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Příloha č. 1: Výchozí tabulka pro hodnocení rok 2011 

 

POHLAVÍ VĚK VZDĚLÁNÍ 

PŘEDMĚT 

PODNIKÁNÍ 

MÍSTO VÝKONU 

PRÁCE 

Muž 30 let vyučen truhlářství a podlahářství Karviná 

Muž 34 let úso s maturitou 
prodejna potravin a 

sudového vína 
Karviná 

Muž 31 let   
přestěhoval se, vymazán 

z evidence UP Karviná  

provoz internetové 

kavárny 
Bohuslávky 

Muž 57 let vyučen 
poskytování technických 
služeb – přípravné práce 

Havířov 

Žena 31 let   VŠ vedení účetnictví Havířov 

Muž 39 let VŠ 
Servis a údržba výpočetní 

techniky 
Petřvald u Karviné 

Žena 28 let VŠ 
Prodej profesionální 

dekorativní kosmetiky na 
internetu 

Orlová 

Žena 47 let základní škola pojistná prodejna potravin  Dětmarovice 

Žena 45 let gymnázium copy centrum Český Těšín 

Žena 37 let úso  s maturitou 
zprostředkování obchodu a 

služeb – spediční služba 
Český Těšín 

Muž 49 let vyučen tetování Orlová 

Muž 56 let ÚSO s maturitou výuka AJ a hudby  Karviná 

Muž 49 let vyučen zámečnictví, nástrojařství  Havířov 

Žena 20 let ÚSO s maturitou 
masérské, rekondiční a 

regenerační služby 
Ostrava 

Muž 29 let VŠ 
projektová činnost ve 

výstavbě 
Český Těšín 

Žena 55 let vyučen 
šití sportovních oděvů a 

oprava 
Orlová 

Žena 54 let VŠ 
provozování kulturních 
zařízení – maňáskové 

divadlo 
Havířov 

Žena 39 let Bakalářské 
pořádání kurzů pro děti, 

pro batolata 
Havířov 

Muž 28 let ÚSO s maturitou finanční poradenství  Orlová 

Žena 40 let Bakalářské 
masérské, rekondiční a 

regenerační služby 
Ostrava 

Muž 32 let vyučen zednictví Havířov 

Muž 24 let ÚSO s maturitou pokrývačství, tesařství  Petřvald    

Muž 43 let vyučen grafické služby Vendryně 
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POHLAVÍ VĚK VZDĚLÁNÍ 
PŘEDMĚT 

PODNIKÁNÍ 

MÍSTO VÝKONU  

PRÁCE 

Žena 35 let Dis. 

poskytování softwaru, 

zpracování IT, webové 
portály 

 Bohumín 

Muž 25 let ÚSo s maturitou 
poskytování služeb při 

zemědělství, myslivectví  
Dolní Lutyně 

Muž 33 let vyučen 
vodoinstalatérství, 

topenářství 
Český Těšín 

Muž 29 let ÚSO s maturitou 
výroba potravinářských a 
škrobárenských výrobků  

Havířov 

Žena 31 let   nižší střední odborné salón pro psy  Orlová 

Muž 46 let vyučen podlahářství, truhlářství Havířov 

Muž 25 let vyučen pokrývačství, tesařství  Český Těšín 

Žena 53 let ÚSO s maturitou pedikúra Český Těšín 

Muž 37 let vyučen fotografické služby Karviná 

Žena 41 let základní škola kosmetické služby Karviná 

Muž 38 let vyučen 
přípravné a dokončovací 

stavební práce 
Orlová 

Muž 53 let ÚSO s maturitou 
investosko-inženýrská 
činnost v pozemním 

stavitelství 

Karviná 

Žena 47 let základní škola masérské služby Český Těšín 

Žena 31 let   ÚSO s maturitou zahradnictví Havířov 

Muž 20 let ÚSO s maturitou rozvoz pizzy Český Těšín 

Muž 31 let   vyučen truhlářství a podlahářství Karviná 

Žena 30 let ÚSO s maturitou hostinská činnost Český Těšín 

Žena 36 let vyučen second hand Karviná 

Žena 33 let vyučen 
masérské a rekondiční 

služby 
Karviná 

Muž 33 let vyšší odborné  
vodoinstalatérství, 

topenářství 
Havířov 

Muž 32 let základní škola 
přípravné a dokončovací 

stavební práce 
Karviná 

Žena 37 let nižší střední odborné holičství, kadeřnictví Karviná 

Žena 36 let ÚSO s maturitou 
spediční a logistická 
činnost pro dopravce 

Český Těšín 

Muž 37 let vyučen vodoinstalatérství Český Těšín 

Žena 29 let vyučen holičství, kadeřnictví Havířov 

Muž 20 let ÚSO s maturitou 
grafické zpracování 
webových stránek 

Český Těšín 

Žena 39 let ÚSO s maturitou manikúra, pedikúra Havířov 

Muž 45 let základní škola ruční myčka Český Těšín 

Žena 51 let doktorské RNDr.  
poradentská činnost v 

oblasti životního prostředí 
Havířov 

Muž 37 let Bakalářské 
tvorba webových stránek, 

webová grafika 
Bohumín 

Muž 29 let vyučen zámečnictví Havířov 
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POHLAVÍ VĚK VZDĚLÁNÍ 
PŘEDMĚT 

PODNIKÁNÍ 

MÍSTO VÝKONU 

PRÁCE 

Muž 42 let vyučen opravy silničních vozidel Orlová 

Muž 39 let ÚSO s maturitou zednictví Bohumín 

Muž 20 let vyučen opravy silničních vozidel Orlová 

Muž 37 let ÚSO s maturitou 

poskytování technických 

služeb, montáž potrubní 
pošty 

Karviná 

Muž 36 let ÚSO s maturitou údržba a realizace zahrad Český Těšín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Výchozí tabulka pro hodnocení rok 2012 

 

POHLAVÍ VĚK VZDĚLÁNÍ 

NÁVRATNOST 

DO 

EVIDENCE ÚP PŘEDMĚT ČINNOSTI 

MÍSTO VÝKONU 

PRÁCE 

Žena 34 let ÚSO s maturitou   
poskytování služeb v oblasti 

grafiky a fotografování Český Těšín 

Muž 36 let ÚSO s maturitou   truhlářství, podlahářství Petrovice u Karviné 

Muž 44 let ÚSO s maturitou   pokrývačství, tesařství Karviná 

Žena 42 let Úso  s maturitou   
masérské, regenerační a 

rekondiční služby Karviná 

Muž 27 let Úso  s maturitou   

montáž, opravy, revize, 

zkoušky elektr. zařízení Karviná 

Muž 42 let vyučen   truhlářství, podlahářství Petrovice u Karviné 

Muž 51 let gymnázium   
technicko-organizační činnost 

v oblasti požární ochrany Havířov 

Žena 27 let 

nižší střední 

odborné   

výroba a provozování 

rychlého občerstvení  Stonava 

Muž 30 let ÚSO s maturitou   
mimoškolní výchova a 

lektorská činnost Havířov 

Žena 35 let  vyučen   
masérské a regenerační 

služby Karviná 

Muž 39 let ÚSO s maturitou   
výroba a instalace 

elektrických strojů a přístrojů Doubrava 

Žena 30 let ÚSO s maturitou 

je zpět v 
evidenci,od 

7.2.2014 second hand Havířov 

Žena 32 let ÚSO s maturitou   vinotéka Rychvald 

Žena 36 let ÚSO s maturitou   
dámské zakázkové 

krejčovství  Rychvald 

Muž 60 let vysokoškolské   nákup a prodej fero slitiny Petřvald 

Žena 36 let Úso s maturitou 

je zpět v 
evidenci,od 

7.1.2014 inženýring a kolaudační práce Havířov 

Žena 46 let gymnázium   výroba textilií Libertoulice 

Žena 43 let ÚSO s maturitou   pedikúra, manikúra Karviná 

Muž 26 let základní    výroba,obchod,služby Dolní Lutyně 

Žena 47 let gymnázium   

zajištění výroby a prodej 
zábavného cvičebního 

programu pro děti Karviná 

Žena 34 let ÚSO s maturitou   

provozování svatebního 

salónu Rychvald 

Žena 49 let Úso  s maturitou   kosmetické služby Bohumín 

Žena 47 let Úso  s maturitou   

kulturně-vzdělávací a 
zábavné vzdělávání - 

maňáskové divadlo Bohumín 

Žena 36 let gymnázium   
provozování svatebního 

salónu Orlová 

Žena 38 let ÚSO s maturitou   
mimoškolní výchova a 

vzdělávání Bohumín 
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POHLAVÍ VĚK VZDĚLÁNÍ 

NÁVRATNOST 

DO 

EVIDENCE ÚP PŘEDMĚT ČINNOSTI 

MÍSTO VÝKONU 

PRÁCE 

Muž 29 let vyučen   zámečnictví, nástrojářství Petrovice u Karviné 

Muž 30 let vysokoškolské   vybavení restaurací, hotelů Petrovice u Karviné 

Žena 30 let vyučen 

je zpět v 
evidenci od 
19.12.2013 pedikúra, manikúra Orlová 

Žena 36 let ÚSO s maturitou 

je zpět v 
evidenci od 
20.11.2013 

poskytování služeb pro 
zemědělství Dolní Lutyně 

Muž 31 let ÚSO s maturitou 

je zpět v 

evidenci od 
5.12.2013 

realitní činnost - správa a 
údržba nemovitostí Havířov 

Žena 53 let vyučen   
údržba motorových vozidel a 

jejich příslušenství  Těrlicko 

Žena 25 let Bakalářské   fotografické služby Havířov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Výchozí tabulka pro hodnocení rok 2013 

 

POHLAVÍ VĚK VZDĚLÁNÍ 

PŘEDMĚT 

PODNIKÁNÍ 

MÍSTO VÝKONU 

PRÁCE 

žena 40 let vyučena pedikúra, manikúra Bohumín 

muž 36 let 

ÚSO s 

maturitou prodej tureckého zboží Ostrava 

muž 27 let 
ÚSO s 

maturitou 
přípravné a dokončovací 

práce Český Těšín 

muž 42 let vyučen zámečnictví, nástrojářství Havířov 

žena 42 let vysokoškolské 

masérské, rekondiční a 

regenerační služby Ostrava 

muž 51 let vysokoškolské 
internet.prodej hudebních 

nástrojů Karviná 

muž 33 let vysokoškolské pekařství, cukrářství Dětmarovice 

žena 40 let 
ÚSO s 

maturitou hostinská činnost Orlová 

žena 47 let vyučena 
maloobchodní prodej 

potravin Orlová 

žena 57 let vyučena provoz second handu Český Těšín 

muž 57 let 
ÚSO s 

maturitou hostinská činnost Havířov 

muž 52 let vyučen 

montáž a opravy 
chladících zařízení a 
tepelných čerpadel Havířov 

žena 52 let vyučena výroba oděvů a textilií Havířov 

muž 41 let vyučen opravy silničních vozidel Karviná 

muž 35 let s maturitou 
provádění a odstraňování 

staveb Český Těšín 

muž 46 let vyučena 
přípravné a dokončovací 

práce Stonava 

žena  45 let 
ÚSO s 

maturitou zemědělská činnost Český Těšín 

žena 38 let 
ÚSO s 

maturitou holičství,kadeřnictví Bohumín 

muž 54 let vysokoškolské kominictví Bohumín 

muž 57 let 
ÚSO s 

maturitou fotografické služby Havířov 

žena 28 let gymnázium 
masérské, rekondiční a 

regenerační služby Karviná 

žena 27 let 

ÚSO s 

maturitou 

poskytování služeb pro 

motorová vozidla Albrechtice 

žena 30 let 
ÚSO s 

maturitou 
technické a designové 

řešení staveb Orlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Výchozí tabulka pro hodnocení rok 2013 

 

POHLAVÍ VĚK VZDĚLÁNÍ 

PŘEDMĚT ČINNOSTI 

PODNIKÁNÍ 

MÍSTO VÝKONU 

PRÁCE 

žena 42 let gymnázium 
průkazy energetické 

náročnosti budov Havířov 

žena 26 let 
ÚSO s 

maturitou pedikúra, manikúra Orlová 

žena 50 let vyučena 
poskytování úklidových 

služeb firmám Ostrava 

žena 39 let 
ÚSO s 

maturitou 
údržba motorových 

vozidel Havířov 

žena 37 let 
ÚSO s 

maturitou 
masérské, rekondiční a 

regenerační služby Havířov 

žena 22 let 
ÚSO s 

maturitou kosmetické služby Český Těšín 

žena 28 let 
ÚSO s 

maturitou 
internet.prodej oblečení 

pro děti Bohumín 

žena 38 let 
ÚSO s 

maturitou 
výroba terapeutických 

produktů Český Těšín 

muž 34 let 
ÚSO s 

maturitou opravy silničních vozidel Havířov 

žena 57 let základní  rychloobčerstvení Orlová 

žena 43 let vysokoškolské 

tvorba a prodej HRM 

projektů pro podnikatele Havířov 

muž 33 let vyučen 
údržba motorových 

vozidel Havířov 

žena 35 let 
ÚSO s 

maturitou pedikúra, manikúra Havířov 

žena 36 let vysokoškolské 
laktační poradenství pro 

maminky a děti Český Těšín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


