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Úvod 

Nezaměstnanost je v současnosti beze sporu velkým problémem nejen u nás. Přináší 

sebou různé problémy, např. ekonomické, psychické atd. Proto má smysl zabývat se 

průzkumem příčin nezaměstnanosti, a snažit se proti tomuto jevu aktivně bojovat. 

Okres Prostějov patří k regionům s nižší nezaměstnaností u nás. Nicméně stále jsou zde 

možnosti, jak míru nezaměstnanosti ještě snížit a poskytnout dostatek nových 

pracovních míst pro nezaměstnané. Proto se pokusím v této bakalářské práci navrhnout 

kroky a možné návrhy, které by mohly vést ke snížení nezaměstnanosti. 

Úřad práce v Prostějově byl zřízen Ministerstvem práce a sociálních věcí České 

republiky zakládací listinou ze dne 23.8.1990, která byla Rozhodnutím Ministerstva 

práce a sociálních věcí ze dne 1.6.1998 doplněna a změněna na zřizovací listinu. Změna 

zřizovací listiny byla provedena Ministerstvem práce a sociálních věcí Opatřením o 

změně listiny Úřadu práce v Prostějově ze dne 25.3.2004. 

Předmět činnosti Úřadu práce v Prostějově je stanoven zákonem č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, v platném znění a zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

v platném znění. 

Úřad práce v Prostějově je správním úřadem, který zabezpečuje ve svém správním 

obvodu státní politiku zaměstnanosti, výkon státní správy na úseku státní sociální 

podpory a další úkoly vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

V čele úřadu práce je ředitel, jemuž je svěřena komplexní řídící působnost vymezená 

obecně závaznými právními předpisy a organizačním řádem. Ze své činnosti je ředitel 

odpovědný Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Ředitel úřadu práce jmenuje a 

odvolává z funkcí vedoucí odborů a oddělení úřadu práce v souladu s Oznámením 

MPSV č. 21/95. 

Úřad práce má od doby svého vzniku sídlo na ulici Plumlovská č.p. 458/36, kde se 

nacházejí všechny odborné útvary. V současné době úřad práce zaměstnává 90 

pracovníků, kteří jsou pracovně rozděleni do jednotlivých útvarů. Organizační struktura 

úřadu je uvedena v příloze č.1. 
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Jednotlivé útvary zajišťují tyto služby a činnosti: 

Odbor zprostředkování 

- podává základní informace nezaměstnaným a zájemcům o zaměstnání, provádí 

poučení uchazeče o jeho právech a povinnostech; 

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

zprostředkování zaměstnání  a žádosti o podporu v nezaměstnanosti a zajišťuje její 

aktualizaci. Odpovídá za pořízení a správnost dat jednotlivých uchazečů o 

zaměstnání; 

- připravuje podklady pro správní řízení, kontroluje náležitosti, zahajuje správní řízení 

v 1. stupni a vydává rozhodnutí, zejména rozhodnutí o nesplnění podmínek pro 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, rozhodnutí o přiznání, nepřiznání, 

odejmutí, zastavení a vrácení výplaty podpory v nezaměstnanosti a podpory při 

rekvalifikaci a rozhodnutí o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce; 

- zabezpečuje kompletní monitoring zaměstnavatelů a evidenci volných pracovních 

míst včetně jejich aktualizace. 

Odbor státní sociální podpory 

1. oddělení metodické; 

- zajišťuje a poskytuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost na úseku 

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

sporných a zvlášť složitých případů; 

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

- provádí kontrolu správnosti a úplnosti zadaných žádostí přijímaných a 

zpracovávaných na dávkovém oddělení;  

- vydává rozhodnutí o neoprávněně vyplacených dávkách státní sociální podpory, 

stanoví způsob a termín úhrady pohledávek; 
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2. oddělení dávkové - kontaktní místo v Prostějově, sběrná a poradní místa 

v Konici a v Němčicích nad Hanou. 

- podává základní informace žadatelům o nároku na dávky SSP; 

- přijímá a zpracovává žádosti o dávky; 

- provádí kontrolu údajů v žádostech o dávky SSP po sehrání dat z centrální databáze 

MPSV ČR nebo on-line spojení z centrální databáze; 

 

Odbor ekonomický a provozní 

1. oddělení ekonomické; 

- sestavuje rozpočet organizace a kontroluje hospodaření organizace podle rozpočtu 

včetně sledování vývoje; 

- prověřuje a zajišťuje správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje 

realizaci rozpočtových změn; 

- vede komplexní účetnictví organizace včetně sestavování účetní závěrky a vedení 

účetních knih;  

2. oddělení provozní. 

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

havarijní stavy a zajišťuje případné opravy a změny v topologii počítačové sítě a 

jejím 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); 

- provádí samostatnou systémovou činnost v oblasti výpočetní techniky, koordinuje 

servis a údržbu techniky; 
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Odbor kontrolní a právní 

 1. oddělení kontrolní;  

- 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 dávek státní sociální podpory dle kontrolního plánu 

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

definované působnosti;  

 2. oddělení právní. 

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

-  sleduje vydané právní předpisy a nařízení nadřízeného orgánu ve vztahu k činnosti 

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

-  zajišťuje, eviduje a soudní cestou vymáhá pohledávky a jiné právní nároky úřadu 

práce; 

-  podílí se na vypracování obecných smluv a dohod potřebných pro činnost úřadu 

práce; 

 

Oddělení trhu práce 

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

zaměstnanosti; 

- jedná se zaměstnavateli o vytváření nových pracovních míst; 

- navrhuje realizaci aktivní politiky zaměstnanosti ve správním obvodu úřadu práce; 

- přijímá a ve spolupráci s komisí APZ posuzuje žádosti o poskytnutí finančních 

příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti; 

- připravuje, uzavírá a ověřuje dohody se zaměstnavateli či uchazeči o zaměstnání 

(SVČ) o poskytnutí finančních příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti; 
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Oddělení poradenství 

- zjišťuje, zpracovává a poskytuje informace z oblasti přípravy na povolání ve 

státních i soukromých vzdělávacích zařízeních. Poskytuje informace o formách 

studia, 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 lékařské posudkové služby 

-    zabezpečuje výkon lékařské posudkové služby v nepojistných systémech podle § 8 

písmen m) a n) ZoZ. 

 

Úřad práce v Prostějově byl od doby svého vzniku samostatné pracoviště. Na základě 

změny zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 

provedené zák. č. 453/2003 Sb., byl od 1. dubna 2004 pod ÚP převeden úřad SSP 

sídlem Lutinova 42/1, který se zabývá výhradně zpracováváním a vyplácením dávek 

státní sociální podpory. 

V současné době má ÚP v Prostějově 2 dislokované pobočky:  

1. Dislokované pracoviště Konice 

2. Dislokované pracoviště Němčice nad Hanou 

 

Hlavní úkol, který stojí před úřadem práce je řešit a snažit se eliminovat zejména 

dlouhodobou nezaměstnanost. Jedná se o osoby se změněnou pracovní schopností a 

částečným invalidním důchodem, uchazeče s různými druhy zdravotních omezení, 

matky s dětmi, osoby se základním vzděláním a osoby starší 50 let. 
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1 Definování problému a cíle BP 

Jedním ze základních ekonomických problémů nejen v České republice, ale i v EU a na 

celém světě jsou problémy související se zaměstnaností. V ČR je tento problém patrný, 

nicméně postupně se od roku 2004 tendence míry nezaměstnanosti začíná zlepšovat. Na 

konci roku 2007 se nezaměstnanost pohybovala okolo 5,3%. V okrese Prostějov byla 

míra nezaměstnanosti 4,2%, což řadí tento okres mezi okresy s nejnižší nezaměstnanosti 

v ČR. 

 

Cílem předkládané bakalářské práce bude zhodnocení aktuální situace 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 na 

opatření, které by mohly vést ke snížení nezaměstnanosti, a to jak u jednotlivých skupin 

uchazečů o práci, tak i z hlediska obecného zvýšení počtu volných pracovních míst. A 

to jak z hlediska využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, tak i s ohledem na 

předpokládaný regionální rozvoj v okrese Prostějov. Tyto možné investice a návrhy by 

mohly přispět k řešení celkové míry nezaměstnanosti. 
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2 Teoretická východiska práce 

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 pro politické střety. 

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 zaměstnání). Nástrojem sladění nabídky práce a poptávky po práci 

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

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

míst, a nabídky práce ze strany těch, kteří práci hledají. 

Trh práce je místem, kde se zaměstnavatel a potenciální zaměstnanec vzájemně 

nacházejí a kde se dohadují na mzdě, pracovní době atd. Výsledkem transakcí mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci na pracovním trhu je rozmístění lidí do různých 

zaměstnání, firem, odvětví a regionů za různé mzdy. Toto rozmístění slouží nejen 

k uspokojování osobních potřeb jednotlivců, ale i potřebám společnosti. Prostřednictvím 

trhu práce je rozmísťován nejvýznamnější z národních zdrojů – práce.[2] 

 

2.1.1 Nabídka práce 

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

hodin odpracovaných při výdělečné činnosti v továrnách, na farmách a v jiných 

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

bohatství společnosti, tak životní úroveň jednotlivců. 
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Obr.č.1: Křivka nabídky práce 

 

Nabídka práce představuje volbu spotřebitele, který porovnává užitek z volného času 

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

volný 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 obětováním 

volného času. 

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

služeb, a užitkem z volného času. 

Při vyšší mzdové sazbě (nad bodem X v obr.č.1) zpravidla dochází k omezení počtu 

odpracovaných hodin, tedy k omezení nabídky práce. Vyšší mzdová sazba (za 

předpokladu, že se ceny výrobků a služeb nemění) zvyšuje reálné důchody a volba 

spotřebitele se mění ve prospěch volného času. 

Při nižší mzdové sazbě převládá tzv. substituční efekt, který má za následek, že při 

zvýšení mzdové úrovně se zájem o práci zvyšuje, tedy nabídka práce roste. Při vyšší 

mzdové sazbě 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.[2] 
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2.1.2 Poptávka po práci 

Poptávka po práci je „odvozenou poptávkou“, která závisí na poptávce spotřebitelů po 

finálních statcích, které se pomocí práce vyrábí, a která 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 na ni musí vynaložit a 

podle výnosů, které jim přinese. Firma nacházející se v rovnováze a zároveň 

maximalizující zisk zaměstnává pracovníky až po bod, kdy příjem z mezního produktu 

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

jako dodatečný výstup, jenž je výsledkem zaměstnání jedné dodatečné jednotky 

pracovní síly, přičemž všechny ostatní vstupy jsou konstantní. Mezní náklady na práci 

jsou částka, o kterou vzrostou celkové náklady dané firmy, aby tato firma získala 

dodatečnou jednotku práce. Představují cenu práce, tedy mzdovou sazbu.[2] 

 

 

Obr.č.2: Křivka poptávky po práci 
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2.1.3 Rovnováha na trhu práce 

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

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

práce. 

 

Obr.č.3: Rovnováha na trhu práce 

Vodorovná osa L znázorňuje množství pracovních sil (množství práce), svislá osa W 

mzdové sazby. Se snižující se mzdou může podnikatel zaměstnat více pracovníků, proto 

je poptávková křivka D klesající. Nabídku práce zobrazuje křivka S – se zvyšující se 

mzdou nabídka pracovních síl stoupá až do bodu L, což je bod plné zaměstnanosti. 

Průsečíkem obou křivek D a S je pak bod E, který představuje rovnováhu na trhu práce 

při mzdové sazbě W1 a množství pracovních sil L1. Rovnovážná mzda W1 je hranicí, 

pod níž nebudou mzdy klesat. 

Segment W2 B znázorňuje množství zaměstnaných pracovních sil. Pracovní síly 

ochotné nastoupit do práce při stávající mzdě tvoří segment BC, čili nedobrovolnou 

nezaměstnanost. Zbytek CL představuje dobrovolnou nezaměstnanost.[2]  

2.1.4 Segmentace trhu práce 

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

segmentace trhu práce. Segmentace trhu práce znamená, že neexistuje 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. 
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Primární trh práce soustřeďuje lepší a výhodnější pracovní příležitost, s vyšší prestiží, 

s možností profesionálního růstu, vyššími výdělky a větší jistotou zaměstnání. 

Sekundární trh práce soustřeďuje pracovní místa s nízkou prestiží, malými požadavky 

na 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. 

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

kvalifikaci, s firmami nabízející volná pracovní místa.[2] 

2.2 Nezaměstnanost 

2.2.1 Definice nezaměstnanosti a její měření 

Jedním z klíčových problémů současné doby v naší republice, se kterým se musí 

společnost vypořádat, je rostoucí nezaměstnanost. A co to vlastně nezaměstnanost je? 

Populaci země můžeme rozčlenit na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tj. zaměstnané a 

nezaměstnané a obyvatelstvo neaktivní. 

Jako nezaměstnaného obecně označujeme toho, kdo je schopen pracovat, chce pracovat, 

aktivně hledá práci a je bez práce. Tato charakteristika je však příliš obecná, proto se i 

z důvodu možnosti mezinárodního srovnání vychází při měření nezaměstnanosti 

z definice Mezinárodní organizace práce (ILO). Za nezaměstnané jsou v České 

republice (podle metodiky ILO) považovány všechny osoby, které dosáhly 15 let a více 

a v daném období současně splňovaly tři podmínky: 

Nebyly zaměstnané 

Aktivně hledaly práci 

Byly připraveny k nástupu do práce (nejpozději do 14 dnů) 
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Aktivním hledáním práce se rozumí registrace u úřadu práce nebo soukromé 

zprostředkovatelny práce, dále hledání práce přímo v podnicích, využívání inzerce, 

podnikání kroků pro založení vlastní firmy, podání žádosti o pracovní povolení a 

licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem. Pokud osoba nesplňuje jednu ze tří 

zmiňovaných podmínek, pak je buď zaměstnána, nebo ekonomicky neaktivní. Celkový 

počet zaměstnaných a nezaměstnaných pracovníků představuje ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo neboli pracovní sílu. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (neboli osoby 

mimo pracovní sílu) jsou osoby, které nejsou zaměstnány a nejsou ekonomicky aktivní, 

např. děti předškolního věku, osoby navštěvující různé vzdělávací instituce, starobní 

důchodci, osoby dlouhodobě nemocné nebo invalidní apod. Jestliže chceme určit výši 

nezaměstnanosti, můžeme ji vyjádřit absolutně jako počet osob nebo relativně jako míru 

nezaměstnanosti. [3] 

Míra nezaměstnanosti je procentuální podíl počtu dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání evidovaných na ÚP ku celkové pracovní síle neboli ekonomicky aktivnímu 

obyvatelstvu: 

dosažitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP  

-------------------------------------------------------- * 100  

pracovní síla 

Čitatel:  přesná evidence registrovaných - dosažitelných, neumístěných uchazečů 

o zaměstnání, občanů ČR a občanů EU(EHP), vedená úřady práce podle bydliště 

uchazeče ke konci sledovaného měsíce. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou 

bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. 

evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 

zaměstnání. 

Jmenovatel: pracovní síla, tj. počet zaměstnaných v národním hospodářství 

s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle výsledků výběrových šetření pracovních sil 

- VŠPS (klouzavý průměr posledních čtyř čtvrtletí) + počet pracujících cizinců ze 

třetích zemí s platným povolením k zaměstnávání, zaměstnaných občanů EU 

registrovaných ÚP (klouzavý průměr posledních 12-ti měsíců) a cizinců s platným 

živnostenským oprávněním (klouzavý průměr za poslední 2 pololetí) + přesná evidence 
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registrovaných - dosažitelných, neumístěných uchazečů o zaměstnání, občanů ČR 

a občanů EU (EHP), vedená úřady práce podle bydliště uchazeče (klouzavý průměr 

posledních 12-ti měsíců).[6] 

V případě nezaměstnanosti nejde jen o její výši, ale také délku jejího trvání a její 

příčiny. Krátkodobá nezaměstnanost jistě není příjemná, ale její dopady nejsou zdaleka 

tak velké jako v případě dlouhodobé nezaměstnanosti. Nezaměstnaným se člověk může 

stát z různých důvodů, podle toho rozlišuje také různé typy nezaměstnanosti.[3] 

Přirozená míra nezaměstnanosti je taková nezaměstnanosti, při  níž jsou různé 

diferencované trhy práce v průměru v rovnováze. To znamená, že někde převyšuje 

nabídka práce, existují tedy volná pracovní místa, a jinde je větší poptávka po práci, než 

je počet volných míst. Na počátku 60. Let byla za přirozenou míru nezaměstnanosti 

považována hranice přibližně 4%, dnes je to 6% i více. Za přirozenou míru 

nezaměstnanosti je obvykle považována nejnižší udržitelná míra nezaměstnanosti, 

kterou stát udržuje, aniž by riskoval vzestupnou spirálu inflace.[1] 

Je tedy třeba zdůraznit, že určitá míra nezaměstnanosti je přirozenou součástí každého 

tržního hospodářství. Za přirozenou míru nezaměstnanosti lze také považovat takovou 

míru nezaměstnanosti, při níž počet nezaměstnaných je nižší nebo rovný počtu volných 

pracovních míst. Nezaměstnanost na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti je 

označována jako nezaměstnanost dobrovolná, vyplývající z toho, že nezaměstnaní 

nemají z různých důvodů zájem o nabízená pracovní místa, kterých je sice dost, avšak 

nevyhovují nárokům uchazečů.[3] 

 

2.2.2 Typy nezaměstnanosti 

Ekonomové zpravidla uvádějí tři hlavní typy nezaměstnanosti: frikční, strukturální a 

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

představuje pro makroekonomickou politiku odlišný problém.[3] 
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Frik ční nezaměstnanost 

Frikční nezaměstnanost vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a 

pracovními místy nebo v průběhu jednotlivých stádií životního cyklu. Dokonce i kdyby 

se ekonomika nacházela ve stavu plné zaměstnanosti, byly by zde vždy určitá fluktuace 

– lidé, kteří hledají zaměstnání po absolvování školy nebo se stěhují do jiného města, 

ženy se mohou vracet do práce poté, co měly děti. Protože frikčně zaměstnaní 

pracovníci často předcházejí z jedné práce do druhé a shánějí lepší zaměstnání, má se 

obvykle za to, že jsou nezaměstnaní dobrovolně.[4] 

Strukturální nezaměstnanost 

Strukturální změny, kterými ekonomika prochází, vyžadují přizpůsobení na straně 

zdrojů. Ke strukturální nezaměstnanosti dochází tehdy, jestliže toto přizpůsobení není 

dostatečně rychlé a vede tak k nezaměstnanosti v některých odvětvích, povoláních nebo 

oblastech, ve kterých se poptávka po práci snižuje rychleji než její nabídka. 

Strukturální změny mohou připravit o místo některé pracovníky, jak tomu bylo 

například při útlumu těžby uhlí a omezení hutní výroby na Ostravsku v 90. letech 

minulého století. Horníci a hutníci na Ostravsku byli nezaměstnaní, přičemž v jiných 

částech republiky a jiných oborech byla volná místa, avšak schopnosti a regionální 

umístění propuštěných horníků a hutníků neodpovídaly těmto volným místům. Toto je 

příklad strukturální nezaměstnanosti, která vzniká, když schopnosti lidí nebo jejich 

lokalizace nejsou v souladu s volnými místy. 

Zřetelné rozlišení mezi frikční a strukturální nezaměstnaností a jejich měření je obtížné. 

Frikční a strukturální nezaměstnanost se vyznačuje tím, že počet volných míst je vyšší 

než počet nezaměstnaných. Strukturální nezaměstnanost trvá obvykle déle než frikční, 

jelikož získat nové místo v tomto případě vyžaduje rekvalifikaci nebo změnu bydliště. 

Tím, že je tato nezaměstnanost déletrvající, stává se jistým společenským problémem. 

Je však nutným jevem flexibilní ekonomiky, ve které dochází ke strukturálním změnám. 

Obtíže, spojené se strukturální nezaměstnaností, může vláda zmírnit podporou 

rekvalifikačních programů. 
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Formou strukturální nezaměstnanosti je i tzv. indukovaná nezaměstnanost. Jde o 

případy, kdy určitá nezaměstnanost může omezit pracovní příležitosti pro 

nekvalifikované pracovníky, pokud výší minimální mzdy přeceňuje jejich práci.[3] 

 

Cyklická nezaměstnanost 

Nezaměstnanost vyplývající ze všeobecné recese hospodářství je nazývána cyklická 

nezaměstnanost, protože je spojena s klesající fází hospodářského cyklu. V průběhu 

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 hledajících práci vyšší, než počet 

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

makroekonomické politiky.[3] 

2.2.3 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je v ekonomické teorii nazývána jako dobrovolná nebo nedobrovolná. 

Dobrovolná nezaměstnanost vzniká, když nezaměstnaný není ochoten akceptovat 

převládající mzdovou sazbu (nebo jiné pracovní podmínky). Nedobrovolná 

nezaměstnanost znamená, že nezaměstnaná osoba je ochotna přijmout práci při 

převládající mzdové sazbě, ale nemůže takovou práci najít. 

J. M. Keynes poukázal na to, že mimo nezaměstnanosti dobrovolné může existovat také 

nedobrovolná nezaměstnanost, související podle něho s nedostatkem agregátní 

poptávky. Rozlišení mezi dobrovolnou a nedobrovolnou nezaměstnaností je založeno na 

předpokladu pružných a nepružných mezd.[3] 

 

Nezaměstnanost při pružných mzdách 

Jestliže je trh práce v rovnováze, pak se rovná nabízené množství práce poptávanému 

množství práce, jak vidíme na obr.č. 5, a kde křivky DL a SL představují poptávku po 

práci, respektive nabídku práce, L* je velikost pracovní síly v dané ekonomice a W/P je 

reálná mzdová sazba. 
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Obr.č.4: Nezaměstnanost při pružných mzdách 

Firmy budou při této rovnovážné mzdové sazbě najímat všechny pracovníky, kteří 

chtějí za tuto mzdovou sazbu pracovat. Výše zaměstnanosti je dána úsečkou AE. 

Z křivky nabídky práce vyčteme, že je zde určitá část pracovní síly, která bude chtít 

pracovat jen při vyšších mzdových sazbách. Při rovnovážné mzdové sazbě je velikost 

této pracovní síly znázorněna úsečkou EB. Jsou to dobrovolně nezaměstnaní, neboť 

nechtějí pracovat při dané mzdové sazbě. Tento model předpokládá dokonale pružné 

mzdy, které se mění tak dlouho, dokud se trh nevyčistí.[3] 

 

Nezaměstnanost při nepružných mzdách 

Řada ekonomů ovšem tvrdí, že mzdy nejsou dokonale pružné. Jestliže je reálná mzdová 

sazba z nějakého důvodu vyšší než její rovnovážná úroveň, pak je poptávané množství 

práce nižší než nabízené, jak je patrné z obr.č.6. Pokud jsou mzdy nepružné, nemůže se 

reálná mzdová sazba měnit dostatečně rychle tak, aby vyrovnala nabízené a poptávané 

množství práce a vzniká nedobrovolná nezaměstnanost. Její velkost je vyjádřena 

úsečkou DF, neboť firmy budou při této mzdové sazbě ochotny zaměstnat množství 

pracovníků CD, ale nabízené množství práce při této sazbě bude CF. Lidé by chtěli 

pracovat, ale nemohou práci najít.[3]  
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Jaké mohou být příčiny toho, že mzdové sazby zůstanou nad rovnoběžnou úrovní? 

Jednou z těchto příčin může být zákon o minimální mzdě. Pokud tento zákon stanoví 

minimální mzdu nad úrovní, která by vyrovnala nabízené a poptávané množství práce, 

pak vytváří přebytek práce, tj. nezaměstnanost. 

 

Obr.č.5: Nezaměstnanost při nepružných mzdách 

Druhou příčinou mohou být odbory a kolektivní vyjednávání. Pokud hrozbou stávek 

mohou odbory při vyjednávání se zaměstnavateli dosáhnout mezd nad úrovní mzdy 

rovnovážné. Jak je možné, že odbory usilují o vyšší mzdy, přestože to vede k vyšší 

nezaměstnanosti? Problém spočívá v tom, že kolektivních vyjednávání se účastní ti, 

kteří jsou v dané firmě zaměstnání, a nikoli nezaměstnaní, kteří by do dané firmy byli 

pravděpodobně ochotni nastoupit za nižší mzdu. 

Třetí příčinou jsou tzv. efektivnostní mzdy. Jsou to mzdy nad rovnovážnou úrovní, které 

platí firmy svým zaměstnancům, aby zvýšily jejich produktivitu. Jak je to možné? Vyšší 

mzdy mají pracovníky odradit od hledání jiného místa, což firmám snižuje náklady na 

najímání a zapracování nových pracovníků. Vyšší mzdy ve srovnání s konkurencí mají 

přitáhnout kvalitnější sílu. A do třetice, vyšší mzdy podle této teorie zvyšují pracovní 

úsilí zaměstnanců, mají je odradit od ulívání se a absencí, neboť v případě přistižení a 

propuštění by tuto vyšší mzdu ztratili. 

Nepružné mzdy tedy zabrání tomu, aby se vyrovnalo nabízené a poptávané množství 

práce a v ekonomice tak kromě dobrovolné nezaměstnanosti existuje i nezaměstnanost 

nedobrovolná.[3] 
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2.2.4 Náklady na nezaměstnanost 

Nezaměstnanost uvaluje náklady na každého z nás, aniž si to uvědomujeme. Na 

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

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

pojištění  v nezaměstnanosti. Agregátní náklady nezaměstnanosti souvisejí se  ztrátou 

výstupu důchodu, se znehodnocením lidského kapitálu, s možností zvýšení kriminality a 

se ztrátou lidské důstojnosti.[3] 

 

a) Ztráta agregátního výstupu a důchodu 

Náklady nezaměstnanosti v podobě ztráty výstupu a důchodu představují hodnotu 

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

nejsou zanedbatelné. Jestliže je skutečná míra nezaměstnanosti v ekonomice mnohem 

vyšší než přirozená míra, pak dochází ke ztrátě na výstupu. Pokud dojde ke zvýšení 

nezaměstnanosti o 1 % nad přirozenou míru nezaměstnanosti, pak se výstup sníží o 2 – 

3 % pod svou potenciální úroveň neboli úroveň výstupu, kterého by bylo dosaženo při 

plné zaměstnanosti. Tento vztah je znám jako Okunův zákon.[3] 

b) Znehodnocení lidského kapitálu 

Také přerušení kariéry jedince způsobené nezaměstnaností a ztráty na jim lidském 

kapitálu jsou významným nákladem nezaměstnanosti. Lidský kapitál je hodnota 

vzdělání a nabytých schopností a dovedností jedince. Dlouhotrvající nezaměstnanost 

přispívá ke ztrátě těchto schopností a tím snižuje hodnotu lidského kapitálu.[3] 

c) Zvýšení kriminality  

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

nemohou vydělat legálním způsobem, mohou se někteří pokusit získat peníze 

prostřednictvím trestného činu. Vyšší míra nezaměstnanosti tak může být spojena 

s vyšší kriminalitou, jak je tomu v některých regionech.[3] 
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d) Ztráta lidské důstojnosti 

Dalším nákladem nezaměstnanosti je ztráta sebeúcty, která může postihnout zvláště ty, 

kdož jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Společenského a psychické náklady 

nezaměstnanosti mohou být mnohem významnější než finanční ztráty, i když je obtížné 

tyto náklady změřit.[3] 

2.2.5 Přínosy nezaměstnanosti 

Zdá se být těžké uvěřit, že některé typy nezaměstnaností mohou mít také určitý přínos. 

Kdyby neexistovala nezaměstnanost, museli by absolventi přijmout první zaměstnání 

bez ohledu na to, o jakou práci by šlo. Hledání nového zaměstnání je pravděpodobně 

snazší pro nezaměstnané než pro pracovníky zaměstnané na plný úvazek. Také zavádění 

nových technologií přináší určitou nezaměstnanost, neboť vyžaduje přizpůsobení 

pracovní síly. Nezaměstnanost tak umožňuje na tyto technologické změny reagovat, 

pokud by byla nízká, bránila by nutné realokaci práce. Určitá míra nezaměstnanosti 

může mít také jistou výhodu. Všichni známe lidi, kteří přeceňují hodnotu své vlastní 

práce a kteří stále žádají vyšší mzdy, dovolenou, přestávky a jiné výhody, které 

převyšují hodnotu jejich přínosu. Někteří ekonomové proto považují jistou 

nezaměstnanost za brzdu přemrštěných mzdových požadavků.[3] 

 

2.3 Inflace a nezaměstnanost 

Těmto dvěma ekonomickým jevům je v ekonomické teorii věnována velká pozornost. 

Názorově se ekonomové dělí do dvou hlavních směrů. Někteří tvrdí, že se zde jedná o 

nepřímou závislost, kdy jeden lze tlumit pouze na úkor druhého. Čili ekonomická 

situace je kompromisem mezi nižší mírou inflace a vyšší mírou nezaměstnanosti. 

Základem tohoto tvrzení je tzv. Phillipsova křivka. Na straně druhé je skutečnost ze 70. 

let, která znamenala ekonomickou stagnaci, vysokou nezaměstnanost, včetně vysoké 

inflace. Tato skutečnost znamenala odmítnutí uvedené teorie celou řadou ekonomů.[1] 
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Phillipsova křivka 

K závěru, že mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti existuje nepřímo úměrná 

závislost dospěl v roce 1958 A. W. Phillips. Tuto závislost prokázal empiricky na 

údajích z Velké Británie. Samuelson a Solow potvrdili tuto závislost na údajích z USA a 

nazvali tuto nepřímou úměrnost inflace a nezaměstnanosti Phillipsovou křivkou.[5] 

 

 

Obr.č.6: Krátkodobá Phillipsova křivka 

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 cenovou inflaci. 

Substituční charakter vztahu mezi očekávanou inflací a nezaměstnaností, představovaný 

klesající 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. Z grafu je zřejmý i vztah mezi křivkou agregátní poptávky AD a 

Phillipsovou křivkou. Při nízké agregátní poptávce se pohybujeme v okolí bodu A, kde 

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

vysoké agregátní poptávce, existuje nízká nezaměstnanost a vysoká míra inflace.[5] 
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Dlouhodobá Phillipsova křivka má tvar vertikální přímky, ukazující, že v rovnovážné 

situaci růst cenové hladiny bude odpovídat očekávané míře inflace.[5] 

 

 

Obr.č.7: Dlouhodobá Phillipsova křivka 

 

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

přirozené míry. Expanzivní monetární politika posune v krátkém období inflaci do bodu 

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

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 dlouhém období neutrální. V dlouhém období neexistuje volba mezi 

inflací a nezaměstnaností. Míru inflace určuje růst peněžní nabídky, kdežto míra 

nezaměstnanost se blíží přirozené nezaměstnanosti. Substituční vztah mezi inflací a 

nezaměstnaností platí pouze krátkodobě.[5] 
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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 příjmu. Snižuje 

se také koupěschopnost obyvatelstva i DPH a spotřební daň. 

 

3.1 Nezaměstnanost v EU 

Nezaměstnanost v EU se daří rok od roku snižovat. Od roku 2005 se podařilo míru 

nezaměstnanosti snížit téměř o dvě procenta. Hlavním důsledkem tohoto zlepšení je 

rostoucí počet nových pracovních míst. Zaměstnanost se zvyšovala ve všech členských 

zemích EU s výjimkou Dánska, kde zřejmě došlo k nasycení trhu práce. Během roku 

2007 bylo v Evropě vytvořeno 3,5 milionu pracovních míst z čehož 850.000 vzniklo jen 

v posledním čtvrtletí. Pro následující rok se počítá s nárůstem počtu pracovních míst o 5 

milionů. Proto si Evropská rada stanovila několik cílů týkajících se zaměstnanosti: 

• V roce 2010 by měla míra zaměstnanosti dosáhnout 70% (v roce 2005 to bylo 

67%), 

• Zaměstnanost žen by měla v roce 2010 dosahovat 60% (v roce 2005 byla 57%). 

• Zaměstnanost nejstarší věkové skupiny osob v produktivním věku (55+) by 

v roce 2010 měla být 50%.[7] 

 

V tabulce č.1 je zobrazen vývoj míry nezaměstnanosti v Evropské unii za posledních 5 

let. Můžeme sledovat, že míra nezaměstnanosti se rok od roku snižuje. Za rok 2007 se 

míra nezaměstnanosti snížila o jedno procento v porovnání s rokem 2006. Ke státům 

s tradičně nejnižší mírou nezaměstnanosti patří Nizozemí a Dánsko. V posledním roce 

se snížila nezaměstnanost pod 4% i u Kypru. 
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Tab.č.1: Celková míra nezaměstnanosti v EU v letech 2003-2007 (v %) 

 

Naopak státy, kde je míra nezaměstnanosti vysoká jsou již tradičně Slovensko a Polsko. 

Na Slovensku si na konci roku 2007 hledalo práci 11,1 procento lidí. Přesto je toto číslo 

příznivé, protože na Slovensku klesla nezaměstnanost meziročně o dvě procenta. 

Kladný vývoj lze vysledovat u Estonska, Lotyšska a Litvy, kde se míra nezaměstnanosti 

v roce 2003 pohybovala nad hranicí 10% a v roce 2007 se snížila zhruba na polovinu. 

EU 25 9,0 9,0 8,9 8,2 7,2
Nizozemsko 3,7 4,6 4,7 3,9 3,2
Dánsko 5,4 5,5 4,8 3,9 3,7
Kypr 4,1 4,6 5,2 4,6 3,9
Litva 12,4 11,4 8,3 5,6 4,3
Rakousko 4,3 4,8 5,2 4,7 4,4
Irsko 4,7 4,5 4,3 4,4 4,5
Lucembursko 3,7 5,1 4,5 4,7 4,7
Estonsko 10,0 9,7 7,9 5,9 4,7
Slovinsko 6,7 6,3 6,5 6,0 4,8
Velká Británie 4,9 4,7 4,8 5,3 5,2
Česká republika 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3
Lotyšsko 10,5 10,4 8,9 6,8 6,0
Itálie 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1
Švédsko 5,6 6,3 7,4 7,0 6,1
Malta 7,6 7,4 7,3 7,3 6,4
Finsko 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9
Maďarsko 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4
Belgie 8,2 8,4 8,4 8,2 7,5
Portugalsko 6,3 6,7 7,6 7,7 8,0
Španělsko 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3
Řecko 9,7 10,5 9,8 8,9 8,3
Francie 9,0 9,3 9,2 9,2 8,3
Německo 9,3 9,7 10,7 9,8 8,4
Polsko 19,6 19,0 17,7 13,8 9,6
Slovensko 17,6 18,2 16,3 13,4 11,1
Japonsko 5,3 4,7 4,4 4,1 3,9
USA 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6

2005 2006 2007Země 2003 2004
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Nejvíce ohroženou skupinou lidí jsou lidé mladší 25 let. Těch bylo za rok 2007 v EU 

bez práce 15,2 procent, což je o necelé dvě procenta méně než v předchozím roce. 

Nejlépe jsou na tom mladí lidé v Nizozemí. Dobrý průměr si udržovaly státy Dánsko, 

Litva, Rakousko a Irsko. Zde se míra nezaměstnanosti pohybovala kolem 8 procent. 

Naopak nejhůře jsou na tom v Řecku, Polsku, Itálii a Slovensku. Tam přesahovala míra 

nezaměstnanosti 20 procentní hranici.. 

 

Tab.č.2: Míra nezaměstnanosti osob mladších 25 let v EU v letech 2003-2007 

Evropskou unii však nadále v nezaměstnanosti porážejí USA a Japonsko. Tam ukazatel 

míry nezaměstnanosti za rok 2007 dosáhl hodnot 4,6% a 3,6%. Tyto hodnoty se již 

rovnají s některými evropskými státy, nicméně USA a Japonsko mají tuto míru 

dlouhodobě ustálenou. Podobný trend platí i u míry nezaměstnanosti osob mladších 25 

let. 

EU 25 17,8 18,2 18,2 16,9 15,2
Nizozemsko 6,3 8,0 8,2 6,6 5,9
Dánsko 9,2 8,2 8,6 7,7 8,2
Litva 25,1 22,7 15,7 9,8 8,2
Rakousko 8,1 9,4 10,3 9,1 8,6
Irsko 9,1 8,9 8,6 8,6 8,7
Kypr 8,9 10,5 13,0 10,5 9,8
Estonsko 20,6 21,7 15,9 12,0 10,0
Slovinsko 17,3 16,1 15,9 13,9 10,1
Lotyšsko 18,0 18,1 13,6 12,2 10,7
Česká republika 18,6 21,0 19,2 17,5 10,7
Německo 9,8 11,8 13,9 12,5 11,2
Malta 17,2 16,8 16,4 16,3 13,1
Velká Británie 12,2 12,1 12,9 14,1 14,4
Finsko 21,8 20,7 20,1 18,7 16,5
Portugalsko 14,5 15,3 16,1 16,3 16,6
Lucembursko 11,0 16,8 13,7 16,2 17,5
Maďarsko 13,4 15,5 19,4 19,1 18,0
Španělsko 24,6 23,9 19,7 17,9 18,2
Belgie 21,8 21,2 21,5 20,5 18,8
Švédsko 13,4 16,3 21,7 20,9 19,1
Francie 19,1 20,4 21,0 22,1 19,4
Itálie 23,7 23,5 24,0 21,6 20,3
Slovensko 33,4 33,1 30,1 26,6 20,3
Polsko 41,9 39,6 36,9 29,8 21,7
Řecko 26,8 26,9 26,0 25,2 22,9
Japonsko 10,1 9,5 8,7 8,0 7,7
USA 12,4 11,8 11,3 10,5 10,5

2006 2007Země 2003 2004 2005
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3.2 Nezaměstnanost v ČR 

Vývoj nezaměstnanosti v CŘ kopíruje ekonomický, sociální a politický vývoj státu. 

V minulých letech se držela nezaměstnanost kolem 8 procent. V roce 2004 naposledy 

dosáhla svého maxima, což bylo 8,3%. V následujících letech začala míra 

nezaměstnanosti klesat. Její hodnota se v roce 2007 ustálila na 5,3%. Na následujícím 

obrázku je vidět vývoj míry nezaměstnanosti v ČR v období roku 2003 až 2007. 
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Obr.č.8: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR v letech 2003-2007 

 

Uvedené údaje vypovídají o hodnotě míry nezaměstnanosti na celém území republiky. 

Z toho vyplývá, že tyto hodnoty jsou neúměrně zkresleny regiony s vysokou nebo 

naopak velmi nízkou nezaměstnaností. Nejvyšší byla v okresech Most, Karviná, 

Znojmo, Jeseník a Teplice. Nicméně i přes tuto vysokou míru nezaměstnanosti 

evidovaly tamní úřady práce pokles nezaměstnanosti. Naproti tomu nejnižší míra 

nezaměstnanosti byla tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ, Praha a Mladá 

Boleslav V těchto okresech zůstávají hodnoty již několik měsíců nezměněny. Na dalším 

obrázku je zobrazena míra nezaměstnanosti podle regionů za rok 2007. 
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Obr.č.9: Míra nezaměstnanosti podle regionů k 31.12.2007 

 

 

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

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

na následujícím grafu, tento poměr nebyl v minulých letech ani zdaleka optimální Až 

v posledních 3 letech můžeme pozorovat zlepšení poměru nezaměstnaných ku volným 

pracovním místům. Můžeme očekávat, že se bude tento poměr v budoucnu i nadále 

zlepšovat. 
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Obr.č.10: Porovnání počtu nezaměstnaných a počtu volných pracovních míst 

3.3 Nezaměstnanost v okrese Prostějov 

Správní obvod Prostějov leží v samotném srdci Moravy. Rozprostírá sena jihozápadě 

Olomouckého kraje. Na východě sousedí s okresem Přerov a na sever s okresem 

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

okresem Vyškov z Brněnského kraje. Na západě hraničí s okresy Blansko z Brněnského 

kraje a Svitavy z Pardubického kraje. 

Leží v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny, 

v rovině Haná na 49 stupni severní zeměpisné šířky a 17 stupni východní zeměpisné 

délky. Podnebí je přechodné, mezi východoevropským vnitrozemským a 

západoevropským přímořským. Prostějov, ležící na Hané, patří do oblasti teplé s mírnou 

zimou. Teplotní poměry jsou dány nízkou nadmořskou výšku a horskou hradbou 

Jeseníků ze severu. Přes Prostějově, nebo v jeho těsné blízkosti tečou dvě říčky – 

Hloučela a Romže. Hloučela pramení na Drahanské vrchovině, ale městem protéká jen 

její rameno – Mlýnská strouha. Romže pramení u Dzbele a východně od Prostějova se 

spojuje s Hloučelou. 



 38 

Město Prostějov se může pyšnit řadou památek. Mezi ty významnější patří např. 

renesanční zámek, radnice s věží vysokou 66 m a dílo české secese Národní dům od 

prof. Jana Kotěry. Tradici má pořádání národní recitační přehlídky Wolkerův Prostějov. 

Celkovou rozlohou 770 km2 se řadí na čtvrté místo mezi pěti okresy Olomouckého 

kraje (Jeseník, Olomouc, Přerov, Prostějov a Šumperk). Na celkové ploše Olomouckého 

kraje se okres Prostějov podílí 15 %. Z celkové rozlohy zaujímá zemědělská půda 71,4 

%, podíl orné půdy na celkové rozloze je 62,8 % (orná půda se podílí na zemědělské 

půdě 87,9 %). Významnou část výměry kraje tvoří lesní půda (téměř 20 %). 

Správní obvod Prostějov má 109 711 obyvatel. Zahrnuje celkem 97 obcí, z nichž 

čtyři mají statut městyse (Brodek u Prostějova, Drahany, Nezamyslice, Protivanov) a 

pět má státu města (Konice, Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou, Plumlov, 

Prostějov). 

Prostějovský správní obvod má průmyslově – zemědělský charakter. 

Nejvýznamnější průmyslová odvětví jsou oděvní a textilní výroba, stavebnictví, 

strojírenství, hutnictví a zpracování kovů. Mezi plodiny, které se zde pěstují, patří 

zejména cukrová řepa, brambory a sladovnický ječmen. Z hlediska zaměstnanosti 

nehraje zemědělství významnou úlohu. 

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

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

dochází k migraci 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, jehož průmyslovou zónu 

protíná rychlostní komunikace R46 z Olomouce do Brna, která se napojuje na jihu 

okresu na dálnici D1. Další výhodou je také blízkost obce Nezamyslice, kterou bychom 

mohli charakterizovat jako železniční křižovatku prostějovského regionu, neboť je zde 

přímé vlakové spojení na Brno, Vyškov, Přerov a Olomouc. 

Mikroregiony jsou vytvořeny přirozenou spádovostí. Jsou čtyři a tvoří je Konicko, 

Němčicko, Prostějovsko a Protivanovsko.[8] 
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3.3.1 Nezaměstnanost celkem 

V okrese Prostějov, žilo k 31.12.2007 celkem 109.979 trvale bydlících obyvatel, z toho 

56.567 žen. Na 1 km2 tedy připadalo zhruba 142 obyvatel. Celkový počet obyvatel se 

v meziročním porovnání zvýšil o 346. Počet obyvatel v „produktivním věku“ byl ke 

konci roku 2006 větší o 203 osob než na konci roku 2005. Tento nárůst byl nejspíš 

způsoben dosažením produktivního veku obyvatel ve věkové kategorii 0-14, protože 

jejich počet se snížil o 190 osob. Celkově si musíme všimnout pomalého nárůstu 

průměrného věku obyvatel v okrese Prostějov, který ke konci roku 2007 byl 40,7 let a u 

žen 42,1 let. V porovnání s rokem 2003 došlo k nárůstu o 1 procento. 

 

Tab.č.3: Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel v okrese Prostějov 

 

a) Zaměstnanost 

Koncem roku 2007 se celkový počet zaměstnavatelů činil 2.290 což je v porovnání 

s loňským rokem pokles o 32 zaměstnavatelů. Zatímco v prvním pololetí 2007 poklesly 

počty velkých organizací, ve druhém pololetí se situace obrátila, když se počet velkých 

organizací navýšil o 12. Dle právní formy převažují v databázi společnosti s ručením 

omezeným – 136, dále příspěvkové organizace – 57, fyzické osoby podnikající dle 

živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku – 52 a akciové společnosti – 

45. 

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy

Obyvatelé
Obyvatelé v    

"produktivním věku"
Obyvatelé věkové 
kategorie 0-14 let

Průměrný věk obyvatel

stav k 
31.12.2007

109 439

76 713

16 420

stav k 
31.12.2003

stav k 
31.12.2004

stav k 
31.12.2005

stav k 
31.12.2006

16 079 7 868

39,7

56 419

38 365

8 030

41,2 40 41,5

109 367 56 346

76 817 38 387

109 429 56 371

77 046 38 467

15 788 7 737

40,2 41,7

7 655

40,5 41,9

109 633 56 450

77 249 38 555

15 537 7 628

40,7 42,1

109 979 56 567

77 327 38 568

15 598
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Mezi nové zaměstnavatele se zařadila pekárna ProFrost, a.s. vyrábějící zmrazené 

pečivo. Další novou společností byla pobočka firmy DEKTRADE a.s. zabývající se 

prodejem a výrobou stavebních materiálů pro střechy, fasády a izolace. 

U stávajících zaměstnavatelů došlo k nejvyššímu nárůstu zaměstnanců u logistické 

společnosti Hopi spol. s r.o. (o 220), což bylo důsledkem zprovoznění nového skladu 

potravin. Dále potom firma Vespa Prostějov, spol. s r.o. navýšila o 30 zaměstnanců, 

společnost Makovec a.s. o 21 zaměstnanců. Pokles zaměstnanců postihl firmu Eastern 

Sugar ČR a.s., kde se snížil počet zaměstnanců o 121. Toto snižování bude i nadále 

pokračovat až do úplného uzavření závodu. Další pokles byl zaznamenán u firmy OP 

Prostějov a.s., který činil 98 zaměstnanců a menší pokles nastal ve společnosti Tesco 

Stores a.s. provozovna Držovice, který činil 32 zaměstnanců.[8] 

 

Obr.č.11: Vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatelů v okrese Prostějov 
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Zaměstnavatelé všech velikostních kategorií zaměstnávali ke konci roku 2007 v okrese 

Prostějov celkem 33.916 osob, což je o 209 osob více než koncem roku 2006. 

V porovnání se stavem v období 2003-2005 však došlo k výraznému poklesu celkové 

zaměstnanosti. 

Počet osob samostatně výdělečně činných (dále OSVČ), který činil ke konci roku 2007 

6.759 osob, se meziročně zvýšil o půl procenta, a to o 32 osob. Koncem června 2007 

aktivně podnikalo celkem 6.826 osob, což bylo o 99 více než v uplynulém pololetí. Na 

konci roku 2006 činil počet OSVČ celkem 6.727 osob. Ovšem v porovnání se stavem 

v roce 2004 a 2005 je to pokles osob samostatně výdělečně činných. 

 

Obr.č.12: Vývoj počtu osob samostatně výdělečně činných 
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b) Volná pracovní místa 

Na zadávání volných míst se během roku 2007 podílelo 513 zaměstnavatelů. Volných 

míst bylo nahlášeno o 498 více než v roce 2006. Průměrný počet nahlášených volných 

(262) je nejvyšší od roku 2000 (275). Maximálního počtu 1 041 volných míst bylo 

dosaženo v říjnu. Takto vysoká poptávka byla naposledy v roce 2004 (1 094).  

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

zaměstnanců pro jedinou profesi. Vzhledem k nejvýznamnějšímu průmyslu v okrese, 

pak více než třetinu poptávky tvořily šičky oděvní konfekce. Na konci roku 2004 

zabírala místa šiček 46% všech volných míst a o zbývajících 54% se dělilo 89 dalších 

profesí. Od roku 2005 se situace začala pozvolna měnit. Koncem roku 2007 činila 

poptávka 13% šiček a 87% zabralo dalších 155 profesí. Čímž se rozšířila nabídka 

výběru z více profesí a z více zaměstnavatelů. 

Úměrně k poklesu uchazečů v průběhu roku 2007 docházelo i k poklesu jejich počtu na 

jedno volné pracovní místo. V březnu, červnu i červenci kleslo toto číslo poprvé od 

roku 2002 opět pod 4,0 a od srpna se drží pod hranicí 3,0. Roční průměr byl ovšem 

vyšší (3,5), ale i tak se přiblížil celorepublikovému průměru, který v roce 2007 klesl na 

3,2 uchazeče na jedno volné místo 

V nabídce volných pracovních míst však zůstávají profese, které se dlouhodobě nedaří 

obsazovat. Jedná se zejména o šičky, ačkoliv se oproti minulým rokům poptávka po 

zaměstnancích v tomto oboru snížila. Pracovníků strojírenských profesí jako jsou 

svářeči, kováři, zámečníci a obráběči kovů je trvalý nedostatek již řadu let a situace se 

zhoršuje. Tradičně je v době stavebních prací nedostatek zedníků a pomocných dělníků 

ve stavebnictví. Od roku 2006 trvá i nedostatek řidičů především v nákladní dopravě. 

Úřad práce opakovaně u těchto profesí zajišťuje rekvalifikační kurzy. Ovšem i přes tato 

zajištění, jsou vydávána povolení získávat na tato volná pracovní místa zaměstnance ze 

zemí mimo EU.[8] 
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Obr.č.13: Vývoj počtu osob připadajících na jedno volné pracovní místo 

v okrese Prostějov a v ČR v roce 2007 

c) Nezaměstnanost 

Po celý rok 2007 se prostějovská evidovaná nezaměstnanost vyvíjela velmi příznivě. U 

řady jejich základních sledovaných ukazatelů byly v meziměsíčním i meziročním 

srovnání zaznamenány jedny z nejlepších výsledků za celou dobu existence úřadu 

práce. Mezi lednem a prosincem 2007 došlo k poklesu o 1 406 osob, opět jde o nejvyšší 

rozdíl od roku 2005. V únoru klesl počet uchazečů pod 4 000 a od června až pod hranici 

3 000. Nejnižší hodnoty bylo opět dosaženo v listopadu (2 518 osob), tak jak k tomu 

dochází po doby posledních tří let 

K 31.12.2007 evidoval úřad práce celkem 2 731 uchazečů o zaměstnání, což je o 1 280 

uchazečů méně než v prosinci roku 2006 a o 2 377 uchazečů méně než před dvěma 

roky. Loňský prosincový koncový evidenční stav osob bez práce byl nejnižší za celou 

dobu působení úřadu práce. 
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Vzhledem k pozitivnímu působení v roce 2007 se okres Prostějov drží pod úrovní 

celorepublikového průměru a patří mezi oblasti s jednou s nejnižších nezaměstnaností. 

Od ledna 2005 se úřad práce v Prostějově posunul v tabulce všech 77 úřadů práce, 

seřazených podle míry nezaměstnanosti od nejvyšší, ze 30. místa až na 60. místo.  
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Obr.č.14: Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Prostějov a v ČR v roce 2007 

Na konci roku 2007 je tedy míra nezaměstnanosti v okrese Prostějov na velmi nízké 

hodnotě (4,2 %). V následující tabulce je pro srovnání uveden vývoj počtu 

nezaměstnaných uchazečů a míry nezaměstnanosti v minulých letech. 

 

Tab.č.4: Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2002-2005 v půlročních intervalech 

30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12.
2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007

Uchazeči celkem 5 184 5 939 5 465 5 783 4 890 4 847 3 906 3 783 2 827 2 605
- z toho ženy 2 656 2 925 2 780 2 829 2 579 2 479 2 212 2 179 1 730 1 567

8,8
Míra 

nezaměstnanosti 9,6 4,24,56,36,611 9,4 10,6 8,7
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3.3.2  Nezaměstnanost podle věku 

Věková struktura nezaměstnanosti se ve sledovaném období nijak zvláště výrazným 

způsobem neměnila, přesto se na konci roku 2007 podařilo téměř u všech skupin snížit 

počet uchazečů o polovinu. Nejhorší situace byla ve sledovaném období u uchazečů o 

zaměstnání v kategorii 20-24 let, což jsou mladí lidé, většinou absolventi, ať už 

středních škol, kteří si ještě nenašli stálou práci, nebo z části i čerství absolventi 

vysokých škol. Od roku 2005 lze však vysledovat v této kategorii zlepšující se tendenci, 

když došlo oproti loňskému roku ke zlepšení o 26,5%. K dalším výrazným změnám 

došlo až v roce 2007, když se na konci roku počet mladých uchazečů v porovnání 

s rokem 2006 snížil o 60%.  

 

Tab.č.5: Věková struktura všech uchazečů 

 

Tab.č.6: Věková struktura uchazečů – žen 

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 308 50 933 751 673 550 615 689 741 477 46 37,1
30.6.2005 161 45 666 594 580 490 574 588 694 498 45 39,1

31.12.2005 194 37 685 591 569 489 544 602 649 471 53 38,8
30.6.2006 124 48 480 447 474 413 413 499 567 440 49 39,9

31.12.2006 156 47 443 427 479 398 410 469 564 389 48 39,6
30.6.2007 97 43 233 279 376 297 332 354 454 353 52 41,1

31.12.2007 94 37 178 259 316 298 295 339 434 331 61 41,6

z toho 
do 18 20-24 25-29

Věková struktura - celkem

50-54 55-59
nad 
60

Průměrný 
věk30-34 35-39 40-44 45-49do 19

30.6.2003 111 34 384 386 317 337 278 314 386 140 3 37,3
31.12.2003 156 22 435 395 378 336 322 350 410 139 4 36,5
30.6.2004 115 23 401 385 382 326 323 346 395 102 5 37,1

31.12.2004 123 22 394 361 400 317 319 357 408 145 5 37,1
30.6.2005 75 22 323 291 385 305 308 330 390 166 6 38,6

31.12.2005 80 20 314 284 350 298 295 324 375 155 4 38,6
30.6.2006 66 28 276 241 320 273 250 291 334 158 3 38,9

31.12.2006 93 29 244 219 340 257 261 283 338 141 3 38,8
30.6.2007 59 22 139 167 287 212 217 228 273 142 6 39,9

31.12.2007 50 16 109 151 234 210 197 202 272 140 2 40,5

40-44 45-49do 19
z toho 
do 18 20-24 25-29

Věková struktura - ženy

50-54 55-59
nad 
60

Průměrný 
věk30-34 35-39
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3.3.3 Nezaměstnanost podle vzdělání 

Vzdělanostní struktura ukazuje na největší problémy v kategorii uchazečů se základním 

vzděláním a také uchazečů se středním odborným vzděláním s výučním listem. Maxima 

dosáhl počet nezaměstnaných uchazečů v obou těchto kategoriích v roce 2003, ale od 

této doby už je vidět příznivý vývoj. Do konce roku 2007 se podařilo počet těchto 

uchazečů v obou kategoriích snížit o polovinu. Další příznivý vývoj je vidět v kategorii 

bez vzdělání, kde klesl počet uchazečů téměř na nulu, což je v porovnání se stavem 

z první poloviny roku 2003 zlepšení o 90%. Celkově lze říci, že od konce roku 2003 do 

současnosti má vývoj prakticky ve všech kategoriích zlepšující se tendenci. 

 

Tab.č.7: Vzdělanostní struktura všech uchazečů 

 

Tab.č.8: Vzdělanostní struktura uchazečů – žen 

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 91 11 1371 1 91 2532 52 158 306 906 44 16 202 2
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

31.12.2007 5 4 695 0 38 1084 36 61 111 416 20 19 112 4

vyšší 
odb. 

vzděl.

bez 
vzděl.

nižší 
stř.odb.
vzděl.

střed. 
odb. s 
výuč.lis

střed. 
bez 
mat.

bak. 
vzděl.

ÚSV
dokt. 
vzděl.

Vzdělanostní struktura - celkem
neúpl. 
zákl. 
vzděl.

zákl. 
vzděl.

nižší 
stř. 

vzděl.
VŠ

ÚSO 
vyuč. 
mat.

ÚSO 
bez 

vyuč.

30.6.2003 31 3 711 0 27 992 44 83 108 524 33 11 85 4
31.12.2003 32 5 750 1 32 1099 38 83 129 623 37 16 78 2
30.6.2004 29 4 731 2 34 1013 35 87 128 587 33 15 81 1

31.12.2004 29 3 763 1 36 1060 41 89 131 564 29 11 72 0
30.6.2005 24 2 680 0 32 969 38 81 110 524 26 16 75 2

31.12.2005 25 1 665 1 30 928 36 76 99 490 38 16 70 4
30.6.2006 15 1 582 2 31 824 43 57 102 446 22 17 67 3

31.12.2006 14 1 575 1 38 829 33 65 101 418 28 24 51 1
30.6.2007 12 2 483 1 28 648 30 54 71 333 15 16 36 1

31.12.2007 2 1 425 0 27 598 32 37 75 295 14 11 50 0

bak. 
vzděl.

ÚSV
dokt. 
vzděl.

Vzdělanostní struktura - ženy
neúpl. 
zákl. 
vzděl.

zákl. 
vzděl.

nižší 
stř. 

vzděl.
VŠ

ÚSO 
vyuč. 
mat.

ÚSO 
bez 

vyuč.

vyšší 
odb. 

vzděl.

bez 
vzděl.

nižší 
stř.odb.
vzděl.

střed. 
odb. s 
výuč.lis

střed. 
bez 
mat.
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3.3.4 Nezaměstnanost podle délky nezaměstnanosti 

Při pohledu na strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti je vidět, že největší 

problém byl v okrese Prostějov s délkou nezaměstnanosti do 3 měsíců a nad 24 měsíců. 

Podíl uchazečů z těchto kategorií na celkové nezaměstnanosti byl v roce 2003 okolo cca 

50%. Do konce roku 2007 zůstal počet uchazečů v těchto kategorií stále rozhodující.. 

Přesto se podařilo počet uchazečů u kategorie do 3 měsíců snížit o 28% a v kategorii 

nezaměstnaných nad 24 měsíců činil pokles uchazečů o 48%. Můžeme předpokládat, že 

se počet uchazečů do budoucna podaří ještě snížit díky rekvalifikačním kurzům nebo 

pomocí jiného nástroje APZ. 

 

Tab.č.9: Struktura všech uchazečů podle délky nezaměstnanosti 

 

Tab.č.10: Struktura uchazečů podle délky nezaměstnanosti – žen 

30.6.2003 1135 866 576 502 877 1228 2940 567
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 1567 942 503 395 864 1512 3462 599
30.6.2005 1041 640 497 405 853 1454 3401 695

31.12.2005 1380 799 388 254 703 1323 3119 644
30.6.2006 903 622 419 349 481 1132 2670 683

31.12.2006 1048 658 339 271 512 955 2393 633
30.6.2007 664 471 247 232 449 764 1955 692

31.12.2007 818 433 204 168 344 638 1631 626

3-6 
měsíců

6-9 
měsíců

9-12 
měsíců

Délka nezaměstnanosti - celkem
12-24 

měsíců
nad 24 
měsíců

celková 
evidence

průměrná 
délka

do 3 
měsíců

30.6.2003 546 462 286 274 467 621 1499 564
31.12.2003 579 573 327 258 504 684 1634 559
30.6.2004 640 401 253 267 494 725 1698 611

31.12.2004 609 481 284 195 476 784 1791 633
30.6.2005 501 335 242 229 485 787 1814 703

31.12.2005 562 411 209 153 393 751 1692 682
30.6.2006 493 334 213 190 300 682 1527 690

31.12.2006 504 384 224 165 308 594 1435 659
30.6.2007 389 269 153 151 280 488 1193 690

31.12.2007 425 278 132 107 223 402 1000 638

3-6 
měsíců

6-9 
měsíců

9-12 
měsíců

Délka nezaměstnanosti - ženy
12-24 

měsíců
nad 24 
měsíců

celková 
evidence

průměrná 
délka

do 3 
měsíců
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3.3.5  Nezaměstnanost problémových skupin 

a) Občané nad 50 let 

U kategorie nad 50 let byl počet uchazečů od prvního pololetí 2003 do konce roku 2006 

nad hranicí 1.000 lidí. Výjimkou je rok 2007, za který se podařilo počet těchto uchazečů 

snížit o 17,5%. Tento pokles můžeme považovat za úspěšný krok i z toho důvodu, že se 

vývoj průměrného věku nezaměstnaného, který činil v první polovině roku 2003 průměr 

37,5 let, dostal až na hodnotu průměru 41,6 let na konci sledovaného období. 

 

Tab.č.11: Nezaměstnaní nad 50 let 

b) Zdravotně postižení 

Další problémovou skupinou jsou zdravotně postižení. Tady však lze vysledovat 

pozitivní vývoj od poloviny roku 2006, od kdy pozvolna počet zdravotně postižených 

nezaměstnaných klesá. 

 

Tab.č.12: Nezaměstnanost zdravotně postižených 

30.6.2003 928
31.12.2003 963
30.6.2004 941

31.12.2004 998
30.6.2005 989

31.12.2005 947
30.6.2006 866

31.12.2006 783
30.6.2007 684

31.12.2007 623

ZPS

30.6.2003 660 427 43 1130 37,5
31.12.2003 710 448 33 1191 36,3
30.6.2004 705 405 37 1147 37,5

31.12.2004 741 477 46 1264 37,1
30.6.2005 694 498 45 1237 39,1

31.12.2005 649 471 53 1173 38,8
30.6.2006 567 440 49 1056 39,9

31.12.2006 564 389 48 1001 39,6
30.6.2007 454 353 52 859 41,1

31.12.2007 434 331 61 826 41,6

průměrný 
věk50-54 55-59 nad 60

celkem 
nad 50
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c) Absolventi škol a mladiství 

Absolventi škol a mladiství patří také do skupiny problémových uchazečů o zaměstnání, 

a to hlavně kvůli tomu, že nemají praxi a zkušenosti. Nicméně ze statistik lze 

vysledovat od roku 2003 postupný dost výrazný pokles počtu nezaměstnaných v této 

kategorii. Na konci roku 2003 se ucházelo o práci 611 absolventů a 66 mladistvých a 

 na konci roku 2007 to bylo už jen 118 absolventů a 37 mladistvých 

. 

Tab.č.13: Nezaměstnanost absolventů škol a mladistvých 

 

3.4 Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně 

možné úrovně zaměstnanosti. APZ zabezpečují Ministerstvo práce a sociálních věcí a 

úřady práce. Podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. 

APZ je financována z prostředků státního rozpočtu a hospodaření s těmito účelově 

určenými prostředky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čerpání příspěvků 

na APZ v jednotlivých letech je limitováno přiděleným rozpočtem ÚP. Příspěvky nelze 

poskytovat organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Na 

příspěvky z rozpočtu APZ není právní nárok. ÚP je může zaměstnavateli poskytnout 

v přiznané výši jen na základě písemné dohody. 

 

30.6.2003 611 66
31.12.2003 511 58
30.6.2004 356 50

31.12.2004 518 50
30.6.2005 210 45

31.12.2005 327 37
30.6.2006 188 48

31.12.2006 243 47
30.6.2007 73 43

31.12.2007 118 37

absolventi mladiství
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Mezi nástroje, jimiž je APZ realizována, patří zejména: 

- rekvalifikace 

- investiční pobídky 

- veřejně prospěšné práce 

- společensky účelná pracovní místa 

- překlenovací příspěvek 

- příspěvek na dopravu zaměstnanců 

- příspěvek na zapracování 

- příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

- poradenství 

- podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

3.4.1 Společensky účelná pracovní místa zřízená uchazeči   

o zaměstnání pro výkon  SVČ 

V roce 2007 zahájilo SVČ s příspěvkem meziročně o 5 evidovaných uchazečů o 

zaměstnání více než v předchozím roce. Zřízeno bylo 11 pracovních míst (6 pro ženy, 5 

pro muže). Ze zmíněného počtu uchazečů, kteří zahájili podnikatelskou činnost bylo 

devět uchazečů vyučeno, jedna měla střední vzdělání s maturitou a jedna uchazečka 

základní vzdělání. Na zřízení těchto míst bylo v roce 2007 vynaloženo celkem 513 698 

Kč, oproti 336 166 Kč vynaložených v roce 2006. V roce 2006 tedy zahájilo 

podnikatelskou činnost dohromady 6 uchazečů o zaměstnání (4 ženy, 2 muži). 

Průměrná výše finančního příspěvku na jednoho uchazeče dosáhla hodnoty 56 890,- Kč. 

V tabulce č.14 je uveden počet poskytnutých pracovních míst za období roku 2003 až 

2007 včetně vynaložených nákladů. 
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Tab.č.14: Počet umístěných SÚPM pro výkon SVČ 

3.4.2 Společensky účelná pracovní místa zřízená a   

vyhrazená zaměstnavateli (SÚPM) 

V meziročním porovnání bylo v roce 2007 vyhrazeno zaměstnavatelům o 46 pracovních 

míst méně než v roce 2006. U všech 42 dohod úřad práce přispěl na úhradu mezd a 

jejich náhrad včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a na takto 

vyhrazená pracovní místa nastoupil i stejný počet uchazečů. V případě schválení žádosti 

poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek na jednoho pracovníka ve výši 80 % 

základního tarifu z platového výměru, maximálně však 15 000 Kč. Příspěvek je 

poskytován na dobu 6 měsíců s výjimkou skupiny osob nad 50 let, kde doba 

poskytování finančního příspěvku činí 12 měsíců. V roce 2007 tedy činila celková výše 

poskytnutých finančních prostředků v rámci nástroje společensky účelná pracovní místa 

10 338 084 Kč. 

Struktura nově vytvořených pracovních míst byla převážně obsazena uchazeči, kteří 

byly vyučeni v oboru zejména pro dělnické profese a dále pak pro administrativu. 

Jednalo se hlavně o uchazeče starší 50 let, osoby se zdravotním postižením, osoby, které 

čerpaly peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek, dále fyzické osoby starší 

25 let s dobou evidence nad půl roku a dlouhodobě nezaměstnaní. 

 

Tab.č.15: Počet umístěných uchazečů o zaměstnání na SÚPM 

Celkové náklady 2 249 016 701 000 468 529 336 166 513 698
Průměrný fin. příspěvek 40 161 41 235 48 000 56 890 46 744

11
Počet umístěných 

uchazečů

2003 2004 2005 2006 2007

56 17 11 6

Vyplacená částka 3 245 000 6 295 000 11 539 000 9 626 301 10 338 084

75
Počet umístěných 

uchazečů

2003 2004 2005 2006 2007

80 134 139 121
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3.4.3 Veřejně prospěšné práce (VPP) 

V roce 2007 bylo podáno 122 žádostí o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací. Oproti roku 2006 je to o 50 žádostí více. Celkem se 

realizovalo 112 dohod. Zaměstnavatelé, kteří o finanční prostředky na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací žádali, byly obce, města, 

městyse a ústavy sociální péče. Dohromady tedy bylo vytvořeno 227 pracovních míst, 

do kterých bylo umístěno 223 uchazečů o zaměstnání. To je v porovnání s rokem 2006 

o 41 uchazečů umístěných na veřejně prospěšné práce více. Tento nárůst zájmu byl 

zapříčiněn zejména aktivním přístupem ze strany úřadu práce se zaměstnavateli. Dalším 

faktorem byla i výše finančního příspěvku, který úřad práce poskytoval. Na jednoho 

pracovníka zařazeného na veřejně prospěšné práce činil příspěvek výši minimální mzdy 

tj. 8 000 Kč. Tato částka byla navýšena v souladu s platnými předpisy o pojistné na 

sociální a zdravotní zabezpečení a o příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Celkově 

tedy částka činila hodnotu 10 800 Kč. Období poskytování příspěvku bylo v délce 4 

měsíců. 

 

Při výběru uchazečů bylo postupováno pomocí výběrových řízení, které se konaly na 

obecních a městských úřadech. Těchto výběrových řízení se účastnili vždy zástupci obcí 

a nejméně jeden zástupce úřadu práce z oddělení zprostředkování nebo z oddělení trhu 

práce. Nejvíce umístěných uchazečů bylo s délkou evidence nad 6 měsíců, se základním 

vzděláním a středně odborným vzděláním. 

 

Tab.č.16: Počet umístěných uchazečů a souhrn vyplacených částek 

 

2006 2007

86 104

2003 2004 2005

7 193

121 182

Vyplacená částka                 
(v tis. Kč) 1 496 3 505 3456,7 6 111

223
Počet umístěných 

uchazečů



 53 

3.4.4 Rekvalifikace 

V roce 2007 se rekvalifikačních kurzů účastnilo celkem 179 uchazečů o zaměstnání 

včetně 18 osob, které zahájili kurzy již v roce 2006. To je podstatně méně než v roce 

2006, kdy zahajovalo rekvalifikační kurzy celkem 316 uchazečů o zaměstnání. Při 

zařazování do rekvalifikačních kurzů jsou preferování obtížně umístitelní uchazeči o 

práci. 

Z uchazečů rekvalifikovaných v roce 2007 odešlo z evidence 105 osob a další lze 

očekávat v průběhu prvního čtvrtletí roku 2008 až dokončí kurzy uchazeči, kteří jej 

absolvovali ve druhé polovině roku 2007. V roce 2006 odešlo z evidence 184 

rekvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. Tento počet je větší než v roce 2007, ale je to 

způsobeno větším počtem uchazečů, kteří se účastnili rekvalifikačních kurzů. 

V průběhu roku 2007 bylo za rekvalifikační kurzy včetně příspěvků na náklady 

rekvalifikace celkově uhrazeno 1 464 tis. Kč.  V roce 2006 tato částka činila 

dvojnásobek, tedy 2 836 tis. Kč. 

 

Další rekvalifikační kurzy byly pořádány jako součást projektů ESF. V roce 2007 bylo 

zahájeno 69 kurzů, do kterých bylo zařazeno 262 uchazečů o zaměstnání. V porovnání 

s rokem 2006 je to o 48 kurzů více. Z celkového počtu 262 uchazečů o zaměstnání 

ukončilo evidenci na úřadu práce 116 osob, což je 44 %.  

Nejvíce kurzů bylo zaměřeno na zvýšení počítačové gramotnosti. Dále pak kurzy 

zaměřené na přípravu nebo zahájení podnikatelské činnosti a dále také na 

administrativní oblasti. Také se konaly kurzy skladník a další profesní rekvalifikace 

jako např. kuchařské práce, obsluha motorových vozíků apod.. Nově byl pořádán 

rekvalifikační kurz pracovník pro sociální péči se zaměřením pro přímou obslužnou 

péči.  
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Tab.č.17: Počet umístěných uchazečů a souhrn čerpaných částek 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výdaje na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti 

(PPZ) za sledované období a podíl APZ na celkové politice zaměstnanosti. Výdaje na 

APZ se od roku 2003 stále zvyšují. Zatím tedy v roce 2003 byl podíl APZ na celkové 

PZ pouhých 15 procent, v roce 2007 je to 30 procent. Nicméně tento procentní podíl 

není jenom na úkor zvýšených finančních výdajů APZ, ale také díky snižování výdajů 

na PPZ. 

 

Tab.č.18: Výdaje na APZ a PPZ (v tisících Kč) v období 2003 – 2007 

 

 

Období Výdaje na APZ Výdaje na PPZ Celkem PZ Podíl APZ na celkové PZ
2003 1. pol. 5 904 35 999 41 903 14,09
2003 2. pol. 6 749 33 133 39 882 16,92

2003 12 653 69 132 81 785 15,47
2004 1. pol. 6 767 39 969 46 736 14,48
2004 2. pol. 10 669 30 930 41 599 25,65

2004 17 436 70 899 88 335 19,74
2005 1. pol. 7 713 33 163 40 876 18,87
2005 2. pol. 11 168 25 448 36 616 30,50

2005 18 881 58 611 77 492 24,37
2006 1. pol. 6 849 31 309 38 158 17,95
2006 2. pol. 12 937 24 766 37 703 34,31

2006 19 786 56 075 75 861 26,08
2007 1. pol. 7 820 26 043 33 863 23,09
2007 2. pol. 12 125 20 154 32 279 37,56

2007 19 945 46 197 66 142 30,15

1 464

170 184

Čerpaná částka             
(v tis. Kč) 2 671 2 994 2 517 2 836

105
Počet umístěných 

uchazečů

2003 2004 2005 2006 2007

230 279
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3.5 Souhrn nedostatků 

Z provedené analýzy je možno specifikovat následující charakteristické nedostatky 

současného stavu v okrese Prostějov: 

• Stárnutí obyvatel (jak je vidět v tabulce č.3 průměrný věk obyvatel se změnil 

z 39,7 let na konci roku 2003 až na 40,7 let na konci roku 2007) 

• Klesající počet osob samostatně výdělečně činných (k 31.12.2004 bylo 

evidováno 7.194 osob samostatně výdělečně činných, poté  začal stav pomalu 

klesat až na 6.759 OSVČ na konci roku 2007) 

• Klesající stav počtu zaměstnaných (na konci roku 2003 byl stav 43.665 osob a 

na konci roku 2007 to bylo jenom 33.916 osob) 

• Počet uchazečů pouze se základním vzděláním a vyučených (zhruba 70% 

celkových uchazečů) 

• Počet dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů (zhruba 52% celkových uchazečů) 

• Počet uchazečů o zaměstnání nad 50 let (zhruba 30% celkových uchazečů) 

• Nezaměstnanost zdravotně postižených (zhruba 24% celkových uchazečů) 

• Nízký počet umístěných uchazečů SÚPM pro výkon SVČ  

• Klesají počet umístěných uchazečů o zaměstnání na SÚPM (oproti roku 2006 

pokles o 46 osob) 

• Snižující se počet uchazečů účastnících se rekvalifikačních kurzů 
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4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti 

Vzhledem k tomu, jak je míra nezaměstnanosti v okrese Prostějov nízká, nelze očekávat 

výraznou změnu k lepšímu jenom s použitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Je 

třeba podporovat podnikání takovým způsobem, aby se podařilo přilákat nové investory 

do regionu. A to jak tuzemské investory, tak i zahraniční. 

4.1 Průmyslové zóny 

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

Pro velké společnosti jsou velice zajímavé průmyslové zóny, které jsou přímo určené 

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

dopravy, mají vybudované veškeré potřebné inženýrské sítě. Mezi nejvýznamnější 

průmyslové zóny okresu Prostějov patří prostějovská průmyslová zóna, která se 

v současné době dělí na sektory A, B, C a G. Obrázky průmyslové zóny a jejího 

umístění jsou v příloze č.2 a č.3. 

Plocha, která v současnosti zbývá, není ucelená. Město si již investory z řad zájemců 

vybírá. Přednost mají firmy, které nabídnou práci většímu počtu lidí.  

 

Sektor A 

Obsahuje pozemky o celkové výměře 15,43 ha, které byly v majetku města Prostějova.  

Na ploše o výměře cca 8 ha v severní části sektoru byl v roce 2007 schválen záměr 

společnosti Železárny – Annahütte, spol. s r. o. na výstavbu výrobního areálu. Stavba 

bude realizována během tří let. Předpokládaný počet nových pracovních míst je 100. 

Sektor B a C 

Pozemky mají celkovou výměru 12,08 ha. Předmětná plocha sektoru je určená převážně 

pro lehký průmysl. 
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Na ploše cca 2,9 ha realizovala společnost Windmöller & Hölscher výstavbu závodu na 

montáž strojů vyrábějících obalový materiál (igelitové tašky, umělohmotné folie, 

papírové obaly atd.). V současné době je počet zaměstnanců 71 a v průběhu tohoto a 

dalších let by mělo vzniknout zhruba 50 – 80 nových pracovních míst. Šanci by měli 

dostat zejména konstruktéři, techničtí nákupčí, strojní zámečníci či montéři. 

Na ploše cca 1,3 ha byla dokončena stavba Technologického centra ICT pro společnost 

MICOS spol. s r.o. Technologické centrum ICT Micos tvoří 3 objekty – výrobní hala, 

administrativní budova a jídelna sloužící též jako školící středisko. V technologickém 

centru najdou uplatnění lidé se vzděláním v oboru ICT. Počet nových pracovních míst 

by mohl činit zhruba 20 pozicí. 

Sektor G 

Lokalita mezi ul. Kralická a Kojetínská v I. etapě přípravy území zahrnuje plochu o 

výměře cca 21 ha s možností rozšíření až na cca 40 ha po výkupu pozemků od 

soukromých vlastníků. Funkční využití je především pro 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.. V současné době společnost zaměstnává 79 pracovníků, výhledově se počítá se 

vytvořením dalších 20 pracovních míst. 

V roce 2007 byla uzavřena kupní smlouva na prodej pozemků o rozloze 3 ha za účelem 

zahájení strojírenské výroby společnosti DULWICH TRADE a.s., která plánuje do 

konce roku 2008 zaměstnat až 100 osob. 

V průběhu roku 2008 bude zahájena výstavba výrobního areálu na produkci teplovodů, 

parovodů a spojovacích potrubí akciové společnosti Modřanská potrubní, která plánuje 

vytvořit až 200 pracovních míst. 

 

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. 
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V současné době vlastní v průmyslové zóně v Plumlově areál o velikosti 35 000 m2 

společnost GEILT Prostějov, ve kterém probíhá generální rekonstrukce areálu. 

V průběhu roku 2008 zde vyroste logistický terminál na 3000 pal. (suchý sklad), 300 

pal. (pod kontrolovanou tepl. do –20C) a silo boxy na 400 cbm ve čtyřech sektorech. 

Tento logistický terminál by mohl poskytnou cca 5-10 nových pracovních míst. 

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

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

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

firmám. Nově se vytváří průmyslová zóna v Mořicích, o kterou projevil zájem již první 

investor. Jedná se o rakouskou firmu, která obchoduje s žebříky a schodišti. 

 

4.2 Obchodní zóny 

U prostějovského Intersparu vyroste do září roku 2008 obchodní zóna. Developerská 

společnost CPI Group začala s výstavbou druhé fáze, po jejímž dokončení by měl 

vzniknout retail park s parkovištěm. K dispozici by mělo být místo pro 7 butiků. Do 

konce roku 2008 by chtěla společnost CPI Group zahájit ještě třetí fázi. Jejím 

dokončením by vznikla další obchodní zóna, jejíž součástí by měla být čerpací stanice, 

myčka aut, autoservis nebo hobby market. Dokončením této obchodní zóny by mohlo 

vzniknout cca 30 pracovních míst. 

Supermarket OBI a další obchody se začnou letos stavět u výpadovky na Olomouc 

v Konečné ulici v Prostějově. Investor Sallerova výstavba Emporium II s.r.o. chce u 

výpadovky vybudovat rozsáhlé nákupní centrum s větší parkovací plochou. Centrum by 

se mělo rozdělit na dva samostatné objekty. Ve východní části se bude jednat o 

obchodní centrum OBI, západní hranici pak bude lemovat objekt obchodní zóny. Zde 

budou prodejní plochy, sklady a sociálně technické zázemí prodejen. Počet nových 

pracovních míst v obchodním centru OBI by mohl být cca 80 míst. Co se týče obchodní 

zóny, je ještě brzy určovat počet pracovních příležitostí, neboť dosud nejsou známy 

bližší informace ohledně počtu obchodů. Nicméně výhledově by se mohlo jednat 

minimálně o 30 pracovních míst. 
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Mezi další plánované výstavby patří i další prodejna řetězce Lidl, která plánuje prodejnu 

u rondelu v Anglické ulici. Tím by vzniklo dalších cca 20 pracovních příležitostí. Dále 

je v jednání případný prodej pozemků kolem Společenského domu v Prostějově. Zde by 

se mělo v budoucnu postavit obchodní a kulturní centrum. Celý komplex by měl zabírat 

místo od parkoviště u finančního úřadu, přes Společenské centrum, tržnici až po 

Komenskou a Wolkerovu ulici, kde by měl stát parkovací dům. 

Ovšem tato případná výstavba je zatím v projektových fázích, takže lze očekávat její 

zrealizování do roku 2011. 

Všechny výše uvedené výstavby obchodních center či zón znamenají nové pracovní 

příležitosti pro případné uchazeče o zaměstnání. Lze tedy předpokládat, že se o tyto 

pozice budou ucházet např. osoby dlouhodobě nezaměstnané, starší 50 let či se 

zdravotním postižením. 

4.3 Návrhy na řešení nezaměstnanosti osob se ZP 

Uchazeči se změněnou pracovní schopností tvoří významnou skupinu uchazečů, které je 

problém umístit. 

Hlavní problémy jsou následující: 

- Špatný zdravotní stav 

- Častá pracovní neschopnost 

- Problémy s dopravou do zaměstnání 

- Problémy s přizpůsobením pracovního prostředí 

 

Zaměstnavatelé nemají příliš velký zájem o vytváření pracovních míst pro tyto 

uchazeče. Pro zaměstnavatele znamenají tito uchazeči náklady navíc, a to proto, že jim 

musí vytvořit odpovídající pracovní podmínky, aby mohli práci vykonávat. Navíc 

nejsou tito uchazeči schopni vykonávat všechny druhy práce. 
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Řešením je motivování a široká informovanost zaměstnavatelů ke zřizování tzv. 

chráněných dílen a pracovišť. Bylo by vhodné upozorňovat tyto zaměstnavatele na 

možnost získání příspěvku na zřízení a provoz chráněných dílen a pracovišť od ÚP 

v případě, že zaměstnají více než 50% občanů se změněnou pracovní schopností. Dále 

mohou získat dotaci a vratnou finanční výpomoc za splnění stejných podmínek od 

MPSV. Pokud by se podařilo informovat dostatek nových zaměstnavatelů, mohlo by 

dojít ke snížení nezaměstnaných osob se ZP o cca 10%. 

4.4 Návrhy na řešení nezaměstnanosti osob nad 50 let 

Tato skupina uchazečů o zaměstnání patří do problémových skupin a jen velice těžko 

hledá uplatnění. Jejich hlavním problémem je ztráta zaměstnání v době kdy ještě 

nesplňují podmínky pro uznání starobního nebo předčasného důchodu. 

Zaměstnavatelé nemají zájem o tyto uchazeče, a to z několika následujících důvodů: 

- Horší přizpůsobitelnost se novým pracovním postupům, podmínkám a 

činnostem 

- Snížená pracovní výkonnost 

- Postupné zhoršování zdravotního stavu 

 

Výjimkou v této kategorii jsou uchazeči s vysokou kvalifikací a dlouhodobou praxí, 

kteří ani v pokročilém věku nemají problém najít uplatnění. Pro ostatní je mnohdy 

řešením práce za minimální mzdu ke které nepotřebují žádnou kvalifikaci.  

Řešením by mohlo být vytváření společensky účelných pracovních míst určených přímo 

pro tuto skupinu uchazečů. Úřad práce by mohl motivovat zaměstnavatele k vytváření 

takovýchto SÚPM přislíbením většího finančního příspěvku po delší dobu. Dalším 

vhodným nástrojem z aktivní politiky zaměstnanosti by mohly být veřejně prospěšné 

práce nebo různé rekvalifikační kurzy. Pokud by se povedlo aplikovat tyto návrhy, bylo 

by možné očekávat, že se počet evidovaných uchazečů nad 50 let sníží o cca 15%. 
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4.5 Návrhy na řešení nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných 

Při pohledu na strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanost je jasně vidět, že 

největší problém je v okrese Prostějov s dlouhodobou nezaměstnaností nad 24 měsíců. 

Podíl uchazečů z této kategorie na celkové nezaměstnanosti je byl v roce 2007 zhruba 

25%. V porovnání se stavy ve sledovaném období je tato hodnota uspokojivá, neboť se 

počet uchazečů v této skupině podařilo snížit o polovinu. Druhou problémovou 

skupinou je nezaměstnanost v délce 12-24 měsíců, ale zde se už situace od poloviny 

roku 2006 zlepšuje.  

 

Mezi skupiny s dlouhodobou evidencí na úřadu práce patří většinou uchazeči, u kterých 

došlo ke kumulaci několika faktorů bránících jim najít vhodné zaměstnání. Jedná se 

například o osoby s různými druhy zdravotních omezení, chybějící praxí, nevyužitelnou 

kvalifikací, požadavkem na upravenou pracovní dobu, nevyhovujícím dopravním 

spojením, matky s malými dětmi a osoby starší 50 let. 

 

Tito uchazeči jsou zaměstnavateli diskriminování a to z důvodu toho, že představují pro 

zaměstnavatele buďto vyšší náklady, například v případě zdravotně postižených, kteří 

potřebují upravené pracoviště podle jejich postižení, nebo jiné problémy, a to například 

u matek s malými dětmi, které zase potřebují mít upravenou pracovní dobu, aby mohly 

například vyzvednout děti ze školky, a také je tu větší riziko dovolených kvůli 

nemocným dětem. 

 

Dalším problémem těchto uchazečů je, že dlouhodobou nezaměstnaností ztrácejí 

základní pracovní návyky a pak se těžce vracejí do zaměstnání, a raději se spokojí 

s pobíráním sociální podpory, případně se snaží přivydělat si prací načerno. Je třeba jim 

nabídnout alespoň nějakou práci, kterou by mohli vykonávat v omezené míře i při 

pobírání sociálních dávek. Takto si zachovají pracovní návyky a budou se případně lépe 

a ochotněji vracet k normální práci. 
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Hlavní problém ale tkví v tom, že dlouhodobě nezaměstnaní ztrácí motivaci k hledání 

práce a nástupu do práce a přestanou si zaměstnání aktivně hledat. Proto by bylo vhodné 

zjišťovat, kteří registrovaní uchazeči o zaměstnání opravdu chtějí zaměstnání najít a 

kteří jsou spokojení s pobíráním sociální podpory. ÚP by jim mohl například nabízet na 

zkušební dobu některé veřejně prospěšné práce a takto by zjistil jestli tito uchazeči 

chtějí opravdu pracovat a podle toho k nim potom přistupoval a pomáhal jim aktivněji 

při hledání zaměstnání než těm kteří neprojeví zájem o nabízené veřejně prospěšné 

práce. Případní uchazeči by se také mohli účastnit projektů ESF. Úřad práce se podílí na 

realizaci dvou projektů: 

- Návrat do práce v Olomouckém kraji 

- Najdi si práci v Olomouckém kraji 

 

Dalším možným východiskem by mohla být práce na částečný pracovní úvazek. 

V současné době není u zaměstnavatelů tento způsob zaměstnávání oblíbený. Nicméně 

MPSV připravuje právní úpravu, který by měl tyto případné zaměstnavatele zvýhodnit. 

Jednalo by se například o uplatnění slevy na sociálním pojištění ve výši 1500,- Kč nebo 

zaměstnanci, kteří by si na částečný úvazek vydělávali měsíčně méně než je minimální 

mzda, tak by platili oproti současnosti nižší zdravotní pojištění. Při využití těchto 

návrhů by mohlo z evidence dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů ubýt cca 10%. 

 

Hlavní snaha by však neměla být jenom vytváření nových pracovních míst a nabízení je 

nezaměstnaným, ale motivovat uchazeče k obsazování již existujících pracovních míst. 

K tomuto činu by mohla dopomoci pravidelná návštěva oddělení poradenství úřadu 

práce, kde by s pracovníky konzultovali tento problém a snažili se najít vhodné 

východiska. 
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4.6 Návrhy APZ 

Dotace na APZ v roce 2007 tvořily částku 19.945 tis. Kč, což je oproti roku 

předcházejícímu částka vyšší jen o 159 tis. Kč. Nicméně využití APZ může být ještě 

intenzivnější v řešení problematiky uplatnění problémových skupin na trhu práce. 

 

V roce 2007 byla nejvyšší část prostředků určena na SÚPM vyhrazená či zřízená 

zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že strukturu umístěných uchazečů tvořila většinou 

skupina osob nad 50 let, se zdravotním postižením a osoby do 25 let s dobou evidence 

nad ½ roku, pokusil bych se zvýšit příspěvek na jednoho pracovníka nebo v druhém 

případě prodloužil dobu poskytování příspěvku. Jelikož v porovnání s rokem 2006 se 

podařilo umístit méně uchazečů, mohla by tato změna změnit přístup zaměstnavatelů, 

kteří by mohli podávat více žádostí. 

 

Dále bych se pak zaměřil na vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací. Ve sledovaném období se rok od roku zvyšoval počet umístěných 

uchazečů, kteří vykonávali tuto činnost. Tento nárůst byl zapříčiněn pozitivním 

přístupem úřadu práce k jednotlivým zástupcům obcí, měst či městysů. V tomto postupu 

bych i nadále pokračoval s ještě větší intenzitou, protože lze předpokládat, že stále ne 

všechny příslušné orgány jsou informovány. Příspěvek, který případní zaměstnavatelé 

na jedno pracovní místo dostávají, jistě také sehrává důležitou roli. Proto bych se jej 

pokusil zvýšit nebo bych prodloužil dobu jeho poskytování za čtyř měsíců na šest. 

 

Dalším možným zlepšením nástroje APZ by bylo zavedení rekvalifikačních kurzů 

s novými obory. Jelikož se kurzů většinou účastní uchazeči obtížně umístitelní, zaměřil 

bych se právě na ně. Pro uchazeče do 25 let nebo nad 50 let by bylo vhodné vytvořit 

kurzy, které by zvýšily jejich počítačovou zručnost a znalost. Pro ženy by byly vhodné 

administrativní kurzy, které by je připravily na pozice asistentek. Jelikož je v dnešní 

době málo osob ochotných řemeslně pracovat, zavedl bych pro uchazeče kurzy, 

v kterých by se bylo možné naučit, případně se rekvalifikovat v určitém druhu řemesla. 
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Pro mladistvé uchazeče, případně i starší uchazeče by také nebylo špatné zavést kurzy 

s výukou cizích jazyků. Zde by se vyučovaly základy anglického, německého, možno i 

francouzského jazyka. Pro uchazeče, kteří by měli zájem začít samostatně podnikat, tak 

by mohli navštěvovat kurzy pro začínající podnikatele nebo kurzy, kde by se dozvěděli 

informace ohledně podnikání. 

Rekvalifikační kurzy jsou také pořádány jako součást projektů ESF. Uchazeče, kteří 

mají zájem opravdu pracovat bych poslal do těchto kurzů. V rámci projektů ESF je 

pořádáno více kurzů na zlepšení zaměstnanosti uchazečů. Mezi nejvýznamnější bych 

uvedl dva projekty: 

1) Návrat do práce v Olomouckém kraji 

2) Najdi si práci v Olomouckém kraji  

V tabulce č.19 jsou uvedeny návrhy na rozdělení finančních prostředků v prvním a 

druhém pololetí roku 2008 pro jednotlivé nástroje APZ. Při rozdělování finančních 

prostředků jsem vycházel z rozpočtu úřadu práce v Prostějově, který činil pro rok 2008 

částku 19 000 tis. Kč. 

 

Tab.č.19: Návrh na rozdělení finančních prostředků na APZ (v tis. Kč) pro rok 2008 

Počet uchazečů zařazených do programů APZ v roce 2007 byl 490. V roce 2008 lze 

tedy předpokládat, že by podle uvedených návrhů mohl být počet zařazených uchazečů 

vyšší.  

1.pololetí 2.pololetí Celkem 1.pololetí 2.pololetí Celkem
317 152 469 300 200 500

5 093 5 245 10 338 4 898 5 500 10 398
1 750 5 443 7 193 2 092 3 600 5 692
472 992 1 464 900 800 1 700

- 44 44 100 100 200
35 43 78 50 50 100

- 12 12 10 - 10
7 820 12 125 19 945 8 550 10 450 19 000

Ostatní (semináře, expertízy, apod.)

CHPM - SVČ osob se ZP
Překlenovací příspěvek

2007

SÚPM - SVČ zřízená UoZ
SÚPM vyhrazená zaměstnavateli
VPP

Celkem

2008

200 200 400
Příspěvek na provoz CHPD, CHPM a              
CHPM-SVČ 153 194 347

Rekvalifikace
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5 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval problematikou zaměstnanosti v okrese 

Prostějov. Zkoumané období pro tuto práci bylo od roku 2003 do konce roku 2007. 

Pro zpracování problematiky a následných návrhů bylo nutné zpracovat dostatečné 

množství informací. Ty jsem získal z odborné literatury, internetu a od pracovníků 

Úřadu práce v Prostějově. Ze získaných podkladů jsem provedl analýzu stavu ve 

sledovaném období. A to jak z hlediska celkové nezaměstnanosti, tak i z pohledu 

jednotlivých kategorií evidovaných uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti patří 

mezi nejdůležitější ukazatele úspěšnosti ekonomiky každého státu, proto je potřeba se 

zaměřit na prostředky, které by pomohly k jejímu snížení. 

Míra nezaměstnanosti v České republice na konci roku 2007 byla 5,3%. To je jedna 

z nejnižších hodnot za posledních několik let. Nicméně tato hodnota je vytvářena kraji 

s velmi nízkou nebo naopak s velmi vysokou mírou nezaměstnanosti. Okres Prostějov 

patří mezi oblasti s nižší mírou nezaměstnanosti. K 31.12.2007 byla na hodnotě 4,2%. 

Prostějov nepatří mezi významné střediskové centra v ČR, ale i přesto se díky dobré 

nabídce pracovních příležitostí, přílivu nových investorů a díky nástrojům APZ daří 

míru nezaměstnanosti úspěšně rok od roku snižovat. Nicméně je tu budoucí riziko 

v podobě stárnutí obyvatelstva. Od roku 2003 do konce roku 2007 se zvýšil průměrný 

věk obyvatelstva o jeden rok. 

Situace na poptávkové straně prostějovského trhu práce se postupně výrazně zlepšuje a 

průměrný měsíční počet nahlášených volných míst, který činil 262 je nejvyšší za 

posledních 7 let. V říjnu roku 2007 prostějovští zaměstnavatelé nahlásili do databáze 

úřadu práce celkem 1.041 volných pracovních míst, což je nejvyšší poptávka od září 

2004. V meziročním srovnání bylo nahlášeno o 498 více volných pracovních míst.než 

v roce 2006. V souvislosti se zvýšením počtu nabízených volných pracovních míst a 

s poklesem počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání se snižoval jejich počet na jedno 

volné pracovní místo. V srpnu roku 2007 se podařilo prolomit hranici 3 osob na jedno 

volné pracovní místo, čímž se touto hodnotou přiblížilo k celorepublikovém průměru.   
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V roce 2007 se prostějovská evidovaná nezaměstnanost vyvíjela velmi příznivě. U řady 

jejich základních sledovaných ukazatelů byly v meziměsíčním i meziročním srovnání 

zaznamenány jedny z nejlepších výsledků za celou dobu existence ÚP. Mezi lednem a 

prosincem roku 2007 došlo k poklesu o 1 406 osob. V únoru byl počet uchazečů pod 

hranicí 4 000 a v červnu se podařilo prolomit hranici 3 000 osob.  

K 31.12.2007 evidoval úřad práce celkem 2 731 osob, což je o 1 280 uchazečů méně 

než v prosinci 2006 a o 2 377 méně než před dvěma roky.  

 

Pokud se podíváme na strukturu nezaměstnaných, lze vyvodit následující závěry. 

Z hlediska věku, byla nejhorší situace ve sledovaném období u skupiny do 24 let, tedy 

mladí lidé bez praxe a zkušeností. Jejich situace se však od roku 2005 začala zlepšovat. 

Zatímco na konci roku 2003 bylo bez zaměstnání v této kategorii přes tisíc osob, 

k 31.12.2007 už to bylo 178 uchazečů. Další problémovou skupinou jsou nezaměstnaní 

nad 50 let. Tady docházelo k postupnému poklesu uchazečů v průběhu celého 

sledovaného období. Nicméně na konci roku 2007 patřil této skupině největší počet 

uchazečů o zaměstnání. 

Vzdělanostní struktura ukazuje na největší problémy v kategorii uchazečů se základním 

vzděláním a také uchazečů se středním odborným vzděláním s výučním listem. Maxima 

dosáhl počet nezaměstnaných uchazečů v obou těchto kategoriích v roce 2003, ale od 

této doby už je vidět příznivý vývoj. Do konce roku 2007 se podařilo počet těchto 

uchazečů v obou kategoriích snížit o polovinu.  

Při pohledu na strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti je vidět, že největší 

problém byl v okrese Prostějov s délkou nezaměstnanosti do 3 měsíců a nad 24 měsíců. 

Podíl uchazečů z těchto kategorií na celkové nezaměstnanosti byl v roce 2003 okolo cca 

50%. Do konce roku 2007 zůstal počet uchazečů v těchto kategorií stále rozhodující..  

Dlouhodobým a stále se prohlubujícím problémem je vysoký počet osob se zdravotním 

postižením spolu se skupinou uchazečů s různým zdravotním omezením. Tyto dvě 

skupiny představují již téměř 70 % z celkového počtu. Tato skupiny se navíc prolínají 

se skupinou uchazečů nad 50 let, čímž vznikají obtížně umístitelné skupiny uchazečů. 
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Důležitou součástí boje s nezaměstnaností je aktivní politika zaměstnanosti, kterou jsem 

se zabýval v části 3.4. V této části jsem zhodnotil využívání nejdůležitějších nástrojů 

APZ a výdaje na APZ za sledované období. V tabulce č.18 jsem také navrhl rozdělení 

prostředků na APZ v roce 2008. I přesto, že je APZ velice důležitá, nelze očekávat, že 

úplně vyřeší nezaměstnanost. Proto je potřeba pobízet nové firmy k příchodu do regionu 

a jejím novým investicím. Tím by vznikly nová pracovní místa. Velice slibné se tak jeví 

využívání průmyslových zón, o které mají zájem zahraniční i domácí investoři. 

Předběžný počet nově vytvořených pracovních příležitostí právě v těchto průmyslových 

zónách by měl činit okolo 400 míst. Další možností na vytvoření nových pracovních 

příležitostí je vybudování nových obchodních zón, které se již staví nebo se připravují 

ke zrealizovaní. Tyto zóny, které by měly poskytnout zhruba 160 nových pracovních 

příležitostí, by se měly realizovat v období 2008-2009. Větší počet nových pracovních 

míst by mělo poskytnout obchodně-kulturní centrum, které by se mělo zrealizovat do 

roku 2011. 

 

Boj s nezaměstnaností je dlouhodobá záležitost. Navíc v okrese s tak nízkou mírou 

nezaměstnanosti již nelze předpokládat výrazné snížení v následujících letech. Ovšem 

ve spojení s prostředky APZ, novými investory a realizací obchodních zón se může 

podařit snížit pomyslnou křivku míry nezaměstnanosti ještě o kousek níž. 
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Příloha č. 1 

  

 

Oddě lení dávkové

kontaktní m ísto 
Prostě jov       
403920

sběrné m ísto 
Něm č ice

sběrné m ísto 
Konice

Odbor             
ekonom ický            
a provozní         

100710

Oddě lení 
zprostředkování PV 

100320

Oddě lení 
zprostředkování D iP

pracoviště Konice 
301320

pracoviště  Něm č ice 
302320

Oddě lení      
právní        

100630

Oddě lení 
ekonom ické 

100720

Oddě lení      
provozní      
100740

Odbor                  
státní sociální 

podpory                 
403910

Oddě lení      
kontrolní      
100620

Oddě lení 
m etodické 

403930 

Odbor           
kontrolní a právní                

100610

Oddě lení           
LPS                   

503150

Organiza ční schém a Ú řadu práce v Prost ě jov ě

Odbor 
zprostředkování 

100310

Ředitel úřadu     
100100

Oddě lení 
poradenství    

100400

Oddě lení              
trhu práce            

100500
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