vytvořených pracovních míst, zaměstnavatelé 

vytvářeli místa zejména pro dělnické profese, které vyžadují vyučení v oboru a dále pak 

administrativu. Struktura umístěných uchazečů vypovídá, že nejvíce nových pracovních 

říležitostí našli v rámci nástroje společensky účelných pracovních míst zřizovaných 

chazečem 
 zaměstnání k samotné výdělečné činnosti 

 

zeč o zaměstnání, za účelem výkonu samostatné výdělečné 

innosti. 

azečů, kteří zahájili podnikatelskou činnost bylo šest uchazečů vyučeno 

p

zaměstnavateli uchazeči starší 50 let věku, fyzické osoby do 25 let s dobou evidence 

nad půl roku, osoby se zdravotním postižením, osoby, které čerpaly peněžitou pomoc 

v mateřství či rodičovský příspěvek a dlouhodobě nezaměstnaní (evidence delší než dva 

roky - pouze na Úřadě práce v Prostějově).  

3.4.2 Společensky účelná pracovní místa zřízená u
o

Společensky účelným pracovním místem je pracovní místo, které zřídí po dohodě 

s úřadem práce ucha

č

 

Finanční příspěvek byl poskytován maximálně do výše 70 000 Kč. V písemné dohodě 

s úřadem práce se mimo jiné uchazeč zavazoval provozovat samostatně výdělečnou 

činnost v souladu s obsahem předmětu podnikání, jako hlavní zdroj příjmů po dobu 

nejméně dvou let. 

 

V první pololetí roku 2007 bylo podáno celkem 14 žádostí o poskytnutí finančního 

příspěvku na samostatnou výdělečnou činnost. Zřízeno bylo 7 pracovních míst (3 pro 

ženy , 4 pro muže). Ze zbývajících 7 evidovaných žádostí byly 3 žádostí komisí APZ 

zamítnuty a od 2 žádostí uchazeči odstoupili. Zbývající 2 žádosti byly již komisí APZ 

schváleny v červnu 2007 a budou realizovány až v červenci tohoto roku.Ze zmíněného 

počtu uch
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a jedna osoba měla střední vzdělání s maturitou. Na zřízení těchto míst bylo v první 

polovině roku 2007 vynaloženo celkem 317445 Kč, oproti 267695 Kč vynaložených ve 

stejném období v roku 2006. Průměrná výše finančního příspěvku na jednoho uchazeče 

dosáhla hodnoty 52507 Kč. 

 

Skupiny uchazečů dle Směrnice APZ počet 

osoby se zdravotním postižením 1 
osoby nad 50 let 1 
osoby do 8 let věku dítěte, pokud čerpaly PPM či 
rodičovský příspěvek 2 

dlouhodobě nezaměstnaní (evidence nad 2 roky) 3 
Mladiství 0 
osoby do 25 let s dobou evidence nad půl roku 0 
ostatní  0 

Celkem 7 
Tab. č.16: Počty umístěných uchazečů na SÚPM-SVČ 
 

3.4.3 Veřejně prospěšné práce 

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

 komunikací nebo jiných obdobných  činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch 

oku 2007 bylo podáno 92 žádostí o příspěvek na vytvoření veřejně 

rospěšných prací. Oproti stejnému období minulého roku 2006 jde o nárůst  v počtu 

 
Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti 

spočívajíc

a

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle 

na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

 

V první polovině r

p

20 žádostí. Zaměstnavatelé, kteří o finanční prostředky na vytvoření veřejně 

prospěšných prací požádali, byly obce, města, městysy a ústavy sociální péče. 

  

Od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 bylo v rámci veřejně prospěšných prací vytvořeno 

160 pracovních míst. Na tato pracovní místa bylo umístěno 159 uchazečů o zaměstnání, 

kteří byli doporučeni úřadem práce ve spolupráci se zaměstnavatelem. Oproti prvnímu 
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pololetí roku 2006 se jedná o nárůst 44 uchazečů umístěných na veřejně prospěšné 

práce. 

Období Počet umístěných 
uchazečů 

Vyplacená částka            
celkem na VPP ( v tis. Kč) 

1. polovina roku 2006 115 1 328 

rok 2006 182 6111 

1. polovina roku 2007 159 1 750 

Tab. č.17: Počet umístěných uchazečů a souhrn vyplacených částek 

kvalifikace 

m hodnoceného období patřilo zabezpečování doplňkových kvalifikací 

ných zaměstnavateli (kurzy svařování, odborné způsobilosti lektrotechnice, 

fikací spojených s praxí. 

 kurzů účastnilo celkem 117 uchazečů 

 zaměstnání včetně 21 osob, které zahájili kurzy již v roce 2006.  

3.4.4 Re

 
K prioritá

požadova v e

obsluhy manipulačních vozíků apod.) a rekvali
 

V 1. pololetí 2007 se rekvalifikačních

o
 

Při zařazování do kurzů byli preferováni obtížně umístitelní uchazeči, z nichž někteří 

patřili i do několika rizikových skupin. 

 

Název rizikové skupiny Počet 
rekvalifikovaných %  

fyzické osoby do 25 let  22 21,12 
osoby se zdravotním postižením 10 9,60 
uchazeči – matky s dětmi do 15 let 16 15,36 
uchazeči evidovaní nad 6 měsíců 40 38,40 
uchazeči nad 50 let 26 24,96 
Ta
 

b. č.18: Počty nově rekvalifikovaných uchazečů, dle rizikových skupin  

Ze 111 účastníků, kteří již rekvalifikaci během 1. pololetí roku 2007 ukončili, odešlo 

z evidence 60 % uchazečů o zaměstnání na základě potřeb trhu práce, příslibů 

zaměstnání, po zahájení samostatné výdělečné činnosti. 
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U rekvalifikací bylo stanoveno vynaložit 20 % z celkového objemu vynaložených 

finančních prostředků na AP o 6,04 % nto 

cíl neby ejména maxim u prefer čních 

prostředků Evropského sociálního fondu, tj. Operačního programu Rozvoje lidských 

zd ladě realizace národních programů a grantových schémat. 

Uchazeč v těchto projektech a kurzech aktivně nab účast a ušetřené 

finanční prostředky určené na realizaci APZ byly využity na jiné nástroje, např. 

sp vní místa č ně prospěšné práce. 

Z. Realizováno byl

ální snaho

 finančních prostředků. Te

ovat přednostní využití finanl splněn z

rojů, zejména na zák

ům byla ízena 

olečensky účelná praco i veřej

 

Název rekvalifikačního kurzu Počet 
rekvalifikovaných Umístění do 30.06.2007 Umístění v 

% 

Svařování v ochranné atmosféře 14 11 78 

Nespecifická rekvalifikace 13 6 (další 4 účastníci v kurzu 
pokračují v 2. pololetí) 46 

Obsluha osobního počítače 17 6 35 

Rekvalifikace pro oděvní výrobu 7 5 71 

Základy obsluhy osobního počítače 10 5 50 
Tab. č.19 : Přehled některých kurzů pořádaných v 1. pololetí 2007 

 

2 tis. Kč. Do 30.6.2007 bylo uhrazeno  472 tis. 

č (včetně příspěvků na jízdné a závazků z roku 2006). Další rekvalifikační kurzy byly 

pořádány jako součást projektů ESF. 

3.5 Souhrn nedostatk časného stavu 

v tabulce č růměrný yvatel se změnil 

n 007) 

• neustále rostoucí počet uchazečů o prácí ve věkové kategorii nad 60 let 

ci 

V průběhu 1. pololetí roku 2007 byly nasmlouvány kurzy (dohody uzavřené se 

vzdělávacími zařízeními) v hodnotě 84

K

 

ů sou

 

• stárnutí obyvatel (jak je vidět .6 p  věk ob

z 36,3 let na konci roku 2002 až na 41,1 le v polovit na ě roku 2

(v tabulce č.6 je vidět, že rostoucí tendence počtu uchazečů v této skupině je po 

dobu celého sledovaného období) 

• rostoucí průměrná délka evidence uchazečů o prá
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• nejvyšší počty nezaměstnanosti z hlediska vzdělání jsou ve skupinách se 

základním vzděláním a se středním odborným vzděláním s výučním listem  

• nezaměstnanost zdravotně postižených 

• nezaměstnanost absolventů 
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4. Ná
Pro m  a cestu k jejímu řešení se snaží najít 

vše ů regionální nezaměstnanosti je proto 

velmi důležité, aby se angažoval nejen Úřad práce, ale i všechny subjekty, které mohou 

ovlivňovat dění v rámci regionu tak, aby byli co nejefektivněji využívány všechny 

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

subjektům patří především podnikatelé, investoři, obce, školské úřady, a jiné statní 

instituce. 

  

Při tvorbě tohoto návrhu a opatření se budu snažit vycházet ze současného stavu, který 

v okrese Prostějov panuje a také se snažit využívat informací a skutečností, které se 

chystají v dané lokalitě. Jedním z faktorů, které by mohli příznivě ovlivnit 

nezaměstnanost v tomto regionu je tvorba nových pracovních míst a to v profesích 

automechanik, manipulační dělník a obory ze strojírenství. Ústřední aktivitou 

přispívající ke zvyšování nabídky pracovních příležitostí v okrese Prostějov bude 

marketing průmyslových zón a příprava dalších rozvojových ploch pro podnikatelské 

aktivity. Vhodně nastavenými podmínkami pro investory bude podporován i růst 

průměrných hrubých mezd, který však má úzkou vazbu na úroveň dosaženého vzdělání  

a kvalifikaci  obyvatel regionu. Nejvíce by měl být kladen důraz na rozvoj malého 

a středního podnikání. 

 

Navrhuji aby podnikatelské prostředí bylo dále zkvalitňováno nabídkou relevantních 

seminářů  k aktuálním problémům podnikání prostřednictvím Okresní hospodářské 

komory. Vedle nabídky seminářů budou podmínky k podnikání ve městě Prostějově 

zlepšovány pravidelným oceňováním podnikatelských subjektů ze strany města za 

přínos k hospodářskému rozvoji a možností bezplatné prezentace na propagačních 

materiálech města. 

 

Výhody města Prostějov v boji s nezaměstnaností

vrh na zlepšení nezaměstnanosti 
ble atika nezaměstnanosti je příliš složitá

chny vyspělé ekonomiky. Při řešení problém

 

 

 Návaznost  současné ekonomické struktury na předchozí vývojové etapy 

(zejména klíčových odvětví). 
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 Velmi silná pozice města jako významného ekonomického centra 

é době pro příliv nových investorů do Prostějova je určena prostějovská 

průmy terá se v současné době dělí na sektory A, B, C a nově 

sou velice zajímavé průmyslové zóny, které jsou přímo určené 

k podnikání, to znamená že jsou například dobře strategicky umístěné z hlediska 

Olomouckého kraje. 

 Přítomnost zahraničních investorů v průmyslové zóně potvrzující  dostatečnou 

atraktivitu města pro rozvoj podnikání. 

 Malý počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo. 

 Využití nových možností pomoci ze strukturálních fondů EU pro rozvoj 

podnikání a služeb. 

 

V současn

slová zóna, k

připravovaný sektor G. 
 

Domnívám se, že i přes relativně dobré ekonomické podmínky vedení města intenzivně 

vyvíjí snahy dále zkvalitňovat podmínky pro podnikání, o čemž svědčí i příprava 

dalších průmyslových zón pro investory. 

 

4.1 Návrhy v oblasti rozvoje okresu Prostějov 

 
Aby se podařilo přilákat velké investory, je třeba jim vytvořit odpovídající podmínky. 

Pro velké společnosti j

dopravy, mají vybudované veškeré potřebné inženýrské sítě. 

 

Sektor A: 

- obsahuje pozemky o celkové výměře 15,43 ha, které byly v majetku města Prostějova 

- navazuje na pozemky fy Toray Textiles Central Europe s. r. o. 

- v roce  2003  město Prostějov  prodalo pozemky v sektoru A společností HOPI s. r. o., 

   která   zde   realizovala   výstavbu   logistického  centra  se   zaměřením převážně  na  

   potra anců  mohl navýšit až o 20  

- město Prostějov již tento sektor nenabízí pro jiné investory 

 

 

vinářský průmysl; v  roce  2008  by  se  počet zaměstn
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Sektory B a C: 

ky mají celkovou vým- pozem ěru 12,08 ha 

- na

výstavb ích  obalový  materiál   (igelitové tašky, 

um městnanců stoupl 

ze 7

by  měl konstruktéři, techničtí nákupčí, strojní zámečníci či montéři     

zbývající část sektoru je ve vlastnictví fyzických osob  

ru je určena převážně pro lehký průmysl 

ezi     další    společnosti   v    tomto  sektoru  patří  společnosti  BUDERUS – 

Nově p ipravovaný sektor G:

 ploše  cca  2,9   ha   realizovala  společnost   Windmöller & Hölscher  v roce   2005 

u  závodu  na   montáž  strojů  vyrábějíc

ělohmotné folie, papírové obaly atd.);  během roku 2006 počet za

 na 37; v dalších  letech  by  se mohl zvýšit   až   na  120 – 150  pracovníků; šanci 

i  dostat  zejména    

- 

- sektor navazuje na stávající podnik ACHP PROSTĚJOV,a.s., který území průmyslové 

zóny z východní strany uzavírá 

- předmětná plocha sekto

- m

školící, zásobovací a předváděcí středisko tepelné techniky,   SPEDITION  FEICO, 

spol. s r.o. a  DOCO  International  s.r.o.  

 

ř  

- lokalita  mezi   ul. Kralická  a   Kojetínská,  v  I.  etapě  přípravy  území zahrnuje 

a cca 40 ha po výkupu 

ozemků od soukromých vlastníků 

   pracovníků,   výhledově   

ch zaměstná  80 - 100  

 Mubei do tohoto území zůstávají ve vlastnictví města Prostějova pozemky 

 

 

 malým průmyslovým zónám (rozloha 2 - 5 ha) okresu Prostějov patří např. 

růmyslová zóna v Němčicích nad Hanou u cukrovaru, která by se měla rozšířit až za 

plochu o  výměře  cca  20,8  ha  s  možností rozšíření až n

p

- funkční využití především pro výrobní aktivity a skladování 

- na   ploše   cca  13,3  ha   byl  postaven výrobní  areál  na  výrobu vstupního  materiálu 

stabilizátorů  a   pružin  pro  automobilový  průmysl  společnosti  Mubea IT Spring 

Wire s.r.o. ;   k    31.12.2006   společnost    zaměstnává    62

ji

- po vstupu

o výměře cca 6,8 ha tato firma bude zaměstnávat kolem 250 zaměstnanců 

 

K dalším průmyslovým zónám, které patří do kategorie středních průmyslových zón 

o rozloze 5 – 10 ha, patří např. průmyslové zóny v Brodku u Prostějova, v Plumlově či

ve Výšovicích.  
 

K

p
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prostor bývalých Stavebních strojů. Měla by sloužit převážně menším a středním 

ěstnanců na 100 dále firma 

ovních míst. Neměl bych zapomenout také na jeden 

icí, který zaznamená 

odu elektrické energie do rozvojových ploch 

ro podnikání což činí (10 MW) a zemního plynu se jeví současná kapacita jako 

ti je zde v letech 2008 až 2010 avizován záměr 

e ve výše zmíněných 

firmám. 

 

Mezi další prostory pro případné nově založené firmy skýtají haly a dílny v bývalém 

komplexu státního podniku Agrostroj a.s. kde v tuto chvíli již působí řada firem 

v oborech strojírenství. AMF Reece, a. s. která v současné době zaměstnává 

189 pracovníků s výhledovým nárůstem na 250. Forte, a. s. se současným počtem 

zaměstnanců 56 při rozšíření firmy se počítá s nárůstem zam

QUALITE, s. r. o. která zaměstnává 168 lidí a počítá se s rozšířením výroby, které 

umožní vzniku 50 nových prac

z největších strojírenských podniků v Prostějově s dlouholetou trad

zvýšení počtu zaměstnanců o 88 a to je podnik Hanácké železárny a pérovny, a.s. 

 

Pro výraznější požadavek na zvýšení přív

p

nedostatečná. V této souvislos

společnosti E.ON na výstavbu nové rozvodny 110/22 kV o výkonu 2 x 25 MVA. 

V souvislosti s tímto záměrem vznikne asi 10 pracovních míst. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny plánované investic

průmyslových zónách s předpokládaným počtem vytvořených pracovních míst a dobou 

realizace. 

 

Název společnosti Počet pracovních míst Rok 
HOPI s.r.o. 20 2008
Windmöller & Hölscher 150 2009
Mubea IT Spring Wire  100 2009
Mubei 250 2008
AMF Reece, a. s. 61 2008
Forte, a. s. 44 2008
QUALITE, s. r. o. 50 2008
Hanácké železárny a pérovny, a.s. 88 2008

EON 10 2008

Celkem 773  
Tab. č.20: Předpokládaný počet vytvořených pracovních míst 
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4.2 Návrh na řešení nezaměstnanosti absolventů a mladistvích 

Stále velký počet mladých lidí se po ukončení vzdělávacího procesu často místo 

 handicapem absolventů, který omezuje jejich nástup do vhodného zaměstnání, 

i uvědomit jejich hlavní 

edostatky.  

jiná struktura uchazečů než zaměstnavateli požadovaná struktura 

• nedostatek, nebo úplně chybějící praxe 

tatečné komunika p práce v týmech 

přímá závislost mezi úrovní vzdělání a uplatnitelností na trhu 

Na úrovni dosaženého vzdělání závisí i podíl dlouhodobě nezaměstnaných 

ň vzdělání, tím vyšší podí ouho  nezaměstnaných. 

řad práce v Prostějově registroval pravidelný rozbor "Evidovaná 

ol a učilišť", který by analyzoval jejich pozici na 

prostějovském  trhu práce a úspěchy při hledání prvního zaměstnání. Analytický 

" absolventy, tzn. mladé lidi, kteří 

plynulého přechodu do praxe stává registrovanými uchazeči o zaměstnání. Mnozí 

zůstávají dlouhé měsíce bez práce, bez možnosti seberealizace a rozvíjení svých 

teoretických znalostí. Hrozí u nich vážné nebezpečí, že si zvyknou nepracovat nebo se 

stanou účastníky "šedé" ekonomiky. Také se mohou dostat do kontaktu s kriminalitou 

případně drogami, a budou tak negativním vzorem pro své vrstevníky. Neméně závažné 

je i to, že vzdělanější vrstvy mladých lidí bez pracovní perspektivy v našem regionu ve 

zvýšené míře odcházejí za prací do jiných částí republiky nebo do ciziny, čímž se 

pozice Prostějovska ještě více zhoršuje. 

Hlavním

je chybějící odborná praxe. V této souvislosti mají nezastupitelnou úlohu úřady práce. 

Nemohou sice přímo ovlivnit situaci u zaměstnavatelů ani jejich postoj k chybějící 

praxi, snaží se je však prostřednictvím nástrojů APZ maximálně motivovat k tvorbě 

nových pracovních míst pro tuto obtížně umístitelnou kategorii svých klientů. 

Při řešení nezaměstnanosti zmíněné skupiny uchazečů je třeba s

n

Ty jsou následující: 

• nízká motivace 

• 

• nedos ční schopnosti a scho nost 

Je zřejmé, že existuje 

práce. 

absolventů: čím nižší úrove l dl době

Navrhuji, aby Ú

nezaměstnanost absolventů šk

materiál by  mimo jiné byl zaměřen také na "nové
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ukončili přípravu na povolání a do jednoho roku po ukončení vzdělání se zaevidovali na 

úřadu práce. Sledovaly by se základní charakteristiky vývoje evidencí absolventů včetně 

se tuzemských i zahraničních stáží. Jako další 

řešení navrhuji zaměření se na praxi studentů během studia přímo ve škole. Studenti by 

zapotřebí 

praxe. Firma by byla rozdělena na jednotlivé útvary, kde by studenti byli jako 

Domnívám evnější a pro studenty a absolventy nejvhodnější by byl 

dokona informoval 

o možn e ískání rekvalifikace a následné se 

zařazen  uvedeno 

s růstem vzdělaní také rostou šance na uplatnění se na trhu práce. Pokud by nebyl tento 

jejich struktur podle délky evidence a stupně dosaženého vzdělání. Zhodnoceny by také 

byly aktivity Úřadu práce při podpoře tvorby nových pracovních míst pro tuto kategorii 

klientů, při zabezpečování rekvalifikací a stáží absolventů škol ve firmách, 

rozpočtových a neziskových organizacích. 

Jako další možná řešení navrhuji zaměření se na zaměstnávání absolventů škol již 

v průběhu studia na částečný úvazek. Tímto řešením odpadá jeden z nedostatků 

absolventů, čímž je nedostatečná odborná praxe. Většina studentů je odkázána jen sama 

na sebe, i když jsou možnosti zúčastnit 

nenavštěvovali žádnou firmu, ale oni sami na základě svých teoretických zkušeností 

získaných z výuky, by aplikovali svoje znalosti na modelu fiktivní firmy. V této fiktivní 

firmě by probíhalo vše jako u běžné firmy, která je na trhu. Studenti by měli možnost 

přímo ovlivňovat dění ve firmě a rozhodovat o chodu podniku. Jednak by došlo 

k procvičování teoretických znalostí, ale i osvojení dovedností, ke kterým je 

zaměstnanci s odpovědností za chod firmy a současně by byly delegovány pravomoci 

na jednotlivé studenty. 

 se, že asi nejl

lý informační systém, který by tuto problémovou skupinu 

ost ch dalšího studia nebo o možnost z

í do oboru ve kterém je nedostatek pracovní síly. Jak už bylo výše

informační systém na úřadu práce tak by určitě neměl chybět přímo u zdroje a to jsou 

samotné školy. Ideálním stavem by byla jakási provázanost škol s úřadem práce právě 

tímto informačním systémem. 

Pro řešení problému mladistvích nezaměstnaných, kteří jsou často nepřizpůsobivý 

a hlavně bez patřičného vzdělání, bych navrhoval odborné poradenství a nejlépe rozvoj 

speciálních programů, které by usnadnily najít místo na trhu práce. Smyslem by bylo 

naučit tyto uchazeče novým dovednostem a hlavně zodpovědnému chování, protože 
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právě nezodpovědnost je hlavní příčinou toho, že majitelé firem mají špatné zkušenosti 

s touto skupinou uchazečů. Domnívám se, že jako účinný nástroj by byla motivace, aby 

se tito uchazeči vrátili do škol a získali potřebné znalosti a dovednosti tak, aby se 

problém jejich umístění na pracovní trh zjednodušil. 

4.3 Návrh na řešení nezaměstnanosti osob nad 50 let 

 

ektovat. Ve firemní kultuře a její sociální politice je třeba 

oceňovat přínosy starších pracovníků a reálně využívat jejich zkušenosti a reagovat na 

 kázní. Tyto faktory mohou změnit strukturu pracovních 

Osoby starší 50 let jsou-li uvolněny z pracovního procesu, je pro ně pak velmi obtížné 

se na trh práce vrátit. Možnost pracovního umístění osob vyššího věku je závislá na 

kvalifikaci a schopnosti adaptovat se na současné požadavky trhu práce. Na starší 

pracovníky je pohlíženo stereotypně. Ženy, ale i muži se po 50 letech věku hůře učí 

novým věcem, hůře se adaptují na změny a pracují nižším tempem než lidé mladší. Jako 

klady hodnotí jejich životní zkušenosti, odborné dovednosti a léty získaný nadhled v 

konfliktních situacích. 

 

Z pohledu zaměstnanců je to nižší zájem firem osoby starší 50 let zaměstnávat 

a nabídnout jim odpovídající podmínky pro práci. Z pozice zaměstnavatelů je problém 

především v menší schopnosti přizpůsobit se novým nárokům a ochota se dále 

vzdělávat. „Starší pracovník je neopakovatelnou osobností a personální práce s touto 

skupinou to musí resp

potřeby starších. 

 

Domnívám se , že výkon starších pracovníků není nutně ani lepší ani horší, než výkon 

zaměstnanců mladších, a že může být pozitivně ovlivňován také jinými faktory, proto 

bych navrhoval, aby pracovníci Úřadu práce dělali s těmito uchazeči různá sezení 

s důrazem na působení jejich vyššího stupeň motivace, sebedůvěry, snahu předávat 

zkušenosti mladším, protože tito lidé jsou zdobeni vyšší loajalitou k firmě, 

odpovědností a technologickou

schopností a nahrazovat eventuální úbytky fyzických sil nebo zhoršení zraku a sluchu, 

které jsou zpravidla prvními příznaky stárnutí. 
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Navrhoval bych pro podporu zaměstnanosti starších pracovníků zejména reformu 

institutu předčasného odchodu do důchodu, flexibilní formy organizace práce 

a celoživotní vzdělávání, které můžou zajistit přizpůsobení schopností a dovedností 

postupujícím potřebám trhu práce. Dále se domnívám, že také podpora vytváření 

pracovních míst pro tyto osoby jako jsou společensky účelná pracovní místa, veřejně 

aměstnání by 

lepšila situaci v této problematické skupině. 

stižené osoby, ženy s malými dětmi, osoby po návratu z výkonu 

estu. Dlouhodobá nezaměstnanost má také velký vliv na psychiku člověka. Důležitá, 

nými, ženami s malými dětmi a zvláště pak handicapovanými lidmi 

oří skupinu dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných. 

• nedostatečná kvalifikace, málo pracovních zkušeností, malá sebedůvěra  

• objektivní okolnosti (dojíždění, bydlení)  

prospěšné práce, rekvalifikace, poradenství a asistence při hledání z

z

4.4 Návrh na řešení nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných 

 

Dlouhodobě nezaměstnaní většinou trpí kumulací různých znevýhodnění, které 

vyplývají z jejich osobní, kvalifikační, pracovní a sociální charakteristiky i z nižší 

úrovně pracovní motivace. Cílovými skupinami jsou zejména občané bez kvalifikace, 

mladiství, zdravotně po

tr

z hlediska návratu klienta do pracovního procesu, je délka trvání nezaměstnanosti. 

Znovuzařazení dlouhodobě nezaměstnaných vyžaduje vyšší náklady než 

zprostředkování práce osobám, pro které je nezaměstnanost jen krátkou životní 

epizodou. Dlouhodobá nezaměstnanost je spojena i s velkým výskytem období 

opakované nezaměstnanosti v průběhu pracovní kariéry jedince. Proces 

restrukturalizace postihl zejména nekvalifikované občany, kteří spolu s mladistvými, 

zdravotně postiže

tv

 

Dlouhodobou nezaměstnanost ovlivňuje řada činitelů, mezi nejvýznamnější lze počítat 

následující: 

• nezájem a diskriminace určitých kategorií ze strany zaměstnavatelů  

• nezájem o málo placená místa ze strany uchazečů o zaměstnání  

• hodnotová orientace některých skupin uchazečů o zaměstnání ( nezájem o práci, 

závislost na podpoře)  
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K sociálním následkům dlouhodobé nezaměstnanosti pro jedince patří zejména snížení 

životní úrovně, růst napětí v jeho rodině a v ostatních interpersonálních vztazích, 

deprese, ztráta motivace a pocit bezmocnosti, přistupují i zvýšené následky, jež pociťuje 

společnost. Proto se dlouhodobá nezaměstnanost ocitá v centru pozornosti společnosti. 

V současné době Úřad práce v Prostějově zaznamenává pokles dlouhodobě 

nezaměstnaných, ale neustále tato skupina uchazečů tvoří většinovou část evidovaných 

uchazečů na úřadu práce. Navrhoval bych proto jako řešení dlouhodobé 

 

aměstnanosti. Nebo také motivační a poradenské programy pro uchazeče, kde 

vádím příklad jednoho z řešení: Pětice dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů 

s křovinořezem, motorovou pilou, ženy získají i základy práce na PC 

a oprávn čnosti 

práce, o po

pracovat již v pr  

budou pomáhat p ěstě, v botanické zahradě nebo 

v biokoridoru čistit 

cyklostezku vedoucí do Bedihošt

celek pohromadě, naopak tito pracovníci budou začleňováni mezi ostatní zaměstnance 

nezaměstnanosti využívání vhodně nastavených kritérií nástrojů aktivní politiky

z

pracovníci úřadu práce by měli přesvědčit uchazeče, že by neměl rezignovat na svou 

pozici, že nemohou najít práci, ale právě je donutit k tomu aby si uvědomili, že na tom 

budou lepe když pracují než když pobírají sociální dávky.  

Jako další řešení bych navrhoval zlepšení vzdělávání uchazečů prostřednictvím 

rekvalifikací, ale dlouhodobě nezaměstnaní a nezaměstnaní se základním vzděláním si 

myslí oproti jiným skupinám, že sebevzdělávání a rekvalifikace nezvyšuje možnost 

uplatnění na trhu práce a proto považují rekvalifikace a sebevzdělávání za ztrátu času 

a věnují těmto činnostem nejméně času. Domnívám se, že řešením by bylo také to, že 

by se dlouhodobě nezaměstnaní umístili na pracovní místa s příspěvkem aktivní politiky 

zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, ale také 

navrhuji zvýšit intenzívní zprostředkování zaměstnání, asistence při hledání zaměstnání 

a při zapracovávání. 

U

o práci na Úřadě práce v Prostějově projde postupně celou řadou školení a kurzů, naučí 

se pracovat 

ění řídit motorový vozík. Všichni budou pochopitelně poučeni o bezpe

žární ochraně a ochraně životního prostředí. Nezaměstnaní však budou 

ůběhu uvedených školení a rekvalifikačního kurzu. Podle potřeby

ři úklidových pracích ve m

Hloučela, pomáhat budou například při osekávání dřevin, budou 

ě, uklízet černé skládky. Skupina nebude pracovat jako 
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firem, které provádí tyto práce a budou mít zájem o tyto pravovníky. Lidé získají vyšší 

kvalifikaci, činnost budou vykonávat pod odborným dohledem zaměstnanců firem, do 

kterých budou zařazeni nebo členů Českého svazu ochránců přírody. Tento projekt bude 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Město 

Prostějov jej bude financovat pomocí finančního příspěvku, který činí 2 milióny korun, 

eaktivní lidi k tomu, aby se 

aktivně podíleli na hledáni si zaměstnaní a nespoléhali se na sociální dávky jako na 

se základním vzděláním než zdravotně postižení s alespoň 

středoškolským vzděláním s maturitou. 

z něhož pokryje většinu nákladů na pracovníky. Zhruba 25 % však uhradí město 

Prostějov ze svého rozpočtu. 

Domnívám se, že dalším nástrojem jak donutit pracovat lidi, kteří jsou dlouhodobě 

nezaměstnaní a využívají tak sociálních dávek, je návrh reformy, která má zastavit 

roztáčející se spirálu katastrofálního zadlužování státu. Její poslání je jednoznačné – 

pracovat se vyplatí víc než si chodit pro sociální dávky. Sociálně citlivá reforma 

navrhuje některé dávky omezit a tím donutit dlouhodobě n

hlavní zdroj svoji existence. 

4.5 Návrh na řešení nezaměstnanosti zdravotně postižených osob 

 
Zdravotně postižení patří obecně mezi skupinu vystavenou zvýšenému riziku 

nezaměstnanosti, zejména pak dlouhodobé nezaměstnanosti. Toto riziko je 

diferencováno také uvnitř této skupiny. Projevuje se zejména souvislost se stupněm 

nejvyššího dosaženého vzdělání: nezaměstnaností jsou přibližně čtyřikrát více ohroženi 

zdravotně postižení 

 

Zapojení zdravotně postižených na pracovní trh je ovlivněno řadou faktorů, které mimo 

jiné pramení ze zdravotního omezení jednotlivce a jeho specifik (medicínské faktory), 

ze situace na pracovním trhu, efektivity a úsilí sociální politiky - zejména politiky trhu 

práce, ale také například míry rozvoje a celkového nastavení sociálních služeb. Přístup 

na pracovní trh je vedle toho ovlivňován také celkovými fyzickými a sociálními 

podmínkami, například mírou odstranění fyzických bariér nebo rozvojem sociální 

odpovědnosti zaměstnavatelů.  
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Zaměstnanost zdravotně postižených je také ovlivněna účinností opatření cílených na 

zdravotně postižené, a to nejen v oblasti politiky trhu práce. Jedná se například 

o antidiskriminační legislativu, kvalitu zaměstnání, zdravotní, pracovní a sociální 

rehabilitaci, odstranění fyzických bariér, informovanost veřejnosti, zdravotně 

postižených i zaměstnavatelů atd. Otázce začlenění zdravotně postižených na pracovní 

trh je věnována v politikách vyspělých zemí tradičně značná pozornost. 

Navrhuji proto zejména zaměření se na vytvoření specializovaného interaktivního 

Pro rozptýlení obav zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením bych 

ři 

aměstnání zdravotně postiženého poskytuje stát. 

 

 daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním 

i. Proto i její právní úprava se rozšiřuje a přibližuje se 

praktickým potřebám. Podle zákona o zaměstnanosti se za rekvalifikaci považuje 

získání nové nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce 

webového portálu pro usnadnění zprostředkování vhodných pracovních příležitostí pro 

zaměstnavatele a občany se zdravotním postižením, vytvoření registru uchazečů 

o zaměstnání, posílení sítě specializovaných poraden, doplnění katalogu prací o nové 

pracovní pozice vhodné pro zdravotně postižené (s ohledem na rozvoj technologií a 

nové potřeby zaměstnavatelů). Zlepšení rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na trhu práce. 

navrhoval lepší informovanost zaměstnavatelů o výhodách a příspěvcích, které p

z

K motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením by pomohly 

následující úpravy: 

 daňové zvýhodnění podniků odebírajících produkty podniků, které zaměstnávají 

50% osob se zdravotním postižením

postižením podle podílu vůči celkovým zaměstnancům 

 zvýšení příspěvku zaměstnavatelům, kteří vytváří specializovaná místa pro 

osoby se zdravotním postižením vůči ostatním zaměstnavatelům 

4.6 Rekvalifikace 

 
Rekvalifikace je jednou z možností dalšího vzdělávání, která umožní více 

nezaměstnaným si obstarat prác
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o zaměstnání. Definice rekvalifikace se upravila tak, aby zahrnovala nejen získání nebo 

rozšíření stávající kvalifikace, ale také její zvýšení, prohloubení, udržování nebo 

obnovování. Jedná se zejména o rekvalifikaci osob, které po určité období 

nevykonávaly své povolání, např. matky na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo 

občané dlouhodobě nezaměstnaní. 

 

Do rekvalifikace se mohou zapojit nejen uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání, 

aby náplně jednotlivých rekvalifikačních kurzů vycházely 

 

ekvalifikace pro oděvní výrobu, by podle mého návrhu mohlo byt 

obsazeno 61 volných pracovních míst které v současnosti pracovní trh nabízí. 

 

4.7

 
Spo

která z s úřadem práce 

a obsazuje je uchazeči o zaměstnání vedenými v evidenci Úřadu práce, kterým se při 

ání věnuje zvýšená péče a kterým nelze zajistit pracovní 

platnění jiným způsobem. Tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je smluvní 

ale i všechny osoby, které si např. zajišťují rekvalifikaci samy nebo ji pro ně zajišťuje 

zaměstnavatel. Úřad práce může hradit určité náklady při rekvalifikaci nejen 

účastníkům, ale i těm, kteří ji budou uskutečňovat. Jedná se např. o zaměstnavatele, 

školící a vzdělávací střediska, agentury apod. 

 

Navrhuji, aby se Úřad práce v Prostějově zaměřil na rekvalifikační kurzy s příslibem 

budoucího zaměstnání a 

z potřeb na pracovním trhu. Rekvalifikace napomáhají řešit nesoulad mezi kvalifikační 

strukturou uchazeče o zaměstnání a poptávkou zaměstnavatelů na obsazeni volných 

pracovních míst.  

Při navštěvování kurzů jako např. svařování v ochranné atmosféře, základy obsluhy 

osobního počítače, r

 SÚPM u zaměstnavatelů a při samostatné výdělečné činnosti 

lečensky účelnými pracovními místy (dále jen SÚPM) se rozumí pracovní místa, 

aměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě písemné dohody 

zprostředkování zaměstn

u

a není na něj právní nárok. Při posuzování žádosti jsou brána v úvahu zvláště tato 

kritéria, které uvádí příloha č. 6. 
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Příspěvek na zřízení a vyhrazení společensky účelných pracovních míst 

u zaměstnavatelů je určen pro podporu zaměstnání uchazečů, kterým nelze zajistí 

pracovní uplatnění jiným způsobem. Je poskytován zaměstnavatelům, kteří přijmou 

uchazeče do pracovního poměru z rizikové skupiny, kteří jsou v evidenci Úřadu práce 

nejméně 6 měsíců nebo u kterých není zřejmé dalšího umístění. Dle platné Směrnice 

řadu práce v Prostějově pro poskytování finančních prostředků z aktivní politiky 

č měsíčně. Příspěvek byl poskytován po 

obu 6 měsíců s výjimkou skupiny osob nad 50 let, kde doba poskytování finančního 

o místa a v případě začínajících podnikatelských aktivit bych 

rodloužil i dobu poskytování příspěvků. Doporučoval bych, aby tento nástroj aktivní 

avrhoval bych umístit před poskytnutím finančního příspěvku uchazeče do 

rekvalifikačních kurzů pro začínající podnikatele a do kurzů spojené s podnikatelskou 

atný 

 uváděl v předchozích kapitolách 

naznačují, že aktivní politika zaměstnanosti je nezastupitelná při ovlivňování 

Ú

zaměstnanosti jsou příspěvky poskytovány pouze zaměstnavatelům, kteří nevykazují ve 

sledovaném období před podáním žádosti pokles v počtu zaměstnanců, jedná se tedy 

vždy o vytváření nového pracovního místa. V případě schválení žádosti poskytl úřad 

práce zaměstnavateli příspěvek na jednoho pracovníka ve výši 80 % základního tarifu 

z platového výměru, maximálně však 15000 K

d

příspěvku činila 12 měsíců. 

 

Ze strany zaměstnavatelů se často objevuje nezájem o tuto formu spolupráce s Úřadem 

práce, proto bych navrhoval zvýšení finančních příspěvků poskytovaného za zřízení 

nového pracovníh

p

politiky zaměstnanosti byl zaměřen především na skupiny uchazečů o zaměstnaní, kteří 

jsou určitým způsobem znevýhodněni na trhu práce. 

 

N

činností. Problémem může být u některých začínajících podnikatelů šp

podnikatelský záměr, který mnohdy nesplňuje základní předpoklady splnění 

stanovených podmínek. Dle mého návrhu by mohlo být v okrese Prostějov nově 

umístěno až 19 osob ročně. 

 

4.8 Návrhy aktivní politiky zaměstnanosti 

 

Návrhy aktivní politiky zaměstnanosti, které jsem
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nezaměstnanosti. Její vliv je zejména při zabezpečování volných pracovních pro 

problémové skupiny uchazečů o zaměstnaní, kteří se obtížněji zařazují do pracovního 

procesu. Je velmi důležité si říci, že uchazeči nenajde práci jen aktivní politika 

zaměstnanosti, ale je k tomu zapotřebí i vlastní aktivita. 

 

Je třeba také rozvíjet celý Olomoucký kraj. Důležitá je zejména podpora zvyšování 

konkurenceschopnosti regionální politiky, podpora malého a středního podnikání, 

tvorba podnikatelského prostředí a neméně také tvorba infrastruktury. Nové investice 

jsou právě tím, aby ekonomika byla lepší a nezaměstnanost nižší. Spojením vhodných 

aktivit úřadu práce s dobře vypracovaným plánem aktivní politiky zaměstnanosti 

a regionálního rozvoje je možné docílit kvalitních podmínek pro lidi, kteří aktivně 

hledají zaměstnání. 

 

V následující tabulce je počet vytvořených pracovních míst nástroji aktivní politiky 

zaměstnanosti za rok 2006, za první polovinu roku 2007 a návrh na pololetí druhé. Při 

návrhu druhého pololetí, jsem si nejdříve stanovil náklady na jedno vzniklé pracovní 

místo, které bylo vytvořeno v 1. polovině roku 2006 poté navrhl pro rok 2007 tvorbu 

nových pracovních míst a náklady na ně pro druhé pololetí roku 2007. Do tabulky jsem 

nezahrnoval nástroje aktivní politiky v nichž se nejedná o tvorbu nových pracovních 

míst, ale jen o příspěvky na již vzniklá místa apod. 

 

rok 2006 1.pol 2007 2. pol 2007 Celkem rok 2007 
Nástroje APZ počet 

míst 
čerpání
v tis.Kč 

počet
míst 

čerpání
v tis.Kč 

počet
míst 

čerpání 
v tis.Kč 

počet 
míst 

čerpání 
v tis.Kč 

SÚPM zřízené a vyhrazené 
zaměstnavateli 

121 9626 42 5093 60 7260 102 12 353 

SÚPM zřízené uchazeči o 
zaměstnání – SVČ 

6 336 6 317 15 795 21 1112 

SÚPM zřízené uchazeči o 
zaměstnání 

– SVČ se ZP 

2 110 1 50 2 110 3 160 

místa v rámci VPP 182 6111 159 1750 140 1540 299 3290 
Rekvalifikace 86 2836 45 476 75 750 120 1226 

Celkem 397 19 019 252 7686 292 10 455 545 18 141 
Tab. č.21: Vyhodnocení návrhu APZ 
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Pro rok 2007 může Úřad práce čerpat finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč. 

V 1. polovině roku 2007 bylo z této částky čerpáno jen 7 820 000 Kč. Z důvodu 

sezónnosti některých prací, které využívají nástroje aktivní politiky zaměstnanosti se 

tyto finanční příspěvky budou hradit ve 2. pololetí roku 2007 z důvodu zpětného 

razení, proto částka ve 2. pololetí výrazně naroste. Dle výše uvedené tabulky podle h

mnou navržených počtů pracovních míst by mělo nástroji aktivní politiky zaměstnanosti 

vzniknout ve 2. polovině roku 2007 asi 253 míst. Další finanční příspěvky budou 

čerpány dle směrnice aktivní politiky zaměstnanosti která je uvedena v příloze č. 6  na 

tyto nástroje: překlenovací příspěvek 35 000 Kč, příspěvek na provozní náklady CHPD, 

CHPM a CHPM – SVČ tvořeno pro OZP, který činí 153000 Kč. 
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5. Předpoklady a harmonogram realizace 
 

K realizaci uvedených návrhů řešení nezaměstnanosti je nutno vytvořit následující 

opatření. 

 

1. Sestavit plán předpokládaných opatření pro následující rok. 

2. Rozdělit finanční prostředky jednotlivým odborům úřadu práce. 

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

4. Sestavit harmonogram rekvalifikačních a motivačních kurzů. 

5. polupracovat s městskými úřady na rozšíření sítě informačních středisek 

určených pro propagaci a seznámení s regionem. 

6. Vytvořit nabídku veřejně prospěšných prací a oslovit zájemce. 

7. Jednat se zaměstnavateli o zřízení nových SÚPM. 

8. Realizovat rekvalifikace a motivační kurzy. 

9. Spolupracovat s městským úřadem v Prostějově a spolupodílet se na vytváření 

strategického plánu rozvoje regionu. 

10. Vypracovat plán užití prostředků aktivní politiky zaměstnanosti do konce 

1. poloviny roku 2008 

S
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Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se snažil zpracovat problematiku nezaměstnanosti 

v okrese Prostějov. V úvodu jsem se zabýval teoretickými východisky, které se vztahují 

k tématu nezaměstnanosti, dále jsem pokračoval analýzou současného stavu 

nezaměstnanosti v Evropské unii a celkovou nezaměstnaností v České republice. 

V úzkém souladu jsem navázal na analýzu součastného stavu na trhu práce v okrese 

Prostějov v období od roku 2003 do poloviny roku 2007. Tato analýza se vztahuje jak 

na celkovou nezaměstnanost v tomto okrese,  tak i na jednotlivé kategorie do nichž jsou 

evidovaní uchazeči o práci rozděleni. Hlavním podkladem pro formulaci návrhů 

a opatření, které by měly vylepšit situaci v okrese Prostějov byl souhrn nedostatků 

současného stavu. V úplném závěru této práce jsem se snažil vyhodnotit přínosy mých 

návrhů pro zlepšení nezaměstnanosti a navrhl harmonogram, který by měl pomoci při 

realizaci těchto návrhů. 

 

Nezaměstnanost je jedním ze základních problémů zemí s tržní ekonomikou 

a představuje závažné problémy pro sociální a politickou stabilitu ve společnosti. 

Nezaměstnanost může postihnout  každého nás. Celková míra nezaměstnanosti v České 

republice ke 31. 6. 2007 byla 6,3 % což představuje 370800 nezaměstnaných osob 

k nimž  úřady práce evidovaly celkem 137429 volných pracovních míst. Průměrná míra 

nezaměstnanosti ČR v mezinárodním srovnání má klesající tendenci. Důvodem tohoto 

příznivého vývoje je rostoucí ekonomika ČR, ale také aktivní politika zaměstnanosti, 

jejíž nástroje úřady práce uplatňují.  

 

Situace na trhu práce v okrese Prostějov lze z hlediska úrovně nezaměstnanosti 

v posledních letech ohodnotit jako příznivou. Míra nezaměstnanosti správního obvodu 

Prostějov se nepřetržitě od června 2005 drží pod úrovní  celorepublikového průměru. 

V lednu až březnu 2007 klesla o 1,6 % , v dubnu a květnu o 1,7 % a v červnu o 1,8 % 

pod republikový průměr. Průměrný   měsíční   počet    uchazečů    v 1. pololetí roku 

2007   byl  3 437 a míra nezaměstnanosti byla na průměrné hodnotě 5,4 %. 

V uplynulém období  se zaevidovalo celkem 2 537 uchazečů (1228 žen) a zároveň se 

z evidence  odhlásilo nebo bylo vyřazeno 3 492 uchazečů (1677 žen).  Ve sledovaném 
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období byl nejvyšší po

však situa

čet nezaměstnaných v roce 2004 (6057 osob). od roku 2004 je 

ce příznivá a vývoj měl klesající tendenci. Ve všech skupinách uchazečů, 

romě osob ZPS, kde byl zaznamenán nárůst, došlo k mírnému poklesu počtu 

ako problémová skupina uchazečů ve věku do 25 let. Tato 

upina v současnosti neukazuje alarmující čísla ale v této skupině uchazečů se 

idence jsou nejpočetnějšími skupinami uchazečů 

 zaměstnání v období let 2003 až do poloviny roku 2007 kategorie délkou evidence do 

k

evidovaných nezaměstnaných. Vzhledem k poklesu uchazečů dochází i k poklesu jejich 

počtu na jedno volné místo, i když míst je v nabídce méně. V březnu i červnu kleslo toto 

číslo poprvé od roku 2002 opět pod 4,0 (3,7). Pololetní průměr byl ovšem vyšší (4,1) 

a nemohl konkurovat  celorepublikovému, který v tomto pololetí klesl až na 3,8 

uchazeče na jedno volné místo. V minulých letech převládala situace, kdy jediný 

zaměstnavatel hledal 100-200 zaměstnanců pro jedinou profesi. V současnosti se 

objevuje stále více nabídek pro 1–2 osoby. 

 

Dle analýzy nezaměstnanosti v kategorie rozlišení dle věku jsou nejproblémovější 

skupinou lidé ve věku na 50 let, kteří jsou považováni většinou zaměstnavatelů za 

neperspektivní a proto je počet těchto uchazečů nejvyšší a to je 454 uchazečů. Dále se 

v tomto rozlišení jeví j

sk

nacházejí absolventi což jsou nejhůře umistitelní lidé na trhu práce. Vzdělanostní 

struktura ukazuje na největší problémy v kategorii uchazečů se středním odborným 

vzděláním s výučním listem  a také uchazečů základním vzděláním. Maxima dosáhl 

počet nezaměstnaných uchazečů v obou těchto kategoriích v roce 2003, posléze byl 

markantní pokles na konci roku 2004 a potom další rychlý nárůst v první polovině roku 

2005. V posledním období se stav nemění a drží se na stejné úrovni. 

 

V rozdělení uchazečů dle délky ev

o

3 měsíců, která je následována kategorií s dobou evidence více než 24 měsíců. Jejich 

stavy jsou kolísavé, ale neustále s nejvyššími počty ze všech. V prvním případě jde 

o skupinu, která se zahrnuje do oblasti frikční nezaměstnanosti. Ve druhém případě jde 

o druh občanů, kteří z nějakého důvodu práci nemohou najít nebo o lidi, kteří se nijak 

práci ani nesnaží hledat. 

 

Podíl absolventů na celkové nezaměstnanosti byl kolísavý po celé sledované období. 

Neustále se střídal lepší stav s horším pravidelně podle poloviny a konce roku. Na konci 
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každého roku byla situace v této kategorii uchazečů horší než v pololetí daného roku. 

Absolutního minima počtu absolventu na úřadu práce byl dosažen v polovině roku 2007 

kdy byl podíl absolventu na celkovém počtu uchazečů 2,58 %.  

 

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

dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se ZPS. Charakteristickým rysem dlouhodobé 

nezaměstnanosti je kumulace sociálních a individuálních handicapů. Ve skupině 

dlouhodobě nezaměstnaných ve sledovaném období docházelo k poklesu počtu 

uchazečů, přesto však jejich poměr vůči všem ostatním uchazečům zůstává více než 

padesáti %. Jednou z hlavních příčin poklesu je využívání vhodně nastavených kritérií 

ástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  a pokles také odráží vývoj nezaměstnanosti jako 

ých pracovní míst, 

teré byli vytvořeny ke 30. 6. 2007 Úřadem práce v Prostějově. V přiložených 

v tomto regionu jsem spatřoval ve tvorbě nových pracovních 

íst a také v častější práci s nezaměstnanými. Ústřední aktivitou přispívající ke 

n

takové. Počet  zaměstnaných  občanů  se  ZP ve firmách, které poskytují těmto lidem 

práci  bylo 4,69% na zákonnou povinnost  4 %. K  30. červnu 2007 registroval Úřad 

práce v Prostějově celkem 637 zahraničních pracovníků. Z tohoto počtu bylo 306 

občanů Evropské unie, 86 registrovaných cizinců s povoleným trvalým pobytem a 245 

občanů ze „třetích zemí“ s platným povolením k zaměstnání.  

 

Důležitou součástí boje s nezaměstnaností je aktivní politika zaměstnanosti. Prioritou 

v rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo umisťovat a řešit problémy skupin zvláště 

ohrožených na trhu práce, zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby starší 50 

let, osoby se zdravotním postižením  a osoby do 25 let věku.V této části jsem se snažil 

nastínit současný stav využití nástrojů aktivní politiky a tvorbu nov

k

tabulkách bylo zobrazeno přidělování finančních příspěvků k daným nástrojům aktivní 

politiky v souladu s vytvořením nových pracovních míst daným nástrojem. 

 

Při řešení problému regionální nezaměstnanosti je důležité, aby se angažoval nejen úřad 

práce, ale i další subjekty, které mohou ovlivnit dění v regionu, kterými jsou např. 

podnikatelé, investoři, obce a jiné instituce. Jedním z faktorů, které by mohli příznivě 

ovlivnit nezaměstnanost 

m

zvyšování nabídky pracovních příležitostí v okrese Prostějov by měl být marketing 

průmyslových zón a příprava dalších rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity. 
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Vhodně nastavenými podmínkami pro investory by měl být podporován i růst 

průměrných hrubých mezd, který však má úzkou vazbu na úroveň dosaženého vzdělání  

a kvalifikaci  obyvatel regionu, proto jsem navrhoval aby vzdělanosti problém byl řešen 

 souladu ze školními instituty. 

lních dávek 

a takovou míru, aby se nezaměstnaným nevyplácelo pobírat dávky místo aktivního 

v

 

Absolventi škol a mladiství tvořili v polovině roku 2007 2,58 % ze všech evidovaných 

uchazečů o zaměstnání. Toto číslo by bylo příznivé kdyby šlo o dlouhodobější situaci, 

ale já se domnívám, že jde jen o náhodný výkyv v této skupině, protože se nedá 

přepokládat, že pokles o více jak 4 % oproti předchozím rokům by měl být delšího 

charakteru. Proto by se měl úřad práce neustále zabývat touto skupinou a snažit se 

zlepšovat absolventům podmínky k získání uplatnění na trhu práce. Řešením by tedy 

měla být racionalizace zejména sítě středních škol, respektive rušení neefektivních 

oborů. Základním opatřením proti nezaměstnanosti absolventů by mělo být vytvoření 

školního systému tak, aby odborné vzdělání odpovídalo požadavkům trhu práce. 

Řešením u některých studijních oborů je zavádění fiktivní firmy, kde si studenti 

vyzkouší založení vlastní firmy, její vedení a práci v týmu. 

U dlouhodobě nezaměstnaných je zejména nutné probudit zájem o hledání nového 

místa. Pro tyto účely jsem navrhoval nastavení kritérií nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, nebo také motivační a poradenské programy pro uchazeče kde 

pracovníci úřadu práce by měli přesvědčit uchazeče, že by neměl rezignovat na svou 

pozici, že nemohou najít práci, ale právě je donutit k tomu aby si uvědomili, že na tom 

budou lepe když pracují než když pobírají sociální dávky. Jako další řešení se jeví návrh 

zlepšení vzdělávání uchazečů prostřednictvím rekvalifikací. Jako další nástroj 

k přesvědčení dlouhodobě nezaměstnaných se také nachází ve snížení sociá

n

pracování.  

Zaměstnávání uchazečů se zdravotním postižením patří obecně mezi skupinu 

vystavenou zvýšenému riziku nezaměstnanosti. Zapojení zdravotně postižených na 

pracovní trh je ovlivněno řadou faktorů, které mimo jiné pramení ze zdravotního 

omezení jednotlivce. Pro zlepšení situace by proto mohl napomoci nový interaktivní 

webový portál, který má za úkol tyto uchazeče informovat o aktuální situaci volných 

pracovních míst právě pro skupinu ve které se nachází. Také rozptýlení obav 
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zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením by mělo zlepšit situaci 

s umístěním uchazečů se zdravotním postižení na trh práce. K tomuto by pomohla 

informovanost zaměstnavatelů o výhodách a příspěvcích, které při zaměstnání 

zdravotně postiženého poskytuje stát. 

Boj s nezaměstnaností je běh na dlouho trať a nelze vyřešit během několika měsíců 

nýbrž během několika let. Návrhy které jsem uváděl by měly napomoci realizovat 

příspěvky rámci aktivní politiky zaměstnanosti a orientaci v návrzích by měl zajišťovat 

navržený harmonogram do konce roku 2008. 
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