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1 Úvod 

V rámci diplomové práce se budu zabývat aktivní politikou zaměstnanosti se 

zaměřením na rekvalifikace, zvláštní pozornost bude věnována rekvalifikacím v Odrách, 

respektive rekvalifikacím občanů, kteří spadají pod Úřad práce ČR, Krajskou pobočku v 

Ostravě – kontaktní pracoviště Odry. Odry jsou mým domovem už přes dvě desetiletí, takže je 

to z osobního hlediska oblast pro mě zajímavá. Téma diplomové práce – rekvalifikace, 

kterých se bude týkat praktická část celé práce – jsem si zvolila s ohledem na aktuální 

ekonomickou situaci.  

Míra registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji patří k nejvyšším. 

Poslední dvě desetiletí si náš kraj v podstatě pravidelně udržuje druhou příčku v nejvyšší míře 

nezaměstnanosti, hůře na tom bývá jen kraj Ústecký. A na lepší časy se neblýská, 

Moravskoslezsko je dlouhodobě problematickým regionem s mírou nezaměstnanosti 

podstatně vyšší než je celorepublikový průměr.  

Ani aktivní politika zaměstnanosti nezmění aktuální ekonomickou situaci, kdy je kvůli 

recesi poptávka po pracovní síle menší než její nabídka. Efektivnější a komplexnější 

vzdělávací a rekvalifikační systém spolu s větší podporou mobility pracovníků by mohl být 

určitým východiskem a krokem kupředu. Ne vždy je problém jen v nedostatku pracovních 

míst, roli často hraje taky neodpovídající kvalifikace nezaměstnaných.  

V diplomové práci se tedy zaměřím na efektivnost rekvalifikací v aktuálním stavu, kdy 

mi jako vzorek uchazečů a zájemců o zaměstnání poslouží všechny osoby v evidenci 

kontaktního pracoviště Odry rekvalifikované v roce 2012. Pokusím se analyzovat, jakou 

měrou rekvalifikace přispívají k umisťování zaměstnanců zpátky do pracovního procesu a zda 

se nejedná jen o další cestu, kterou protékají veřejné prostředky bez valných výsledků.   

Problematika politiky zaměstnanosti je zajímavá nejen z právní stránky, ve které 

zmíním i snadno zneužitelnou podporu při rekvalifikaci, ale také z hlediska celého 

rekvalifikačního procesu – od zajištění rekvalifikačního kurzu až po jeho úspěšnost a 

využitelnost nově nabytých znalostí v praxi. 

Cílem práce je najít rozdíl mezi efektivností tzv. klasické rekvalifikace a tzv. zvolené 

rekvalifikace, analyzovat uchazeče a zájemce o zaměstnání z různých hledisek a zhodnotit 

efektivnost a úspěšnost rekvalifikací kontaktního pracoviště Odry v roce 2012.  

Mezi metody v práci využité bude patřit zejména deskripce, analýza a komparace. 

Přípravné práce budou spočívat ve shromažďování a třídění dat poskytnutých kontaktním 

pracovištěm ÚP v Odrách, na kterých bude založena celá praktická část práce. Při jejich 
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zpracovávání data popíšu, analyzuju, srovnám a následně interpretuju výsledky dosažené 

logickou úvahou. Teoretická část se bude opírat o odbornou literaturu, ze které budu vycházet 

jako z primárního zdroje informací, který budu doplňovat o aktuální informace například z 

oficiálních webových stránek ministerstev nebo Úřadu práce ČR. 

Krom úvodní a závěrečné části bude mít diplomová práce tři hlavní kapitoly. První z 

nich, nazvaná jako Právní úprava aktivní politiky zaměstnanosti, se bude nejprve aktivní 

politice zaměstnanosti věnovat z širšího kontextu, budou v ní zmíněny základní cíle a 

předpisy aktivní politiky zaměstnanosti, klíčové pojmy vztahující se k této oblasti, dále budou 

v kapitole rozebrány jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. V kapitole následující, 

která bude praktického rázu a ponese název Analýza rekvalifikací na kontaktním pracovišti 

krajské pobočky ÚP ČR Ostrava v Odrách, se budu věnovat konkrétně rekvalifikacím 

probíhajícím na kontaktní pobočce ÚP Odry a jejich analýzou. Kapitolu Zhodnocení snad ani 

není nutné blíže popisovat, ta bude obsahovat zhodnocení analýzy. 
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2 Právní úprava aktivní politiky zaměstnanosti 

Tato kapitola, nazvaná jako právní úprava aktivní politiky zaměstnanosti, poskytne 

nejprve širší náhled do problematiky politiky zaměstnanosti obecně. Od významu, cílů 

a nástrojů politiky zaměstnanosti bude následovat přechod konkrétně k aktivní politice 

zaměstnanosti, kde bude kladen důraz na rekvalifikace a jejich právní úpravu.  

2.1 Politika zaměstnanosti ve vztahu k jiným politikám  

Dle Haláskové (2008, s. 6–22) politiku zaměstnanosti musíme vnímat nejen jako 

postup směřující k vytvoření rovnováhy na trhu práce a omezení nezaměstnanosti, ale také ve 

vztahu k ostatním oblastem, se kterými souvisí a které ovlivňuje. Zaměstnanost, respektive 

nezaměstnanost patří k významným makroekonomickým ukazatelům. Na významu nabývá 

zejména kvůli sociálnímu, hospodářskému i politickému kontextu. Obecně platí, že 

zaměstnaní lidé jsou spokojení s vládou, netrpí finančním nedostatkem a nestávají se sociálně 

problémovými, zároveň přispívají do státního rozpočtu.  

Mezi veřejné cíle, o jejichž dosažení usiluje veřejná politika souborem různých 

postupů, metod, opatření apod., mimo jiné patří redukce a odstranění sociálních 

a ekonomických důsledků nezaměstnanosti, o což se stát snaží dosáhnout pomocí politiky 

zaměstnanosti (Halásková, 2008, s. 12).  

Využívá přitom také nástrojů hospodářské politiky, kdy stát (resp. vláda) ovlivňuje 

ekonomický a sociální vývoj tak, aby dosáhla svého cíle, tedy již zmíněné podpory 

zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti. Z makroekonomického hlediska se jedná zejména 

o podporu ekonomického růstu a tvorbu pracovních příležitostí, z mikroekonomického 

hlediska se politika trhu práce snaží přímo ovlivnit nabídku a poptávku na pracovním trhu 

(Halásková, 2008, s. 15). 

Vztah mezi sociální politikou a politikou zaměstnanosti je dán zejména tím, že 

sociální politika, jako součást hospodářské politiky, se snaží odstranit sociální tvrdosti a nalézt 

optimální sociální podmínky pro život občanů. Jedná se jak o oblast zaměstnanosti 

a mzdového vývoje, tak i dalších opatření sociálního zabezpečení. Pokud občan ztratí práci 

nebo je trvale či přechodně neschopný pracovat, stát se snaží vytvářením podmínek a jiných 

opatření zabezpečit, aby si osoba bez příjmů mohla sama nebo ve spolupráci se státem zajistit 

sociální bezpečí. Osobám například zdravotně postiženým, které nemohou pracovat 

a zabezpečit si své živobytí svépomocí, stát jakožto humanistický orgán poskytuje určité 

garance (Halásková, 2008, s. 16).  
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Halásková (2008, s. 19) vztah mezi politikou zaměstnanosti a hospodářskou a sociální 

politikou popisuje následovně: „Cílem hospodářské politiky je dlouhodobě dosahovat 

ekonomický růst a konkurenceschopnost. Cílem politiky zaměstnanosti a sociální politiky je 

dosažení vysoké míry zaměstnanosti a přeměřené kvality života k vytvoření stabilní a soudržné 

společnosti.“ 

Krom regionální politiky, do které lze zahrnout finanční podporu z Evropského 

sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje, která směřuje ke snižování 

nezaměstnanosti, podpory zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst, je významný 

také vztah mezi politikou zaměstnanosti a vzdělávací politikou.  

Vzdělání je základním předpokladem k rozvoji jedince. Často se na trhu práce stává, 

že je v určitém oboru vysoká poptávka po zaměstnancích (obvykle se jedná o technické 

obory), ale nezaměstnaní lidé nemají na tato pracovní místa potřebnou kvalifikaci. To se 

alespoň částečně snaží řešit různé rekvalifikační kurzy, které mají za úkol zvýšit či rozšířit 

kvalifikaci jedince, aby byl schopný vykonávat práci, kterou zaměstnavatelé poptávají. 

V dnešní době se klade důraz na celoživotní vzdělávání. V průběhu života je nutné obnovovat 

si a osvojovat si stále nové znalosti. Aby bylo možné kvalifikačně růst a přizpůsobovat se 

změnám na trhu práce, je potřeba pružně vytvářet otevřené systémy vzdělávání a přípravy na 

povolání. Pracovní zaměření měníme i několikrát během našeho života (Halásková, 2008, 

s. 19–20).  

Kotýnková (2006, s. 35) navrhuje několik opatření z hlediska rozvoje lidských zdrojů: 

- zkvalitnění vzdělání a vytvoření systému celoživotního vzdělání,  

- pružná odpověď systému vzdělání a přípravy na budoucí povolání na požadavky trhu 

práce,  

- větší důraz kladený na aktivní politiku zaměstnanosti, které by měla být věnována 

větší část finančních prostředků, aby bylo možné poskytnout nezaměstnaným rychlý 

a bezproblémový návrat do pracovního procesu,  

- větší pozornost věnována mládeži bez kvalifikace.  

2.2 Právní předpisy upravující politiku zaměstnanosti 

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti účinný od 1. února 1991 a zákon České národní 

rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku 

zaměstnanosti nahradil zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o 

zaměstnanosti“), který nabyl účinnosti 1. října 2004. Je to stěžejní předpis upravující politiku 
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zaměstnanosti České republiky.   

Hlavními právními předpisy vztahujícími se k politice zaměstnanosti jsou: 

- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který upravuje zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti, 

- zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a změně souvisejících zákonů 

(dále jen „zákon o Úřadu práce“) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se řídí správní řízení v působnosti Úřadu práce ČR,  

- zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém vymezují kompetence 

Ministerstva práce a sociálních věcí (konkrétně v § 9),  

- vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., která je prováděcím předpisem zákona 

o zaměstnanosti,  

- vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o 

zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců (dále jen „vyhláška o rekvalifikaci“),  

- nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření pracovních míst a 

hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek 

(Integrovaný portál MPSV, 2012a).   

2.3 Cíle politiky zaměstnanosti 

Česká republika se po vstupu do Evropské unie stala součástí celku, který dbá na 

nadnárodní zájmy a kterému se musí členské státy přizpůsobit. Svoboda volného pohybu osob 

umožňuje všem občanům Evropské unie pracovat na území kteréhokoli členského státu bez 

jakékoli diskriminace a Evropská unie má také své cíle a strategii zaměstnanosti (Strategie 

Evropa 2020), kterou Česká republika musí akceptovat.  

Evropská unie má v rámci politiky zaměstnanosti za cíl:  

- zvýšit zaměstnanost (motivace občanů hledat si zaměstnání, cestovat nebo se 

přestěhovat za zaměstnáním, příprava k zaměstnání),  

- podpořit malé a střední podnikání a s tím spjatou tvorbu nových pracovních míst,  

- zvýšit schopnost podniků a ochotu zaměstnanců přizpůsobovat se změnám,  

- podporovat rovné příležitosti pro všechny osoby bez diskriminace a znevýhodňování 

nebo vylučování určitých ohrožených skupin ze společnosti (Halásková, 2008, s. 23–

25). 

Zákon o zaměstnanosti (2004, § 1) stanovuje hlavní cíl státní politiky zaměstnanosti, 
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kterým je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. „Jedním ze 

základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosažení plné, produktivní a svobodně 

zvolené zaměstnanosti. Právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, 

náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství v politických stranách nebo příslušnost k 

politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk 

je jedním ze základních práv občana“ (Integrovaný portál MPSV, 2012a). Za diskriminaci se 

ovšem nepovažují případy uvedené v zákoně o zaměstnanosti nebo jiném právním předpise, 

který chrání mladistvé, těhotné ženy nebo jiné skupiny osob.  

Právo na zaměstnání bez přímé i nepřímé diskriminace dle zákona o zaměstnanosti 

zahrnuje právo fyzické osoby, která může a chce pracovat a o práci se uchází:  

- na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, 

- na zprostředkování zaměstnání, 

- a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, 

například využít rekvalifikačních kurzů (Zákon o zaměstnanosti, 2004, § 10). 

Halásková (2008, s. 13) obecně hlavní cíle státní politiky zaměstnanosti shrnuje jako 

snahu: 

- zajistit občanům právo na zaměstnání zakotvené už v Ústavě ČR,  

- udržet dlouhodobou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle, 

podporovat vznik nových pracovních míst, 

- efektivně využívat zdroje pracovní síly,  

- zvyšovat kvalifikaci občanů, potažmo zaměstnanců, rozšířit nabídku rekvalifikačních 

kurzů, aby kvalifikace pracovníků odpovídala požadavkům trhu práce, 

- snižovat dlouhodobou nezaměstnanost problémových skupin a motivovat k práci. 

2.4 Správa státní politiky zaměstnanosti 

Státní správu v oblasti politiky zaměstnanosti vykonávají Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce. O programech aktivní politiky zaměstnanosti 

s celostátní působností rozhoduje ministerstvo, které zároveň ovlivňuje vytváření těchto 

programů. Ministerstvo řídí úřady práce, ty jako orgány státní správy realizují politiku 

zaměstnanosti a zajišťují služby zaměstnanosti na daném území.  

2.4.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Povinnosti ministerstva práce a sociálních věcí jsou dané v zákoně o zaměstnanosti, 

konkrétně se jimi zabývá šestý paragraf. Obecně ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní 
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správy a dbá na dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. 

Z konkrétních činností se jedná například o: 

- správu a poskytování prostředků na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti, 

zajištění národního financování opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských 

zdrojů, koordinace činností v systému Evropských služeb zaměstnanosti,  

- zpracovávání celostátních konceptů a programů státní politiky zaměstnanosti, 

ovlivňování politiky zaměstnanosti, vyjadřování se k návrhům a řešení problémů na 

trhu práce,  

- sledování, prognózování a vyhodnocování situace na trhu práce, přijímání opatření 

směřujících k rovnováze na trhu práce,  

- řízení úřadů práce,  

- zajišťování mezinárodní spolupráci zahrnující spolupráci v rámci Evropské unie,  

- zřizování státních rekvalifikačních středisek a pracovně rehabilitačních středisek pro 

zdravotně postižené osoby,  

- vedení centrální evidence zájemců a uchazečů o zaměstnání, zdravotně postižených 

osob, cizinců a vedení evidence povolení k výkonu sportovní, umělecké a další 

činnosti vymezené v zákoně,  

- udělování a odebírání povolení ke zprostředkování zaměstnání, vedení evidence 

agentur práce,  

- zveřejňování prostředků, které jsou čerpány ze státního rozpočtu na nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti a další (Leiblová, 2009, s. 15–16). 

2.4.2 Úřady práce 

Úřad práce České republiky byl 1. dubna 2011 založen zákonem o Úřadu práce a má 

celostátní působnost. Podřízen je Ministerstvu práce a sociálních věcí. Úřad práce ČR může 

rozhodovat ve správním řízení prvního stupně, odvolání pak směřují k ministerstvu. „Úřad 

práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. 

Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště“ (Úřad práce České republiky, 2014).  

Každý organizační stupeň má svého ředitele či vedoucího. U Úřadu práce ČR se jedná 

o generálního ředitele, v čele krajských poboček stojí ředitel, kontaktní pracoviště řídí 

obvykle vedoucí. Jmenování a odvolání ředitele Úřadu práce se řídí zvláštním právním 

předpisem.  

Už několik let máme 77 okresních úřadů práce, vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona 

o zaměstnanosti, několik stovek poboček (ty většinou pouze zprostředkovávají zaměstnání a 
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neplní jiné funkce úřadu práce) a desítek detašovaných pracovišť. Pověřené úřady práce 

koordinují činnost mezi úřady práce – příloha č. 2 zákona o zaměstnanosti vyjmenovává 14 

krajských „pověřených“ úřadů práce spolu s okresy, které spravují. Správní obvody úřadů 

práce jsou stejné jako územní obvody okresů.  

Příslušnost k úřadům práce se u uchazečů o zaměstnání až na výjimky řídí trvalým 

bydlištěm, u zaměstnavatelů a cizinců záleží na místu výkonu práce.  

O příspěvcích na aktivní politiku zaměstnanosti spolurozhodují také poradní sbory, 

které zřizují úřady práce. Ty také například rozhodují o příspěvcích zaměstnavatelům 

zaměstnávajícím více jak 50 % zdravotně postižených zaměstnanců (Leiblová, 2009, s. 16–

17). 

Mezi základní úkoly generálního ředitelství spadá: 

- řízení, kontrola a vzájemná koordinace krajských poboček,  

- finanční řízení a správa nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,  

- řízení Evropské služby zaměstnanosti EURES, zastupování ČR ve Výboru EU a ve 

Světové asociaci veřejných služeb zaměstnanosti, 

- udělování a odebírání fyzickým nebo právnickým osobám povolení ke 

zprostředkování zaměstnání, posuzování jejich kvalifikace, 

- vedení evidence a kontrola činností agentur práce,  

- zajišťování investiční činnost a další (Úřad práce České republiky, 2014). 

Činnost krajských poboček spočívá zejména v realizaci státní politiky zaměstnanosti, 

spolupráci s kontaktními pracovišti a zprostředkovávání zaměstnání uchazečům a zájemcům 

o zaměstnání, poskytování poradenských a informačních služeb a zajišťování rekvalifikaci 

a rehabilitací. Dále krajské pobočky rozdělují finanční prostředky, které jsou vyhrazené na 

aktivní politiku zaměstnanosti (Úřad práce České republiky, 2014).  

Kontaktní pracoviště jsou dle zákona organizačními útvary krajských poboček, 

a můžou být detašovaná, dislokovaná nebo i výjezdní. Povinnosti kontaktních pracovišť 

spočívají hlavně ve zprostředkování zaměstnání a evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání, 

evidenci volných pracovních míst a zjišťování zájmu uchazečů o rekvalifikaci, následně 

s nimi rekvalifikace sjednávají.  Kontaktní pracoviště se také podílejí na realizování nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti, vybírají uchazeče v rámci realizování nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti a spolupracují s krajskou pobočkou na sociálním a profesním poradenství. 

Z oblasti podpory v nezaměstnanosti kontaktní pracoviště rozhoduje ve správním řízení 

o přiznání a výši podpory při rekvalifikaci (Úřad práce České republiky, 2014).  
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2.4.3 Zprostředkování zaměstnání 

Ze zákona smí zprostředkovávat zaměstnání úřady práce a agentury práce s povolením 

ke zprostředkování práce za úplatu, které uděluje ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Finanční zátěž leží na straně zaměstnavatele, respektive osoby, která práci poptává, pro 

fyzickou osobu, která se o práci uchází, musí být zprostředkování bezplatné. Úřady práce 

zprostředkovávají zaměstnání bezplatně jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele, a to na 

celém území České republiky. Mohou také zprostředkovávat zaměstnání z území České 

republiky do zahraničí i ze zahraničí do České republiky. Aby mohli uchazeči nebo zájemci 

o zaměstnání zprostředkovat práci v zahraničí, potřebují ovšem jeho souhlas.  

Úřady práce nezprostředkovávají zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu 

práce pro zaměstnavatele, jako to dělají agentury práce, mohou ale zprostředkovávat 

krátkodobá zaměstnání, což je v souladu se zákonem (Leiblová, 2009, s. 25). 

Zprostředkování zaměstnání v zahraničí probíhá přes síť Evropské služby 

zaměstnanosti, tzv. EURES (European Employment Services). EURES slouží jak uchazečům 

o práci, kteří se chtějí přestěhovat do jiného státu za účelem práce či studia, tak i 

zaměstnavatelům, kteří mají zájem o pracovníky z jiných zemí (Eures, 2014).  

Dle zákona se zprostředkováním zaměstnání rozumí vyhledávání vhodného 

zaměstnání (podmínky, které musí zaměstnání splňovat, aby bylo vhodné, jsou definované 

v § 20 zákona o zaměstnanosti) pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a zároveň 

vyhledávání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele na základě jejich požadavků 

(Leiblová, 2009, s. 25–26).  

Fyzická osoba se může snažit zabezpečit si zaměstnání skrz úřad práce buď jako 

zájemce o zaměstnání, nebo jako uchazeč o zaměstnání. Veřejnost tyto dva pojmy je často 

zaměňuje, české právo je ale rozlišuje. Práva, povinnosti a statut uchazeče o zaměstnání 

a zájemce o zaměstnání nejsou totožná.  

2.4.3.1 Uchazeč o zaměstnání 
Fyzická osoba, která osobně požádá úřad práce o zprostředkování vhodného 

zaměstnání a splňuje podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání stanovené 

zákonem, se může stát uchazečem o zaměstnání. Tato fyzická osoba by měla mít bydliště ve 

správním obvodu daného úřadu práce.  

Existuje několik skupin fyzických osob, které do evidence uchazečů o zaměstnání 

zařazené být nemohou. Jedná se o: 

- osoby pracující v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti, dohody 
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o provedení práce nebo ve služebním poměru, výjimkou jsou tzv. nekolidující 

zaměstnání (tj. činnost na základě pracovního nebo služebního poměru nebo činnost 

na základě dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce, kdy měsíční odměna 

nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy),  

- osoby samostatně výdělečně činné,  

- společníky nebo jednatele společnosti s ručením omezeným,  

- komanditisty v komanditních společnostech,  

- ředitele obecně prospěšných společností, 

- vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby,  

- členy představenstva nebo správní rady nebo statutární ředitele akciové společnosti,  

- členy dozorčí rady obchodní společnosti (v případech vymezených v zákoně), 

- členy družstva (v případech vymezených v zákoně),  

- prezidenta republiky, soudce, členy vlády, poslance nebo senátory Parlamentu nebo 

poslance Evropského parlamentu,  

- členy zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud jsou odměňováni jako 

uvolnění členové zastupitelstva, 

- viceprezidenta nebo členy Nejvyššího kontrolního úřadu, 

- Veřejného ochránce práv nebo zástupce Veřejného ochránce práv,  

- členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členy Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů nebo členy Rady Českého telekomunikačního úřadu,  

- finančního arbitra nebo zástupce finančního arbitra, 

- nucené správce, správce, prokuristy nebo likvidátory podle zvláštního právního 

předpisu (v době, kdy tuto činnost vykonávají), 

- osoby pečující o dítě nebo osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (pokud je této osobě vyplácena 

odměna pěstouna), 

- osoby výdělečně činné v cizině, 

- fyzické osoby soustavně se připravující na budoucí povolání,  

- fyzické osoby pověřené obchodním vedením, které tuto činnost vykonávají za odměnu 

měsíčně vyšší než polovina minimální mzdy mimo pracovněprávní vztah (Integrovaný 

portál MPSV, 2014). 

Zákon pamatuje i na osoby dočasně neschopné práce, pobírající peněžitou pomoc 

v mateřství, invalidní osoby třetího stupně, osoby ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody 

nebo ochranného opatření a osoby, které neposkytnou úřadu práce identifikační údaje nebo 
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souhlas se zpracováním osobních údajů. Takové osoby se také nemohou stát uchazečem 

o zaměstnání.  

Uchazeč o zaměstnání má více práv, ale také povinností než zájemce o zaměstnání. 

Mezi práva patří právo na: 

- zprostředkování zaměstnání,  

- podporu v nezaměstnanosti,  

- zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání,  

- pracovní rehabilitaci, pokud se jedná o osobu zdravotně postiženou.  

2.4.3.2 Zájemce o zaměstnání 
Zájemcem o zaměstnání se může stát každá fyzická osoba (i ty fyzické osoby, které 

jsou vyjmenovány výše a nemůžou se stát uchazeči o zaměstnání), která chce, aby jí bylo 

zprostředkováno zaměstnání, a kvůli tomuto účelu požádá úřad práce o zařazení do evidence 

zájemců a zaměstnání. Nemusí přitom žádat úřad, v jehož správním obvodu má bydliště, ale 

může se obrátit na kterýkoli úřad práce v České republice.  

Úřad práce může zájemci o zaměstnání zprostředkovat vhodné zaměstnání nebo mu 

zajistit rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání na rozdíl od uchazeče o zaměstnání nemá nárok 

na podporu v nezaměstnanosti ani zvýšenou péči při zprostředkovávání zaměstnání či 

pracovní rehabilitaci (Integrovaný portál MPSV, 2014).  

2.5 Aktivní politika zaměstnanosti 

Politika zaměstnanosti není daná jen nabídkou pracovních míst, poptávkou po nich, 

cenou práce a strukturálními změnami českého pracovního trhu, ale zejména výši finančních 

prostředků, které stát na politiku zaměstnanosti uvolňuje. Čím vyšší je nezaměstnanost a tedy 

nutnost vyplácet prostředky v rámci pasivní politiky zaměstnanosti, tím méně finančních 

prostředků zůstává na aktivní složku politiky zaměstnanosti (Halásková, 2008, s. 9).  

Aktivní politika zaměstnanosti se financuje ze státního rozpočtu, hospodaření s těmito 

veřejnými prostředky pak podléhá zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

Prostředky je možné využít také k přispívání na programy nebo opatření regionálního či 

celostátního charakteru nebo projekty zahraničních osob, které přispívají ke zvýšení 

zaměstnanosti. Od roku 2009 je dám důraz na rekvalifikace a podporu vzdělávacích programů 

(např. pro zdravotně postižené osoby), do kterých je vléváno více prostředků než v minulosti. 

Organizační složky státu a státní organizace ovšem příspěvky na chráněné dílny, společensky 

účelná pracovní místa, na veřejně prospěšné práce, na zaměstnávání osob se zdravotním 
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postižením a rekvalifikace těchto osob nemohou získat (Leiblová, 2009, s. 100).  

Zákon o zaměstnanosti (2004, § 104) vyjmenovává nástroje, kterými se politika 

zaměstnanosti realizuje, jsou jimi „zejména: 

- rekvalifikace,  

- investiční pobídky, 

- veřejně prospěšné práce, 

- společensky účelná pracovní místa, 

- překlenovací příspěvek, 

- příspěvek na zapracování, 

- příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.“  

Jako součást opatření aktivní politiky zaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti (2004, 

§ 105) určuje „rovněž:  

- poradenství,  

- podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením1,  

-  sdílené zprostředkování zaměstnání,  

- cílené programy k řešení zaměstnanosti.“ 

Výše uvedené nástroje a opatření budou podrobně rozebrány v následujících 

podkapitolách.  

2.5.1 Rekvalifikace 

Pojem rekvalifikace definovaný zákonem o zaměstnanosti zahrnuje získávání 

kvalifikace nové nebo rozšíření, zvýšení, prohloubení či udržení kvalifikace stávající. 
                                                 
1 Zdravotně postižené osoby jsou kvůli speciálním potřebám těžko umístitelné na pracovní místo, proto je v ČR 

zákonem podporováno zaměstnávání zdravotně postižených, aby byli zaměstnavatelé motivovanější a měli větší 

snahu a potřebu přizpůsobovat pracovní podmínky a zdravotně postižené osoby zaměstnávat. Zákon mimo jiné 

stanovuje povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. 

Zaměstnavatel, jehož podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením na celkové zaměstnanosti nečiní 4 %, 

musí alespoň odebírat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se 

změněnou pracovní schopností, nebo odvádět finanční prostředky do státního rozpočtu. Dále jsou na zdravotně 

postižené osoby zaměřené i nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, ať už se jedná o různé dotace pro zdravotně 

postižené nebo pro zaměstnavatele. Zaměstnavatelé mohou na základě dohody s úřadem práce pro zdravotně 

postižené osoby vytvářet chráněná pracovní místa nebo chráněné pracovní dílny (kde musí zaměstnávat v 

průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců nejméně 60 % zdravotně postižených osob). Tyto místa 

musí být provozována nejméně 2 roky a úřad práce může přispívat na jejich zřizování i provozování. Výše dotací 

se odvíjí od míry postižení osoby zdravotně postižené zaměstnané na chráněném pracovním místo nebo v 

chráněné pracovní dílně (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009, s. 89–90). 
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Udržování a obnovování kvalifikace se může uplatnit zejména při návratu do zaměstnání po 

dlouhé době, například po návratu z mateřské dovolené. Zákon o zaměstnanosti (2004, § 108) 

považuje u fyzické osoby za rekvalifikaci také získání kvalifikace potřebné k uplatnění 

i v případě, že dotyčná osoba zatím žádnou kvalifikaci nezískala. Obsah a rozsah kvalifikace 

vychází z dosavadní kvalifikace, schopností, zkušeností a zdravotního stavu fyzické osoby, 

která má být rekvalifikována.  

Za rekvalifikace se nepovažuje řádné studium na střední či vysoké škole. 

Rekvalifikace můžou nabízet a poskytovat pouze rekvalifikační zařízení, které musí splnit 

podmínky uvedené v § 108 zákona o zaměstnanosti a získat akreditaci.  

Formy rekvalifikace a druhy nákladů na rekvalifikaci, které může místně příslušný 

(dle trvalého bydliště) úřad práce hradit uchazečům i zájemcům o zaměstnání, jsou blíže 

určeny ve vyhlášce o rekvalifikaci (Leiblová, 2009, s. 104).  

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání rekvalifikaci vyřizuje s úřadem 

práce, který je příslušný podle trvalého bydliště. Úřady musí z nabídek rekvalifikačních 

zařízení vybírat takové kurzy, které vyhovují danému území a jsou pro uchazeče o zaměstnání 

vhodné a přínosné (Leiblová, 2009, s. 104).  

Rekvalifikovat se může i zaměstnanec. Václavíková, Kolibová a Kubicová (2009, 

s. 87) uvádějí, že: „rekvalifikace se realizují na komerční bázi a je otázkou zájmu lidí a jejich 

finančních možností si z široké nabídky rekvalifikačních kurzů vybrat.“  

2.5.1.1 Formy rekvalifikace zaměstnanců, uchazečů a zájemců o zaměstnání  
Leiblová (2009, s. 104) vyjmenovává následující formy vzdělání, kterými se 

rekvalifikace uskutečňuje:  

- vzdělávací programy dalšího profesního vzdělání,  

- speciální programy určené k získání konkrétních schopností a pracovních dovedností,  

- vzdělávací aktivity mezinárodních programů,  

- vzdělávací programy vhodné pro uchazeče o zaměstnání, kteří pro svůj zdravotní stav, 

věk, péči o dítě nebo jiný vážný důvod potřebují zvýšenou péči,  

- příprava v učebních nebo studijních oborech, která rozšíří teoretické i praktické 

znalosti rekvalifikovaných, a 

- rozšiřování nebo získání nové kvalifikace v jiných vzdělávacích aktivitách.  

2.5.1.2 Rekvalifikační zařízení 
Zařízení, které chce provozovat rekvalifikace, musí zaslat žádost ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy a o vydání akreditace (povolení k provozování) požádat. Do žádosti je 
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mimo jiné nutné uvést pracovní činnost, která bude náplní rekvalifikace, vzdělávací projekt 

s definovaným cílem, obsahem, délkou kurzu, složením účastníků, s určenou formou, 

metodou, organizačním zajištěním, způsobem zakončení a ověření získaných znalostí. Dále 

musí žádost obsahovat informace o materiálním a personálním zabezpečení rekvalifikací 

a prohlášení o odborné a pedagogické kvalifikaci lektorů (Jakubka, 2011, s. 31). 

Rekvalifikace provádějí státní i soukromé školy, vzdělávací zařízení, státní 

rekvalifikační střediska nebo například i soukromí podnikatelé formou zprostředkovatelských 

nebo vzdělávacích zařízení (Jakubka, 2011, s. 30). Dle zákona o zaměstnanosti (2004, § 108) 

mohou rekvalifikace provádět:  

- zařízení se vzdělávacím programem akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) podle tohoto zákona (osvědčení vydává s celostátní platností), 

- zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu 

(např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo zákon č. 96/2004 Sb., o 

nelékařských zdravotnických povoláních),  

- školy v rámci oboru, ve kterém vzdělávají a který mají zapsaný v rejstříku škol a 

školských zařízení, nebo vysoké školy s akreditovaným studijním programem podle 

zvláštního právního předpisu,  

- a zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. 

vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice).  

Pokud není dodržovaný akreditovaný vzdělávací program nebo úroveň vzdělání 

neodpovídá požadované úrovni, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může takovému 

zařízení akreditaci odebrat (Leiblová, 2009, s. 104). Zařízení může o odejmutí akreditace také 

dobrovolně požádat.  

2.5.1.3 Účastníci rekvalifikace 
Občané, kteří nejsou v pracovněprávním poměru nebo obdobném vztahu a nejsou ani 

osobami samostatně výdělečně činnými, přitom se ucházejí o zaměstnání na základě písemné 

žádosti o zprostředkování vhodného zaměstnání u úřadu práce, mohou být rekvalifikováni, 

stejně jako absolventi středních a vysokých škol, které úřad práce eviduje jako uchazeče 

o zaměstnání, protože v rámci své kvalifikaci nenalézají uplatnění a vhodné zaměstnání tuto 

rekvalifikaci vyžaduje. I občané, kteří jsou v pracovním poměru, tedy zájemci o zaměstnání, 

mohou být zařazeni do rekvalifikace (Jakubka, 2011, s. 31).  

2.5.1.3.1 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání 
Písemná dohoda o rekvalifikaci se v tomto případě uzavírá mezi úřadem práce 
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a rekvalifikačním zařízením.  

Dohoda o rekvalifikaci mezi úřadem práce a rekvalifikačním zařízením musí 

obsahovat:  

- identifikační údaje účastníků dohody,  

- pracovní činnost, na kterou má být uchazeč nebo zájemce o zaměstnání 

rekvalifikován,  

- kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace,  

- rozsah teoretické a praktické přípravy,  

- místo a způsob provedení rekvalifikace,  

- způsob ověření nabytých znalostí a dovedností,  

- doba zahájení a ukončení rekvalifikace,  

- výše, doba a způsob úhrady nákladů na rekvalifikaci,  

- závazek rekvalifikačního zařízení uzavřít pojištění pro případ své odpovědnost za 

škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci,  

- závazek akreditovaného zařízení vrátit (spolu s lhůtou a podmínkami vrácení) 

poskytnuté finanční prostředky, pokud nedodrží sjednané podmínky, nebo mu finanční 

prostředky jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, 

- ujednání o vypovězení dohody (Leiblová, 2009, s. 107).  

Uchazeči a zájemci o zaměstnání předem uzavřou dohodu s úřadem práce, a to 

písemně. V dohodě musí být mimo jiné uvedené podmínky poskytování příspěvku na úhradu 

prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací a závazek uchazeče nebo zájemce 

o zaměstnání uhradit náklady rekvalifikace (spolu s vymezením druhu nákladu, který bude 

muset úřadu práce uhradit), pokud rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí nebo odmítne 

nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.  

Uchazeči i zájemci o rekvalifikaci jsou po celou dobu rekvalifikace zabezpečeni 

podporou v nezaměstnanosti, i kdyby jim v běžné evidenci nárok na podporu nevznikl. 

Podpora při rekvalifikace přísluší i absolventům. Místně příslušný úřad práce hradí uchazeči 

nebo zájemci o zaměstnání nejen náklady na rekvalifikaci, ale může proplácet i náhradu 

cestovních výdajů (Leiblová, 2009, s. 107–108).  

2.5.1.3.2 Rekvalifikace zaměstnanců 
Rekvalifikace zaměstnanců může být prováděna u zaměstnavatele. Dohoda se uzavírá 

mezi úřadem práce a zaměstnavatelem, který sám nebo prostřednictvím jiného akreditovaného 

rekvalifikačního zařízení bude rekvalifikaci zaměstnanců provádět. Náklady na rekvalifikaci 
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a náklady s rekvalifikací spojené může plně nebo částečně hradit úřad práce na základě 

uzavřené dohody. O poskytnutí příspěvku na rekvalifikaci zaměstnanců zaměstnavatel žádá 

místně příslušný úřad práce. Pokud nebude rekvalifikaci provádět zaměstnavatel, ale 

proběhne prostřednictvím rekvalifikačního zařízení, musí být uzavřena dohoda mezi úřadem 

práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením.  

Dohoda mezi úřadem práce a zaměstnavatelem musí obsahovat obdobné náležitosti 

jako dohoda uzavíraná mezi úřadem práce a rekvalifikačním zařízením při sjednávání 

rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání (viz kapitola 2.6.1.3.1). Taktéž musí být 

uzavřena písemně. Písemnou dohodu o rekvalifikaci uzavírají i zaměstnavatel a zaměstnanec 

mezi sebou. Musí obsahovat: 

- identifikační údaje účastníků dohody,  

- pracovní činnost, na kterou bude zaměstnanec rekvalifikován,  

- rozsah teoretické a praktické přípravy, způsob ověření znalostí,  

- dobu zahájení a ukončení rekvalifikace (Leiblová, 2009, s. 109).  

Rekvalifikace je považována za překážku práce na straně zaměstnance, proto 

zaměstnancům po dobu rekvalifikace náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Musíme ovšem rozlišovat, kdy se jedná o rekvalifikaci a kdy nikoli.  

Za rekvalifikaci zaměstnanců je považováno získávání, zvyšování nebo rozšiřování 

kvalifikace v pracovní době. Mimo pracovní dobu může rekvalifikace probíhat jen v případě, 

pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení (Bičáková, Kotrusová, Soukup, 

Ženíšková a Banzetová, 2009, s. 16). Naopak se za rekvalifikaci nedá považovat praktická 

nebo teoretická příprava, kterou zaměstnavatel povinně zajišťuje zaměstnanci podle 

příslušných právních předpisů a které se zaměstnanec povinně účastní v souvislosti 

s výkonem svého zaměstnání. Rekvalifikací není ani teoretická nebo praktická příprava, které 

se z vlastního zájmu zúčastní zaměstnanec, jehož dosavadní kvalifikaci není nezbytné 

zvyšovat ani rozšiřovat.  

Školení ani ověřování znalostí zaměstnanců z různých předpisů proto nelze považovat 

za rekvalifikaci a úřad práce na něj nepřispívá. Jazykové kurzy zaměstnanců jsou rekvalifikací 

jen v případě, pokud je znalost jazyka potřebná k pracovnímu uplatnění (Leiblová, 2009, s. 

109–110).  

2.5.1.4 Náklady na rekvalifikaci 

Úřad práce může hradit náklady rekvalifikačního zařízení na rekvalifikaci, stejně jako 

náklady spojené s rekvalifikací, které vznikají uchazeči o zaměstnání, který byl na 
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rekvalifikaci vyslán úřadem práce. Tyto náklady blíže definuje vyhláška č. 519, 

o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců 

(2004, § 2), která říká, že náklady rekvalifikace jsou náklady rekvalifikačního zařízení, za 

které se považují:  

- přímé náklady na rekvalifikaci vynaložené (odměny zaměstnanců, materiál, mzdy, 

ostatní přímé náklady), 

- režijní náklady vynaložené při realizaci rekvalifikace, 

- náklady na dílčí části rekvalifikace, které pro rekvalifikační zařízení zajišťují jiná 

rekvalifikační nebo vzdělávací zařízení, 

- přiměřený zisk, maximálně do výše 15 % vynaložených nákladů, 

- daň z přidané hodnoty, pokud je součástí nákladů a rekvalifikační zařízení není 

plátcem této daně, a  

- některé další náklady rekvalifikačního zařízení (např. náklady na potřebnou výbavu 

účastníků rekvalifikace, pokud nepřesahují 2 000 Kč na účastníka aj.). Náklady na 

dezinfekční, čistící a ochranné prostředky a pojištění nejsou dalšími náklady 

rekvalifikačního zařízení, pokud rekvalifikaci zajišťuje zaměstnavatel pro své 

zaměstnance. Náklady přiměřeného zisku nejsou náklady rekvalifikačního zařízení, 

pokud je rekvalifikace zabezpečována ve vlastním rekvalifikačním zařízením 

zaměstnavatele (Leiblová, 2009, s. 105).  

Vyhláška 519, o rekvalifikaci (2004, § 3) určuje náklady spojené s rekvalifikací 

hrazené uchazeči o zaměstnání, který byl úřadem práce na rekvalifikaci vyslán, mezi které 

patří:  

- prokázané jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky z místa bydliště 

do místa konání rekvalifikace a zpět, pokud se rekvalifikace koná mimo obec bydliště,  

- prokázané výdajů za ubytování po dobu rekvalifikace, která se koná mimo obec 

bydliště, maximálně však do výše 1 000 Kč na den, 

- stravné ve dnech účasti na rekvalifikaci, která se koná mimo obec bydliště, 

- pojištění pro případ škody způsobené rekvalifikačnímu zařízení, případně další 

pojištění spojené s rekvalifikací v zahraničí. 

Náklady spojené s rekvalifikací hradí úřad práce rekvalifikačnímu zařízení 

bezhotovostně, uchazeči o zaměstnání je možné také vydat peněžní poukázku nebo hotovost 

(Leiblová, 2009, s. 106). 
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2.5.1.5 Podpora při rekvalifikaci 
Podpora v nezaměstnanosti se řadí do pasivní politiky zaměstnanosti2.  

Zákon o zaměstnanosti (2004, § 40) říká, že má uchazeč o zaměstnání nárok na 

podporu při rekvalifikaci, pokud se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou 

Úřadu práce. Zároveň nesmí být ke dni, ke kterému má být přiznána podpora při rekvalifikaci, 

poživatelem starobního důchodu. Podpora se (až na výjimky uvedené v zákoně) poskytuje po 

celou dobu rekvalifikace a rozhoduje o ni písemně krajská pobočka Úřadu práce, přitom není 

nutné o ni žádat, Úřad práce o ní rozhoduje ze zákona automaticky. Podporu při rekvalifikaci 

ovšem nezíská zájemce o zaměstnání, tomu můžou být proplaceny pouze náklady na 

rekvalifikaci.  

Zákon vyjmenovává několik situací, kdy se podpora při rekvalifikaci uchazeči 

o zaměstnání neposkytne. Jedná se o dobu:  

- pobírání starobního důchodu,  

- pobírání dávek nemocenského pojištění,  

- vazby.  

V těchto případech Úřad práce poskytování podpory rozhodnutím zastaví.  

Podpora při rekvalifikaci má vztah k podpoře v nezaměstnanosti. Pokud uchazeč 

o zaměstnání pobírá podporu při rekvalifikaci, nedostává zároveň také podporu 

v nezaměstnanosti. Pokud uchazeč o zaměstnání odmítne nastoupit na dohodnutou 

rekvalifikaci, může být vyřazen z evidence (Leiblová, 2009, s. 40–42). Z evidence bude 

vyřazen a podporu v nezaměstnanosti nebude pobírat také uchazeč o zaměstnání, který je 

v evidenci déle než pět měsíců a bez závazných důvodů (tj. např. zdravotní důvody, školní 

docházka, docházka dítěte do předškolního zařízení a jiné vážné osobní důvody, mravní, 

etické, náboženské apod.) odmítne rekvalifikaci (Jakubka, 2011, s. 33).  

Doba kurzů je různá, Václavíková, Kolibová a Kubicová (2009, s. 95) jako příklad 

zmiňují třídenní rekvalifikační kurz pro topiče k porovnání s kurzem pro asistenty manažerů, 

který může trvat až deset měsíců. Na délce kurzu nezáleží, podpora při rekvalifikaci uchazeči 

                                                 
2 Kapitola věnovaná aktivní politice zaměstnanosti by nebyla úplná, kdyby zde nebyla alespoň stručně zmíněna 

také pasivní politika zaměstnanosti, která tvoří druhou stranu téže mince. Pasivní politiku dle zákona tvoří 

zprostředkovávání zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání a poskytování podpory v nezaměstnanosti 

a podpory při rekvalifikaci. Pod pasivní politikou zaměstnanosti se rozumí také evidence nezaměstnaných 

a volných pracovních míst, zprostředkovatelská a poradenská činnost, shromažďování a poskytování informací 

veřejnosti (Bičáková, Kotrusová, Soukup, Ženíšková a Banzetová, 2009, s. 20). Vzhledem k tématu a zaměření 

této práce bude podrobněji rozebrána zejména podpora při rekvalifikaci. 



23 
 

o zaměstnání náleží po celou dobu jeho trvání.  

2.5.1.6 Výše podpory při rekvalifikaci  
Při výpočtu podpory při rekvalifikaci se u uchazeče o zaměstnání vychází 

z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, který byl používán pro 

pracovněprávní účely. Pokud je uchazečem o rekvalifikaci osoba, která byla před zařazením 

do evidence osobou samostatně výdělečně činnou, výše podpory při rekvalifikaci se vypočítá 

z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období. Uchazečovo zaměstnání by 

v předchozích třech letech přitom mělo trvat nejméně 12 měsíců (Jakubka, 2011, s. 32–33). 

Procentní sazba pro výpočet podpory při rekvalifikaci je po celou dobu 60 % z již 

zmíněného průměrného měsíčního čistého výdělku, z vyměřovacího základu nebo z náhradní 

doby, tj. například příprava osoby se zdravotním postižením, pobírání invalidního důchodu, 

péče o dítě ve věku do čtyř let prováděna osobně a další (Jakubka, 2011, s. 33). 

V situaci, kdy uchazeč z poslední výdělečné činnosti neodváděl pojistné na důchodové 

pojištění (např. pracoval v pracovněprávním poměru a zároveň byl osobou samostatně 

výdělečně činnou), ale splňuje podmínku odpracovaných 12 měsíců v posledních třech letech 

před evidencí nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, podpora při rekvalifikaci bude ve 

výši 0,14násobku průměrné mzdy. Tedy pokud uchazeč nemůže doložit výši průměrného 

výdělku, vyměřovacího základu nebo není možné stanovit průměrný měsíční čistý výdělek či 

plní podmínku doby odpracované započtením náhradní doby, podpora při rekvalifikaci bude 

vypočtená jako 0,14násobek průměrné mzdy (Leiblová, 2009, s. 45–46). 

Zákon o zaměstnanosti (2004, § 50) také stanovuje maximální výši podpory, ta činí 

0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku 

předcházejícího kalendářního roku, ve kterém na rekvalifikaci uchazeč o zaměstnání 

nastoupil.  

Podpora při rekvalifikaci se vyplácí v kalendářním měsíci následujícím po nabytí 

právní moci rozhodnutí o přiznání podpory. Pokud se dodatečně zjistí, že podpora při 

rekvalifikaci byla uchazeči přiznána nebo odepřena neprávem, případně přiznána v nižší 

částce či od pozdějšího dne, než mu náležela, dodatečně se přizná nebo zvýší a doplatí. 

O dodatečném přiznání nebo zvýšení podpory při rekvalifikaci rozhodne ve správném řízení 

krajská pobočka Úřad práce.  

Dodatečné zjištění, že byla podpora při rekvalifikaci přiznána nebo poskytována ve 

vyšší částce nebo neprávem, krajská pobočka Úřadu práce rozhodně o jejím snížení nebo o 

zastavení výplaty. Půjde o přeplatky, které uchazeč nezavinil a takové nelze zpětně vymáhat a 
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vracet. Pokud ovšem uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo uvedl nesprávně některou 

rozhodnou skutečnost, případně řádně neplnil svou oznamovací povinnost, je povinen částky 

neprávem přijaté vrátit. Nárok na vrácení zaniká, pokud uplyne pět let ode dne, od kterého 

nenáležela podpora v poskytnuté výši nebo nenaletěla vůbec (Leiblová, 2009, s. 47–48).  

2.5.2 Investiční pobídky 

V České republice byly investiční pobídky zavedeny teprve v dubnu 1998. Systém 

investičních pobídek je zakotvený v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách 

a o změně některých zákonů. Zákon upravuje předpis Evropské unie pro poskytování 

regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání, všeobecné podmínky pro 

poskytování investiční pobídky, postup při poskytování investiční pobídky a výkon státní 

správy za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území 

České republiky. Oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky plní Ministerstvo 

průmyslu a obchodu.  

Pokud je zaměstnavateli přislíbena investiční pobídka, může požádat Ministerstvo 

práce a sociálních věcí o hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a na 

rekvalifikaci, stejně jako na školení nových zaměstnanců (tj. teoretické a praktické 

vzdělávání, získávání dovedností a znalostí pro pracovní zařazení zaměstnanců, které může 

být realizováno i zaměstnavatelem). Zaměstnavatel nemá právní nárok na poskytnutí 

investiční pobídky (Leiblová, 2009, s. 110–111).  

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

míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, 

v § 1 určuje hmotnou podporu zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst. Do 

31. ledna 2014 se jednalo o 50 000 Kč na jedno nové pracovní místo, od 1. února 2014 je 

účinné nařízení vlády ze dne 8. ledna, kterým se částka zvyšuje na 200 000 Kč, pokud je 

pracovní místo zřízené v oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je 

průměrná míra nezaměstnanosti v ČR. 

Rekvalifikacím se nařízení vlády věnuje v § 2, který říká, že v oblasti s mírou 

nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, je výše 

hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek 25 % 

z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. Pokud žádá o hmotnou podporu malý 

podnik, výše hmotné podpory je 45 %, u středního podniku se jedná o 35 % z nákladů na 

rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. V případně školení nebo rekvalifikace zaměstnanců 

se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců, výše hmotné podpory je 
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u malých podniků 55 %, u středních 45 % a u velkých 35 % z nákladů na rekvalifikaci nebo 

školení těchto zaměstnanců.  

Zaměstnavatel musí dodržet podmínky a účel hmotné podpory na vytváření nových 

pracovních míst, na rekvalifikace nebo na školení nových zaměstnanců. Novými pracovními 

místy se přitom v rámci zákona o investičních pobídkách rozumí:  

- místa vytvořená na základě dohody zaměstnavatelem,  

- místa, na kterých jsou umístěni státní občané ČR nebo občané EU nebo jejich rodinní 

příslušníci, pokud mají u zaměstnavatele pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou 

(Leiblová, 2009, s. 111–112). 

Pro účely tvorby nových pracovních míst, rekvalifikací či školení nových zaměstnanců 

se zjišťují tyto údaje:  

- počet zaměstnanců v jednotlivých letech od zahájení investování, odhadovaný 

konečný stav zaměstnanců,  

- počet nových vytvořených pracovních míst a okres, ve kterém se nová pracovní místa 

vytvoří, vliv investice za zaměstnanost v ČR celkově,  

- počet osob, které budou rekvalifikovány, druh rekvalifikace, předpokládané náklady 

na rekvalifikaci, místo uskutečnění rekvalifikace, datum zahájení a ukončení 

rekvalifikace (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009, s. 91). 

2.5.3 Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšné práce jsou charakteristické tím, že jsou časově omezené. Jedná se 

o pracovní příležitosti na dobu nejdéle dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tyto 

práce slouží především k zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo špatně 

umístitelných uchazečů o zaměstnání (společensky nepřizpůsobivé osoby), které úřad práce 

eviduje. Obsah práce je veřejně prospěšný, může se jednat například o údržbu veřejných 

prostranství, údržbu a úklid veřejných budov a komunikací a obecně práce, které přináší 

prospěch obcím, státním nebo jiným obecně prospěšným institucím (Václavíková, Kolibová 

a Kubicová, 2009, s. 87).  

Veřejně prospěšné práce jako další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou 

definovány v zákoně o zaměstnanosti. Za obecně prospěšné společnosti můžeme pokládat 

nejen společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ale také 

jiné právnické nebo fyzické osoby zabývající se obecně prospěšnými činnostmi, například 

sociální nebo charitativní činnosti (Leiblová, 2009, s. 114).  

Tato veřejně prospěšná pracovní místa se vytváří na základě dohody mezi úřadem 
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práce a zaměstnavatelem. Úřad práce může zaměstnavatelům, kteří vytvářejí veřejně 

prospěšné práce poskytnout příspěvky až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů 

(včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění, které za sebe zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího základu 

zaměstnance) na umístěného zaměstnance (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009, s. 87–

88). 

2.5.4 Společensky účelná pracovní místa 

Jedná se o pracovní místa, která zřizuje nebo vyhrazuje zaměstnavatel pro uchazeče 

o zaměstnání z řad registrovaných nezaměstnaných, pokud je nelze jiným způsobem 

zaměstnat a zajistit jim uplatnění na trhu práce. Místa zaměstnavatel zajišťuje na základě 

dohody s úřadem práce (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009, s. 88). „Úřad práce může 

zřídit společensky účelné pracovní místo i s uchazečem o zaměstnání, který se zaváže 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost“ (Leiblová, 2009, s. 116). 

Výše příspěvku pro zaměstnavatele závisí na počtu vytvořených pracovních míst, ale 

také na míře nezaměstnanosti v daném místě. Pokud byla míra nezaměstnanosti 

v kalendářním měsíci předcházejícím podání žádosti o příspěvek v daném okrese stejně 

vysoká nebo vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, příspěvek na jedno pracovní 

místo může být maximálně šestinásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první 

až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Pokud by zaměstnavatel zřídil jednou 

dohodou s ÚP více než 10 pracovních míst, výše příspěvku může být až osminásobek této 

průměrné mzdy (Steinichová, 2010).  

Pokud zaměstnavatel zřídí více než 5 pracovních míst, úřad práce musí zajistit 

vyhotovení odborného posudku od nezávislé instituce, ve kterém tato instituce posoudí 

reálnost podnikatelského projektu, jeho schopnost přežít a efektivnost využití dotací 

(Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009, s. 88).  

Příspěvek na nově zřízená společensky účelná pracovní místa může mít formu 

příspěvku na úhradu úroků z úvěru, návratné finanční pomoci nebo jiného účelově určeného 

příspěvku. Při vyhrazení místa pro konkrétního uchazeče může úřad práce zaměstnavateli 

poskytnout příspěvek až do výše vyplacených mzdových nákladů (včetně pojištění). 

Příspěvek může být poskytován na 6 nebo 12 měsíců i v případě, že zaměstnavatel na 

vyhrazené místo přijme zdravotně postiženého uchazeče o zaměstnání nebo osobu starší 50 let 

(Leiblová, 2009, s. 119). 
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2.5.5 Překlenovací příspěvek  

Překlenovací příspěvek má podporovat uchazeče o zaměstnání, když začínají 

s podnikáním. Poskytuje ho úřad práce na základě dohody osobě samostatně výdělečně činné, 

která přestane být uchazečem o zaměstnání a které byl schválen příspěvek na zřízení 

společensky účelného pracovního místa. Překlenovací příspěvek je určen k úhradě provozních 

nákladů (např. nájemné, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na 

údržbu provozovny aj.) vzniklých a uhrazených v období, na které byl překlenovací příspěvek 

poskytnutý. Příspěvek se poskytuje nejdéle pět měsíců a je nutné o něj požádat nejpozději do 

30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o zřízení společensky účelného pracovního 

místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku. Výše 

měsíčního příspěvku je maximálně 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 

první až čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2011).  

2.5.6 Příspěvek na zapracování 

Příspěvek na zapracování se uzavírá taktéž mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. 

Příspěvek je poskytován na mzdy zaměstnanců, nejdéle ale po dobu 3 měsíců, přitom měsíční 

příspěvek nesmí překročit polovinu minimální mzdy na zapracovávanou fyzickou osobu. 

Splatnost příspěvku je do 30 kalendářních dnů od přeložení písemnosti informující o průběhu 

zapracování. Úřad práce příspěvek na zapracování poskytuje zpětně za celé sjednané období, 

do kterého se nepočítá doba nepřítomnosti zapracovávané osoby v zaměstnání.  

Uchazeč o zaměstnání, na kterého může zaměstnavatel získat příspěvek na 

zapracování, musí patřit do rizikové skupiny nezaměstnaných, do skupiny, které úřad práce 

věnuje zvýšenou pozornost, může jít například o: 

- zdravotně postižené fyzické osoby,  

- fyzické osoby do 20 let věku nebo naopak nad 50 let věku,  

- těhotné a kojící ženy, matky do devátého měsíce po porodu, 

- fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,  

- fyzické osoby v evidenci uchazečů u úřadu práce déle než 5 po sobě jdoucích měsíců, 

- fyzické osoby z mimořádně obtížných poměrů, osoby společensky nepřizpůsobivé 

a podobně (Leiblová, 2009, s. 117–118).  

2.5.7 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Aby zaměstnavatel uspěl, musí pružně reagovat na situaci na trhu, na požadavky 
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zákazníků. V opačném případě by hrozil krach podnikatele, který by s sebou přinesl také 

propouštění zaměstnanců. Změny podnikatelského programu (tj. technologie, předmětu 

podnikatelské činnosti apod.) nejsou nijak snadnou záležitostí, přinášejí s sebou často 

omezení provozu. Proto zákon o zaměstnanosti v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

umožňuje zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program, určitou pomoc. Pokud 

zaměstnavatel nemůže zaměstnancům zabezpečit práci v rozsahu týdenní pracovní doby, 

může mu úřad práce poskytnout příspěvek na částečnou úhradu náhrady mezd, která 

zaměstnancům přísluší podle právních předpisů. Tento příspěvek je možné poskytovat nejdéle 

po dobu 6 měsíců a na jednoho zaměstnance může měsíčně činit maximálně polovinu 

minimální mzdy (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009, s. 89).  

2.5.8 Poradenství 

Ve vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, je 

charakterizována poradenská činnost zajišťována úřady práce. Individuální nebo skupinové 

poradenství se zaměřuje hlavně na poradenství k volbě povolání, kdy se poskytují informací 

o jednotlivých povoláních, předpokladech a nutné způsobilosti k jejich vykonávání, dále 

informuje o možnosti studia na daná povolání a následného pracovního uplatnění. Poradenská 

činnost není určena jen pro žáky a studenty, kteří přemýšlí nad svou budoucností, ale pro 

všechny fyzické a právnické osoby.   

Z hlediska rekvalifikací se poradenství zaměřuje na pomoc při volbě obsahu a rozsahu 

rekvalifikace, když pracovník úřadu práce vychází z kvalifikace dosavadní, zdravotního stavu, 

schopností, zkušeností a zájmů osob, které mají být rekvalifikovány.  

Při zprostředkovávání vhodného zaměstnání pro fyzickou osobu se poradenství 

zaměřuje především na posouzení zdravotního stavu, kvalifikace a osobních předpokladů, aby 

mohlo zájemci nebo uchazeči o zaměstnání doporučit vhodné zaměstnání, přípravu pro 

zaměstnání nebo rekvalifikaci.  

Zaměstnavatelům může úřad práce pomoci s výběrem zaměstnanců tak, aby osoby, 

které se půjdou z úřadu práce ucházet o zaměstnání, odpovídaly požadavkům zaměstnavatele.  

Při spolupráci s osobami zdravotně postiženými se poradenství pro volbu přípravy 

k práci zaměřuje na specifické zdravotní, sociální a jiné potřeby těchto osob a snaží se 

odstraňovat překážky přístupu na pracovní trh.  

Pří výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je účelem poradenství 

usměrnit pracovní uplatnění fyzických osob u zaměstnavatelů v souladu s požadavky a 

možnostmi trhu práce.  
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Poradenství může mít formu: 

- individuálního nebo skupinového poradenství,  

- posuzování osobních předpokladů pomocí diagnostiky,  

- poradenských programů, které se zaměřují na techniky vyhledávání zaměstnání, 

motivaci a aktivizaci fyzických osob.  

Poradenství můžou úřady práce zabezpečovat přímo, nebo prostřednictvím jiných 

subjektů (psychologické poradny, odborná zařízení aj.), kterým uhradí náklady 

s poradenstvím spojené. Úřad práce musí s tímto odborným zařízením uzavřít písemnou 

dohodu.  

Důvodem a účelem, proč se poradenství poskytuje, je zjišťování osobnostních a 

kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování 

zaměstnání nebo pro volbu přípravy k práci u osob se zdravotním postižením. Výsledkem 

poradenské činnosti by měl být výběr vhodného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.  

Uchazeči může úřad práce proplatit prokázané jízdní náklady související 

s poradenstvím. Mezi náklady související s poradenstvím, které hraní úřad práce odborným 

zařízením, se řadí: 

- materiál, mzdy, odměny zaměstnanců a jiné přímé náklady vynaložené na poradenství,  

- úměrný podíl režijních nákladů,  

- náklady na dílčí části poradenství, které odborné zařízení zajišťuje skrz jiné odborné 

zařízení,  

- přiměřený zisk, nejvýše ve výši 15 % vynaložených nákladů,  

- uhrazená daň z přidané hodnoty, pokud odborné zařízení není plátcem daně,  

- náklady na nutnou výbavu účastníků poradenství, nejvýše ve výši 2 000 Kč na jednoho 

účastníka, a 

- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků poradenství (Leiblová, 2009, s. 

101–103).  

2.5.9 Sdílené zprostředkování zaměstnání 

Sdílené zprostředkování zaměstnání probíhá tak, že krajská pobočka Úřadu práce 

uchazeči zprostředkuje zaměstnání prostřednictvím agentury práce. Aby mohlo být 

zaměstnání zprostředkováno uchazeči sdíleně, musí s tím uchazeč nejprve písemně souhlasit. 

Písemná dohoda se uzavírá i mezi úřadem práce a agenturou práce. Na základě dohody pak 

může být agentuře práce poskytnut příspěvek: 

- ve výši 5 000 Kč na každého uchazeče o zaměstnání na sdílené zprostředkování 
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zaměstnání,  

- ve výši 1 250 Kč za každého umístěného uchazeče do pracovního poměru na dobu 

neurčitou,  

- ve výši 500 Kč za každého umístěného uchazeče, který v pracovním poměru vydrží 

nejméně 6 měsíců.  

Zákon o zaměstnanosti také stanovuje, že za zprostředkování zaměstnání se 

nepovažuje, pokud uchazeče o zaměstnání přijme do pracovněprávního poměru sama 

agentura práce (Zákon o zaměstnanosti, 2004).  

2.5.10 Cílené programy k řešení zaměstnanosti 

Jedná se o soubor opatření, která mají zvýšit možnosti fyzických osob nebo skupin 

fyzických osob uplatnit se na pracovním trhu. Cílené programy jsou schvalovány vládou ČR, 

pokud mají celostátní charakter, obecní, okresní a krajské programy schvaluje ministerstvo. 

Každý program musí mít stanovené podmínky provádění a harmonogram čerpání.  

Úřady práce můžou v rámci cílených programů spolupracovat s jinými organizacemi 

nebo subjekty nebo mohou cílené programy zajišťovat na základě smluvního vztahu 

prostřednictvím jiných fyzických nebo právnických osob.  

Seznam podporovaných programů zveřejňuje ministerstvo práce a sociálních věcí na 

svých internetových stránkách. Mezi cílené programy patří například: 

- program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního 

majetku zaměstnavatele sloužícího k uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu 

práce,  

- mezinárodní programy a programy financované v rámci Strukturálních fondů EU,  

- program na vytváření absolventských pracovních míst v organizacích veřejné správy,  

- program na vytváření pracovních míst pro zdravotně postižené osoby a další 

(Leiblová, 2009, s. 120–121). 
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3 Analýza rekvalifikací na kontaktním pracovišti krajské pobočky 

ÚP ČR Ostrava v Odrách 

V následující kapitole bude popsán region, ve kterém byla diplomová práce 

zpracovávána, a dále budou z různých hledisek analyzovány klasické a zvolené rekvalifikace, 

které proběhly během roku 2012, a účastnily se jich osoby spadající pod kontaktní pracoviště 

ÚP ČR v Odrách, které mi poskytlo cenné údaje ke zpracování a posouzení efektivity 

proběhlých rekvalifikací.  

3.1 Popis regionu 

Město Odry, ve kterém žije průměrně okolo 7 500 obyvatel, se nachází v okrese Nový 

Jičín, v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský kraj představuje území o rozloze 

5 427  km2, tím se řadí na místo šestého největšího kraje České republiky, zároveň je třetím 

nejlidnatějším krajem. Pod Moravskoslezský kraj spadají okresy Bruntál, Frýdek-Místek, 

Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. V MS kraji bychom našli 22 správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností (Český statistický úřad, 2013).  

Mezi obce s rozšířenou působností se řadí i město Odry. Pod kontaktní pobočku úřadu 

práce spadají obecní části města (Dobešov, Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Odry, Pohoř, 

Tošovice, Veselí a Vítovka), ale také okolní obce, konkrétně se jedná o Heřmanice u Oder, 

Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Spálov, Vražné, Vrchy a Fulnek se 

svými obecními částmi. Spolu s městem Odry těchto dohromady deset obcí spadajících pod 

správu úřad práce v Odrách má dohromady přes 17 tisíc obyvatel (Ústav územního rozvoje, 

2014).  

Moravskoslezský kraj je pověstný svými nerostnými surovinami, především se jedná 

o černé uhlí, zemní plyn a suroviny jako vápenec, sádroven, žula, mramor, písky, jíly nebo 

břidlice. Od 19. století MS kraj patří mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. 

Odvětvová struktura hospodářské činnosti ale přináší problémy s restrukturalizací kraje 

a vysokou nezaměstnaností související se sociálními problémy. Statistický úřad dále uvádí, že 

problémem je hlavně vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu 

nezaměstnaných, než je celorepublikový průměr.  

Životní prostředí v kraji se lepší díky poklesu průmyslové výroby, novým a šetrným 

technologiím i investicím v oblasti ekologie, přesto však kraj (hlavně kvůli znečištění v 

minulosti) patří mezi nejzatíženější oblasti ČR. Přírodní charakter a odlišný ekonomický 
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vývoj má stěžejní vliv na rozdíly v kvalitě životního prostředí jednotlivých oblastí kraje. 

Nejhůře je na tom oblast Ostravska, Třinecka a Karvinska.  

Podle Výběrového šetření pracovních sil pracuje více než třetina z celkového počtu 

543 tisíc osob zaměstnaných v národním hospodářství v průmyslových odvětvích i přes útlum 

těžkého průmyslu a dobývání nerostných surovin, dále přes 12 % v obchodu a opravách 

zboží. Průměrná hrubá mzda na zaměstnance v roce 2012 byla v MS kraji téměř o 1 800 Kč 

nižší než republikový průměr (Český statistický úřad, 2013). 

3.2 Vývoj nezaměstnanosti v oblasti 

Moravskoslezský kraj se dlouhodobě v rámci České republiky drží mezi kraji 

s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Jak je vidět z tabulky 3.1, v letech 2004 až 2012 byl 

nezaměstnaností nejvíce postižen kraj Ústecký, těsně následovaný krajem Moravskoslezským. 

Největší podíl na tom má charakteristika obou krajů. Kraje jsou známé těžbou, průmyslem, 

nejsou atraktivní pro zaměstnavatele, proto se zde nezaměstnaným těžko hledá uplatnění, není 

zde dostatek pracovních příležitostí pro všechny věkové a vzdělanostní skupiny.  

 
Tab. 3.1 Průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2004 – 2012 v ČR 

Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Praha 3,6 3,4 3,0 2,5 2,1 3,0 3,9 4,0 4,2 

Středočeský 6,6 6,3 5,7 4,6 4,0 5,8 7,1 7,1 7,0 
Jihočeský 6,1 6,3 6 4,8 4,0 6,5 7,4 7,3 7,4 
Plzeňský 6,7 6,4 5,9 4,9 4,2 7,0 7,8 7,1 6,7 

Karlovarský 10,2 10,2 9,5 8,0 6,9 9,9 10,8 10,2 10,1 
Ústecký 15,9 15,4 14,5 12,2 9,9 12,4 13,4 12,9 13,3 

Liberecký 8,4 7,8 7,4 6,5 6,0 10,0 10,6 9,6 9,7 
Královéhradecký 7,1 7,3 6,6 5,2 4,2 6,8 7,7 7,2 7,5 

Pardubický 8,3 8,3 7,3 5,8 5,0 8,0 9,1 8,3 8,1 
Vysočina 8,3 8,2 7,4 6,1 5,2 8,7 9,6 9,1 9,0 

Jihomoravský 10,3 10,1 9,2 7,6 6,2 8,9 10,2 9,6 9,6 
Olomoucký 11,2 11,0 9,6 7,4 6,2 10,2 11,5 11,1 10,8 

Zlínsky 9,4 9,2 8,4 6,6 5,5 9,1 10,4 9,4 9,3 
Moravskoslezský 15,4 14,7 13,4 11 8,4 11,1 11,9 11,3 11,4 

Celkem ČR 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 
Zdroj: Integrovaný portál MPSV, 2013, vlastní zpracování 

 
Z hlediska nezaměstnanosti v jednotlivých okresech (viz tabulka č. 3.2) je na tom 

dlouhodobě nejhůře okres Bruntál. Okres Nový Jičín, pod který spadá kontaktní pracoviště 

ÚP v Odrách, naopak ve srovnání s ostatními okresy kraje dosahuje lepších výsledků. Přesto 

zde není nezaměstnanost ve výši nezaměstnanosti přirozené, ale kraj tíží nezaměstnanost 
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cyklická i strukturální.  

 
Tab. 3.2 Průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2004 v jednotlivých okresech 
Moravskoslezského kraje 

Okres 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bruntál 16,2 16,0 14,1 11,4 9,7 13,7 15,6 15,6 16,2 

Frýdek-Místek 13,9 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,4 8,3 8,4 
Karviná 19,5 19,0 18,0 15,1 12,1 13,9 14,2 13,5 13,7 

Nový Jičín 12,8 11,3 9,7 7,3 5,3 11,0 11,7 9,3 8,7 
Opava 10,6 11,1 10,7 9,2 7,3 9,3 10,0 10,1 10,1 

Ostrava-město 16,9 15,6 14,4 11,3 8,4 10,8 11,7 11,5 11,9 
Moravskoslezský 

kraj 
15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 11,3 11,4 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, 2013, vlastní zpracování 

3.2.1 Příčiny a řešení nezaměstnanosti 

Literatura jako příčiny nezaměstnanosti nejčastěji zmiňuje hospodářskou nestabilitu, 

recesi, malý ekonomický růst, změnu atraktivity a potřebnosti určitých odvětví, ale také 

pracovněprávní legislativu s institutem minimální mzdy, která může potencionální 

zaměstnavatele omezovat, daně nebo nemotivační systém sociálních dávek, díky kterému 

nemají určité skupiny osob potřebu pracovat a realizovat se.  

Nezaměstnaností nejvíce postiženými skupinami jsou mladí lidé do 25 let, kteří nemají 

potřebnou praxi v oboru, některým zaměstnavatelům se můžou zdát mladí, nespolehliví, 

nevybouření, nezkušení, hledající teprve svůj smysl života – pro zaměstnavatele je mnohdy 

náročné nového zaměstnance zaškolit, chtějí mít tedy „jistotu“, že pracovní místo záhy 

neopustí kvůli touze experimentovat a vyzkoušet všechny příležitosti, které život nabízí. 

Stejně problémovou skupinou jsou také lidé nad 50 let. Ti mohou být považováni za 

méně aktivní a výkonné, ubývá elán i síla, naopak přibývají zdravotní problémy a hrozí 

odchod do důchodu – a s tím spojená potřeba hledání a zaučování nové pracovní síly.  

Za další skupinu postiženou nezaměstnaností, respektive skupinu, pro kterou může být 

náročnější najít uplatnění a vhodné zaměstnání, jsou považovány zdravotně postižené osoby. 

Zdravotní postižení s sebou přináší různá omezení a individuální potřeby, které musí 

zaměstnavatel řešit. Obavy z menší výkonnosti a starostí navíc nakonec mohou zapříčinit, že 

zaměstnavatel spíše přijme do pracovního poměru osobu bez zdravotního postižení, pokud má 

tu možnost.  

Nesmíme opomenout ani národnostní menšiny obtížně se začleňující do společnosti. 

Častým problémem v MS kraji je například nezaměstnanost a sociální vyloučení Romů. 

Odhad počtu romských uchazečů o zaměstnání evidovaných v roce 2012 na ÚP byl v MS 
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kraji v rámci ČR nejvyšší, konkrétně se jednalo o 10 493 Romů. Rekvalifikaci přitom 

podstoupilo 253 z nich. Problém není jen v mnohdy nedostačujícím vzdělání, ale také 

v otázce motivace k práci a ochoty zaměstnavatelů tyto menšiny zaměstnávat (Romea, 2013).  

Řešení těchto problémů už bylo naznačeno v předchozí kapitole. Jelikož systém 

sociálních dávek ani mentalita lidí se nedá změnit na počkání, mezi nejefektivnější nástroje 

řešení nezaměstnanosti patří aktivní politika zaměstnanosti spolu se společensky účelnými 

pracovními místy, prací veřejně prospěšnou, podporou podnikání, chráněnými dílnami, 

rekvalifikacemi a podobně.  

3.3 Rekvalifikace v Odrách 

V Odrách se realizují jak rekvalifikace klasické, tak rekvalifikace zvolené, které by se 

daly označit za novinku. Zavádí je od roku 2012 novela zákona o zaměstnanosti. Klasická 

rekvalifikace se od rekvalifikace, kterou si uchazeč nebo zájemce o zaměstnání sám vybere – 

zvolí – liší hned v několika podstatných záležitostech.  

Klasické rekvalifikace fungují na principu, že pracovnice ÚP nabídne vhodné osobě 

(dle vzdělání, osobnostních předpokladů, způsobilosti apod.) kurz z aktuální nabídky kurzů 

(rekvalifikační program na 1. pololetí 2012 viz příloha č. 1). V příloze č. 2 je ukázka letáčku 

rekvalifikace na obsluhu motovozíku vysokozdvižného. Uchazeč o zaměstnání má přitom 

nárok na podporu při rekvalifikaci, úhradu jízdného apod.  

U zvolené rekvalifikace si uchazeč nebo zájemce o zaměstnání vybere jak 

rekvalifikační kurz, tak rekvalifikační zařízení sám. Vyžaduje se od něj aktivita a zájem 

rekvalifikovat se. Uchazeči o zaměstnání není placena podpora při rekvalifikaci, stejně jako 

nemá nárok na proplacení jízdného nebo lékařské prohlídky, stát za něho platí pouze pojistné 

a cenu kurzu. Postup zájemců o zvolenou rekvalifikaci: 

- předložit ÚP formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (viz příloha č. 3), 

minimálně 14 dnů před začátkem kurzu, 

- vyčkat na posouzení zvolené rekvalifikace, kdy ÚP zvažuje, zda rekvalifikace může 

dopomoci k nalezení zaměstnání, 

- doložit formulář „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ – část B (viz příloha č. 4) 

formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“, 

- dodat formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ – 

část C (viz příloha č. 5) formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“, celkové náklady 

kurzu přitom nesmí přesáhnout během tří let částku 50 000 Kč, a 
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- poslední formulář „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném 

absolvování rekvalifikace“.  

Cenu kurzu přitom ÚP platí přímo rekvalifikačnímu zařízení, a to až po úspěšném 

absolvování rekvalifikace. Pokud by nastalo, že zvolená rekvalifikace nebude bez závažných 

důvodů dokončená, ÚP kurz neuhradí a finanční břímě bude ležet na bedrech zájemce 

o rekvalifikaci. V případě neochoty nastoupit po rekvalifikaci bez závažných důvodů do 

vhodného zaměstnání, které odpovídá nové kvalifikaci, vzniká povinnost uhradit cenu 

rekvalifikačního kurzu úřadu práce (Integrovaný portál MPSV, 2012b).  

Jednotlivé ÚP už nemají svou právní subjektivitu, jak již bylo zmíněno, na území ČR 

působí jeden jediný Úřad práce, který vypisuje veřejné zakázky k realizaci rekvalifikačních 

kurzů. Klasické rekvalifikace tedy mohou být nepružné, na rozdíl od rekvalifikací zvolených.  

3.4 Analýza rekvalifikací kontaktního pracoviště v Odrách 

Následující podkapitoly se budou zabývat jednak srovnáním klasických rekvalifikaci 

s rekvalifikacemi zvolenými a jejich úspěšností, jednak efektivitou (náklady a vynaložené 

úsilí ku výsledku – nalezení vhodného zaměstnání) rekvalifikací jako takových.  

V tabulce č. 3.3 se nacházejí informace z kontaktního pracoviště ÚP v Odrách 

o uchazečích o zaměstnání, kteří byli zařazeni do klasických rekvalifikací. Údaje zpracované 

v tabulce vychází z materiálu poskytnutých kontaktní pobočkou ÚP v Odrách, které jsou 

v celé své podobě k nalezení v příloze č. 6. Klasických rekvalifikací se v roce 2012 zúčastnilo 

34 uchazečů o zaměstnání, naproti tomu zvolených rekvalifikací pouze 12 uchazečů 

a zájemců o zaměstnání, jak je vidět v tabulce č. 3.4, která vychází opět z materiálu 

poskytnutých kontaktní pobočkou ÚP v Odrách, viz příloha č. 7. 

 
Tab. 3.3 Informace o uchazečích zaměstnání za rok 2012, kteří se zúčastnili během roku 
klasické rekvalifikace 

Uch. Pohl. Věk Vzděl. Typ RK 

Náklady 
Ke dni 

zahájení 
rekval. v 
evidenci  

Zaměstnání 
nalezeno dnů po 
rekval. (během r. 
2012 a 1. pol. r. 

2013) 
1 M 46 VL Základní kurz svařování 5950 72 67 
2 M 21 Z Obsluha osobního počítače podle 

osnov ECDL START  14883 17 
vyřazení 

3 M 24 VL Základní kurz svařování 5950 1133 115 
4 M 19 Z Základní kurz svařování  5950 338 125 
5 Ž 48 MV Zákl. obsluha osobního počítače 5425 8 322 
6 Ž 52 MV Zákl. obsluha osobního počítače 5425 59 143 
7 M 45 VŠ Vstupní školení odborné způsobilosti 

pro účely profesní způsobilosti 33563 188 
233 
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8 M 42 VL Obsluha elektrovozíku a motovozíku 3812 157 13 
9 Ž 32 VL Ošetřovatel 11800 879 nenalezeno 
10 M 57 VL Údržba zeleně a veřejných ploch projekt 429 52 
11 Ž 32 VL Administrativní pracovník projekt 316 76 
12 M 50 VL Zákl. obsluha osobního počítače 5425 166 109 
13 Ž 55 MV Zákl. obsluha osobního počítače 5425 166 vyřazení 
14 M 26 Z Základní kurz svařování 5950 378 vyřazení 
15 Ž 34 VL Účetnictví s využitím výpočetní 

techniky 6500 263 
nenalezeno 

16 Ž 19 MV Základy administrativy v zahr. praxi projekt 28 nenalezeno 
17 M 20 MV Základy administrativy v zahr. praxi projekt 202 nenalezeno 
18 M 25 VŠ Základy administrativy v zahr. praxi projekt 60 0 
19 Ž 24 VŠ Základy administrativy v zahr. praxi projekt 87 nenalezeno 
20 Ž 37 Z Zákl. obsluha osobního počítače 5425 224 143 
21 Ž 37 MV Základní kurz svařování 5950 112 178 
22 M 24 Z Základní kurz svařování 5950 185 vyřazení 
23 Ž 56 Z Dělník/dělnice projekt 539 nenalezeno 
24 M 57 MV Dělník/dělnice projekt 809 nenalezeno 
25 M 42 MV Čtení a kreslení technické 

dokumentace AutoCad 5800 182 
nenalezeno 

26 M 23 Z Údržba veřejné zeleně projekt 364 125 
27 Ž 23 Z Údržba veřejné zeleně projekt 651 nenalezeno 
28 M 18 VL Kurz svařování elektrickým 

obloukem 7912 75 
107 

29 M 54 VL Strojník silničních strojů (teorie) 4664 71 34 
30 Ž 29 MV Zákl. obsluha osobního počítače 5425 108 nenalezeno 
31 Ž 52 MV Zákl. obsluha osobního počítače 5425 438 nenalezeno 
32 M 54 MV Zákl. obsluha osobního počítače 5425 27 nenalezeno 
33 Ž 34 VL Mzdové účetnictví projekt 317 nenalezeno 
34 Ž 37 MV Základní kurz svařování 5950 139 124 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6), vlastní zpracování 

 
Z tabulek 3.3 a 3.4 je patrné, jaké bylo pohlaví, věk a vzdělání rekvalifikovaných 

v roce 2012, jaké rekvalifikace se zúčastnili, jak vysoké byly náklady rekvalifikace (některé 

z rekvalifikací nebyly fakturovány, ale hradily se z různých projektů na podporu 

zaměstnanosti) a jak dlouho byli v evidenci uchazečů o zaměstnání před zahájením 

rekvalifikace, zda se jednalo o osoby dlouhodobě nezaměstnané či nikoli. Z posledního 

sloupce tabulek „Zaměstnání nalezeno dnů po rekval. (během r. 2012 a 1. pol. r. 2013)“ je 

taktéž zřejmé, zda rekvalifikace napomohla v průběhu roku 2012 či první poloviny roku 2013 

k zisku zaměstnání či zaměstnání do 30. června 2013 nebylo nalezeno a evidence trvala 

nadále. Čtyři uchazeči o zaměstnání byli z evidence vyřazeni, jeden uchazeč z důvodu 

odjezdu do zahraničí, tři uchazeči nedobrovolně, sankčně (jeden z důvodu nedoložení příjmů 

z nekolidujícího zaměstnání, druhý kvůli maření nástupu na klasickou rekvalifikaci a třetí 

neplnil povinnosti uchazeče o zaměstnání).  

Údaje nejsou natolik podrobné, aby se dala vyvodit přímá souvislost mezi typem 
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rekvalifikace a nalezeným zaměstnáním. I když se nedá přímo určit, zda uchazeč nebo 

zájemce bude v zaměstnání využívat dovednosti získané díky rekvalifikaci, dá se 

předpokládat, že zaměstnavatel raději zaměstná aktivní osobu s vyšší kvalifikací, se zájmem 

vzdělávat se a pracovat na sobě.  

 
Tab. 3.4 Informace o uchazečích a zájemcích o zaměstnání za rok 2012, kteří se 
zúčastnili během roku rekvalifikace, kterou si sami zvolili 

Uch. Pohl. Věk Vzděl. Název rekvalifikace 

Ke dni 
zahájení 
rekval. v 
evidenci 

Evidence 
k 31.12. 

2012 

Zaměstnání 
nalezeno dnů po 
rekval. (během r. 
2012 a 1. pol. r. 

2013) 
1 M 22 Z Vstup. školení (profes. způsobilost 

řidičů) 261 
trvá 

104 
2 M 22 Z Rozšíření řidičského oprávnění sk. B 

na sk. C 255 
trvá 

131 
3 M 24 MV Správa počítačových sítí 95 trvá 27 
4 M 26 MV Pracovník grafického studia 327 trvá nenalezeno 
5 M 25 MV Vstup. školení (profes. způsobilost 

řidičů) 170 
trvá 

nenalezeno 
6 M 25 MV Rozšíření řidičského oprávnění sk. B 

na sk. C 169 
trvá 

nenalezeno 
7 M 37 Z Vstup. školení (profes. způsobilost 

řidičů) 123 
ukončena 

47 
8 M 37 Z Rozšíření řidičského oprávnění sk. B  

na sk. C 115 
ukončena 

67 
9 Ž 26 VL Pracovník v sociálních službách - zájemce zájemce 
10 M 34 VL Strážný - zájemce zájemce 
11 M 54 MV Strážný - zájemce zájemce 
12 M 59 VL Strážný - zájemce zájemce 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 7), vlastní zpracování 

3.4.1 Rozložení podle pohlaví 

Celkem se z kontaktního pracoviště ÚP v Odrách během roku 2012 rekvalifikovalo 29 

mužů a 17 žen, jak ukazuje tabulka 3.5. 

Zastoupení žen a mužů na rekvalifikačních kurzech je znázorněno i graficky. 

Klasických rekvalifikací (graf 3.1) se zúčastnilo 34 osob, z toho 18 mužů a 16 žen. 

Zastoupení je tedy poměrně rovnoměrné, na rozdíl od rekvalifikací zvolených (graf 3.2), kde 

měli v ruce 2012 zájem rekvalifikovat se zejména muži. Zvolených rekvalifikací se zúčastnilo 

11 mužů a pouze 1 žena. Z jednoho roku se nedá vyvodit obecný závěr ani tendence do 

následujících let, nicméně v roce 2012 byli aktivnější muži, případně jim bylo ÚP schváleno 

více žádostí o zvolenou rekvalifikaci.  
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Tab. 3.5 Pohlaví rekvalifikovaných osob v roce 2012 
Pohlaví Klas. rekval. Zvolené rekval. Celkem 
Muži 18 11 29 
Ženy 16 1 17 
Celkem 34 12 46 
Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

 
Graf 3.1 Pohlaví účastníků klasických   Graf 3.2 Pohlaví účastníků zvolených  
rekvalifikací v roce 2012    rekvalifikací v roce 2012 

 
 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

3.4.2 Rozložení podle vzdělání 

Z hlediska vzdělání může být zajímavé, kteří uchazeči či zájemci o zaměstnání mají 

potřebu dále se vzdělávat a rekvalifikovat, zda osoby s maturitním či dokonce 

vysokoškolským vzděláním nebo osoby s dokončeným pouze základním vzděláním. Pokud 

nebudeme rekvalifikace dělit na klasické a zvolené, tak v tabulce 3.6 mimo jiné vidíme, že 

zájem o rekvalifikaci měly tři osoby vysokoškolsky vzdělané (konkrétně uchazeč s VŠ pro 

letecké piloty podstoupil vstupní školení odborné způsobilosti, dříve také rekvalifikaci na 

řidičský průkaz typu C, a dva uchazeči s VŠ vzděláním ekonomického zaměření absolvovali 

základy administrativy v zahraniční praxi). Osob se základním vzděláním bylo 

rekvalifikováno v roce 2012 dohromady pouze 12, oproti 17 s maturitním vzděláním.  

Graf 3.3 znázorňuje vzdělanostní zastoupení osob u klasických rekvalifikací, graf 3.4 

u zvolených rekvalifikací. U klasických rekvalifikací mělo základní vzdělání 24 % 

rekvalifikovaných, u zvolených 33 % rekvalifikovaných. Vyučeno bylo 32 % klasicky 

rekvalifikovaných a 25 % zájemců o zvolenou rekvalifikaci. Lidé s maturitním vzděláním 

zaujímají největší podíl v obou druzích rekvalifikace, u klasické 35 %, u zvolené 42 %. 

Z vysokoškolsky vzdělaných lidí neměl o zvolenou rekvalifikaci zájem nikdo, klasicky 

rekvalifikováno bylo 9 % vysokoškolsky vzdělaných účastníků z celkového počtu 34.  
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Tab. 3.6 Vzdělání rekvalifikovaných osob v roce 2012 
Vzdělání Klas. rekval. Zvolené rekval. Celkem 
Základní 8 4 12 
Výuční list 11 3 14 
Maturitní 
vzdělání 

12 5 17 

Vysoká škola 3 0 3 
Celkem 34 12 46 
Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 
 
Graf 3.3 Vzdělání účastníků klasických   Graf 3.4 Vzdělání účastníků zvolených  
rekvalifikací v roce 2012    rekvalifikací v roce 2012 

 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

3.4.3 Rozložení podle délky v evidenci 

Za dlouhodobě nezaměstnané se považují lidé nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 

naopak za krátkodobou nezaměstnanost by se dala považovat doba do 6 měsíců od ztráty 

zaměstnání. Tabulka č. 3.7 zobrazuje, jak dlouho jsou/byli účastníci rekvalifikace 

nezaměstnaní k 31. 12. 2012, lhostejno, zda si po rekvalifikaci práci našli (a tedy byli 

z evidence nezaměstnaných vyřazeni před koncem roku 2012) či nikoli.  

Mezi dlouhodobě nezaměstnané můžeme zařadit 13 osob, stejně tak mezi krátkodobě 

nezaměstnané. O něco početně větší skupinu tvoří nezaměstnaní mezi 6 a 12 měsíci, těch bylo 

během roku 2012 v evidenci rekvalifikovaných 16.  

 
Tab. 3.7 Délka trvání nezaměstnanosti rekvalifikovaných osob k 31. 12. 2012 
K 31.12.2012 v evidenci Klas. rekval. Zvolené rekval. Celkem 
do 3 měsíců 2 0 2 
do 6 měsíců 10 1 11 
do 9 měsíců 6 4 10 
do 12 měsíců 4 2 6 
do 18 měsíců 7 1 8 
nad 18 měsíců 5 0 5 
zájemci o zaměstnání - 4 4 
Celkem 34 12 46 
Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 
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Graf 3.5 zobrazuje délku uchazeče v evidenci ke dni zahájení klasické rekvalifikace. 

Nejpočetnější skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných do 

3 měsíců. Těch bylo do rekvalifikací zařazeno 10. Nezaměstnaných do 6 měsíců bylo celkem 

zařazeno 16, do 9 měsíců 22, do 12 měsíců 25. Naopak dlouhodobě nezaměstnaní tvoří 

početně menší skupinku, do rekvalifikací se zapojilo pouze 9 osob nezaměstnaných déle než 

12 měsíců.  

O zvolené rekvalifikace měli zájem 4 zájemci o zaměstnání. Nezaměstnaní po dobu 

třech měsíců se zvolených rekvalifikací neúčastnili, největší zájem byl mezi uchazeči o 

zaměstnání, kteří byli v evidenci nezaměstnaných od 3 do 9 měsíců, viz graf 3.6.  

 

Graf 3.5 Délka trvání nezaměstnanosti   Graf 3.6 Délka trvání nezaměstnanosti  
ke dni zahájení klasické rekval. v roce 2012 ke dni zahájení zvolené rekval. v roce 2012 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 
 

3.4.4 Rozložení podle věku a vzdělání 

Do rekvalifikací se během roku 2012 nejvíce zapojila věková skupina do 25 let, viz 

tabulka 3.8. Klasických rekvalifikací se zúčastnilo 11 nezaměstnaných, zvolených 5 uchazečů 

o zaměstnání, což je dohromady 16 osob z celkového počtu 46 rekvalifikovaných, což 

představuje asi 34,3 %. Nezaměstnanost trápí i mladé osoby, ty mají ale očividně větší zájem 

vzdělávat se, oproti například věkové kategorii 46 a více let. Ve věku 46–55 let bylo 

rekvalifikováno 9 osob, nad 56 let 4 osoby. Přitom zájem o zvolenou rekvalifikaci projevil jak 

ve věkové kategorii 46–55, tak 56 a více jen jeden účastník rekvalifikací.  

 
Tab. 3.8 Věkové rozmezí vzhledem ke vzdělání rekvalifikovaných osob v roce 2012 

Věková 
kategorie 

Základní 
vzdělání 

Výuční list 
Maturitní 
vzdělání 

Vysoká škola Celkem 

klas. zvol. klas. zvol. klas. zvol. klas. zvol. klas. zvol. 
do 25 let 5 2 2 0 2 3 2 0 11 5 
26–35 let 1 0 4 2 1 1 0 0 6 3 



41 
 

36–45 let 1 2 1 0 3 0 1 0 6 2 
46–55 let 0 0 3 0 5 1 0 0 8 1 
56 a více 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 
Celkem 8 4 11 3 12 5 3 0 46 
Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

 

Graf 3.7 ukazuje vzdělanostní složení osob, které absolvovaly klasickou rekvalifikaci 

z hlediska věkových kategorií. Z věkové kategorie do 25 let bylo do klasických rekvalifikací 

zařazeno nejvíce osob se základním vzděláním, zároveň rekvalifikací prošli i dva uchazeči 

o zaměstnání s vysokoškolským vzděláním. Ve věkové kategorii 26–35 let tvoří nejpočetnější 

skupinku osoby s výučním listem. Ve věkové kategorii od 36 do 45 let se jednalo o uchazeče 

s maturitním vzděláním, to samé ve věkové kategorii od 46 do 55 let. Osoby nad 56 let věku 

byly do klasických rekvalifikací zařazeny pouze tři.  

Graf 3.8 se věnuje dosaženému vzdělání osob, které absolvovaly zvolenou 

rekvalifikaci, z hlediska věkových kategorií. Z věkové kategorie do 25 let byla zvolená 

rekvalifikace schválena 5 osobám, z toho 2 měly základní vzdělání, 3 maturitní. Ve věkové 

skupině 26–35 let zvolenou rekvalifikaci podstoupily 3 osoby, 2 s výučním listem, 1 s 

maturitním vzděláním. U věkové kategorie 36–45 let se jednalo o 2 osoby se základním 

vzděláním.  

Dle vzorku uchazečů a zájemců o zaměstnání se z roku 2012 nedá vyvodit, jaká 

věková kategorie by byla rekvalifikována výrazně častěji, ani osoby jakého nejvyššího 

dosaženého vzdělání byly na rekvalifikaci pracovnicemi úřadu práce posílány nejčastěji, 

případně osoby jakého zdělání měly největší zájem o zvolenou rekvalifikaci.  

 
Graf 3.7 Dosažené vzdělání klas. rekval.   Graf 3.8 Dosažené vzdělání zvol. rekval. 
dle věkových kategorií v roce 2012   dle věkových kategorií v roce 2012 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

 



42 
 

3.4.5 Typ rekvalifikací 

Nejvíce rekvalifikantů v roce 2012 v rámci klasických rekvalifikací bylo posláno na 

kurz vztahující se k znalostem informatiky (obsluha počítače), základního kurzu se zúčastnilo 

8 osob, pokročilého s cenou téměř třikrát vyšší pouze jedna osoba. Dále proběhlo množství 

rekvalifikací v oblasti svařování, ať už tavící se elektrodou v ochranném plynu CO2 nebo 

elektrickým obloukem obalenou elektrodou, dohromady se těchto kurzů zúčastnilo 8 osob. 

Ostatní rekvalifikované osoby se účastnily rozmanitých kurzů (viz tabulka 3.9) od nákladného 

vstupního školení odborné způsobilosti, jehož náklady přesáhly 30 tisíc Kč, až po kurz 

obsluhy elektrovozíku a motovozíku za necelé 4 tisíce Kč. Proběhla také řada rekvalifikací, 

které nebyly fakturovány, jelikož se hradily z probíhajících projektů.  

 
Tab. 3.9 Druhy rekvalifikačních kurzů v rámci klasických rekvalifikací, které proběhly 
v roce 2012 

Druh klasické rekvalifikace Náklady 
Počet 

rekval. 
Obsluha osobního počítače (IT, Windows, Word, Excel, 
Internet) 

 5 425 8 

Obsluha osobního počítače podle osnov ECDL START  14 883 1 
Základní kurz svařování   5 950 7 
Základní kurz svařování elektrickým obloukem   7 912 1 
Strojník silničních strojů (teorie)   4 664 1 
Vstupní školení odborné způsobilosti pro účely profesní 
způsobilosti 

33 563 1 

Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný 
volantový do 5 tun) 

  3 812 1 

Ošetřovatel 11 800 1 
Účetnictví s využitím výpočetní techniky   6 500 1 
Čtení a kreslení technické dokumentace AutoCad   5 800 1 
Základy administrativy v zahraniční praxi s využitím ICT nefakturováno 4 
Údržba veřejné zeleně nefakturováno 3 
Dělník/dělnice nefakturováno 2 
Administrativní pracovník/pracovnice nefakturováno 1 
Mzdové účetnictví nefakturováno 1 
Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6), vlastní zpracování 

 
Naopak u zvolených rekvalifikací neměl o školení z oblasti informatiky ani svařování 

zájem nikdo. Nejvíce osob se rekvalifikovalo na strážné nebo mělo zájem o rozšíření 

řidičského oprávnění či vstupní školení profesní způsobilosti řidičů, jak ukazuje tabulka 3.10, 

ve které je taktéž vidět rozdílná cena stejných kurzů. Může jít až o tisíce.  

V roce 2012 si zájemci a uchazeči o zaměstnání volili rekvalifikace specifičtější, které 

nejsou v získávání dovedností natolik obecné jako klasické rekvalifikace.  
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Tab. 3.10 Druhy rekvalifikačních kurzů v rámci klasických rekvalifikací, které proběhly 
v roce 2012 

Druh zvolené rekvalifikace Cena 
Počet 

rekval. 
Strážný  3 250 3 
Rozšíření řidičského oprávnění sk. B na sk. C 14 083 2 
Rozšíření řidičského oprávnění sk. B  o sk. C 12 900 1 
Vstupní školení dle vyhl. č. 156/2008 Sb., o zdokonalení odborné 
způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 

19 167 2 

Vstupní školení profesní způsobilosti pro účely profesní 
způsobilosti řidičů 

16 900 1 

Správa počítačových sítí 17 920 1 
Pracovník grafického studia 12 950 1 
Pracovník v sociálních službách  8 300 1 
Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 7), vlastní zpracování 

 

3.4.6 Nákladovost rekvalifikací 

Nákladovost rekvalifikací je stěžejním ukazatelem při analyzování rekvalifikací. 

Rozložení nákladů rekvalifikací kontaktní pobočky ÚP v Odrách v roce 2012 je vidět 

v tabulce č. 3.11. 

Náklady u klasických rekvalifikací byly vyfakturovány (nehrazeny z projektů) u 23 

osob, které se rekvalifikovaly v průběhu roku 2012. Dohromady se jednalo o náklady ve výši 

173 984 Kč, průměrně rekvalifikace jedné osoby stála 7 565 Kč.  

Zvolené rekvalifikace byly vyfakturovány všechny, které v roce 2012 proběhly. Cena 

dohromady činila 145 220 Kč za 12 rekvalifikací, což je průměrně 12 102 Kč na jednu 

rekvalifikaci. Zvolené rekvalifikace byly v roce 2012 na osobu nákladnější v průměru 

o 4 537 Kč, což není úplně malá částka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Tab. 3.11 Náklady na klasické a zvolené rekvalifikace v roce 2012 
Měsíc Klas. rekval. Zvol. rekval. Celkem 
Leden 0 0 0 
Únor 0 0 0 
Březen 20 833 0 20 833 
Duben 5 950 0  5 950 
Květen 16 800 0 16 800 
Červen  33 563 9 750 43 313 
Červenec 3 812 0  3 812 
Srpen 0 0 0 
Září 35 100 38 100 73 200 
Říjen 17 325 64 120 81 445 
Listopad 40 601 33 250 73 851 
Prosinec 0 0 0 
Celkem Kč 173 984 145 220 319 204 
Počet 
vyfakturovaných 
rekval. 

23 12 35 

Průměrné nákl. na 
jednu rekval. 

7 565 12 102 9 120 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

 
Vývoj nákladů v jednotlivých měsících roku 2012 i převyšování nákladů na zvolené 

rekvalifikace nad náklady klasických rekvalifikací zobrazuje graf č. 3.9. 

 
Graf 3.9 Vývoj nákladů rekvalifikací v jednotlivých měsících roku 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

3.4.7 Úspěšnost rekvalifikací 

Rekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti mají za cíl zvyšovat 

kvalifikaci a tím pádem i uplatnění a zaměstnanost. Za úspěšnou rekvalifikaci tedy můžeme 

považovat takovou rekvalifikaci, po jejímž skončení uchazeč nebo zájemce o zaměstnání 
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najde vhodné pracovní místo.  Nejlépe v co nejkratším časovém horizontu, aby nebylo nutné 

vyplácet podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky a aby se celkově omezil negativní 

dopad nezaměstnanosti na člověka.  

Tabulka 3.12 ukazuje, v jakém časovém horizontu po ukončení rekvalifikace si 

uchazeči o zaměstnání práci našli. Procento úspěšnosti bylo při nalezení vhodného zaměstnání 

do jednoho měsíce docela nízké, jak u klasických, tak u zvolených rekvalifikací. Nelze 

s jistotou říci, že by byly v roce 2012 zvolené rekvalifikace úspěšnější než klasické, alespoň 

co se týká zisku zaměstnání v co nejkratším časovém horizontu po rekvalifikaci.  

Většina nezaměstnaných si zaměstnání sice našla do šesti měsíců po rekvalifikaci (ať 

už zvolené nebo klasické), ovšem při takové časové prodlevě se dá docela pochybovat, zda 

měla rekvalifikace přímý vliv na zisk pracovního místa. Do 30. 6. 2013 si zaměstnání nenašlo 

38,2 % klasicky rekvalifikovaných a 25 % účastníků zvolené rekvalifikace, tedy z celkového 

počtu 46 rekvalifikovaných můžeme minimálně o 34,8 % z nich říci, že jim rekvalifikace 

k zisku zaměstnání přímo a rychle nepomohla.  

 
Tab. 3.12 Doba nalezení zaměstnání (k 30. 6. 2013) po rekvalifikaci realizované v roce 2012 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 
 

Graficky je vývoj získávání zaměstnání v čase vidět v grafu 3.10 pro klasické 

rekvalifikace, v grafu 3.11 pro zvolené rekvalifikace. Do 30. června 2013 si zaměstnání našlo 

17 klasicky rekvalifikovaných osob z 34, které se klasických rekvalifikací účastnili, což 

představuje 50 %. U zvolených rekvalifikací si do 30. června 2013 našlo zaměstnání 5 osob 

z 12, kterým byla schválena zvolená rekvalifikace, což představuje 41,5 %.   

 

 

Zaměstnání 
nalezeno po 
rekvalifikaci 

Počet 
klas. 

rekval. 

Vyjádření 
klas. 

rekval. v % 

Počet 
zvol. 

rekval. 

Vyjádření 
zvol. 

rekval. v % 

Celkem 
rekval. 

Vyjádření 
rekval. v 

% 
do 1 měsíce 2   5,9 % 1   8,3 % 3   6,5 % 
do 2 měsíců 2   5,9 % 1   8,3 % 3   6,5 % 
do 3 měsíců 2   5,9 % 1   8,3 % 3   6,5 % 
do 4 měsíců 3   8,8 % 1   8,3 % 4   8,7 % 
do 5 měsíců 5 14,7 % 1   8,3 % 6 13,0 % 
do 6 měsíců 1   2,9 % 0   0,0 % 1   2,2 % 
více než 6 měsíců 2   5,9 % 0   0,0 % 2    4,3 % 
nenalezeno 13 38,2 % 3  25,0 % 16 34,8 % 
vyřazeni z ev., 
zájemci o zaměst. 

4 11,8 % 4 33,3 % 8 17,4 % 

Celkem 34 100,0 % 12    100,0 % 46 100,0 % 
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Graf 3.10 Časová spěšnost nacházení zaměst.  Graf 3.11 Časová úspěšnost nacházení 
klasicky rekvalifikovaných během r. 2012   zaměst. u zvol. rekval. během r. 2012 

 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 
 

Na úspěšnost rekvalifikace nemusí mít vliv jen dosavadní znalosti, dovednosti 

a osobní predispozice rekvalifikovaných, ale i samotný rekvalifikační kurz. V tabulce 3.13 

můžete vidět možné souvislosti mezi absolvovaným kurzem v rámci klasických rekvalifikací, 

nalezeným zaměstnáním a délkou setrvání v evidenci nezaměstnaných po rekvalifikaci.  

Kontaktní pobočka ÚP v Odrách neměla informace o konkrétních pozicích, které 

rekvalifikovaní zastávají v novém zaměstnání. Přímá souvislost mezi rekvalifikací a pracovní 

pozicí se tedy nedá určit, můžeme ale odhadovat.  Za úspěšné se dají považovat kurzy 

svařování, kdy si jeden rekvalifikovaný našel do tří měsíců práci ve společnosti VOP CZ, 

která vyrábí vojenské vybavení (včetně jeho svařování), další dva rekvalifikovaní do čtyř 

měsíců ve společnosti Romotop, která svařuje krby, a technických služeb města Fulnek, do 

pěti měsíců další rekvalifikovaný nastoupil do společnosti VVM OPSO, která zpracovává 

plechy, pátý rekvalifikovaný si taktéž do pěti měsíců našel zaměstnání ve společnosti VOP 

CZ, stejně jako šestý účastník rekvalifikačního kurzu, ten ale až po pěti měsících od 

rekvalifikace.  

Dále jsou u klasických rekvalifikací úspěšné kurzy technického rázu, například kurz 

pro obsluhu elektrovozíku a motovozíku nebo kurzy, po kterých rekvalifikovaní nastoupí na 

předem dohodnuté veřejně prospěšné práce.  
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Tab. 3.13 Kurzy absolvované v roce 2012 v rámci klasických rekvalifikací a jejich 
souvislost s novým zaměstnáním 
Zaměstnání 

nalezeno  
Absolvované kurzy 

Zaměstnavatel (možná souvislost mezi 
rekvalifikací a zaměstnáním) 

do 1 měsíce 2 
Obsluha elektrovozíku a motovozíku  Jurotrans, s.r.o. (manipulace s nákladem) 

Základy administrativy v zahraniční praxi DrakaBag, s.r.o. (výroba plast. výrobků) 

do 2 měsíců 2 
Údržba zeleně a veřejných ploch Obec Vražné 

Strojník silničních strojů (teorie) Správa silnic MS kraje 

do 3 měsíců 2 
Základní kurz svařování VOP CZ, s.p. (vojenská výroba, svařování) 

Administrativní pracovník Obec Vražné 

do 4 měsíců 3 

Základní kurz svařování ROMOTOP s.r.o. (výroba krbů, svařování) 

Zákl. obsluha osobního počítače 
SSI Schäfer s.r.o. (logistické systémy, 
zařízení dílen) 

Kurz svařování elektrickým obloukem Technické služby města Fulnek 

do 5 měsíců 5 

Základní kurz svařování  VVM OPSO s.r.o. (zpracování plechů) 

Zákl. obsluha osobního počítače Hein & spol. – keramické závody 

Zákl. obsluha osobního počítače Město Odry 

Údržba veřejné zeleně 
Josef Maňák, Pohoř (zpevňování ploch, 
terénní úpravy) 

Základní kurz svařování VOP CZ (vojenská výroba, svařování) 

do 6 měsíců 1 Základní kurz svařování VOP CZ (vojenská výroba, svařování) 

nad 6 měsíců 2 
Zákl. obsluha osobního počítače Obec Mankovice 
Vstupní školení odborné způsobilosti pro 
účely profesní způsobilosti 

Veolia transport 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6), vlastní zpracování 

 

Naopak rekvalifikační kurz zaměřený na základní znalosti informatiky a celkově 

administrativní kurzy jsou spíše neúspěšné, jak můžeme vidět v tabulce 3.14. Šest 

rekvalifikovaných v těchto kurzech si do 30. června 2013 nenašlo zaměstnání. Můžeme sice 

vidět, že stejný počet (šest) rekvalifikovaných v administrativní oblasti si zaměstnání našlo, 

ale dá se úspěšně pochybovat, zda je souvislost mezi kurzem základy administrativy 

v zahraniční praxi a zaměstnáním u DrakaBag, společnosti vyrábějící plastové výrobky, 

kurzem pro administrativní pracovníky a kurzem základní obsluhy osobního počítače a prací 

pro město Odry, obec Vražné či Mankovice.  
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Tab. 3.14 Kurzy absolvované během roku 2012, po kterých si rekvalifikovaný do 
30. června 2012 zaměstnání nenašel 
Zaměstnání Klasické rekvalifikace Zvolené rekvalifikace 

nenalezeno 

3 Zákl. obsluha osobního počítače  1 Pracovník grafického studia 

3 
Základy administrativy v zahraniční 
praxi 

1 
Vstupní školení (profesní způsobilosti 
řidičů) 

2 Dělník/dělnice 1 
Rozšíření řidičského oprávnění sk. B na 
sk. C 

2 Účetnictví 

 
1 Ošetřovatel 

1 Údržba veřejné zeleně 

1 
Čtení a kreslení technické 
dokumentace AutoCad 

ostatní 4 Vyřazeni z evidence 4 Zájemce o zaměstnání 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

 
Jakkoli by se u zvolených rekvalifikací dalo předpokládat, že budou úspěšnější než 

rekvalifikace klasické, tabulky 3.14 a 3.15 to nepotvrzují. Uchazeči o zaměstnání, kteří 

rozšířili své řidičské oprávnění, podstoupili vstupní školení řidičů nebo se nechali 

rekvalifikovat na pracovníka grafického studia, zaměstnání ani do 30. června 2013 nenalezli. 

Z tabulky 3.15 je vidět značná časová prodleva u osob, co po zvolené rekvalifikaci 

zaměstnání našli. Také je vidět přímá souvislost mezi rekvalifikací a novým pracovním 

místem, což se o klasických rekvalifikacích říci nedá.  

 

Tab. 3.15 Kurzy absolvované v r. 2012 v rámci zvol. rekval., souvislost s novým zaměstnáním 
Zaměstnání 

nalezeno 
 Absolvované kurzy 

Zaměstnavatel (možná souvislost mezi 
rekvalifikací a zaměstnáním) 

do 1 měsíce 1 Správa počítačových sítí 
Tieto Czech s.r.o. (poradenství, zpracování 
dat, správa sítí, software) 

do 2 měsíců 1 Vstupní školení (profesní způsobilosti řidičů) FERY Logistik  s.r.o. (silniční nákl. doprava) 

do 3 měsíců 1 Rozšíření řidičského oprávnění sk. B  na sk. C FERY Logistik  s.r.o. (silniční nákl. doprava) 

do 4 měsíců 1 Vstupní školení (profesní způsobilosti řidičů) Stanislav Dresler (silniční nákl. doprava) 

do 5 měsíců 1 Rozšíření řidičského oprávnění sk. B na sk. C Stanislav Dresler (silniční nákl. doprava) 

nad 5 měsíců 0 - - 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 7), vlastní zpracování 
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4 Zhodnocení 

Poslední nosná část práce se pokusí shrnout výsledky předcházející analýzy a stručně 

vyhodnotit rekvalifikace z roku 2012 u uchazečů a zájemců o zaměstnání spadajících pod 

kontaktní pracoviště ÚP ČR v Odrách. Závěry zde uvedené se opírají předchozí části práce 

a jsou doplněné vlastním názorem a postojem autorky k tématu rekvalifikací, který vyplývá 

z předchozí analýzy.  

4.1 Náklady vynaložené na úspěšné a neúspěšné rekvalifikace 

V rámci zjednodušení budeme za úspěšné rekvalifikace považovat všechny 

rekvalifikace, po kterých si rekvalifikovaný našel zaměstnání a k 30. červnu 2013 nebyl 

v evidenci nezaměstnaných, lhostejno, zda získané zaměstnání souviselo s druhem 

rekvalifikace a nebudeme brát v potaz ani časový horizont mezi rekvalifikací a získáním 

práce.  

I přes tato zjednodušení nejsou výsledky úplně optimální, viz tabulka 3.16. Z celkově 

vynaložených 319 204 Kč se dá za „úspěšně“ vynaloženou (ačkoli úspěšnost je dost 

diskutabilní, jak ukázala analýza v předchozí kapitole, často rekvalifikace neměla s novým 

zaměstnáním souvislost či si uchazeč o zaměstnání našel uplatnění až rok a více po 

rekvalifikaci) považovat suma 188 321. Za „zbytečně“ (slovo „zbytečně“ je diskutabilní, 

získané znalosti můžou být rekvalifikovanými uplatněny v budoucnu a jak se říká, žádná 

podoba vzdělávání není zbytečná) utracené státní prostředky můžeme označit 112 833 Kč, což 

rozhodně není malá částka, vzhledem k velikosti testovaného vzorku. Celkem 12 

fakturovaných kurzů bylo do 30. června 2013 neúspěšných, respektive nabyté znalosti 

nepomohli rekvalifikovaným k rychlému zisku zaměstnání a nezaměstnaní dále od státu 

pobírali podporu v nezaměstnanosti či jiné pro stát transferové platby.  

Pokud všechny peněžní prostředky věnované na rekvalifikace (klasické i zvolené, 

úspěšné i neúspěšné) budou dohromady představovat 100 %, pak klasické rekvalifikace 

představují 55 % nákladů (z toho 34 % efektivně vynaložených, 21 % nikoli), zvolené 

rekvalifikace 45 % (z toho 25 % představuje efektivně vynaložené náklady, 14 % nikoli a 6 % 

nákladů souvisí s rekvalifikací zájemců o zaměstnání). Tedy 59 % z celkově vynaložených 

319 204 Kč padlo na rekvalifikace, po kterých si uchazeč o zaměstnání práci našel do 

30. června 2013, 35 % vynaložených peněžních prostředků nenaplnilo cíl aktivní politiky 

zaměstnanosti. U šesti procent není efektivnost možné posoudit kvůli nedostatečným údajům 

o zájemcích o zaměstnání.  
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Tab. 3.16 Náklady vynaložené na rekvalifikace 

Zaměstnání 
(do 30.6.2013) 

Počet klas. 
rekval. 

Náklady 
klas. 

rekval. 

Počet 
zvol. 

rekval. 

Cena 
zvol. 

rekval. 

Počet 
rekval. 
celkem 

Náklady 
rekval. 
celkem 

nalezeno 14  
(s projekty 18) 

107 351 
(34 %) 

5 
80 970 
(25 %) 

19 
(s projekty 23) 

188 321 
(59 %) 

nenalezeno 
(příp. sankční 
vyřazení z ev.) 

9  
(s projekty 16) 

 66 633 
(21 %) 

3 
46 200 
(14 %) 

12 
(s projekty 19) 

 112 833 
(35 %) 

zájemci o 
zaměstnání 

- - 4 
18 050 
(6 %) 

4 
  18 050 
(6 %) 

Celkem 21 
(s projekty 34) 

173 984 
(55 %) 

12 
145 220 
(45 %) 

35 
(s projekty 46) 

319 204 
(100 %) 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

 
Průměrné náklady na jednu úspěšnou zvolenou rekvalifikaci jsou dvakrát vyšší než 

průměrné náklady na jednu klasickou rekvalifikaci, viz tabulka 3.17. Vzhledem k tomu, že 

výsledky analýzy neprokázaly, že by byly zvolené rekvalifikace efektivnější a úspěšněji plnily 

svůj cíl než rekvalifikace klasické, se to může zdát jako značný a neefektivní nepoměr. Na 

druhou stranu z výsledku vyplynulo, že zvolené rekvalifikace jsou specifičtější a mají přímou 

návaznost na nově získané zaměstnání, na rozdíl od rekvalifikací klasických.  

Průměrná cena kurzů zájemců o zaměstnání byla v roce 2012 poměrně nízká, pouhé 

4 513 Kč na rekvalifikovaného.  

 
Tab. 3.17 Průměrné náklady na jednu rekvalifikaci 
Státem vynaložené prostředky Klas. rekval. Zvol. rekval. 
Průměrné náklady na jednu 
úspěšnou rekval. 

7 668 16 194 

Průměrné náklady na jednu 
neúspěšnou rekval. 

7 404 15 400 

Průměrná cena jedné rekval. u 
zájemců o zaměstnání 

-  4 513 

Zdroj: Materiály Kontaktního pracoviště ÚP Odry (viz příloha č. 6 a 7), vlastní zpracování 

4.2 Vyhodnocení 

V Odrách je problém s dlouhodobou nezaměstnaností, zvlášť u kritických skupin 

obyvatelstva. Jednu z nich tvoří starší lidé nad 50 let věku, druhou skupinkou jsou lidé se 

základním vzděláním, často se jedná o národnostní menšiny vyloučené ze společnosti. Těmto 

skupinám by měla být věnována zvýšená pozornost.  

Analýza rekvalifikací neprokázala, že by rekvalifikace zvolené byly efektivnější 
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a úspěšnější než rekvalifikace klasické, ale z hlediska souvislosti mezi rekvalifikací a novým 

zaměstnáním byly zvolené rekvalifikace jednoznačnější a při jejich správném využití mají 

větší potenciál než obecné klasické rekvalifikace. I z hlediska toho, že u zvolených 

rekvalifikací musí každý uchazeč a zájemce o zaměstnání projevit vlastní aktivitu a zvolí si 

kurz, který ho opravdu zajímá, také není motivován podporou při rekvalifikaci, která se 

u tohoto druhu rekvalifikací nevyplácí.  

4.3 Doporučení 

Možností ke zlepšení efektivnosti rekvalifikací by mohly být rekvalifikace méně 

obecné, více zaměřené na konkrétní dovednosti, které vyžadují místní zaměstnavatelé. Mezi 

nejvýznamnější zaměstnavatele v Odrách patří Semperflex Optimit, s. r. o. vyrábějící pryžové 

výrobky a zaměstnávající 500–999 zaměstnanců. Dále v Odrách působí společnost Mateiciuc, 

a. s., která vyrábí plast a gumu, společnost Agro Odersko, a. s. zabývající se zemědělstvím, 

Moraplast, s. r. o. vyrábějící díly a obaly z polystyrenu, stavební společnost BH-Plast, s. r. o., 

dřevovýroba Gerlich Odry, s. r. o. a další. Významnými zaměstnavateli z okolí je fulnecký 

MASSAG Stamping, a.s. působící v automobilovém průmyslu s 250–499 zaměstnanci a dvě 

společnosti v Suchdole nad Odrou – ROMOTOP, s. r. o. vyrábějící krby s počtem 

zaměstnanců 500–999 a NC Line, s. r. o. zabývající se topenářskou a manipulační technikou 

s 250–499 zaměstnanci (Agentura pro sociální začleňování, 2013). Na Odersku ale působí 

i řada menších podnikatelů – zaměstnavatelů.  

Ideální by bylo nejprve se s potencionálním zaměstnavatelem domluvit, dostat příslib 

zaměstnání a až poté se pomocí zvolených rekvalifikací na danou činnost rekvalifikovat. Tak 

by bylo využití veřejných peněz nejefektivnější. V současné době jsou klasické (potažmo 

i zvolené) rekvalifikace spíš výstřelem naslepo, kdy dotyčný většinou chce získat zaměstnání 

i nové dovednosti (případně podporu při rekvalifikaci), ale druh rekvalifikace nemusí být 

vždy vhodný a zaměstnavatelům vyhovující.  
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5 Závěr 

Diplomová práce se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti se zaměřením na 

rekvalifikace, zvláštní pozornost byla věnována rekvalifikacím v Odrách, respektive 

rekvalifikacím občanů, kteří spadají pod Úřad práce ČR, Krajskou pobočku v Ostravě – 

kontaktní pracoviště Odry.  

Míra registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji patří v rámci České 

republiky k nejvyšším, hůře na tom bývá jen Ústecký kraj. Ani aktivní politika zaměstnanosti 

nezmění recesní ekonomickou situaci, ale vynakládání finančních prostředků na aktivní 

politiku zaměstnanosti má větší potenciál než prosté řešení důsledků nezaměstnanosti pomocí 

pasivní politiky zaměstnanosti, zejména podpory v nezaměstnanosti, která může mít 

demotivační charakter – nezaměstnaní nejsou nuceni k rychlému nalezení nového zaměstnání. 

Poskytování podpory při rekvalifikaci také není nezbytné – odměnou pro registrované 

nezaměstnané by mělo být jen to, že získají „zdarma“ nové znalosti a vědomosti. Stát 

v podstatě platí účastníkům rekvalifikací za to, že se vzdělávají a dělají něco pro sebe, pro 

zvýšení šance získat zaměstnání, což by mělo být hlavně prioritou samotných 

nezaměstnaných.   

Cílem práce bylo najít rozdíl mezi efektivností tzv. klasické rekvalifikace a tzv. 

zvolené rekvalifikace, analyzovat uchazeče a zájemce o zaměstnání z různých hledisek 

a zhodnotit efektivnost a úspěšnost rekvalifikací. Zkoumaný vzorek uchazečů a zájemců 

o zaměstnání představují osoby v evidenci kontaktního pracoviště Odry rekvalifikované 

v roce 2012.  

Krom úvodní a závěrečné části má diplomová práce tři hlavní kapitoly. První z nich je 

teoretického rázu a vychází z odborné literatury, zákonů a aktuálních informací zjištěných na 

oficiálních webových stránkách různých institucí. Tato kapitola se zabývá aktivní politikou 

zaměstnanosti z širšího kontextu, jejími základními cíli, předpisy a klíčovými pojmy 

vztahujícími se k této oblasti. Podrobně byly také rozebrány jednotlivé nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti.  

Další dvě kapitoly jsou praktické a vychází z interních materiálů kontaktního 

pracoviště ÚP Odry. Byla provedena analýza údajů, od prostého zhodnocení, zda je do 

rekvalifikací častěji zapojována nějaká konkrétní věková nebo vzdělanostní skupina osob až 

po analýzu efektivity a úspěšnosti rekvalifikací a míru jejich přispívají k umisťování 

zaměstnanců zpátky do pracovního procesu.  

Rekvalifikace jsou důležitým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti proto, že ne 
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vždy je problém jen v nedostatku pracovních míst, roli často hraje taky neodpovídající 

kvalifikace nezaměstnaných. Fungující systém rekvalifikací a vzdělání by mohl přinést 

zlepšení stávající situace. Úřady práce pravidelně zveřejňují seznamy volných pracovních 

míst – problém je ale obsadit dané místo vhodným zaměstnancem. Nezaměstnaní nemají 

potřebné vzdělání, dovednosti, zkušenosti, praxi. Pracovní místo v technickém oboru nebo 

s nutnou znalostí jednoho, dvou cizích jazyků na hovorové úrovni nemůže ve většině případů 

zastávat člověk se základním vzděláním. Týdenní rekvalifikační rychlokurz ale zároveň 

nenaučí uchazeče o zaměstnání řemeslu či dovednostem, které se jiní učí tři, čtyři roky na 

technicky či jinak zaměřené škole. Aby v tomto směru mohl nastat nějaký posun, museli by 

mít nezaměstnaní zájem vzdělávat se, zájem realizovat se a pracovat pro sebe, pro druhé, ne 

čistě pro peníze. K tomu se váže nutnost větší podpory ze strany státu – podpora stáží a tvorba 

pracovních míst sloužících k získání praxe přímo u zaměstnavatelů, individuální přístup, 

studijní půjčky a podobně.   

Analýza neprokázala, že by měli nezaměstnaní v Odrách zájem o zvolené 

rekvalifikace, ani že by tyto rekvalifikace, které byly nákladnější než rekvalifikace klasické, 

přispěly k rychlejšímu a účinnějšímu návratu do pracovního procesu. Byla ale prokázána větší 

souvislost mezi zvolenou rekvalifikací a novým zaměstnáním než u klasických rekvalifikací, 

které jsou často hodně obecné a neodrážejí zájmy nezaměstnaných. Správné využívání 

zvolených rekvalifikací ze strany zájemců a uchazečů o zaměstnání by mohlo vést k větší 

úspěšnosti rekvalifikací.  

 

 
 
 
 



54 
 

Seznam použité literatury 

Knihy 

HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 152 s. 

ISBN 978-80-7368-522-5. 

KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Trh práce na přelomu tisíciletí. Praha: Oeconomica, 2006. 256 s. 

ISBN 80-245-1149-5.  

LEIBLOVÁ, Zdeňka. Zákon o zaměstnanosti s komentářem: včetně prováděcích předpisů k 1. 

9. 2009. 5. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009. 311 s. ISBN 978-80-7263-533-7. 

STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2010. 293 s. ISBN 978-80-7357-501-4. 

VÁCLAVÍKOVÁ, A., H. KOLIBOVÁ a A. KUBICOVÁ. Problematika trhu práce a politiky 
zaměstnanosti. Opava: Optys, 2009. 149 s. ISBN 978-80-85819-76-2. 

 
JAKUBKA, Jaroslav. Průvodce novelami zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti: 

Průvodce extra 2/2011. Praha: Ermat, 2011. 54 s. ISBN 978-80-86140-70-4. 

BIČÁKOVÁ, O., M. KOTRUSOVÁ, T. SOUKUP, M. ŽENÍŠKOVÁ a E. BANZETOVÁ. 

Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese: Průvodce extra 3/2009. Praha: 

Ermat, 2009. 87 s. ISBN 978-80-86140-56-8. 

SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: 

Masaryková univerzita v Brně, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8. 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 435 ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2009, částka 143. Dostupný také z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58235 

Vyhláška č. 519 ze dne 23. září 2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců 

o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 

178. Dostupná také z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58402 



55 
 

Vyhláška č. 518/2004 ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 178. Dostupná také z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58401 

 

Jiné zdroje 

Materiály Kontaktního pracoviště ÚP ČR Odry: Údaje o rekvalifikacích v roce 2012. Odry: 

Kontaktní pobočka ÚP ČR, 2012. 

 

Elektronické zdroje 

Aktivní politika zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. In: Integrovaný 

portál MPSV [online]. 2012a [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz 

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání. In: Integrovaný 

portál MPSV [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

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

Rekvalifikace. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2012b [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

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

O Úřadu práce České republiky. In: Úřad práce České republiky [online]. 2014 [cit. 2014-04-

20]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/oup 

Síť EURES. In: EURES.cz [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=cs&catId=2547&parentCategory=2547 

Překlenovací příspěvek podporuje uchazeče o zaměstnání v začátcích jejich podnikání. In: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2011 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/10414 

Charakteristika Moravskoslezského kraje. In: Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2014-

04-20]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/DD002985B6/$File/80101113chcz.pdf 

Odry. In: Ústav územního rozvoje [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné 

z:http://www.uur.cz/default.asp?ID=4488 



56 
 

Nezaměstnanost: Časové řady. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2013 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin. In: Justice.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 

Informace o naplňování dekády romské inkluze 2005–2015 v roce 2012. In: Romea.cz 

[online]. 2013 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://www.romea.cz/dokumenty/V_Informace_DEKADA_F2012.pdf 

Situační analýza: Zpráva o vybraných otázkách sociálního vyloučení a nástrojích sociálního 

začleňování v Odrách. In: Agentura pro sociální začleňování [online]. 2013 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture 

 
 
 
 
 

 



57 
 

Seznam zkratek 

EAO  ekonomicky aktivní obyvatelstvo  

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS  Moravskoslezský 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

Sb.  sbírky 

ÚP  Úřad práce 

ZoZ  zákon o zaměstnanosti 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Program rekvalifikací 

Příloha č. 2 Obsluha motovozíku 

Příloha č. 3 Formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A 

Příloha č. 4 Formulář „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ – část B formuláře 

„Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ 

Příloha č. 5 Formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ – 

část C formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“  

Příloha č. 6 Klasické rekvalifikace 

Příloha č. 7 Zvolené rekvalifikace 

 
 


