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1 Úvod  
 

Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti, a s ní spojené nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti je současné téma, které nás provází na každém kroku – na ulici, doma, 

v médiích, obklopuje nás a neměli bychom být lhostejní vůči řešení a zamyslet se, zda tento 

problém netrvá již poměrně dlouho. Díky nové vládě, je zde zase kousek naděje,  

že se postavíme čelem vůči této situaci a budeme ji aktivně řešit. Diplomová práce  

je koncipována pro region Karvinsko, ve kterém budeme sledovat, jak se zde Úřadu práce daří 

eliminovat současné a budoucí problémy a jakými kroky přispívá na základě jeho programů 

ke snížení nezaměstnanosti a podpoře zaměstnanosti. Region Karvinsko byl zvolen proto,  

že se z dlouhodobého hlediska jedná o okres s druhou nejvyšší nezaměstnaností,  

kdy v současnosti na jedno pracovní místo připadá až 50 uchazečů. Nekvalifikovaná pracovní 

síla se často musí přizpůsobit aktuálním požadavkům na trhu práce, pomoct jim v tom má 

Úřad práce prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Hlavním cílem práce je zejména zhodnocení účinnosti a úspěšnosti společensky 

účelného pracovního místa zřízeného uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné 

výdělečné činnosti (dále jen „SVČ), a to v letech 2011, 2012 a 2013. Dopady na trh práce 

nejsou vždy jednoznačné a do výsledku se promítají charakteristiky sledované oblasti. Oblast 

Karvinska je z tohoto hlediska velmi specifická. Významnou roli zde hrají především 

průmyslová odvětví, kdy uzavření takovéto firmy představuje pro obyvatele obrovský nárůst 

nezaměstnanosti.  

 

Struktura dané práce je v souladu se sledovaným cílem. Práce je rozdělena do několika 

kapitol a podkapitol. Nejdříve se pomocí metody deskripce zaměříme na základní pojmy, 

které jsou podstatné pro objasnění a celkové pochopení dalších kapitol. Jedná se o popis 

teoreticko-metodologických pojmů jako je především vymezení trhu práce, nezaměstnanosti, 

představení politiky zaměstnanosti jako takové, působnost orgánů a úlohy Úřadu práce. 

Následně si přiblížíme vývoj politiky zaměstnanosti po roce 1989 a predikci vývoje  

po roce 2014. Poté se zaměříme na právní úpravu zaměstnanosti dle zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nástrojů aktivní a pasivní politiky 

zaměstnanosti.  
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V závěrečné kapitole pomocí metody analýzy a syntézy zhodnotíme region Karvinsko 

spolu s nástrojem společensky účelného pracovního místa zřízeného uchazečem o zaměstnání 

za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a jeho uplatnění v letech 2011, 2012 a 2013. 

Stěžejním zde bude výsledek působení tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. 

Zjistíme, jak hojně se využívá tento nástroj, jaké skupiny osob o něho mají nejčastěji zájem, 

kolik těchto příspěvků bylo poskytnuto, v jakých oborech jsou pracovní místa nejčastěji 

zřizována, a zda má pro uchazeče o zaměstnání smysl. V práci budeme vycházet z dostupných 

zdrojů, především z české literatury, příslušných zákonů a internetových stránek ministerstva 

práce a sociálních věcí a zejména z Úřadu práce v Karviné, který je výchozím pro tuto práci. 

Výsledky práce mohou být využity a posloužit tak zaměstnancům Úřadu práce jako materiál 

pro budoucí zkoumání a hodnocení.   
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2 Základní pojmy  
 

 

První kapitola dané práce bude popisného charakteru, kde budou pro lepší porozumění 

dané práce upřesněny některé důležité pojmy a názvy. Nejprve se budeme zabývat 

problematikou trhu práce, zaměříme se na vysvětlení problematiky nabídky práce a poptávky 

po práci, rovnováhou na trhu, politikou zaměstnanosti a vysvětlíme si cíle Národního akčního 

plánu. Dále se zaměříme na nezaměstnanost – jako mikroekonomický a makroekonomický 

problém a možné výpočty nezaměstnanosti. Získané znalosti nám mohou pomoci v lepší 

orientaci v našem každodenním životě. 

 

 

2.1 Trh práce 

 

Trh práce můžeme definovat jako místo, kde se setkávají zaměstnanci   

a zaměstnavatelé. Během jednání mezi nabízejícím a poptávajícím se sjednává cena  

i množství směněného zboží, tedy práce. Jedná se o vzájemně propojený segment tržního 

hospodářství. V ekonomice je trh práce ovlivňován procesy výroby (tvorby statků) i spotřeby 

(využití statků). Zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání na trhu práce tvoří nabídku, jelikož 

nabízí svou pracovní sílu. Zaměstnavatelé a firmy naopak tvoří poptávku po zaměstnancích, 

kdy tyto pracovní síly hledají. Trh práce jak z názvu vyplývá, je tvořen tržní nabídkou práce  

a tržní poptávkou po práci. Na tomto trhu existuje konkurence na straně poptávky  

a konkurence na straně nabídky. Tržní nabídka práce je tudíž nabídka práce všech lidí v dané 

ekonomice. Je součtem všech individuálních nabídek práce, a proto vyplývá z rozhodování 

lidí vyrovnávajících mezní užitek reálné mzdy s mezním užitkem volného času. Naopak tržní 

poptávka po práci je poptávka všech firem v dané ekonomice po práci. Je součtem všech 

individuálních poptávek po práci, a proto vyplývá z rozhodování firem vyrovnávajících mzdu 

s mezním produktem práce.
1
 Jak již bylo řečeno, trh práce je tvořen třemi základními faktory,  

tj. nabídkou práce, poptávkou po ní a mzdou. Pokud budeme uvažovat o převládání nabídky 

nad poptávkou, jedná se o stav nerovnováhy, kdy nám začíná vznikat nezaměstnanost, které 

se budeme věnovat níže.
2
 

 

                                                
1 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vydání. Praha: C. H. Beck. 2011. s. 270 ISBN 978-80-7400-006-5 
2 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kolektiv. Problematika trhu práce a zaměstnanosti. 1.vydání. Opava: Optys. 2009.  

s. 23. ISBN 978-80-85819-76-2 
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2.1.1 Nabídka práce 

 

Nabídku práce v ekonomice tvoří konkrétní jedinci, kteří prodávají vlastní pracovní 

sílu za určitou mzdovou sazbu. Pokud si znázorníme individuální nabídku práce graficky, 

vyjadřujeme ji zpětně zakřivenou křivkou, a to zejména v dlouhém období. Při analýze trhu 

práce v krátkém období se zpravidla předpokládá pouze rostoucí část individuální nabídky 

práce. Je na místě zdůraznit, že mzdová sazba nemusí být pouze jediným kritériem  

při rozhodování o množství nabízené práce. Podstatnou roli zde hrají i mimomzdové faktory,  

jako jsou finanční a časová náročnost přípravy na danou profesi, pracovní podmínky  

a prostředí, společenský status daného povolání apod.
3
 

 

Graf. 2.1 Křivka individuální nabídky práce 

 

 

S -  vyjadřuje křivku nabídky práce, 

L – objem nabízené práce 

w  - mzda 

Zdroj: (SOUKUPOVÁ, Jana a kol. Mikroekonomie. s. 415) 

 

Na grafu můžeme sledovat, že do určité výše nabízené mzdy jsou domácnosti za vyšší 

mzdu ochotny nabízet více práce. V ekonomice to funguje tak, že zvýšení mezd mimo jiné 

způsobí i to, že někteří jedinci, kteří se doposud vyhýbali práci z jakéhokoliv důvodu, jsou 

nyní za lepších podmínek ochotni pracovat a začnou tedy svou pracovní sílu nabízet.  

Tento jev se nazývá substituční efekt, což znamená, že lidé, kteří z důvodu ne příliš 

atraktivní mzdy preferovali volný čas před prací, změní svůj postoj a dojde u nich k nahrazení 

                                                
3 SOUKUPOVÁ, Jana a kol. Mikroekonomie. 4. rozšířené vydání. Praha: Management Press. 2008. s. 414. ISBN 

978-80-7261-150-8 
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„substituci“ jejich volného času prací. Vždy se musí rozhodnout, co jim přinese volný čas  

a co mohou získat prací. Důležité je vždy porovnání ceny práce s cenou volného času. Cenou 

práce je samozřejmě mzda.
4
 Cenu volného času je možné vyjádřit jako ušlou mzdu, neboli  

co bychom si mohli koupit za peníze vydělané během času, který jsme se rozhodli strávit 

doma. Nabídka práce je tak úzce spjata s poptávkou po volném čase, kdy důležitou roli hraje 

cena práce i volného času. Pokud daná osoba pracuje a dochází k růstu její mzdy, roste  

i mezní užitek práce, takže je schopna obětovat svůj volný čas. Vždy je ale limitována 

určitým množstvím času, jelikož den má pouze 24 hodin a fyzickými možnostmi,  

což je individuální. Dalším faktorem je důchodový efekt, kdy se s růstem mzdy lidem 

zvyšuje důchod, v tom případě si mohou dovolit nakoupit více zboží či služeb,  

což pro ně znamená i více volného času. I ten má svou hodnotu. Při vyšších mzdách nastává 

moment, kdy je mezní užitek volného času větší než mezní užitek mzdy. Bod  

A zde znázorňuje kritickou mzdu, kdy se objem nabízené práce na trhu začne snižovat. 

 

2.1.2 Poptávka na trhu práce 

 

Poptávka po práci, jakožto poptávka i po jiných faktorech je poptávkou odvozenou  

od poptávky po výrobcích a službách, které jsou produkovány. To znamená, že poptávka  

po zednících a pokrývačích se odvodí podle poptávky po nových bytech, domech, poptávka  

po zemědělcích je odvozena od poptávky po obilí a jiných produktech atd.
5
 

 

Graf 2.2 Křivka poptávky po práci 

Zdroj: (Kaczor 2011, s. 9)  

                                                
4 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kolektiv. Problematika trhu práce a zaměstnanosti. 1.vydání. Opava: Optys. 2009.  

s. 25. ISBN 978-80-85819-76-2 
5 JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada. 2013. s. 252 ISBN 978-80-

247-4385-1  
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Graf 2.2 hodnotí závislost poptávaného množství práce na jeho mzdě na trhu práce. 

Jde o takzvaný zákon klesající poptávky, který nám říká, že s rostoucí cenou klesá poptávka 

po komoditě. Je-li pracovní síla dražší, zaměstnavatel je nucen zvážit nezbytnost, a tím i počet 

pracovníků, které bude ochoten zaměstnat. V případě nižší mzdy je pro něj pracovní síla 

atraktivnější a je ochoten přijmout více pracovníků.
6
 

 

2.1.3 Rovnováha na trhu práce  

 

Rovnováhu na trhu práce nám vytváří vzájemná interakce nabídky a poptávky. 

Podstatný je průsečík představ nabídky a poptávky, který se odráží v situaci tržní rovnováhy 

tak, jak uvedeno v následujícím grafu:  

 

Graf 2.3. Rovnováha na trhu práce a její faktory  

 
 

Zdroj: KUDĚLKOVÁ, Pavla. Trh a tržní mechanismus. Elektronická učebnice. s. 14. Dostupná z : 

http://moodle2.voskop.eu/download/teu/U20_Trh_a_trzni_mechanismus.pdf 

 

Vyplývá nám zde konkrétní situace, kdy součet všech jednotlivců, kteří chtějí 

pracovat, vyjadřuje křivka tržní nabídky práce SL a ochota firem zaměstnávat své pracovníky 

je znázorněna křivkou DL. Ideální průsečík představ a preferencí obou stran trhu je patrný 

v bodě E, kde se křivky protínají. Situace odpovídá stavu tržní rovnováhy, kdy se rovnovážná 

mzda rovná množství práce. Může však nastat i situace přebytečné nabídky práce, která  

je znázorněná mzdou w2. Ta je vyšší než mzda rovnovážná (wE), tudíž ochota domácností 

pracovat je vyšší, než ochota firem při této mzdě pracovníky zaměstnávat. Opačná situace  

je při mzdě w1, která je rovněž nerovnovážná, ale v tomto případě bude malý zájem 

domácností práci nabízet a vyšší zájem firem zaměstnávat. Dojde k přebytečné poptávce  

                                                
6 KACZOR, Pavel.  Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. 1.vyd. Praha : 

Oeconomica. 2013. s 9-10. ISBN 978-80-245-1930-2 

http://moodle2.voskop.eu/download/teu/U20_Trh_a_trzni_mechanismus.pdf
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po práci. Reálně zaměstnavatelé nebudou v této situaci schopni zajistit na trhu práce tolik 

zaměstnanců, kteří by byli ochotni při této mzdě pracovat.
7
 

 

Rovnováhu na trhu ovlivňuje mnoho faktorů, z nichž mezi ty nejvýznamnější můžeme 

zařadit systém sociální politiky, svobodné rozhodování nabídkové strany, znalost zákonitostí 

fungování trhu práce a struktura sociální sítě. Systém sociální politiky ovlivňuje trh práce 

hlavně nastavením záchranné sociální sítě a stanovením minimální mzdy. Správně nastavená 

záchranná sociální síť působí jako mantinel – chrání osoby před chudobou a zároveň je vybízí 

k hledání zaměstnání. Záchranná sociální síť je v ČR velmi diskutované téma v souvislosti  

s dlouhodobou nezaměstnaností. Pokud je totiž nesprávně nastavená, jako je tomu u nás,  

tak neaktivizuje dlouhodobě nezaměstnané k hledání práce, protože výše dávek je srovnatelná   

s výší mzdy, kterou by v novém zaměstnání dostali. Dlouhodobá nezaměstnanost pak zůstává 

buď stejná, nebo v horším případě roste. Každá nezaměstnanost s sebou nese vysoké 

ekonomické a mimoekonomické náklady, které se zvyšují s délkou trvání nezaměstnanosti. 

Především dlouhotrvající nezaměstnanost se projevuje také ve ztrátě kvalifikace a pracovních 

návyků. Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou přináší také významný jev, a tím je velký 

výskyt období opakované nezaměstnanosti v průběhu pracovní kariéry jedince.
8
 

 

Dalším opatřením, které má aktivizovat dlouhodobě nezaměstnané, je minimální 

mzda, jakožto nejnižší přípustná výše odměny za práci, která má dvě hlavní funkce – chrání 

zaměstnance před chudobou a podporuje preferenci pracovních příjmů před příjmy sociálními 

(v případě, že je záchranná sociální síť nastavena tak, aby výše dávek nebyla vyšší než výše 

minimální mzdy). Případy, za kterých lze zaměstnanci dát nižší mzdu než minimální, jsou 

uvedeny v Zákoníku práce a jiné důvody, než zde uvedené, jsou nepřípustné a soudně 

napadnutelné. Svobodným rozhodováním nabídkové strany se myslí schopnost lidí, najít  

si práci, o kterou mají zájem. Velký význam zde hraje charakteristika sociálních skupin  

na trhu práce. Lidé s vyšším vzděláním se lépe orientují na trhu práce, a tudíž snadněji najdou 

práci, kterou hledají, než osoby se základním vzděláním, které se ztrácejí v systému ÚP. 

Významným faktorem ovlivňujícím trh práce je sociální síť uchazeče. Několika výzkumy 

bylo zjištěno, že až 50% pracovních pozic získali lidé na základě známostí, resp. své sociální 

sítě. Individuální mírou participace je myšlena míra účasti domácnosti na trhu práce, tj. kolik 

                                                
7
 KUDĚLKOVÁ, Pavla. Trh a tržní mechanismus. Elektronická učebnice. s. 15. Dostupná z : 

http://moodle2.voskop.eu/download/teu/U20_Trh_a_trzni_mechanismus.pdf 
8 PAVELKA, Tomáš. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice.1. vyd. Slaný:Melandrium. 2011. s.116. 

ISBN 978-80-86175-76-8 

http://moodle2.voskop.eu/download/teu/U20_Trh_a_trzni_mechanismus.pdf
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času jsou členové domácnosti ochotni věnovat práci a kolik svému volnému času. Z mnoha 

výzkumů vyplynulo, že lidé dávají přednost jistější práci s nižším platem a s vyšším objemem 

volného času než výborně placené práce, při které jim na volný čas nezbude čas.
9
 

 

2.2 Nezaměstnanost 

 

Nezaměstnanost patří mezi makroekonomické ukazatele společně s mírou inflace  

a saldem platební bilance. Dá se říci, že v přiměřeném rozsahu je pro trh práce i ekonomiku 

jako celek zdravá. Vyjadřuje konkurenceschopnost na trhu práce, udržuje kvalitu i cenu 

komodity na optimální úrovni.
10

 

 

Nezaměstnaný člověk je osoba, která nepracuje z různých důvodů. Je to člověk, který 

nemá zaměstnání a nějaké si hledá. Právě to „hledání“ je důležitým znakem nezaměstnaného. 

Většina zemí při měření nezaměstnanosti vychází z koncepce Mezinárodní organizace 

práce
11

, která definuje nezaměstnaného jako všechny osoby, které přesáhly určitou věkovou 

hranici, a které během sledovaného období byly: 

 

- bez práce, tj. nebyly v placeném zaměstnání nebo nevykonávali samostatné výdělečné 

činnosti v průběhu období, 

- jsou schopni vykonávat placené zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost 

ihned, bez zbytečného odkladu, 

- podnikají konkrétní kroky k tomu, aby našli zaměstnání.
12

 

 

Kroky vedoucí k získání zaměstnání znamenají aktivní přístup k hledání zaměstnání, 

jako jsou - registrace u pracovních agentur, ÚP, zasílání životopisů, umísťování svých 

nabídek na internetové portály, osoby aktivně reagují na platné inzeráty, hledají pomoc  

u přátel nebo příbuzných, snaží se založit vlastní podnikání nebo osobně oslovují firmy.  

 

                                                
9 JAKUBKA, Jaroslav. Zákoník práce 2010 v praxi. Praha : Grada Publishing. 2009. s.185. ISBN 978-80-247 

2113-2 
10 KACZOR, Pavel.  Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. 1.vyd. Praha : 

Oeconomica. 2013. s 46 ISBN 978-80-245-1930-2 
11 Můžeme se setkat se zkratkou ILO, anglická zkratka International Labour Organization 
12 OECD. Glossary of Statistical Terms. [online] 2001. [cit. 2014-03-31]. Dostupné z : 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2791 
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Nezaměstnanost
13

se pak zjišťuje jako rozdíl mezi ekonomicky aktivním  

a zaměstnaným obyvatelstvem. Z toho vyplývá, že oficiální míra nezaměstnanosti udává 

procentuální podíl nezaměstnaných osob z celkové pracovní síly (ekonomicky aktivního 

obyvatelstva). Touto koncepcí se řídí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD), která publikuje standardizované míry nezaměstnanosti pro své členské země. 

Z konceptu Mezinárodní organizace práce pak vychází Úřad pro statistiku práce v USA. Také 

Statistický úřad Evropských společenství (EUROSTAT) publikuje míry nezaměstnanosti 

členských zemí Evropské unie založené na metodice Mezinárodní organizace práce.  

Tato míra nezaměstnanosti může být použita pro mezinárodní srovnání, snadno se vypočítá,  

a je jednoduchá – čím nižší je míra nezaměstnanosti, tím lépe pro ekonomiku. Dle cílů 

hospodářské politiky je úspěšnější ta země, která má tento ukazatel nejnižší
14

. Pokud 

hovoříme o nezaměstnanosti jako takové, musíme si rozdělit skupiny obyvatelstva, jelikož 

nerozlišujeme pouze zaměstnané a nezaměstnané, ale i ekonomicky neaktivní obyvatelé. Tyto 

3 kategorie nám tvoří celkové obyvatelstvo.  

 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo – všichni obyvatelé do 15 let a osoby nad 15 let, 

kteří nesplňují kritéria pro zařazení mezi zaměstnané a nezaměstnané, například důchodci, 

ženy v domácnosti, studenti, osoby, které si práci záměrně nehledají, či u kterých existuje 

nějaká věková, zdravotní či tzv. právní překážka zapojení se do pracovního procesu. Patří  

zde například Martin, rozhodl se studovat, čímž opustí své zaměstnání a věnuje se studiu  

za finanční podpory rodičů nebo pan Novák, který ztratil ve věku 50 let zaměstnání.  

Ví, že se už na trhu práce neuplatní, proto odchází do předčasného důchodu. Jsou tyto osoby 

nezaměstnané? Ne, jsou pouze ekonomicky neaktivní.
15

 

 

Zaměstnaní jsou lidé, kteří vykonávají práci za úplatu, jsou ve formě  

pracovně-právního vztahu se zaměstnavatelem nebo podnikají. Patří zde i ti, kteří mají práci,  

ale z důvodu dovolené či nemoci nepracují.  

Ekonomicky aktivní jedinci neboli práceschopné obyvatelstvo tvoří pracovní sílu 

zaměstnaní i nezaměstnaní tj. ti, kteří mají potenciál pracovat, zároveň zde patří obyvatelstvo, 

které není možno zařadit mezi ekonomicky neaktivní obyvatelé.  

                                                
13 MAREŠ, Petr a SIROVÁTKA, Tomáš. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vydání. 

Brno:Masarykova univerzita. 2003. s. 45. ISBN 80-210-3048-8 
14 Na druhou stranu nevýhodou každého jednoduchého ukazatele jsou nezahrnutí ostatních faktorů, které mohou 

posunout úspěšnost hospodářské politiky.  Těmi faktory mohou být nevyužitá pracovní síla a podzaměstnanost.  
15 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vydání. Praha: C. H. Beck. 2011. s. 278 ISBN 978-80-7400-006-5 
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Ve spojení s nezaměstnaností se setkáváme s podílem nezaměstnaných osob  

na obyvatelstvo ve věku 15-64 let
16

. Dne 7. 11. 2012 vydalo MPSV ČR spolu s ČSÚ tiskovou 

zprávu, ve které informovali veřejnost o změně dosavadního způsobu výpočtu. Důvodem této 

změny je hlavně fakt, že až do 31. 12. 2012 v ČR existovaly dvě odlišné oficiální hodnoty 

míry nezaměstnanosti, a sice:  

 

 míra nezaměstnanosti prezentovaná MPSV (dle metodiky vycházející z míry 

registrované nezaměstnanosti), 

 míra nezaměstnanosti prezentovaná Českým statistickým úřadem  

(dle metodiky vycházející z obecné míry nezaměstnanosti). 

 

Nový ukazatel vyjadřuje podíl v procentech, kde je v čitateli počet dosažitelných, 

neumístěných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, občanů ČR a občanů EU, vedených 

ÚP podle bydliště uchazeče. Jedná se o evidované nezaměstnané, kteří nemají žádnou 

objektivní překážku pro přijetí do zaměstnání a při nabídce volného pracovního místa mohou 

skoro ihned nastoupit, tj. nejsou ve vazbě, ve výkonu trestu, nepobírají peněžitou pomoc 

v mateřství atd. Neumístění uchazeči o práci jsou občané bydlící na příslušném území,  

kteří nejsou v pracovním nebo jiném vztahu k zaměstnavateli, ani nevykonávají samostatnou 

výdělečnou činnosti a požádali již ÚP o zprostředkování vhodného zaměstnání. Jmenovatel 

tvoří počet obyvatel ve věku 15-64 let z bilance obyvatel, tj. počet všech obyvatel, kteří mají 

v daném území trvalé bydliště.  

 

K 31. 12. 2013 je podíl nezaměstnaných pro Moravskoslezský kraj 10,47 % a má 

tendenci růst. Z následujícího obrázku bude jasné, že výsledná hodnota ukazatele dle nového 

způsobu bude vždy nižší. Pro ukázku je uvedeno srovnání míry nezaměstnanosti za září 2012 

počítané starou metodikou (tzn. registrovaná míra nezaměstnanosti) činila 8,4%, zatímco 

výpočet novou metodikou vychází na úroveň 6,6%, což je hodnota nižší o 1,8%, viz obr. 2.1
17

 

 

 

 

 

                                                
16 Jedná se o nový ukazatel míry nezaměstnanosti v ČR od 1. 1. 2013 
17 KACZOR, Pavel.  Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. 1.vyd. Praha : 

Oeconomica. 2013. s 49. ISBN 978-80-245-1930-2 
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Obr. 2.1 Porovnání původní a nové metodiky na reálných číslech (září 2012)  

Původní ukazatel Nový ukazatel 

Míra registrované nezaměstnanosti Podíl nezaměstnaných osob 

(478 548/5 666 031)* 100 = 8,4% (478 245/7 214 192)*100 =6,6% 

Pracovní síla (počet zam. a nezam.) 

303 osob ve věku 65 let a více 

303 osob ve věku 65 let a více 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let 
 

Zdroj: (Kaczor, 2011, s. 51) 

 

Obecná míra nezaměstnanosti 

Vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných osob na celkové pracovní síle  

(součet zaměstnaných a nezaměstnaných). Ukazatel vychází z výběrového šetření pracovních 

sil, které je zcela náhodně prováděno ve vybraných bytech. Do počtu zaměstnaných jsou 

zahrnuty všechny osoby nad 15 let a více, které během referenčního týdne patřily mezi 

zaměstnance, členy produkčních družstev, pracující na vlastní účet, zaměstnavatele  

či pomáhající rodinné příslušníky. Za nezaměstnané se považují všechny osoby nad 15 let, 

které v šetřeném období byly bez práce, práci si aktivně hledaly a byly připraveny k nástupu 

do práce do 14 dnů.
18

 

 

Přirozená míra nezaměstnanosti (NAIRU)
 19

 

Zkratka NAIRU v překladu znamená přirozenou míru nezaměstnanosti,  

která neurychluje inflaci. Jak již víme, nelze a nebude možné nikdy zajistit 100% míru 

zaměstnanosti. Tudíž cílem hospodářské politiky nemůže být 100% zaměstnanost,  

ale dosažení tzn. přirozené míry nezaměstnanosti. Lze ji definovat jako takovou úroveň 

nezaměstnanosti, která odpovídá fungující ekonomice na úrovní svého potencionálního 

produktu. Pokud je reálně dosažený produkt nižší než ten potenciální, hovoříme o recesní 

mezeře v ekonomice. V praxi to znamená, že nejsou dostatečně využity výrobní kapacity  

ani pracovní síla. Opakem může být situace, kdy ekonomika dosahuje vyššího  

než potenciálního produktu. Tento jev nazýváme inflační mezera v ekonomice. Zde je situace 

                                                
18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obecná míra nezaměstnanosti. [online] 2014. [cit. 2014-03-03] Dostupné z : 

www.ceskystatistickyurad.cz  
19 Anglický překlad : Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment 
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taková, že ekonomika je přetížená a nezvládá uspokojovat poptávku na trhu z důvodu 

nedostatečné výrobní kapacity a pracovních sil.
20

 

 

2.3 Politika zaměstnanosti a její cíle 

 

APZ dle tiskové zprávy MPSV ze dne 21. 2. 2005 pomáhá zvyšovat zaměstnatelnost 

lidí. Definice zaměstnatelnosti se liší podle autorů. Weinert ji pojal jako: „schopnost jedince 

začlenit se do pracovního života“.
21

 

 

Definice PZ obsažená v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pohlíží na tuto 

problematiku především z hlediska legislativního pro účely státní politiky zaměstnanosti.  

Na PZ může být poukazováno z mnoha dalších hledisek, a tomu odpovídá i množství různých 

definic této politiky v odborné literatuře. Jako příklad je možné uvést definici dle Winklera, 

který říká, že z hlediska zajištění rovnováhy na trhu práce lze politiku zaměstnanosti vymezit 

jako soubor opatření, kterými jsou vytvářeny podmínky pro rovnováhu na trhu práce 

 a pro efektivní využití pracovních sil. Je zpravidla výsledkem úsilí státu, zaměstnavatelů, 

zaměstnanců a odborů. Usiluje o harmonizaci nabídky a poptávky na trhu práce a také  

o zpružnění mechanismů mezi nimi.
22

 

 

 Cílem PZ je zejména pomocí makroekonomických regulátorů dosáhnout rovnováhy 

mezi nabídkou a poptávkou. Představuje jakýsi soubor nástrojů, prostřednictvím kterých 

motivuje zaměstnané, nezaměstnané a zaměstnavatele k určitému chování na trhu práce.
23

 

Politika zaměstnanosti je součástí hospodářské politiky státu, která je souhrnem 

ekonomických opatření zacílených buď plošně, na celou ekonomiku nebo do různých částí. 

Z těchto důvodů je možné chápat PZ ve dvou úrovních
24

: 

- makroekonomická je zaměřená hlavně na odstranění příčin nadměrné 

nezaměstnanosti a působí víceméně plošně, především na straně poptávky po práci. 

Programy makroekonomické politiky zaměstnanosti jsou závislé na celkovém 

                                                
20 KACZOR, Pavel.  Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. 1.vyd. Praha : 

Oeconomica. 2013. s 53. ISBN 978-80-245-1930-2 
21 WEINERT, P. et al. Employability: From Theory to Practice. New Brunswick:Transaction Publishers, 2001. 

p. 51. ISBN 0-7658-0879-X 
22 WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno:  

Ekopress. 1999, s. 49. ISBN 80-7226-195-9 
23 ŠIMEK, Milan. Ekonomie trhu práce A. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU. 2007. s. 171. ISBN 978-80-248-1416-2 
24 Berme toto pouze jako orientační, kdy se v realizační rovině mnohá opatření mohou vzájemně překrývat či 

doplňovat 
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systémovém zaměření hospodářské politiky, neboť se nejedná pouze o řešení 

nezaměstnanosti, ale o celý soubor příčin vztahových problémů, které souvisí 

s ekonomickým růstem, platební bilancí a inflací. Plná zaměstnanosti, stabilní 

ekonomický růst, cenová stabilita, vnější ekonomická rovnováha - to vše tvoří 

základní cíle současných hospodářských politik.  

- regionální, kdy PZ zde řeší důsledky nerovnováhy na trhu práce a především 

zohledňuje regionální aspekty nezaměstnanosti. Tyto programy ovlivňují existující 

negativní důsledky fungování trhu práce a do značné míry jsou zaměřeny na řešení 

konkrétních situací v konkrétních územích.  

 

Při rozhodování o uplatnění nástrojů se vždy vychází z určitých předem stanovených 

cílů, kterých by mělo být dosaženo. Mezi tyto cíle patří zejména:  

- zabránění vzniku zbytečné nezaměstnanosti na jedné straně nebo nedostatku 

pracovních sil na straně druhé, 

- zajištění a prohlubování flexibility pracovních sil, 

- zmírnění negativních důsledků technického rozvoje a strukturálních změn na trhu 

práce, 

- podpora pracovního začleňování všech osob i s omezenou možností uplatnit se na trhu 

práce (zdravotně postižené osoby, ženy po mateřské, absolventi škol, starší osoby), 

- zlepšení struktury zaměstnanosti v odvětvích a regionech,
25

 

- vytváření optimálních podmínek a předpokladů pro dosažení plné, produktivní  

a svobodně zvolené zaměstnanosti. 

 

2.3.1 Národní plán zaměstnanosti a jeho pilíře 

 

Součástí strategie PZ je Národní plán zaměstnanosti, v současné době se jedná o jeho 

aktualizovanou verzi, která se nazývá Národní akční plán zaměstnanosti. Na toto základní 

opatření v oblasti zaměstnanosti navazují opatření další, která se významně zabývají otázkami 

zaměstnanosti. Ten je zpracován v intencích metodiky EU a je zaměřen na opatření k zajištění 

rozvoje lidských zdrojů, k oživení hospodářského růstu a zvýšení konkurenceschopnosti 

české ekonomiky. Konkrétní směrnice rozčleněné do 4 pilířů jsou doporučené státům  

EU pro zpracování národních plánů zaměstnanosti, řadíme zde: 

                                                
25 ŠIMEK, Milan. Ekonomie trhu práce A. 1. vydání. Ostrava:VŠB-TU. 2007. s 102-103. ISBN 978-80-248 

1416-2 
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Pilíř 1 – Podpora zaměstnatelnosti – tento pilíř obsahuje důležitá opatření vedoucí  

ke zvýšení zaměstnatelnosti pracovní síly zajištěním odpovídající úrovně její kvalifikace  

a flexibility ve vztahu k požadavkům na trhu práce, k usnadnění přechodu studentů ze školy 

do praxe, k odstraňování různých bariér, ať už to jsou ztráta pracovních návyků, zdravotně 

handicapovaných osob, dlouhodobě nezaměstnaných, osob vstupujících na trh práce po delší 

době. Součástí zvýšení zaměstnatelnosti je i zvýšení motivace pracovní síly ke vstupu  

do zaměstnání a k setrvání v zaměstnání a zlepšení jejího postavení na trhu práce vůči 

zahraniční pracovní síle.
26

 

Pilíř 2 – Podpora podnikání – obecně se jedná o zlepšení podmínek pro podnikání 

tak, aby byly vyrovnané s konkurencí jak na domácím trhu, tak ve srovnání s jinými státy. 

Cílem je oživení ekonomiky na makroekonomické úrovni, zlepšení podmínek podnikání 

velkých investorů, zahraničních i domácích, jako jsou různé snížené daňové zatížení, 

bankovní záruky a státní garance. 

Pilíř 3 – Podpora schopnosti podniků a zaměstnanců přizpůsobit se změnám.  

To je v dnešní době velmi důležité, musíme se umět přizpůsobit situaci i na trhu práce.  

Je potřeba vytvářet podmínky pro modernizaci organizace práce a forem pracovní doby,  

na podporu adaptibility podniků a zaměstnanců.  

Pilíř 4 – Podpora nových příležitostí všech osob. Důležité je, aby dostali příležitost 

naprosto všichni, bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, posílení právních a institucionálních 

nástrojů a mechanismů k odstranění všech forem diskriminace na trhu práce.
27

 

 

2.4 Vývoj odpovědnosti Úřadu práce v ČR 

 

Úřad práce ČR vznikl jako základní článek služeb zaměstnanosti v ČR v roce 1990, 

kdy bylo přijato zákonné opatření předsednictva ČNR č. 306/1990 Sb., o zřízení ÚP.  

V rámci ČR fungovalo celkem 76 úřadů práce, a to ve všech okresech, a v hlavním městě 

Praze. Na úřady práce přešla působnost ve věcech pracovních sil, která do té doby spadala 

okresním národním výborům. Takto byl institucionálně zabezpečen trh práce do doby,  

než vstoupil dne 1. 2. 1992 v účinnost zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V roce 2003, 

v souvislosti s ustanovením krajských orgánů územní samosprávy, bylo 14 úřadů práce 

                                                
26 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2007. s. 90. ISBN 

978-80-7179-893-4 
27 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2007. s. 89. ISBN 

978-80-7179-893-4 
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pověřeno výkonem činnosti krajských koordinátorů pro realizaci státní politiky zaměstnanosti 

v územním obvodu kraje.
28

 

 

V roce 2004 pak převzaly úřady práce agendu systému Státní sociální podpory od obcí 

s rozšířenou působností, kromě Prahy, kde došlo k převodu agendy až po pěti letech. V roce 

2011 úřady práce změnily zásadně svou organizační strukturu a uspořádání. Změny vycházejí  

ze zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, kdy vzniká centralizovaný Úřad 

práce ČR v čele s generálním ředitelem. K 1. 4. 2011 vznikl Úřad práce ČR se 14 krajskými 

pobočkami a kontaktními pracovišti. MPSV nadále zabezpečuje legislativní a finanční rámec 

politiky zaměstnanosti. Naopak odpovědnost za realizaci politiky byla přenesena na Úřad 

práce ČR. Od 1. ledna 2012 zabezpečuje ÚP ČR kromě stávajících agend v oblasti 

zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a státní 

sociální podpory, také oblast výplaty dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvky  

na péči a pomoci v hmotné nouzi, včetně inspekce poskytování sociálních služeb.  

 

Zřízení krajských poboček ÚP ČR vytvořilo předpoklady pro zlepšení spolupráce 

úřadu na regionální úrovni s aktéry na trhu práce. Zvýšení počtu kontaktních pracovišť úřadu 

zvýšilo jejich dostupnost služeb pro občany, ale jejich personální obsazení, tedy i kvalita 

poskytovaných služeb občanům je různorodá. Plnohodnotné služby jsou schopny poskytnout 

především kontaktní pracoviště umístěná v bývalých okresních městech.
29

 

 

2.5 Vývoj trhu práce v ČR  

 

 Vývoj trhu práce během posledních 25 let můžeme rozčlenit do několika etap.  

Na počátku transformačního období proběhlo formování institucionálních a legislativních 

základů služeb zaměstnanosti a politiky zaměstnanosti. Lehce si přiblížíme etapu vývoje  

od roku 1989 až po současnost. 

 

                                                
28 Více na oficiálních stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.   
29 Evropský sociální fond v ČR. Operační program zaměstnanost 2014-2020 [online] 2014.[cit. 2014-04-01] 

Dostupné z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020.   

https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/info/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmene_souvisejic.pdf
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
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2.5.1 Trh práce po roce 1989 

 

Obecně je známo, že do roku 1989 žádný trh práce neexistoval. Se zaváděním tržní 

ekonomiky se trh práce začal postupně vyvíjet a situace ve sféře zaměstnanosti se zásadně 

změnila. Došlo k poklesu počtu obyvatel, k nárůstu obyvatelstva v produktivním věku  

a k poklesu ekonomické aktivity obyvatelstva v postproduktivním
30

 věku. Zejména z těchto 

příčin vzrostla od druhé poloviny 90. let míra nezaměstnanosti. K 1. 8. 1990 vzniká  

na základě MPSV Správa služeb zaměstnanosti, které byly svěřeny řídící a koordinační 

kompetence v oblasti politiky zaměstnanosti. Během roku 1990 vznikly v jednotlivých 

okresech úřady. Od té doby se u nás nezaměstnanost stala jakýmsi fenoménem a součástí 

života české společnosti. Vývoj nezaměstnanosti na začátku 90. let vyvolaly tyto skutečnosti:  

 postupné snižování „přezaměstnanosti“, 

 politicko-organizační změny, 

 rozdělení ČSFR a vnitřního trhu na dva samostatné trhy, 

 hospodářské ochabnutí v mnoha zemích EU, které mělo vliv i na ostatní části Evropy  

a celý svět, 

 částečné utlumení výroby a odbytové problémy, 

 platební neschopnosti firem, 

 začínající privatizace - česká metoda privatizace znamená rychlou privatizaci na dluh 

a zanedbávání legislativy (mezery v zákonech umožňovaly tunelování majetku 

privatizovaných podniků). Důsledkem kupónové privatizace došlo k rozptýlení 

vlastnictví do rukou drobných akcionářů, což znamenalo velmi malou šanci prosadit  

si svá vlastnická práva. 

 

Pro první léta transformace (1990 – 1992) je typické opouštění pracovních pozic 

pracovníky, kteří odcházeli do nových pro ně atraktivnějších pracovních míst. Svoji roli  

zde hrálo i zpožďování privatizace, nízká produktivita práce a slabé zastoupení inovačních 

procesů.
31

 Sociální reforma
32

, doprovázena ekonomickou reformou znamenala otevření 

ekonomiky světovým trhům, což znamenalo pokles výkonnosti ekonomiky, kdy příčinou byla 

nedostatečná konkurenceschopnost. Cílem sociální reformy bylo zabránit propadu skupin 

                                                
30 Věk následující po pracovním věku 
31 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kolektiv. Problematika trhu práce a zaměstnanosti. 1. vydání. Opava: Optys.  

2009. s. 64. ISBN 978-80-85819-76-2 
32 KOTÝNKOVÁ, Magdaléna., Trh práce na přelomu tisíciletí. 1. vydání. Praha: Oeconomica. 2006. s. 111 

ISBN 80-245-1149-5 
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obyvatelstva, které byly ohroženy, a proto došlo v průběhu let 1990-1991 k vytvoření 

chybějících institucí, a to práce ÚP, byla stanovena zákonem minimální mzda a životní 

minimum, docházelo k valorizaci příjmových veličin reagujících na inflaci, vznikaly nové 

sociální dávky, jako jsou podpory v nezaměstnanosti, dávky sociální péče, státní vyrovnávací 

příspěvek apod. V letech 1993 - 1997 nezaměstnanost začala postupně narůstat i spolu 

s narůstajícími požadavky na pracovní výkony a flexibilitu lidí. Situace se změnila koncem 

roku 1996, kdy se česká ekonomika dostala do recese.
33

 

 

Od r. 1998 sílily tržní tlaky, rostla celková i dlouhodobá míra nezaměstnanosti. 

Složitou situaci neustále komplikovala celkově nepříznivá makroekonomická situace 

ekonomiky, pokračující restrukturalizace ekonomiky a tlak na růst produktivity práce vedoucí 

k poklesu zaměstnanosti, dále nesoulad mezi kvalifikační strukturou nabídky a poptávky, 

dovoz levné pracovní síly, nedostatečná mobilita pracovní síly, kterou brzdily nefungující 

trhy s byty, nedostatečný rozsah a neúčinnost aktivní politiky zaměstnanosti a nedostatečná 

motivace nezaměstnaných při hledání zaměstnaní. Nezaměstnanost měla být pouhou 

dočasnou záležitostí, dotýkat se pouze určitých skupin lidí, ale postupem času se stala jevem, 

se kterým se může setkat každý z nás. Tuto nepříznivou situaci se snažila řešit vláda  

ČR systémem investičních pobídek v roce 1999. Rok nato byl schválen zákon o investičních 

pobídkách, který upravuje způsob poskytování podpory investorům a střednědobý program  

na oživení klesající zaměstnanosti. Národní plán zaměstnanosti obsahoval analýzu hlavních 

problémů, se kterými se ČR potýká na trhu práce.
34

 

 

2.5.2 Vývoj trhu práce 20. léta a změny po vstupu do EU 

 

Vývoj trhu práce pozitivně ovlivňují vzniklé a fungující investiční pobídky, zejména 

v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. V letech 2002-2003 postupně docházelo 

k mírnému nárůstu zaměstnanosti, zároveň však stoupla míra nezaměstnanosti spojená  

se sezónními výkyvy.
35

 V roce 2004 se ČR stala členem EU. V oblasti zaměstnanosti byl 

první Národní plán zaměstnanosti ČR přijat již v roce 1999, čímž byla potvrzena snaha 

přizpůsobit systém zaměstnanosti tomu Evropské strategii zaměstnanosti, která byla v Evropě 

                                                
33 KOTÝNKOVÁ, Magdaléna., Trh práce na přelomu tisíciletí. 1. vydání. Praha: Oeconomica. 2006. s. 112. 

ISBN 80-245-1149-5 
34 VÁCLAVÍKOVÁ Anna a kolektiv. Problematika trhu práce a zaměstnanosti. 1.vydání. Opava: Optys.  2009.  

s. 65.  ISBN 978-80-85819-76-2 
35Ministerstvo vnitra ČR.  Národní Lisabonský program 2005-2008 [online] 2014. [cit-2014-03-23] Dostupný z: 

www.mvcr.cz/soubor/nar-progr-ref-pdf.aspx 
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realizována v roce 1997. Národní plán zaměstnanosti, přijatý v roce 1999, byl od roku 2001 

aktualizován v Národních akčních plánech zaměstnanosti. Plán přijatý v roce 2002  

již odpovídal standardním Národním akčním plánům členských zemí EU.
36

 

 

Důležitým dokumentem, který byl podepsán vládou ČR a Evropské komise se stalo 

Společné zhodnocení politiky zaměstnanosti, přijaté v květnu 2000. Stanovil priority českého 

systému zaměstnanosti včetně zapojení se do koordinovaného procesu zaměstnanosti EU  

a zdůraznil hlavní priority strategie rozvoje lidských zdrojů, které se staly podkladem  

pro plánování aktivit financovaných z Evropského sociálního fondu.
37

 

 

Následně byl schválen akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006 dle EU. V souladu 

s revizí Lisabonské strategie členské země v roce 2005 musely vypracovat nové jednotné 

dokumenty, tzn. Národní programy reforem po dobu tří let, které měly za cíl ekonomický růst 

a zaměstnanost, pokračování reformy veřejných financí, posílení a zvýšení 

konkurenceschopnosti a zvýšení flexibility na trhu práce.
38

 

 

Situace na trhu práce se po r. 2004 nějak výrazně nezměnila, ani po vstupu ČR do EU. 

Značné regionální problémy v nezaměstnanosti spolu s vyšší nezaměstnaností starších osob 

představovala a stále představuje aktuální problémy české politiky zaměstnanosti. Stárnutí 

obyvatelstva je spojeno s nízkou mírou porodnosti dětí a neustále se prodlužující věkovou 

hranicí na dožití. Pro nově vznikající pracovní místa je charakteristická výrazná změna 

požadavků na kvalifikaci, dovednosti a výkon pracovní činnosti. Tento faktor je jedním  

z klíčových důvodů růstu míry nezaměstnanosti v posledních letech. Nezaměstnanost  

se koncentruje především v regionech s vysokým podílem restrukturalizovaných odvětví 

(ocelářství, hornictví, těžký průmysl atd.). Zároveň se i v těchto regionech nedostává 

kvalifikovaná pracovní síla. Politika zaměstnanosti se proto ve větší míře zaměřuje na změnu 

a zvyšování kvalifikace, zlepšování dovedností pracovní síly (nezaměstnané i zaměstnané). 

Mezi klíčové strukturální problémy trhu práce patří nízká regionální a profesní mobilita 

zaměstnanců, nepřehledný systém sociálních dávek s nízkou frekvencí posuzování sociální 

situace žadatelů, vysoké daňové zatížení práce, zejména nízkopříjmových skupin, potřeba 

                                                
36 Národní akční plán zaměstnanosti 2002 byl vypracován ve spolupráci s britskými odborníky a jeho zpracování 

bylo financováno na základě twinningového projektu PHARE.  
37 Priority byly monitorovány a výsledky zaznamenány v První zprávě o pokroku Společného zhodnocení 

politiky zaměstnanosti z května 2001 a ve Druhé zprávě o pokroku z května 2002.  
38 KOTÝNKOVÁ, Magdaléna., Trh práce na přelomu tisíciletí. 1. vydání. Praha: Oeconomica. 2006. s. 108. 

ISBN 80-245-1149-5 
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nezbytné reformy systému důchodového zabezpečení a neexistence komplexního systému 

celoživotního učení. V souvislosti se vznikem zákona o zaměstnanosti, který vstoupil 

v platnost 1. 10. 2004, se doufalo v oživení zaměstnanosti, které mělo zvýšit zájem o práci  

a usnadnit i vytváření nových pracovních míst.
39

 

 

Rok 2008 se dá považovat za rok, kdy trh práce dosáhl svého vrcholu. Snaha posílit 

trh práce a celkovou zaměstnanost nebyla marná a dostavily se úspěchy. Zaměstnanost rostla 

a průměrný počet nezaměstnaných se snížil. Koncem roku začal klesat počet volných 

pracovních míst. Závěr roku 2008 přinesl celosvětovou hospodářskou krizi a projevují se její 

finanční a ekonomické dopady, čímž se vše opět vrátilo do svých kolejí, docházelo ke snížení 

poptávky po zboží a službách, kdy firmy byly nuceny propouštět cizince, zaměstnance před 

důchody, zaměstnance se smlouvami na dobu určitou, dochází ke zkracování pracovní doby, 

dočasným vysazením z práce a k propouštění kmenových pracovních sil.
40

 

 

Od počátku roku 2010 jsou firmy nadále ovlivňovány negativními finančními  

i hospodářskými poměry a jsou velmi nejisté a zdrženlivé k tvorbě nových pracovních míst. 

Spoléhají se víceméně na své stálé a spolehlivé pracovníky, kteří pro ně pracují řady let. 

Nepříznivým důsledkem je i skutečnost, že tímto se i navyšuje počet nezaměstnaných 

absolventů škol. Proto je nutné a nezbytné hledat východiska a strategie pro minimalizaci  

a řešení problémů nezaměstnanosti. Základem je dobře a správně fungující politika 

zaměstnanosti a činnost ÚP.
41

 

 

Trh práce v roce 2012 charakterizovalo hned několik na první pohled protichůdných jevů. 

Přestože se ekonomika nacházela podle vývoje HDP v recesi, míra zaměstnanosti již několik 

čtvrtletí za sebou plynule rostla. Zároveň silně narůstal počet registrovaných lidí bez práce  

a zvyšovala se míra nezaměstnanosti.
42

  

 

 

                                                
39 Ministerstvo vnitra ČR.  Národní Lisabonský program 2005-2008 [online] 2014. [cit-2014-03-24] Dostupný z: 

www.mvcr.cz/soubor/nar-progr-ref-pdf.aspx 
40 SIROVÁTKA, Tomáš, a kolektiv. Nejistoty na trhu práce. 1. vydání. Brno:ALBERT. 2009. s. 16-17. ISBN 

978-80-7326-172-6 
41 KREBS, Václav a kolektiv. Sociální politika. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR.  2010. s. 322-323 ISBN 978-80-7357-585-4 
42 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vývoj ekonomiky v ČR po roce 2012. [online] 2014 [cit-2014-03-23] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/33001F7B8B/$File/110912q4a06.pdf 
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2.5.3  Predikce vývoje trhu po roce 2014  

 

Co se týče dalších let, česká ekonomika a trh práce se budou muset přizpůsobit situaci, 

kdy počet absolventů, přicházejících na trh práce, významně poklesne. V mnoha případech 

tak trh práce nezíská dostatečnou náhradu za pracovníky, odcházejících do důchodu. Většina 

oborů české ekonomiky z hlediska průměrného věku pracovníků bude v dlouhodobém 

odvětví stárnout. Na trhu práce budou chybět pracovníci pro stále větší okruh profesí. 

Zároveň budou zaměstnavatelé nuceni přizpůsobit pracovní procesy, výkony i náplň práce  

pro jednotlivá pracovní místa tak, aby je mohli vykonávat zaměstnanci a osoby nad 50 let, 

kteří tvoří podstatnou část celkového počtu pracovníků. Následující obrázek nám znázorňuje 

vývoj struktury obyvatelstva na trhu práce v následujících letech. 
43

 

 

Obr. 2.1: Struktura obyvatelstva dle věkových skupin  

 

 

 Zdroj: ČSÚ: Demografická projekce obyvatelstva ČR do roku 2065. Střední varianta. ČSÚ 2009 

Dalším významným faktorem, který se týká změn trhu práce, je samotný zájem  

a preference studentů a absolventů. Pro nové generace, počínaje tou, která je označovaná jako 

Generace Y
44

 platí již výrazně odlišné preference, životní styl a cíle, které je silně ovlivňují  

v rozhodování o volbě profese. Tyto odlišnosti jsou ve velké míře ohrožením pro klasická 

průmyslová odvětví a profese, protože jsou touto generací vnímány jako málo perspektivní, 

nízko odměňované, nezajímavé a málo prestižní.
45

 

 

                                                
43 Budoucnost profesí. Redakční systém Publisher.Co ovlivňuje trh práce?[online]  2014. [cit. 2014-03-27] 

Dostupné z : http://www.budoucnostprofesi.cz/chybejici-profese/co-ovlivnuje-trh-prace-.html 
44 Osoby narozené v letech 1980-1995, vstupující na trh práce cca  od r. 1998-2020 
45 Budoucnost profesí. Redakční systém Publisher.Co ovlivňuje trh práce?[online] 2014. [cit. 2014-03-27] 

Dostupné z : http://www.budoucnostprofesi.cz/chybejici-profese/co-ovlivnuje-trh-prace-.html 
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Předpokládá se, že od r. 2015 se bude neustále zvyšovat počet studentů s terciárním 

vzděláním, a to ze současných 35% na 50%. Růst české ekonomiky v uplynulých letech 

vděčil z velké části outsourcingu. Podniky z vyspělejších zemí EU, Spojených států  

a Japonska přenášely do ČR některé své aktivity, aby využily nákladové výhody české 

ekonomiky, dostatečnou zásobu kvalifikovaných pracovníků a v neposlední řadě výhody 

systému investičních pobídek. Růst nákladů na pracovní sílu v ČR, klesající počet absolventů 

se středním odborným vzděláním a nutnost přiblížit se rozvíjejícím se trhům na východ od nás 

bude české podniky nutit k tomu, aby samy začaly potenciálu outsourcingu využívat ty části 

hodnotového řetězce, které již nebude možné nebo efektivní realizovat v ČR, hledat partnery 

v rozvíjejících se ekonomikách, kteří by je mohli převzít a vytvořit procesy, které umožní 

efektivní a pružné řízení takto nastavených dodavatelsko-odběratelských vztahů.  

V této oblasti však české podniky, management i řadoví zaměstnanci zaostávají a při expanzi 

směrem na východ se setkávají s vážnými problémy.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Budoucnost profesí. Redakční systém Publisher.Co ovlivňuje trh práce?[online] budoucnostprofesi.cz, 2014. 

[cit. 2014-03-27] Dostupné z : http://www.budoucnostprofesi.cz/chybejici-profese/co-ovlivnuje-trh-prace-.html 
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3 Právní úprava zaměstnanosti  
 

V současné době právní úpravu zaměstnanosti řeší zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, který reguluje podmínky na trhu práce, a jemuž předcházel 

zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. V důsledku změn právní legislativy bylo nutné  

tento zákon novelizovat. Poslední změny v zákoně byly zaznamenány s účinností od 1. 1. 

2012. Ty se týkají především úpravy problematiky nelegální práce, změny a přenosu 

působnosti při výkonu kontrolní činnosti z úřadu práce na inspekci práce, zpřísnění úpravy 

podmínek podpory v nezaměstnanosti, zrušení institutu chráněné dílny, vymezení nového 

institutu zprostředkování zaměstnání v rámci tzv. sdíleného zprostředkování zaměstnání  

a v neposlední řadě se novely v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti týkají sankcí  

za nelegální práci. Dalšími základními právními předpisy, které se zabývají právní úpravou 

zaměstnanosti, jsou: 

 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a změně souvisejících 

zákonů, 

 Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření pracovních 

míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci 

investičních pobídek, 

 Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti,  

 Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání  

a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců.
47

 

V novém zákoně je navíc ukotveno právo volného pohybu pracovníků v rámci EU. 

Toto právo znamená, že občan jakéhokoliv členského státu EU má stejné postavení 

v pracovněprávních vztazích jako občan České republiky. Zákon, který je takto plně 

v souladu s mezinárodními normami a evropskými směrnicemi zjednodušuje podmínky  

pro vstup pracovní síly z členských zemí na český trh. Samozřejmě to značí jak pozitivní  

dopad – růst HDP, tak i opačný – větší konkurence pro české uchazeče o zaměstnání. Zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se snaží usilovat o to, aby svými normativy více motivoval 

nezaměstnané, aby si aktivně hledali práci a nezneužívali sociální dávky, zpřísňuje podmínky 

pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, mění výši podpory v nezaměstnanosti.  

                                                
47  NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Pracovní právo pro neprávníky. 1. vydání. Praha:Grada. 2012. s. 272. ISBN 978-80-

247-4091-1 
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Na druhou stranu je více shovívavý vůči lidem, kteří se na trhu práce nemohou 

uplatnit z hlediska věku, a tak mají ztíženou pozici na pracovním trhu.
48

  

Mezi hlavní části zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti můžeme zařadit: 

1) Úvodní ustanovení 

2) Zprostředkování zaměstnání 

3) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

4) Zaměstnávání cizinců 

5) Aktivní politika zaměstnanosti 

6) Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte 

7) Kontrolní činnost 

8) Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

Ze struktury tohoto zákona je jasné, že pokrývá velmi širokou škálu problematiky, která 

souvisí s trhem práce. V následující kapitole autorka přiblíží pouze hlavní oddíly,  

a to problematiku týkající se nástrojů aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti.
49

 

 

3.1 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti  

 

Aktivní politika zaměstnanosti je v ZoZ rozdělena do těchto hlav: 

Hlava I: Opatření a nástroje (§§ 104 – 107) 

Hlava II: Rekvalifikace (§§ 108 – 110) 

Hlava III: Investiční pobídky (§§ 111) 

Hlava IV: Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (§§ 112 – 119; §§ 114 – 115 zrušeny) 

Hlava V: Cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120) 

 

Nástroje APZ, jak již sám název vypovídá, slouží k aktivnímu způsobu, jak pomoci 

uchazečům vedeným na ÚP zabezpečit či zprostředkovat zaměstnání. Jsou tedy přímo cíleny  

a zaměřeny k tomu, aby se nezaměstnaní lidé vrátili zpět na trh práce tak, aby byli finančně 

soběstační a nemuseli využívat nástroje pasivní politiky tj. dávky. Úloha a role APZ  

je tedy velice důležitá a dokonce nezbytně nutná.  

                                                
48 Podrobnosti aplikace jednotlivých nástrojů politiky zaměstnanosti přináší vyhláška Ministerstva práce a 

sociálních věcí (dále pak MPSV) č. 518/2004 Sb., která je prováděcím předpisem zákona o zaměstnanosti. 
49

 KACZOR Pavel.  Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. 1.vyd. Praha: 

Oeconomica. 2013. s 199-200. ISBN 978-80-245-1930-2 
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Dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v § 104 je vymezena podstata APZ jako: 

„souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní 

politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce ČR; podle situace na trhu 

práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty“. 

 

Státní politika zaměstnanosti se začala rozvíjet až ve 20. století, kdežto pasivní politika 

zaměstnanosti je již známa od 1. třetiny 20. století. Je to logické, jelikož světová hospodářská 

krize a ekonomická recese si vyžádaly nutnost státu, aby zabezpečil nezaměstnané osoby.  

Na základě § 104, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je možno identifikovat  

tyto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti:  

a)  rekvalifikace, 

b) investiční pobídky, 

c) veřejně prospěšné práce, 

d) společensky účelná pracovní místa, 

e) překlenovací příspěvek, 

f) příspěvek na zapracování, 

g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

 

Mezi další neméně důležité činnosti či aktivity, které zde řadíme, jsou: 

1. poradenství, která probíhají na Úřadu práce ve spolupráci s uchazeči, kde zjistí jejich 

osobnostní a profesní schopnosti, dovednosti, mohou jim tak usnadnit hledání 

zaměstnaní, doporučit je, případně jim vybrat vhodný program APZ tak, aby byli 

znovu uplatnitelní na trhu práce a rychleji se tak zařadili do pracovního procesu.  

2. podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

3. sdílené zprostředkování zaměstnání, 

4. cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

 

Financování APZ je zajišťováno ze státního rozpočtu. Dále se z těchto finančním 

prostředků mohou financovat programy regionálního a celostátního charakteru, zahraniční 

projekty zvyšující zaměstnanost a v neposlední řadě slouží k dalšímu zajištění nových 

nástrojů APZ.
50

 

 

                                                
50

 LEIBLOVÁ Zdeňka, Zákon o zaměstnanosti s komentářem:včetně prováděcích předpisů k 1.4.2009. 5. aktual. 

vyd. Olomouc: Anag, 2009. 311 s. ISBN 978-80-7263-533-7 
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3.1.1 Rekvalifikace 

 

V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v § 108 je rekvalifikace vymezena jako: 

„Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 

dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje 

i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci 

nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, 

zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou 

získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního 

vzdělávání.“ 

 

Definice tedy vyjadřuje a spočívá v získání nové kvalifikace nebo rozšíření 

kvalifikace, kterou už rekvalifikovaná osoba má. Je důležité podotknout, že právě 

rekvalifikace patří mezi nejvýznamnější a nejhojněji využívané nástroje APZ, která úspěšně 

obstává v boji se strukturální nezaměstnaností. Podstatné je, aby jeho rekvalifikaci úřad práce 

shledal jako efektivní. Při určení rozsahu a obsahu rekvalifikace rozhoduje především 

dosavadní kvalifikace, zkušenosti, zdravotní stav, schopnosti a samozřejmě i zájem osoby  

se rozvíjet. Častou skutečností je právě využití rekvalifikace v důsledku možnosti získat nárok 

na podporu při rekvalifikaci, která je v řadě případů, zejména u evidence nad 2 měsíce vyšší 

než podpora v nezaměstnanosti. Je pravdou, že pokud má stát pro tyto rekvalifikace 

vynakládat finanční prostředky, musí existovat jistá záruky, že rekvalifikované osoby mají  

o danou profesi skutečně zájem a musí zároveň existovat předpoklad, že ji někdy v budoucnu 

bude uplatňovat v rámci hledání profese.
51

 

 

Podmínky nutné pro zařazení FO do rekvalifikačního kurzu 

 být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, 

 musí mít odpovídající kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz  

a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, 

některé znalosti a dovednosti – záleží vždy, o jaký typ rekvalifikace se jedná), 

 být zdravotně způsobilý pro absolvování kurzu i pro výkon nového zaměstnání, 

 rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce  

o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa, 

                                                
51 KACZOR, Pavel.  Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. 1.vyd. Praha : 

Oeconomica. 2013. s 222. ISBN 978-80-245-1930-2 
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 rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat 

zaměstnání.
52

 

Náklady na rekvalifikaci 

ÚP hradí náklady na rekvalifikaci, tzn. kurzovné za uchazeče nebo zájemce  

o zaměstnání, pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi písemnou dohodu  

o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu 

prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací.
53

V dohodě o rekvalifikaci  

je stanovena povinnost plně uhradit náklady rekvalifikace, pokud uchazeč nebo zájemce  

o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit  

do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci. 

Podpora při rekvalifikaci 

 

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní 

rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a to ke dni, k němuž má být 

podpora při rekvalifikaci přiznána. Zároveň uchazeč nesmí být poživatelem starobního 

důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, 

kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který 

vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní 

sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného  

na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, 

kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého 

zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci 

stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí kalendářního roku, předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč  

o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 

0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního 

roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.
54

 

 

                                                
52 Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
53 Jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o 

zaměstnání rekvalifikačním zařízením.  
54 INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Rekvalifikace. [online] 2014. [cit. 2014-03-10]  Dostupný z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace
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Realizace rekvalifikace 

 

Rekvalifikaci zajišťují krajské pobočky ÚP, a to na základě písemně uzavřené dohody  

o provedení rekvalifikace s rekvalifikačním zařízením (soukromé vzdělávací zařízení, 

podnikové zařízení, škola apod.). Rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního 

vzdělávání, tj. mimo počáteční vzdělávání. Tím, že došlo k propojení rekvalifikací s Národní 

soustavou kvalifikací, 
55

 tak umožňuje účastníkům kurzů získat nejen profesní kvalifikaci,  

ale i úplnou profesní kvalifikaci. Některé úplné profesní kvalifikace se skládají z několika 

profesních kvalifikací. Získá-li účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných 

profesních kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku 

předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo maturitní 

zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání.
56

 

 

Zvolená rekvalifikace 

 

Dle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč či zájemce  

o zaměstnání zabezpečit rekvalifikaci sám – volí si druh činnosti i rekvalifikační zařízení, 

které mu rekvalifikaci provede.   

 

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství 

příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR svůj požadavek na formuláři. Žádost je následně 

posuzována v odborné komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění 

zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu 

stavu vhodná. Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce. 

Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout 

celkovou částku 50 000 Kč. Hrazení rekvalifikace je plně na zvážení ÚP. ÚP uhradí cenu 

zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu 

zařízení.
57

 

 

 

                                                
55 Dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů  
56 INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Rekvalifikace. [online] 2014. [cit. 2014-03-10] Dostupný z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace 
57 Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace
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Rekvalifikace zaměstnanců 

 

Může být prováděna i rekvalifikace s podporou státu, která je určena  

pro zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Vzdělávání 

zaměstnanců by primárně měl zajistit vždy zaměstnavatel, takže se jedná spíše o specifické  

a odůvodněné případy. Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího 

pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody  

s příslušným Úřadem práce plně, nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností  

(§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).  

 

V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu 

(kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu 

rekvalifikace realizované v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné 

pracovní prostředky.
58

 Rekvalifikace zaměstnanců spočívá hlavně v získání, zvýšení  

nebo rozšíření kvalifikace a uskutečňuje se v pracovní době a je překážkou v práci na straně 

zaměstnance, za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje, jen pokud je to nezbytné vzhledem  

ke způsobu jejího zabezpečení.
59

 

Současný pohled na rekvalifikace 

Co se týče současné situace – o rekvalifikace je stále zájem, tudíž trend je spíše 

rostoucí. Generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková říká, že: „Jde o to, aby uchazeč  

nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době 

novou práci. Úřad mu v tomto ohledu pomůže, je ale nutné zvážit všechna pro a proti,  

aby se vynaložená snaha nakonec neminula účinkem.“ Největší pozitivum rekvalifikačních 

kurzů by měly být pracovní návyky, které by si měl uchazeč vedený na ÚP opět osvojit,  

dále motivace a zlepšení psychického stavu.  

Autorka je přesvědčená, že samotná rekvalifikace nemá smysl, pokud si uchazeč 

nevybere rekvalifikaci v oboru poptávaném na trhu práce. Rekvalifikovaná osoba musí vědět, 

že po absolvování tohoto kurzu se bude chtít uplatnit na trhu práce např. jako účetní. Bývalá 

lektorka rekvalifikačních kurzů Monika Lampová, má nejlepší zkušenosti s rekvalifikací žen 

                                                
58KACZOR, Pavel.  Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. 1.vyd. Praha : 

Oeconomica. 2013. s 224. ISBN 978-80-245-1930-2  
59 INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Rekvalifikace. [online] 2014. [cit. 2014-03-10]  Dostupný z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace 
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po mateřské dovolené, jelikož po několika letech doma byly vděčné za každé nové informace 

a poznatky, jsou flexibilnější než muži a jsou schopny se adaptovat.
60

  

V roce 2011 prošlo rekvalifikacemi 45 521 lidí, v roce 2012 absolvovalo kurzy 25 199 

uchazečů. Má-li rekvalifikační kurz skutečně splnit svůj účel, je podle Bílkové, ředitelky  

ÚP třeba, aby byl tzv. ušit na míru konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí 

odpovídat nejen požadavkům doby, ale také konkrétní situaci na trhu práce.
61

 Situaci trochu 

komplikuje zákon o veřejných zakázkách, podle něhož musí ÚP ČR dodavatele rekvalifikaci 

„vysoutěžit“. Vždy jsou s tímto spojeny prostoje a zbytečně se celý tento proces natahuje, 

namísto toho, aby již kurzy běžely. Klienti ÚP ČR nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené  

na tyto činnosti: 

1) základní i speciální počítačové dovednosti,  

2) zdravotní a sociální oblast,  

3) účetnictví,  

4) svářečské kurzy,  

5) kosmetické či masérské služby, 

6)  získání řidičského průkazu (od skupiny C) včetně těch profesních.
 62

 

 

3.1.2 Investiční pobídky 

Investiční pobídky u nás nefungují moc dlouho – byly zavedeny v dubnu roku 1998, 

kdy česká vláda přijala usnesení o investičních pobídkách pro zahraniční investory. Do tohoto 

roku neexistovala konzistentní politika podpory přímých investic ani investičních pobídek. 

Investiční pobídky upravuje zákon č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně 

některých zákonů. Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské 

unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání 

všeobecné podmínky pro poskytování investiční pobídky, postup při poskytování investičních 

pobídek a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje  

a vytváření pracovních míst na území České republiky. Zákon byl změněn především 

zákonem č. 19/2004 - tato změna s sebou přinesla snížení minimálního limitu investice, 

                                                
60 PENÍZE.CZ. Zaměstnání. [online] 2014 [cit-2014-03-15] Dostupné z : 

http://www.penize.cz/zamestnani/252142-jste-bez-prace-na-rekvalifikaci-vam-daji-az-padesat 

tisic#podporaNezam 
61 KVAPIL K., Právo. O rekvalifikace přes úřad práce je zájem. [online] 2014. [cit. 2014-03-15]  Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/kariera/319141-o-rekvalifikace-pres-urad-prace-je-zajem.html 
62 INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Rekvalifikace. [online]  2014. [cit. 2014-03-10]  Dostupný z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace 

http://www.penize.cz/zamestnani/252142-jste-bez-prace-na-rekvalifikaci-vam-daji-az-padesat
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace
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sjednocení doby poskytování úlevy na dani a možnost podávat opravné prostředky   

k rozhodnutí o udělení pobídek. Dále tuto problematiku upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
63

 

Formy pobídek 

Nejčastější formou investičních pobídek jsou daňové pobídky, které jsou dostupné 

pro společnosti investující v ČR, poprvé i pro organizace rozšiřující své investice. Hlavním 

plusem je pro ně sleva na dani z příjmu PO, pro investorské podniky až na dobu 10 let. 

Dotace na vytváření pracovních příležitostí, které jsou uzpůsobené tak,  

aby podporovaly výhody investorům v krajích s vysokou nezaměstnaností. Regiony v ČR 

jsou rozděleny do čtyř skupin A-D. Pro skupinu D tato dotace není určena, jedná se o oblast 

s podprůměrnou nezaměstnaností. Nejnižší úroveň podpory je poskytována ve skupině  

C (do 80 tis. Kč na pracovní místo), míra nezaměstnanosti je o 1-25% nad celostátním 

průměrem. Pro skupinu B je vyčleněno až 120 tis. Kč na jednoho zaměstnance. Naopak 

nejvyšší úroveň podpory je dostupná v okresech skupiny A, a to až 200 tis. Kč na pracovní 

místo. Zde je nezaměstnanost nad 50% a více nad celostátním průměrem.  

Dotace na školení a rekvalifikace – pokrývají určitou % část stanovených nákladů  

na zaškolení zaměstnance. Opět jsou zde regiony v ČR rozděleny do čtyř skupin A-D dle míry 

nezaměstnanosti.
64

 

Podpora zainvestování pozemků - tato podpora je dostupná celostátně  

za předpokladu vhodných pozemků a je potřeba ji dohodnout s příslušným orgánem místní 

samosprávy ještě před zahájením žádosti o podporu. Obec, kde má být provedena realizace 

projektu obdrží dotaci na rozvoj infrastruktury na pozemku. 

 

Investiční pobídky jsou poskytovány i do sektoru strategických služeb, a to na dotace 

na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikace zaměstnanců. Můžeme  

zde zařadit centra zákaznické podpory, jako jsou call centra a centra zajišťující obsluhu 

zákazníků prostřednictvím emailu, telefonu či internetu, dále centra sdílených služeb, centra 

pro vývoj softwaru, ICT expertní a řešitelská centra, high-tech opravárenská centra.
65

  

                                                
63 § 1 zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  
64 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. 1. vydání. C.H.Beck. Praha. 2007. s. 90. ISBN 

978-80-7179-893-4 
65 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. 1. vydání. C.H.Beck. Praha. 2007. s. 91. ISBN 

978-80-7179-893-4 
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Investiční pobídku může uzavřít PO nebo FO, která splňuje všeobecné podmínky 

stanovené zákonem, zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy a podmínky 

stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 
Realizace investiční činnosti musí 

být na území ČR, musí se jednat o šetrnou stavbu nebo zařízení k životnímu prostředí. 

Zahájení prací je možné až po vydání potvrzení a splnění podmínek, nejdéle do 3 let  

od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.
66 

Dnešní pohled na veřejné pobídky z hlediska státu 

V dnešní době se snaží vláda podporovat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,  

a to i investiční pobídky. Po Novém roce 2014 hned začala a připravila pobídky  

pro podnikatele, kteří budou moci získat až 200 tis. Kč na jedno pracovní místo. Podmínkou  

je zachování pracovního místa po dobu pěti let. Vláda si slibuje vytvoření 800 pracovních 

pozic každý rok. Uvidíme, zda podnikatelé tuto nabídku využijí a opravdu tomu tak bude. 

Pobídky se týkají především regionů s vysokou nezaměstnaností, kde patří především 

Karvinsko a Jesenicko.
67

 

 

Na investiční pobídky slyší i zahraniční firmy. Kdyby ČR firmě Hyundai nenabídla 

investiční pobídky, tak by je zcela jistě ochotně nabídlo Polsko nebo jiná země v okolí, takže 

by tento závod u nás vůbec nemusel vzniknout. Investiční pobídky v krajích s vysokou 

nezaměstnaností postupem času ochabovaly a z hranice 200 tis. Kč se snížily na 50 tis. Kč. 

S tímto propadem se však propadl i zájem investorů. Nyní se zdá, že by se situace mohla opět 

zvrátit. Zvýšená podpora se vyplatí i rozpočtu, který tím ušetří nejen na dávkách  

pro nezaměstnané, ale také zvýší své příjmy. Podnikatelské svazy však upozorňují, že by bylo 

třeba zjednodušit administrativu a zkrátit dobu nutnou pro zachování dotovaného místa na tři 

roky. Pět let je totiž během recese možná až příliš dlouho.
68

V souvislosti s investičními 

pobídkami se zavádí nová pravidla Evropské unie, a to v návaznosti na ukončení 

programového období 2007-2013, které přinese snížení limitů podpory pro investiční pobídky 

ze současných až 40% na 25%, a to s účinností od července 2014. Současně se zvýší 

                                                
66 § 1 zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
67 Webový portál ČESKÁ TELEVIZE. Vláda oživuje investiční pobídky [online] 2014.[cit.2014-02-25] 

Dostupný  z : http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/257510-vlada-ozivuje-investicni-pobidky-nabizi 200-

tisic-na-pracovni-misto/ 
68 Webový portál ČESKÁ TELEVIZE. Vláda oživuje investiční pobídky. [online] 2014.[cit.2014-02-25] 

Dostupný  z : http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/257510-vlada-ozivuje-investicni-pobidky-nabizi 200-

tisic-na-pracovni-misto/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/257510-vlada-ozivuje-investicni-pobidky-nabizi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/257510-vlada-ozivuje-investicni-pobidky-nabizi
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administrativní náročnost celého procesu předkládání žádostí o investiční pobídky. Firmy se 

proto ještě snaží využít stávajícího výhodného režimu.
69

 

 

3.1.3 Veřejně prospěšné práce 

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v § 112 odst. 1 definuje veřejně prospěšné 

práce jako: „časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných 

prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných 

činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných 

institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,  

a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání“.  

Můžeme je shrnout jako časově omezené pracovní příležitosti, které umožňují 

nezaměstnaným legálně si přivydělat. Na veřejně prospěšné práce jsou většinou umísťování 

těžce uplatnitelní uchazeči o zaměstnání. Pracovní příležitosti vytvářejí zaměstnavatelé,  

na základě dohody s ÚP, který může příspěvek poskytnout. Výše příspěvku může činit  

až do skutečné hodnoty vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance, včetně pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu  

tohoto zaměstnance.
70

 

Za poslední rok počet nezaměstnaných, kteří se do projektu APZ zapojil, podstatně 

přibyl. V roce 2012 jich bylo asi 9 tisíc, v roce 2013 jich ÚP eviduje 19 tisíc. Důvodem  

je to, že Ústavní soud zrušil tzv. veřejnou službu, která byla bezplatná a povinná, Úřady práce 

ji proto nahradily placenou veřejně prospěšnou prací.
71

 Uchazeči tuto službu hodnotí kladně.  

Pracovníky na veřejně prospěšné práce zaměstnávají obce, na platy jim ale přispívá 

ÚP.  VPP jsou určeny tedy zejména pro obce, případně pro jiné neziskové instituce, nikoliv 

pro komerční firmy. Je ve veřejném zájmu tyto aktivity státem dotovat, jelikož se jedná  

o úklid obce, údržba komunikací apod. Podstatným rysem VPP je jejich „umístění“ uchazeče 

o zaměstnání na toto místo, a to maximálně na 12 měsíců. Tento systém podpory   

                                                
69 Podklady ze společnosti KPMG Česká republika 
70 Více v ANDRAŠČÍKOVÁ Mária a kolektiv. Zákoník práce s komentářem k 1.1. 2012.  6.aktualizované 

vydání. Olomouc: Anag. 2012. s. 1052. ISBN 978-80-7263-713-3 
71 Webový portál ČESKÁ TELEVIZE. Místo veřejné služby veřejná práce [online] 2014. [cit-2014-04-01] 

Dostupné z : http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/246690-misto-verejne-sluzby-verejna-

prace-nezamestnani-zmenu-vitaji/ 



37 

 

pro uchazeče je skvělý hlavně v tom, že se lidem obnoví pracovní návyky a ještě  

na tom budou finančně lépe, i když bez záruky budoucího uplatnění na trhu práce.
72

 

Veřejně prospěšné práce, veřejná služba a obecně prospěšné práce jsou tři typy 

podobných, ale odlišných služeb, proto by se neměly zaměňovat. V následujících pár řádcích 

si je proto osvětlíme.  

 

Obecně prospěšné práce  

Upravuje trestní zákoník č. 40/2009 Sb. v § 62, kdy se jedná o alternativní trest,  

který může v některých případech nahradit odnětí svobody. Lze jej uložit pouze za přečin,  

kdy odsouzenému může být uloženo 50 až 300 hodin takových prací.
 
Trest spočívá v uložení 

povinností, jako jsou údržba veřejných prostranství, úklid a údržbě veřejných prostor, 

komunikací, budov, atd. Je významnou alternativou trestu odnětí svobody, což vyplývá  

i ze skutečnosti, že ho není možno uložit vedle trestu odnětí svobody (§ 53 odst. I.,  

věta druhá).
73

 

 

Veřejná služba 

Veřejná služba je vhodným nástrojem pro osoby, které mají problém s nalezením 

vhodného zaměstnání, a tudíž pobírají dávky hmotné nouze
74

. Je to v prvé řadě činnost,  

za kterou osobám nenáleží žádná finanční odměna. Tato služba má i důležitý sociální rozměr, 

kdy se snaží podporovat i sociální začleňování osob, zvyšuje participaci lidí na životu obce  

a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné nouzi a ostatními občany. Dlouhodobě 

by měla nezaměstnaným pomoci udržet si pracovní návyky, a tím i jistou sociální integritu. 

Pokud odpracují osoby pobírající dávku hmotné nouze alespoň 20 hodin měsíčně,  

je to pro ně výhodné, jelikož je tato činnost považována za snahu o zvýšení příjmu vlastní 

prací. Jestliže odpracují nad 30 hodin měsíčně, navýší se jim příspěvek na živobytí o polovinu 

rozdílu mezi jejich životním minimem a existenčním minimem
75

  

Další pozitivum zde plyne i pro osoby, které pobírají příspěvek na živobytí déle  

než 6 měsíců, kdy je jim zachována výše dávky, neklesne jim na úroveň existenčního minima. 

                                                
72 Webový portál ČESKÁ TELEVIZE. Místo veřejné služby veřejná práce [online] 2014. [cit-2014-04-01] 

Dostupné z : http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/246690-misto-verejne-sluzby-verejna-

prace-nezamestnani-zmenu-vitaji/ 
73 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem k 1.8.2011. 1. vydání. Olomouc: Anag. 2011. s. 213. ISBN 

978-80-7263-677-8 
74 Pro rok 2014 činí minimální částka dávky hmotné nouze 3 410,- Kč 
75 Existenční minimum minimální hranice peněžních příjmů, která je považována za nezbytnou k zajištění 

výživy a ostatních základních životních potřeb. Částka činí 2 200,- Kč 
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Úpravu veřejné služby nalezneme v § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů.
76

 

Veřejnou službu organizuje obec v samostatné působnosti. Zákon neukládá obcím 

povinnost organizovat veřejnou službu, ale dává jim možnost tento nástroj využít.  Veřejná 

služba je zaměřena na pomoc všem obcím, a to na území České republiky v činnostech,  

které jsou v jejím zájmu. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování 

čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje i sociální 

péče.  

 

3.1.4 Společensky účelná pracovní místa  

 

Společensky účelná pracovní místa patří spolu s rekvalifikacemi mezi nejvíce 

využívané nástroje APZ. Rozlišujeme pracovní místa vyhrazená, zřízená a zřízení nového 

pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti – které bude rozebráno 

v poslední kapitole, proto si ho necháme až nakonec. Následující data, hodnoty a podmínky 

uvedeny níže jsou platné pro rok 2014, a v rámci ÚP v ČR se mohou lišit. My uvažujeme jako 

výchozí okres Karviná.  

 

Společensky účelná pracovní místa (dále jen „SÚPM“ ) vyhrazená 

 

Na tato pracovní místa může ÚP poskytnout zaměstnavateli příspěvek na mzdové 

náklady včetně pojistného, kdy zaměstnavatel vyhrazuje na základě dohody s ÚP a obsazuje 

je jen těmi uchazeči o zaměstnání, kteří jsou doporučeni úřadem práce, a kteří jsou jinak těžce 

uplatnitelní na trhu práce. Vyřízení poskytnutí příspěvku začíná podáním žádosti  

zaměstnavatele na ÚP, kde může obdržet zaměstnavatel při obsazení pracovního místa  

max. částku 13tis. Kč/měsíc po dobu 6 měsíců.
77

 Každá žádost je projednávána individuálně. 

Pokud zaměstnavateli plynou např. náklady na hrubou mzdu zaměstnance 10.800,- Kč,  

a celkové mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance činí 14.472,- Kč, zaměstnavatel 

obdrží od ÚP maximální částku, tj. 13tis. Kč.
78

 

 

                                                
76 Leták osoby v hmotné nouzi a veřejná služba. [online] 2014. [cit. 2014-04-10] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9221/Letak_VS.pdf 
77 Částka je aktuální pro ÚP v Karviné, a to pro rok 2014. V průběhu roku se může měnit.  
78 Webový portál ČESKÁ TELEVIZE. Místo veřejné služby veřejná práce. [online] 2014. [cit. 2014-03-10] 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/246690-misto-verejne-sluzby-verejna-prace-

nezamestnani-zmenu-vitaji/> 
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Důležitou podmínkou pro uskutečnění příspěvku je uzavření pracovního poměru  

na dobu neurčitou. Uchazeč o zaměstnání je přijat do pracovního poměru až po schválení 

žádosti a sepsání písemné dohody mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Příspěvek může být 

poskytován až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy  

na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, které zaměstnavatel na sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.
79

 

 

SÚPM zřízená 

 

Jedná se o příspěvek na pořízení majetku na nové pracovní místo,  

kdy zaměstnavatelům může být poskytnut příspěvek formou účelově určeného příspěvku.  

ÚP schválí potřebné náklady pro zřízení nového pracovního místa, max. do výše 100 000,- Kč 

na jedno pracovní místo. Smyslem příspěvku je pokrýt počáteční náklady spojené s přijetím 

uchazeče z evidence ÚP. Zaměstnavatel si např. zřídí nové pracovní místo sekretářky a ví,  

že ho bude provozovat minimálně 1 rok. Zažádá si tedy o příspěvek od ÚP, kdy toto místo 

obsadí uchazečem o zaměstnání. Na pracovním místě může během roku vystřídat i více 

zaměstnanců. Pracovní místa jsou obsazena uchazeči, kteří spadají do § 33 ZoZ. Pořizovací 

majetek se musí bezpodmínečně vztahovat k novému pracovnímu místu. Zaměstnavatel  

je povinen samozřejmě udržovat pracovní místo alespoň po dobu 365 dní  

a uzavírat pracovní poměry s uchazeči na dobu neurčitou. Doporučené uchazeče o zaměstnání 

úřadem práce je možné přijmout do pracovního poměru až po schválení žádosti a sepsání 

písemné dohody mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Zakoupení a úhradu nákladů je nutné 

uskutečnit také až po podpisu dohody.
80

 

 

3.1.5 Překlenovací příspěvek  

 

Dalším nástrojem aktivní politiky uvedeným v ZoZ, § 114, odst. 2 je překlenovací 

příspěvek, který může ÚP poskytnout na základě dohody osobě samostatně výdělečně činné, 

která přestala být uchazečem o zaměstnání, a které byl poskytnut příspěvek na společensky 

                                                
79 Dle § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
80 KACZOR, Pavel.  Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. 1.vyd. Praha : 

Oeconomica. 2013. s 222. ISBN 978-80-245-1930-2, doplněné o sdělení dle Ing. Cenkové, referent ÚP Karviná  
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účelné pracovní místo za účelem SVČ. Poskytuje se na uhrazení provozních nákladů a má 

pomoci v začátcích podnikání. Mezi provozní náklady patří zejména: 

- nájemné a služby,  

- náklady na dopravu materiálů a hotových výrobků,  

- oprava a údržba objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost. 

Tento příspěvek je poskytován max. na dobu 5 měsíců. Měsíční příspěvek činí maximálně 

0,25 násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předešlého kalendářního roku,  

ve kterém byla uzavřena dohoda o překlenovacím příspěvku.
81

 

 

3.2 Nástroje pasivní politiky zaměstnanosti 

3.2.1 Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci 

 

Pasivními zásahy do politiky zaměstnanosti se stát snaží řešit již nastalou situaci,  

kdy se osoba ocitne v pozici nezaměstnaného a hrozí jí zhoršení kvality jejího života, zhoršení 

ekonomické situace, sociální izolace, deprivace a dopad na zdraví. Pasivní politika 

zaměstnanosti má podobu podpory v nezaměstnanosti. Podmínky nároku na tuto dávku, 

způsob výpočtu a vyplácení podpor v nezaměstnanosti a podpor při rekvalifikacích jsou 

vymezeny v zákoně. Jak dlouho je možné podporu v nezaměstnanosti pobírat?  

a) do 50 let věku mohou lidé dostávat podporu po dobu pěti měsíců,  

b) lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců, 

c) lidé nad 55 let až jedenáct měsíců.  

Mluvíme o takzvané podpůrčí době. První 2 měsíce bude osobám vyplacena podpora,  

a to až do výše  65 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání  

nebo z vyměřovacího základu. Pokud osoba pobírala 20 tis. Kč čistého, první 2 měsíce  

od státu obdrží 13 000,-/měsíc. Za měsíc mohou osoby obdržet maximálně 0,58násobek 

průměrné mzdy v České republice, tedy zhruba 14 280 Kč pro rok 2014. Další 2 měsíce 

klesne podpora na 50% dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby dostane uchazeč  

jen 45%.  Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku, pro rok 

2014 je maximem zhruba 16 000 Kč měsíčně (0,65násobek průměrné mzdy v České 

republice).
82

 

 

                                                
81 Výši průměrné mzdy vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením 

uveřejněným ve Sbírce zákonů.  
82 Dle § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
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Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá 

jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy necelých 3 200 korun. Nevykazuje-li 

požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2 200 korun. Pro rok 2014  

se podmínky získání podpory v nezaměstnanosti oproti roku 2013 nijak nezměnily. Podpora 

v nezaměstnanosti a v rekvalifikaci se naopak neposkytuje, pokud uchazeč o zaměstnání 

pobírá starobní důchodu nebo pobírá nemocenskou nebo je ve vazbě. Pokud v posledním 

zaměstnání osoba dostane odstupné, tak může o zaslání dávky požádat až po uplynutí doby 

pobírání odstupného (logicky nemůže pobírat 2 příjmy).  

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti rok 2014 

 

Nárok má občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před 

zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového 

pojištění. Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím takzvaných náhradních 

dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě 

do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby. Pokud  

ÚP zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí bez vážného důvodu sám 

nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován na ÚP až po uplynutí šesti 

měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání, to stejné se děje i v případě, že zaměstnavatel 

s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností.
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti část 2, hlava III., § 39, Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
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4 Analýza nástroje společensky účelného pracovního místa  

pro výkon SVČ 
 

Poslední kapitola je zaměřená na analytickou část, kde bude zpracován hlavní cíl 

práce, a to je zhodnocení využití a efektivity příspěvku společensky účelného pracovního 

místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Úřadu práce v Karviné, a to v letech 

2011, 2012 a 2013. Vymezíme si podmínky na získání tohoto příspěvku, zjistíme jaké 

skupiny a kategorie osob převážně o tento příspěvek žádaly, kolik uchazečů tento příspěvek 

obdrželo, v jakých činnostech provozovali živnost a zamyslíme se nad účinností  

tohoto nástroje. V této kapitole se seznámíme se současnou situací v tomto regionu, který  

je klíčovým v rámci této práce.  

 

4.1 Jak pohlížíme na region Karvinsko 

 

Okres Karviná se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje (dále jen 

„MS“). Svou rozlohou zaujímá 356 km
2, 

což jej činí 4. nejmenším okresem v republice. Okres 

se skládá celkem ze 17 obcí, z nichž 7 má statut města. Největší jsou statutární města Havířov 

(přes 82 tis.) a Karviná (přes 61 tis.). Od 1. 1. 2003 se pět velkých měst okresu, což jsou 

Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová staly středisky správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem.
84

 

 

Hospodářství a zaměstnanost okresu, jeho ekonomický potenciál a současná struktura 

je velmi silně ovlivněna předchozím historickým vývojem. Rozvoj Karvinska začal nálezem 

černého uhlí na vrchu Čechovice v Karviné v roce 1776. Postupně se začal vyvíjet 

koksárenský průmysl, železářský, hutní, chemický i dopravní infrastruktura. V následujících 

letech docházelo k investicím do otevírání a stavby nových důlních kapacit, což vyvolalo 

následně poptávku po pracovních silách, kdy byli tito pracovníci v dolech nadprůměrně 

hodnoceni s následnou perspektivou získání bydlení. Nově vzniklo město Havířov a další 

nové městské části. Pro ženy zde byla možnost práce v infrastruktuře, kdy byly vybudovány 

tovární kapacity Nářadí (později Tesly) Havířov, Svitu Havířov, Kovony Karviná a Tesly 

Petřvald. 

                                                
84 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Charakteristika okresu Karviná [online] 2014. [cit. 2014-03-03 ] Dostupné 

z:http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_karvina 
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V 80. letech docházelo k útlumu výroby a poklesu objemu těžby černého uhlí. 

Zastavily se těžby neefektivních dolů František a Dukla. Lidé odcházeli do sektoru služeb, 

drobné řemeslné výroby, obchodních sítí a část přešla do starobního důchodu. Poté byly 

vytvářeny nové a nové investiční výstavby, budovaly se průmyslové zóny pro nové 

podnikatelské záměry – „Nové pole“
 85

 v Karviné, „Pod Zelenou“ v Českém Těšíně. Všechny 

tyto činnosti však nestačily, začalo docházet ke snižování zaměstnanosti, která přerostla 

v nezaměstnanost. Její výše v roce 2009 dosáhla alarmujících 14,39%. 

 

Investice se snažily zaměřovat na přípravu těžebních kapacit, z velkých akcí  

na budování průmyslové zóny „ Nové pole“ a vzhledem k vysoké koncentraci obyvatel  

se velmi rychle doplňovala infrastruktura výstavbou nových benzinových stanic a obchodních 

sítí ve formě hypermarketů a supermarketů (vzniká Albert, Billa, Hruška, Jednota, Kaufland, 

Tesco). Docházelo k rekonstrukcím náměstí a historických částí měst. V 90. letech  

se po uvolnění hranic s Polskem pro volný pohyb osob docházelo k velkému nárůstů 

ekonomicky blízké zahraniční turistiky, za nakupováním z důvodů cenových rozdílů  

u potravin a spotřebního zboží.
86

 

 

4.1.1 Karviná 

 

A jak je na tom samotné město Karviná? Historie města Karviná sahá až do 13. století. 

Od 18. století se pak se stala významným nalezištěm černého uhlí. Postupně dochází 

k rozmachu města, kdy narůstá populace až na počet 80 tis. obyvatel. V současné době čelí 

město díky zvýšené dlouhodobé nezaměstnanosti „nezájmu“ o život v této lokalitě. Mladí lidé 

se z těchto míst stěhují do větších měst. Jako pozitivum tohoto důsledku můžeme vyzdvihnout 

ceny bytů, které jsou velmi nízké, viz. tabulka 4.1. V roce 2009 bychom si zde pořídili byt 

2+1 za 917 181,-Kč, dnes již cena rapidně klesla. Realitní makléři v této oblasti hodnotí 

prodej bytů jako nejméně poptávaný, i přes nízké ceny, které se budou nadále snižovat. 

Spousta obyvatel se koncentruje do větších měst nebo si pořizuje vlastní rodinný dům.
87

 

 

 

                                                
85

 V současné době v průmyslové zóně Nové pole funguje 9 firem, a to Baumann Springs,Dexon, Gates 

Hydraulics,GS Caltex,Lift Components,Mölnlycke, SEJONG,Shimano Czech Republic, Stant Manufacturing.  
86 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Charakteristika okresu Karviná [online] 2014. [cit. 2014-03-03 ] Dostupné 

z:http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_karvina 
87 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Karviná [online] 2014. [cit. 2014-03-03 ] Dostupné z :http://www.moravsko 

slezsky-kraj.cz/karvina 
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Tab. 4.1 Vývoj cen bytů v Karviné (v Kč) 

BYTY PROSINEC 2009 PROSINEC 2010 PROSINEC 2011 PROSINEC 2012 PROSINEC 2013 

2+1 917.181 898.622 827.214 710.747 340. 000 

3+1 1.145.827 1.080.486 1.167.436 1.047.850 549.000 

 

Pozn: ceny jsou uvedeny včetně provizí 

Zdroj: www.avizo.cz 

 

Úbytek obyvatelstva je způsoben i stěhováním, protože mladí lidé zde těžko hledají 

kvalifikovanou práci. Velký podíl na snižujícím se počtu obyvatel má i vysoká kriminalita, 

kdy v Karviné v roce 2010 došlo k nejvyššímu počtu násilných trestných činů, na druhém 

místě byl Liberec, následovaly Ostrava a Sokolov. Většinu obyvatel zde drží jejich rodiny.  

Za sociální skladbu v tomto kraji, a nejenom v tomto kraji může politika státu. Například 

společnost RPG ubytovává ve svých volných bytech sociálně slabé rodiny a stát jim na toto 

bydlení přispívá. Pokud to tak bude i nadále, tak se skladba jen těžko změní. Nezaměstnanost 

je spojena právě s touto skupinou obyvatel. Většina těchto osob pracuje bez smlouvy,  

a přitom maximálně využívá veškeré dávky, které jim stát nabízí. Další faktor, který město 

trápí je velmi nepříznivé ovzduší a smog. To vše vede k úbytku obyvatel, proto je potřeba 

investovat do nových firem, které by vytvářely potřebná pracovní místa a v neposlední řadě je 

to zájem a snaha Úřadů práce bojovat a pomáhat místa hledat a vytvářet.
88

 

 

4.2 Efektivnost společensky účelného pracovního místa pro výkon SVČ 

 

V této praktické části autorka vychází z vlastních zdrojů, které získala prostřednictvím 

konzultací na Úřadu práce v Karviné. Zde se zaměří na hodnocení nástroje pro uchazeče  

o zaměstnání na zahájení SVČ v letech 2011, 2012 a 2013. Jedná se o nástroj APZ, hojně 

využívaný Úřady práce spolu s rekvalifikacemi. Je tak velmi výhodnou možností  

pro uchazeče, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP obecně dlouhodobě a jsou jen těžko uplatnitelní  

na trhu práce. Veškeré podmínky upravuje § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  

ve znění pozdějších předpisů a § 25 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., která provádí  

tento zákon. Uchazeči mají tak možnost „rozjet“ si vlastní podnikání s příspěvkem od ÚP. 

                                                
88 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Karviná [online] 2014. [cit. 2014-03-03 ] Dostupné z :http://www.moravsko-

slezsky-kraj.cz/karvina 

http://www.allianzdirect.cz/web/povinne-ruceni-havarijni-pojisteni?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=89558&idc=440951&ids=847&idp=86038&url=http%3A%2F%2Fwww.srovnavac.cz%2Fpojisteni-domacnosti%2Fkalkulacka-a-srovnani%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddenik-domacnost
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Částka, kterou mohou uchazeči obdržet na základě příspěvku od ÚP na vybavení firmy, 

podniku apod. sahala do konce roku 2011 do výše 70.000,-. Pro společensky účelná pracovní 

místa se založením od roku 2013 je tato částka zvýšena na maximálně 100.000,- Kč. Zdá  

se to být jako skvělá možnost jít s kůží na trh a podílet se tak na ekonomické aktivitě státu.
89

 

 

Proces vyřízení žádosti 

Žadatel o příspěvek předloží písemnou žádost na předepsaném formuláři, ke kterému je nutné 

doložit: 

1) podnikatelský záměr v požadovaném rozsahu podle doporučené osnovy,  

2) seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa, 

3) doklad, opravňující žadatele k podnikání v oboru, na jehož zahájení žádá finanční 

výpomoc, 

4) vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu samostatné výdělečné 

činnosti, 

5) smlouvu o zřízení peněžního účtu,  

6) potvrzení, že žadatel nemá v evidenci daní daňové nedoplatky vůči územním orgánům 

státu, na pojistném, na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném  

a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

7) další doklady vyplývající ze zamýšleného charakteru podnikatelské činnosti.  

 

Další pravidla pro žadatele o příspěvek  

- v době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč  

o zaměstnání, 

- pokud v době do oficiálního rozhodnutí žádosti nebo v době projednávání žádosti 

žadatel ukončí evidenci u úřadu práce - žádost je posouzena jako bezpředmětná, 

- pořizování investičního majetku, zakoupeného z finančního příspěvku úřadu práce,  

je možné až po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci, 

- příspěvek slouží výhradně k vybavení nově zřízeného pracovního místa pro výkon 

SVČ. Tyto finanční prostředky nelze použít např. na nákup zboží či materiálu, placení 

nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistného apod., 

- podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností, 

- SVČ musí vykonávat nejméně po dobu 1 roku od zahájení činnosti.  

                                                
89 Integrovaný portál MPSV. Příspěvek pro zřízení pracovního místa [online]. 2014 [cit. 2014-03-03]. Dostupné 

z: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz
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Samotný proces začíná podáním žádosti uchazeče na ÚP, který s ním projedná,  

zda činnost podnikání, kterou si zvolil je uskutečnitelná a zajímavá, a zda je podnikatelský 

záměr kvalitní a má šanci na úspěch. Součástí žádosti je tedy i podnikatelský plán, kdy  

ÚP individuálně dle každé žádosti posuzuje, zda je osoba schopna obstát na pracovním trhu  

a alespoň trošku zaujmout. Uchazeči se zavazují, že vydrží podnikat minimálně po dobu  

1 roku. Poté buď v činnosti podnikání pokračují, v horším případě se vrací zpět na ÚP. 

Budoucí „podnikatel“ má zároveň možnost využít překlenovacího příspěvku. Pokud bude 

podnikat v nájemních prostorách, může si nechat proplatit až 5tis. za měsíc po dobu 5 měsíců. 

Uvedené podmínky platí pro Úřad práce v Karviné a mohou se v rámci ČR lišit.
90

 

 

4.2.1 Úspěšnost samostatné výdělečné činnosti v roce 2011 

 

Celkový počet žadatelů, kteří si zažádali o příspěvek na zahájení samostatné výdělečné 

činnosti, činil v roce 2011 67 uchazečů. Z celkového počtu jich bylo 8 zamítnuto,  

ať už z důvodu nereálného projektu, z důvodu neuplatnitelnosti podnikatelského záměru  

na trhu práce či nespolupráce uchazeče s ÚP. Příspěvek od ÚP, který mohou žadatelé obdržet 

v roce 2011, činí max. 70tis. Kč.  

 

Graf 4.1 Rozdělení uchazečů dle pohlaví na celkovém počtu uchazečů v roce 2011 

  

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP Karviná  

 

Graf 4.1 sleduje rozdělení žadatelů o příspěvek dle pohlaví v roce 2011. Z celkového 

počtu 59 uchazečů využilo program 59% mužů a 41% žen. V absolutní hodnotě bylo 24 žen 

                                                
90 Integrovaný portál MPSV. Příspěvek pro zřízení pracovního místa [online].2014 [cit. 2014-03-03]. Dostupné 

z: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz. 
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a 35 mužů. Zkoumali jsme, kolik uchazečů se po roce podnikání vrátilo zpět do evidence ÚP 

do 3 měsíců. Nevrátil se nikdo. Svědčí to o tom, že buď v podnikání byli úspěšní, nebo se 

vrátili do evidence ÚP, ale až po delší době. Jedním z důvodů, proč zahájilo podnikání více 

mužů, může být ten, že muži mají rádi výzvy a nebojí se vyzkoušet něco nového, a za druhé 

z hlediska oborů převažovaly především technické a řemeslné profese. 

 

Graf 4.2 Rozdělení uchazečů dle místa výkonu podnikání v roce 2011 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP Karviná  
 

Graf 4.2 znázorňuje celkový počet zahájených činností a jejich místo výkonu 

podnikání. Nejčastěji uchazeči zahajovali podnikání v Českém Těšíně a v Havířově,  

na 3. místě v Karviné. Nejspíše proto, že uchazeči o zaměstnání jsou především z těchto měst  

a tak neváhali zkusit podnikat ve městech, kde znají potencionální kupní sílu.  

 

Graf 4.3 Rozdělení uchazečů dle věkových kategorií v roce 2011

 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP Karviná 
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Graf 4.3 nám znázorňuje rozdělení celkového počtu uchazečů o příspěvek na zahájení 

samostatné výdělečné činnosti dle věkových kategorií v roce 2011. Největší procentuální 

zastoupení má věková kategorie 30-39 let, a to 28 osob, jedná se o uchazeče o zaměstnání, 

kteří byli vedeni na ÚP déle než 5 měsíců, a vzhledem ke svému vzdělání nemohou najít 

práci, proto se snaží uplatnit na trhu práce touto formou. Další početnou skupinou je věková 

kategorie 20-29 let v počtu 13 uchazečů. Věkové kategorii 40-49 let zastupuje 11 uchazečů  

a v kategorii 50 let a více pouhých 7 uchazečů.  

 

Graf 4.4 Rozdělení uchazečů dle činnosti zahájení podnikání v roce 2011 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP Karviná 
 

Pokud si rozdělíme uchazeče dle oboru a činnosti, ve které zahájili podnikání, 

nejhojněji vyskytovaným oborem jsou ostatní služby, celkem 13 uchazečů, kde byly zařazeny 

činnosti, které nebyly umístěny do jiných kategorií. Patří zde zřízení copy centra, finančního 

poradenství, fotografické služby, poradenské činnosti v oblasti životního prostředí, pořádání 

kurzů, poskytování služeb v oblasti zemědělství a myslivectví, provozování internetové 

kavárny, divadla, rozvoz pizzy, provozování ruční myčky, vedení účetnictví, výuka hudby, 

investorsko-inženýrská činnost v oblasti pozemního stavitelství. Tudíž se dá konstatovat,  

že vyhrály činnosti různorodé. Lidé se snaží podnikat v činnostech, které jim jsou blízko  

a v oboru, který znají a věnují se mu. Dalším častým oborem jsou kosmetické služby, v tomto 

odvětví zahájilo živnost celkem 12 uchazečů. Patří zde manikúra a pedikúra (2x), kadeřnictví 

a holičství (2x), masérské a rekondiční služby (4x), prodej dekorativní kosmetiky na internetu 

(1x), kosmetické služby blíže nespecifikované (1x), salón pro psy (1x) a tetovací salón (1x). 
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Na 3. místě s celkovým počtem 8 činností byly zařazeny řemeslné práce, jako podlahářství a 

truhlářství, zámečnictví a zednictví. Dále gastronomie a grafické služby, webové stránky a IT. 

Nejméně bylo zřizováno podnikání v oborech oděvnictví a zahradnictví (2x).  

 

Graf 4.5 Rozdělení uchazečů dle vzdělání v roce 2011 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP Karviné 

 

Poslední graf nám znázorňuje rozdělení žadatelů o příspěvek na zahájení podnikání 

dle vzdělání, a to v roce 2011. Největší % zastoupení v této kategorii mají ti uchazeči, kteří 

dosáhli vzdělání vyučení (34%), v absolutní hodnotě 20 uchazečů a uchazeči s úplným 

středním odborným vzděláním s maturitou (33%), v absolutní hodnotě 19 uchazečů. Vyučení 

uchazeči většinou podnikali v oborech zámečnictví, truhlářství, šití oděvů, kadeřnictví, 

topenářství, podlahářství, tetování, stavební práce a opravy. Se středním odborným vzděláním 

pak převládaly činnosti, jako jsou prodejna potravin, spediční služba, výuka anglického 

jazyka a hudby, pokrývačství a tesařství, masérské služby, zahradnictví, rozvoz pizzy. 

Překvapivě další skupinou jsou vysokoškolsky vzdělaní uchazeči, a to v procentuálním 

zastoupení 9%, což činí 5 uchazečů. Ti zkusili zahájit podnikání v oborech, jako jsou vedení 

účetnictví, servis a údržba výpočetní techniky, prodej profesionální kosmetiky na internetu, 

projektová činnost ve výstavbě a provozování kulturních zařízení. Hned za nimi se vyskytují 

uchazeči se základním vzděláním 7%, což jsou 4 uchazeči. Podnikateli v oborech: 

provozování ruční myčky, přípravné a dokončovací práce, kosmetické služby a pojistná 

7% 
3% 

34% 

2% 

33% 

3% 5% 

9% 

2% 2% 

základní škola nižší střední odborné  vyučen 

gymnázium ÚSO s maturitou Vyšší odborné-DiS. 

Bakalářské Vysokoškolské Doktorské - RNDr. 

Vymazán z evidence,přestěhoval se 



50 

 

prodejna potravin. Nejméně odvážní byli uchazeči s nižším středním odborným vzděláním 

(3%) s doktorským titulem (2%) a vyšší odbornou školou (3%).  

 

4.2.2 Úspěšnost samostatné výdělečné činnosti v roce 2012 

 

O rok později, v roce 2012 využilo celkem příspěvku od ÚP na zřízení samostatné 

výdělečné činnosti 36 uchazečů, což je o 31 uchazečů méně než v předchozím roce,  

tedy téměř o polovinu. Z celkových  36 žádostí byly 4 zamítnuty, a to z důvodů nedostatečné 

spolupráce s ÚP, nevyhovujících nebo neuskutečnitelných podnikatelských plánů. Všichni 

uchazeči byli vedeni v evidenci ÚP déle než 5 měsíců. Příspěvek od ÚP se pro rok 2012 

zvýšil, a to na maximální částku až 100tis. Kč. Důvodů, proč využilo tento program v roce 

2012 méně osob, než v roce 2011 je spousta – hojněji se začaly využívat jiné prostředky APZ, 

například rekvalifikační kurzy, dále zde patří i různé sociální faktory, ekonomická situace  

a především strach a obavy z neúspěchu, jelikož spousta živnostníků a podnikatelů ukončují 

své „businessy“, z důvodu nedostatečné kupní síly po jejich výrobcích či službách.  

 

Graf 4.6 Rozdělení uchazečů dle pohlaví na celkovém počtu uchazečů v roce 2012 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP v Karviné 

 

Výše uvedený graf nám znázorňuje rozdělení celkového počtu žadatelů dle pohlaví 

v roce 2012. Oproti loňskému roku zde převažují v % zastoupení ženy nad muži. V absolutní 

hodnotě začalo provozovat samostatně výdělečnou činnost 20 žen a 12 mužů. V roce 2012 

z celkového počtu 32 uchazečů zahájilo podnikání 63% žen, a pouhých 37 % mužů. Z 20 žen 

bylo 12 žen absolventkami středních odborných škol s maturitou, 1 s nižším středním 

odborným vzděláním, 3 s výučním listem, 1 s bakalářským diplomem a 3 z gymnázií.  
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Z 12 mužů byla polovina absolventy středních odborných škol s maturitou, 2 s výučním 

listem, 1 z gymnázia, 2 s vysokoškolským vzděláním a 1 se základní školou.  

 

Graf 4.7 Rozdělení uchazečů dle věkových kategorií v roce 2012 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ÚP v Karviné 

 

Výše uvedený graf nám zachytil počet uchazečů v jednotlivých věkových kategoriích, 

kdy stejně jako předešlý rok se nejvíce žadatelů nachází ve věkové skupině 30-39 let,  

a to 16 uchazečů, což je přesná polovina všech žadatelů. Další skupinou je věková kategorie 

40-49 let s počtem 8 uchazečů. Ve věku 20-29 let žádaly o příspěvek samostatně výdělečné 

činnosti 5 osob. Nejméně zastoupenou kategorií je opět věková skupina 50 a více let,  

a to pouze 3 uchazeči. 

 

Graf 4.8 Rozdělení uchazečů dle místa zahájení podnikání v roce 2012 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ÚP v Karviné 
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Graf 4.8 znázorňuje celkový počet zahájených činností a jejich místo výkonu 

podnikání. Nejčastěji uchazeči zahajovali podnikání v Havířově a v Karviné, v počtu 6 osob. 

Na dalším místě pak v Petrovicích u Karviné v počtu 4 uchazeči. Dalšími městy, kde uchazeči 

zahájili podnikání, jsou Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně, Orlová, Český Těšín, Doubrava, 

Libertoulice, Petřvald, Těrlicko, Stonava a Petřvald. 

 

Graf 4.9 Rozdělení uchazečů dle oboru činnosti podnikání v roce 2012 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP v Karviné 

 

V tomto grafu se zaměříme na rozdělení uchazečů dle oboru, ve kterém zahájili 

podnikání. Nejčastěji uchazeči žádali o podnikání v oboru ostatní služby, celkem 6 uchazečů, 

kde můžeme zařadit činnosti, jako jsou: inženýring a kolaudační práce, nákup a prodej, 

realitní činnost-správa a údržba nemovitostí, technicko-organizační činnost v oblasti požární 

ochrany, vybavení hotelů a restaurací a výroba, obchod a služby. Z toho 2 uchazeči byli 

vysokoškolsky vzdělaní, 3 absolventi střední školy s maturitou a 1 se základním vzděláním. 

Dalším častou činností v zahájení podnikání jsou kosmetické služby  - celkem 5 uchazečů, 

kde patří manikúra a pedikúra (2x), masérské a rekondiční služby (2x) a ostatní kosmetické 

služby (1x). Vždy se jednalo o uchazečky ženy se středoškolským vzděláním s maturitou. 

V řemeslnictví zahájilo činnosti celkem 5 uchazečů, převážně se jednalo o pokrývačství  

a tesařství (1x), truhlářství a podlahářství (2x) a výroba a instalace elektrických strojů  

a přístrojů (1x), zámečnictví a nástrojářství (1x). Z toho 3 uchazeči měli ukončené vzdělání 

s maturitou a 2 výučním listem. Oblíbené činnosti byly mimoškolní výchova a lektorská 

činnost (4 uchazeči), oděvnictví (3 uchazeči), fotografické služby (2 uchazeči), gastronomie  
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a potravinářství (2 uchazeči), byly zřízeny 2 svatební salóny a 3 uchazeči zahájili podnikání, 

v oboru dopravy, opravy a údržby a zemědělství.  

 

Graf 5 Rozdělení uchazečů dle úrovně vzdělání v roce 2012 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP v Karviné 

 

Poslední graf nám znázorňuje rozdělení žadatelů o příspěvek na zahájení SVČ,  

a to v roce 2012. Největší % zastoupení v této kategorii mají ti uchazeči, kteří dosáhli 

vzdělání ÚSO s maturitou, a to 56%, v absolutní hodnotě 18 uchazečů. Další jsou uchazeči 

s výučním listem (16%), v absolutní hodnotě 5 žadatelů. Osoby se středoškolským vzděláním 

ukončené maturitou nejčastěji podnikali v oborech, jako jsou, poskytování služeb v oblasti 

grafiky a fotografování, truhlářství a podlahářství, pokrývačství a tesařství, masérské  

a rekondiční služby, montáže, opravy a revize elektrických zařízení, mimoškolní výchova  

a lektorská činnost, výroba a instalace elektrických strojů a přístrojů, second hand, vinotéka, 

dámské zakázkové krejčovství, inženýring a kolaudační práce, pedikúra a manikúra, 

provozování svatebního salónu, poskytování služeb pro zemědělství, realitní činnost. 

S výučním listem pak převládaly činnosti truhlářství a podlahářství, masérské a regenerační 

služby, zámečnictví a nástrojařství, pedikúra a manikúra. Další skupinou jsou absolventi 

gymnázií, 13%, v absolutní hodnotě 4, kteří se snažili prorazit s těmito činnostmi:  

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, výroba textilií, provozování 

svatebního salónu. Nejméně zastoupené činnosti jsou u uchazečů s vysokoškolským 

vzděláním (6%), bakalářským (3%), základním (3%) a nižším odborným vzděláním (3%).  
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Graf 5.1 Návratnost uchazečů o příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti 

v roce 2012 

 

  
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP v Karviné 

 

Na grafu 5.1 můžeme sledovat celkovou návratnost žadatelů o příspěvek na zahájení 

samostatné výdělečné činnosti v roce 2012. Z celkového počtu žadatelů 32 se jich 27 

nevrátilo zpět do evidence ÚP do 3 měsíců od ukončení své činnosti. Celkem 5 uchazečů  

se vrátilo zpět, a to žena ve věku 30 let s ÚSO vzděláním s maturitou, provozovala second 

hand . Další neúspěšnou byla žena, ve věku 36 let, se středoškolským vzděláním s maturitou, 

kdy provozovala inženýring a kolaudační práce, třetí byla žena ve věku 30 let s výučním 

listem, provozovala manikúru a pedikúru. Další je opět žena ve věku 36 let, vzdělání ÚSO 

s maturitou, provozovala služby pro zemědělství. Z 5 neúspěšných provozovatelů byl 1 muž, 

ve věku 31 let, který provozoval realitní činnost. Bohužel neznáme důvody ukončení SVČ.  

Jednoduše se neuchytili a již neměli sílu a chuť pokračovat s uvedenými činnostmi  

nebo se dostali do finančních problémů.  

 

4.2.3 Úspěšnost samostatné výdělečné činnosti v roce 2013 

 

V roce 2013 bylo v rámci zahájení SVČ vytvořeno 37 nových pracovních příležitostí, 

což bylo o 5 uchazečů více než před rokem. Dalších 5 bylo zamítnuto, z důvodu nereálného 

podnikatelského plánu, nedostatečné spolupráce s ÚP či nesplnění administrativních podkladů 

nutných k vyřízení. U těchto uchazečů nebylo možné zjistit návratnost na ÚP po povinné 

lhůtě podnikání jednoho roku, jelikož o příspěvek žádali v průběhu roku 2013, a tak mohou 

stále v této době činnost provozovat.  

 

 

 

0 

10 

20 

30 

Vrátilo se zpět 

Nevrátilo se zpět 

5 

27 



55 

 

Graf 5.2 Rozdělení uchazečů dle pohlaví na celkovém počtu uchazečů v roce 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů získaných z ÚP v Karviné 

 

Graf 5.2 nám sleduje rozdělení uchazečů z celkového počtu dle pohlaví v roce 2013. 

Z celkového počtu 37 uchazečů využilo program 62% žen a 38% mužů. Žen bylo 23 a mužů 

14. Pro rok 2013 nebylo možné zjistit, zda se uchazeči vrátili po ukončení programu zpět  

do evidence ÚP, jelikož jim stále běží lhůta povinné doby tj. jednoho roku, po kterou uchazeč 

o zaměstnání musí provozovat podnikatelskou činnost. Protože zahájili podnikání v průběhu 

roku 2013, stále ještě v této době mohou podnikat.  

 

Graf 5.3 Rozdělení uchazečů dle místa výkonu podnikání v roce 2013 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP Karviná  

 

Graf 5.3 nám znázorňuje celkový počet zahájených činností a jejich místo výkonu 

podnikání. Můžeme sledovat, že nejčastěji uchazeči zahajovali podnikání v Havířov  

a v Českém Těšíně.  
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Graf 5.4 Rozdělení uchazečů dle věkových kategorií v roce 2013 

  
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ÚP Karviná 

 

Graf 5.4 nám znázorňuje rozdělení celkového počtu uchazečů o příspěvek na zahájení 

samostatné výdělečné činnosti dle věkových kategorií v roce 2013. Největší  

% zastoupení má věková kategorie 30-39 let, a to v počtu 12 osob, jedná se o uchazeče  

o zaměstnání, kteří byli vedeni na ÚP déle než 5 měsíců a vzhledem ke svému vzdělání 

nemohou najít práci, proto se snaží uplatnit na trhu práce touto formou. Další početnou 

skupinou je věková kategorie 40-49 let v počtu 10 uchazečů. Věkové kategorii 20-29 let 

zastupuje 6 uchazečů a v kategorii 50 let a více 9 uchazečů. Oproti roku 2012 si polepšila 

věková kategorie 20-29 let, a to díky podporujícím programům od MPSV, které se zaměřuje 

právě na studenty a absolventy škol. 

 

Graf 5.5 Rozdělení uchazečů dle oboru podnikání v roce 2013 

 

  
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP Karviná 
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Pokud si rozdělíme uchazeče dle oboru a činnosti, ve které zahájili podnikání, 

nejhojněji vyskytovaným oborem v roce 2013 jsou kosmetické služby a ostatní služby,  

a to v počtu 8 uchazečů. Mezi kosmetické služby řadíme pedikúry a manikúry, masérské  

a rekondiční masáže apod. Častým důvodem vzniku příspěvku na nové pracovní místo je fakt, 

že ženy již před využitím příspěvku využily příspěvku na rekvalifikační kurzy, a následně  

si zřídily živnost v této oblasti. Takže by mohly i uspět. Mezi ostatní služby jsme zařadili 

internetový prodej nástrojů, kominictví, poradenství pro maminky, poskytování úklidových 

služeb, technické a desénové řešení staveb, tvorba a prodej HRM projektů pro firmy  

a podnikatele, výroba terapeutických produktů. Dalším častým oborem jsou činnosti z oblasti 

dopravy, v počtu 5 uchazečů, dále gastronomie a potravinářství (5x), opravy a údržby (5x), 

oděvnictví (4x) a nejméně zahajovali podnikání v oborech zámečnictví a zemědělství (1x). 

 

Graf 5.6. Rozdělení uchazečů dle vzdělání v roce 2013 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z ÚP Karviná 
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a to v roce 2013. Největší % zastoupení, a to skoro polovina všech uchazečů v této kategorii 

mají ti uchazeči, kteří dosáhli vzdělání ÚSO s maturitou (49%), v absolutní hodnotě  

18 uchazečů, dále uchazeči s výučním listem (27%), v absolutní hodnotě 10 uchazečů. 
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a údržba motorových vozidel, a to v počtu 5 žen a 5 mužů průměrného věku, v rozmezí  
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6 osob. Podnikání zahajovali v činnostech, jako jsou, poradenství pro maminky, tvorba  

a prodej HRM projektů pro podnikatele, kominictví, masérské a rekondiční kurzy, prodej 

hudebních nástrojů na internetu, a dokonce si jeden inženýr zvolil podnikání v oboru 

cukrářství, pekařství, a to ve věkových kategoriích převážně nad 40 let. S ukončeným 

vzděláním gymnázium s maturitou zažádali o příspěvek dva uchazeči, a to žena, 42 let, 

předmět činnosti zajištění průkazu energetické náročnosti budov
91

 v Havířově a žena 28 let, 

provozování rekondičních a masérských služeb v Karviné. Se základní školou začala podnikat 

žena ve věku 57 let, a to provozováním rychlého občerstvení v Orlové.   

 

4.2.4 Zhodnocení nástroje pro výkon SVČ 

 

Dle zpracovaných grafů a jejich následné interpretace jsme dokázali zjistit, že v roce 

2011 využívalo příspěvek na zřízení SVČ nejvíce uchazečů, a postupně s přibývajícími lety 

tento trend upadá. Zájem využít příspěvek na zřízení SVČ měli především muži, kteří 

podnikali nejčastěji v Českém Těšíně nebo v Karviné a spadali do věkové kategorie 30-39 let. 

Nedá se říci, že by se činnosti stále opakovaly, právě naopak, podnikalo se v různých oborech 

– od provozování svatebního salónu po zemědělství. Můžeme však konstatovat, že převládaly 

ostatní služby, kosmetické služby a řemeslné obory, a to i díky vzdělání zúčastěných,  

kdy příspěvek využili nejvíce lidé s výučním listem (34%) a osoby se středoškolským 

vzděláním s maturitou (33%). Je důležité, že tento příspěvek je stále využíván a je o něj 

zájem.  

V roce 2012 využilo celkem příspěvku na zahájení samostatné výdělečné činnosti  

za účelem SVČ celkem 32 osob, což je téměř o polovinu méně než v předchozím roce,  

a do podnikání se pustilo více žen než mužů. Nejvíce uchazečů zahájilo podnikání v Karviné 

a Havířově, nejčastěji se jednalo o věkové kategorie 30-39 let, stejně jako v minulém roce  

se jedná o uchazeče již evidované na ÚP déle než 5 měsíců, kteří si velmi těžce hledají práci. 

Proto zkoušejí tuto možnost. Nejčastěji se snaží podnikat v ostatních službách, kosmetických 

činnostech nebo řemeslných oborech. Převládají opět osoby se středoškolským vzděláním 

s maturitou.  

                                                
91

Jedná se o průkaz energetické náročnosti budov (PENB) který slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení 

budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na 

energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, 

tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní 

ceny nebo nájmu. Základní cena se pohybuje od 4tis. Kč.  
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V minulém roce tento příspěvek využilo celkem 37 osob, převažovaly opět ženy,  

ve věku 30 – 39 let, a to díky zvýšenému zájmu o příspěvek na zahájení činnosti právě 

v oboru kosmetiky, kdy je neodrazuje ani zvýšený počet těchto salónů na trhu práce. Ženy  

se například přihlásí na rekvalifikační kosmetické kurzy pořádané Úřadem práce, a po získání 

kvalifikace si otevírají vlastní salóny. Samozřejmě, že ne všem se podaří dlouhodobě udržet. 

Proto ÚP posuzuje, zda v blízkosti místa podnikání již není dostatek těchto činností, a pokud 

ne, umožní tyto příspěvky čerpat. Místem výkonu práce převažovalo Havířov a Český Těšín, 

osoby dosahovaly středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.  
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5 Závěr  
 

Diplomová práce se zabývala hodnocením nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  

na Úřadu práce v Karviné, konkrétně se zaměřila na společensky účelná pracovní místa 

zřízená uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a jejich 

úspěšnost v posledních třech letech.  

 

V první kapitole byla využita metoda deskripce, kde byly vysvětleny základní pojmy 

spojené s trhem práce, nabídkou, poptávkou po práci, nezaměstnaností, politikou 

zaměstnanosti, činnostmi ÚP a historickým nástinem trhu práce po roce 1989, po vstupu  

do EU a důsledky pro ČR. Postupně jsme se „prokousali“ až do současné doby a zjistili jsme, 

jakými kroky jsme museli postupovat, abychom docílili současné situace. Autorka čerpala 

z dostupné literatury od významných autorů, kteří se zabývají touto problematikou, jako jsou 

Sirovátka Tomáš, Mareš Petr, Holman Robert, Winkler Jiří a další.  

 

V následující kapitole jsme si identifikovali právní úpravu zaměstnanosti v ČR.  

Poté jsme specifikovali a vymezili využívané nástroje aktivní a pasivní politiky 

zaměstnanosti. K dosažení cílů práce byla využita metoda analýzy a syntézy, kdy probíhalo 

nejdříve primární šetření, a to prostřednictvím sběru dat na Úřadu práce v Karviné  

o jednotlivých respondentech. Primární informace zjištěné byly doplněny sekundárními  

ze současných údajů z Ministerstva práce a sociálních věcí, tiskových zpráv, ze statistického 

úřadu a Úřadu práce. Poté proběhlo samotné zpracování údajů, kdy byla studovaná data 

aplikována do přehledných grafů pro jednodušší orientaci.  Můžeme podotknout, že celkový 

obsah práce koresponduje se stanoveným cílem.  

 

Cílem práce bylo zhodnotit efektivnost nástroje SVČ, který přispívá k rozvoji 

zaměstnanosti, konkrétně v okrese Karviná. Z celkového výzkumu nám vyplývá, že aktivní 

politika zaměstnanosti v naší zemi opravdu funguje a hlavně pracovníci ÚP se o to opravdu 

snaží, i přes personální snižování a přechodu na nové IT systémy, které způsobily nemalé 

potíže, i z hlediska snížení dostupnosti údajů, dat a statistik. Ve sledovaném období v letech 

2011-2013 můžeme konstatovat, že nástroj SVČ byl efektivní. Zjistili jsme, že nejčastěji  

se snaží podnikat právě ženy, převážně ve věku 30-39 let, kdy ještě neztratily naději  

na úspěšný život a zkoušejí využít různé možnosti a nabídky od ÚP. Většinou se jedná  

o osoby, které chtějí aktivně pracovat a dosáhly středoškolského vzdělání s maturitou  
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nebo vyučení v oboru. Po roce, což je minimální povinná lhůta trvání podnikání, zjistí,  

zda ve zvolené činnosti budou pokračovat či nikoliv. Dále jsme zjišťovali návratnost 

uchazečů do evidence ÚP, a to do tří měsíců po povinné lhůtě jednoho roku. Do této doby  

se vrátilo zpět pouhých 5 uchazečů, a to v roce 2012. Celkem v letech 2011-2013 zahájilo 

SVČ 128 osob, což je určitě velice pozitivní. Dá se usuzovat, že vynaložený příspěvek pro ně 

měl smysl, ať už z hlediska získání pracovní morálky, zvyků, navázání nových kontaktů  

a vazeb. Tyto příspěvky by mohly být čerpány ve větším množství, jelikož finanční 

prostředky jsou pro tyto činnosti vymezeny z Národního fondu a ne vždy jsou vyčerpány. 

Bohužel, situace je taková, že již snad neexistuje činnost, která by na trhu práce neměla 

konkurenci, tudíž se není čemu divit, že jsou uchazeči o zaměstnání skeptičtí při rozhodování 

o využití právě tohoto příspěvku. 

 

V rozhodování o aplikování nástroje APZ vždy ÚP přistupuje individuálně,  

dle charakteristik uchazečů tak, aby jim byl vhodně vybrán. V této souvislosti je vždy potřeba 

zajistit dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků. Ať už se jedná o příspěvek  

na SVČ, rekvalifikaci či jiný nástroj APZ, vždy danému uchazeči pomůže minimálně 

v získání kvalifikace nebo pracovních návyků. Je však potřeba zajišťovat návratnost  

a úspěšnost jednotlivých nástrojů po jejich absolvování tak, aby finanční prostředky nebyly 

vynaloženy jednorázově, ale aby po uskutečnění kurzu či jiného nástroje opravdu nastoupili 

do nového zaměstnání. Jako velmi pozitivní můžeme usoudit příběh uchazeče, který  

po získání a využití příspěvku na SVČ vytvořil dalších 50 pracovních míst pro další uchazeče 

evidované na ÚP, což je určitá cesta, jakou se dají nástroje APZ využívat.  

 

Na závěr bych ráda shrnula, že programy APZ přispívají ke snížení mnoha negativních 

dopadů nezaměstnanosti a ke zlepšení celkové kvality života nezaměstnaných. Tyto účinky 

jsou významné především tam, kde je nezaměstnanost spojena s vyšším rizikem sociálního 

vyloučení, což je právě sledovaná oblast Karvinsko.  
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Seznam zkratek 

 

APZ   aktivní politika zaměstnanosti 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

EU   Evropská unie 

FO   fyzická osoba 

HDP   hrubý domácí produkt 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

PO   právnická osoba 

PZ   politika zaměstnanosti 

SÚPM  společensky účelné pracovní místo 

SVČ   samostatné výdělečné činnosti 

ÚP   Úřad práce 

ÚSO   úplné střední odborné 

VPP   veřejně prospěšné práce 

ZoZ   Zákon o zaměstnanosti 
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