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Anotace  

Tato diplomová práce je zaměřena na téma Analýza nezaměstnanosti na Mostecku. 

Zabývá se nezaměstnaností v tomto regionu, který je tímto problémem v rámci celé České 

republiky nejvíce zasaţen.  

V teoretické části práce je vysvětlen pojem nezaměstnanosti a jejich příčin. 

Praktická část práce je zaměřena na region Mostecka, analyzuje tento region, rozebírá 

příčiny nezaměstnanosti na Mostecku a popisuje problémové komunity tohoto regionu. V 

samotném závěru práce je nastíněno moţné řešení ke sníţení nezaměstnanosti v tomto 

regionu. 

Klíčová slova:  analýza, nezaměstnanost, trh práce, region, komunita 

 

 

 

Summary 

This diploma thesis is focused on the theme of unemployment analysis in Most 

region. This region is the most affected region of the Czech Republic in terms of 

unemployment.  

In theoretical part of the thesis is explained the concept of unemployment and its 

causes. The practical part of the thesis is focused on the Most region, it analyses the region 

and the causes of unemployment particularly in this area and describes the problematic 

communities of this region. Finally the possible solutions of the problem leading to 

lowering of the unemployment in this region are outlined.  

Key words: analysis, unemployment, labour market, region, community 
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1 Úvod 

Nezaměstnanost je jedním z největších problémů dnešní doby. Tento problém se 

netýká pouze České republiky, ale je velkým problémem celé Evropské unie, potaţmo 

i celého světa. Z nezaměstnanosti se stává fenomén, který stále více provází lidi na této 

zemi. Existuje pouze málo lidí, kteří se s tímto problémem jiţ nesetkali osobně, a to se 

všemi jejími dopady, které obnáší. V současné době jiţ neplatí tzv. „právo na práci“, jak 

tomu bylo před rokem 1989 za éry komunistického reţimu. Dnešní situace na trhu práce se 

změnila natolik, ţe ztráta zaměstnání je reálnou hrozbou a to především v některých 

regionech, kde nezaměstnanost dosahuje několik desítek procent. 

Kaţdý si občas vzpomene na otázku ze svého dětství „Čím chceš být, aţ vyrosteš?“ 

Mnohým se vybaví odpověď, co všechno chtěli dělat. Ve škole se mnohdy na toto téma 

psaly i slohové práce. Pro kaţdého bylo samozřejmostí, ţe si sám zvolil během studia 

nějaké povolání a chtěl se tak po skončení studia začlenit do pracovního procesu. Toto jiţ 

v současné době u mnoha lidí neplatí, protoţe je jim odepřena moţnost vykonávat práci, 

která by je bavila a na kterou se během svého studia řádně připravovali.  

Je nutné ovšem také podotknout, ţe vedle nezaměstnanosti existuje stále mnoho 

volných pracovních míst. Jedná se především o zaměstnání učňovská a odborná, které 

mnoho lidí po studiu nechce vykonávat, jelikoţ mají mnohdy utkvělou představu, ţe tyto 

práce jsou podřadné a špinavé. Kolikrát právě tito lidé v těchto oborech, kteří jsou zruční 

a znalí svého oboru, mají větší výplatu, neţ někteří manaţeři, kteří sice ukončili studium 

maturitní zkouškou, ale vzhledem k přesycenosti současného trhu práce jsou dlouhodobě 

vedeni jako nezaměstnaní na úřadu práce.  

Volba zaměstnání podléhá i určitým módním trendům. Například v minulosti těsně po 

pádu komunismu chtěl být kaţdý automechanikem. V současnosti je trendem být 

manaţerem nebo právníkem, který by měsíčně vydělával desetitisíce korun. Z tohoto 

důvodu je současný trh práce těmito lidmi a uchazeči o zaměstnání přesycen a tito lidé si 

ve většině případů nemohou najít adekvátní zaměstnání dle svých představ. Proto také 

často dochází k situacím, kdy končí jako uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci na 

úřadech práce.  
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Bohuţel, nezaměstnaní nejsou tvořeni pouze lidmi, kteří si nemohou najít vhodnou 

práci, ale i lidmi, kteří vůbec pracovat nechtějí. Jelikoţ v současnosti je systém nastaven 

tak, ţe umoţňuje pobírat podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky i lidem, kteří 

vědomě a dlouhodobě odmítají nabídky z úřadu práce, činí tak ovšem skrytě.  

Je nutné si uvědomit, ţe nezaměstnanost není pouze hrozbou, ale aktuální skutečností 

a právě z tohoto důvodu je s ní zapotřebí aktivně bojovat. Tento problém dnešní moderní 

společnosti je nutné řešit celoplošně a komplexně pomocí reorganizace celého systému 

vzdělání a sociálního zabezpečení, poradenství, rekvalifikací, aktivní politiky 

zaměstnanosti a jiných moderních nástrojů v oblasti politiky zaměstnanosti. 

V některých komunitách jako například u etnických menšin nebo u sociálně slabších 

obyvatel je téma práce dokonce takové „tabu“, ţe bývá normálním pravidlem, ţe z jedinců 

v těchto komunitách, kteří nejsou nezaměstnaní, se stávají doslova vyděděnci, kteří jsou 

následně touto komunitou odmítáni. Na Mostecku se jedná především o komunitu Romů, 

kteří tvoří převáţnou část nezaměstnaných v tomto regionu. 

V této diplomové práci se proto budu zabývat analýzou nezaměstnanosti Mosteckého 

regionu. Jejím cílem bude vysvětlit čtenáři základní pojmy týkající se nezaměstnanosti, 

dále nastínění současného stavu zaměstnanosti, okolnosti a příčiny nezaměstnanosti na 

Mostecku a návrhy a opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu této problematiky.  

Dále v této práci uvedenu programy a instituce, které se tímto problémem zabývají. 

Závěrem bych chtěla podotknout, ţe se jedná o dlouhou cestu, kterou má region Mostecka, 

ale i celá Česká republika ještě před sebou, ale domnívám se, ţe současná situace 

s problémem nezaměstnanosti je řešitelná, i kdyţ bude značně časově a finančně náročná. 
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2  Základní pojmy 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy nezaměstnanosti. Dále je zde 

v krátkosti nastíněn i historický vývoj nezaměstnanosti v České republice od roku 1989 

a analýza Mosteckého regionu. V závěru kapitoly je uvedena historie nezaměstnanosti na 

Mostecku.   

2.1 Základní pojmy 

V první řadě si musíme uvědomit, kdo patří do skupiny zaměstnaných 

a nezaměstnaných. Zaměstnaní jsou lidé, kteří vykonávají placenou práci a ti, kteří práci 

mají, ale z důvodu nemoci nebo dovolené nepracují. Nezaměstnanost lze tedy chápat jako 

stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo ochotna najít si placené 

zaměstnání.
1
 Jedná se tedy o negativní jev, kdy člověk v produktivním věku nepracuje, 

ačkoliv by pracovat měl a mohl. Určitá míra nezaměstnanosti je přirozenou součástí 

kaţdého trţního hospodářství. Přináší sebou negativní sociální i ekonomické důsledky. 

Z hlediska ekonomie přináší nezaměstnanost ztráty, které značně zatěţují státní rozpočet 

a z hlediska sociálního je negativem pokles ţivotní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny, 

moţné zdravotní problémy, alkoholismus, kriminalita a nárůst stresových situací. Obecně 

se dá říci, čím je nezaměstnanost delší, tím závaţnější jsou její následky. Velice 

nebezpečnou stránkou u dlouhodobé nezaměstnanosti je ztráta kvalifikace a tím pro 

uchazeče ztíţení hledání nového místa. Zvláštní význam nabývá u mládeţe, která po 

absolvování studia nenajde zaměstnání a tím nezíská včas potřebné pracovní návyky, 

průpravu a zkušenosti. Z těchto důvodů se pak hůře přizpůsobují dané práci. Z uvedeného 

vyplývá, ţe nezaměstnanost je váţným ekonomickým, sociálním a politickým problémem. 

Mezi další negativum patří její velmi obtíţné měření. Za nezaměstnaného lze tedy 

povaţovat člověka, který vyhovuje čtyřem základním podmínkám: 

- nemá zaměstnání (místo); 

- je schopen pracovat; 

                                                 

1
Zdroj: [11] 
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- je ochoten a schopen vykonávat práci za odměnu; 

- aktivně si hledá místo
2
. 

 

V trţní ekonomice rozeznáváme dvojí nezaměstnanost: 

- dobrovolná nezaměstnanost – lidé, kteří o pracovní místo vědomě neusilují 

z různých důvodů (dostatečné finanční zajištění, nedostatek času na zábavu); 

- nedobrovolná nezaměstnanost – jedinec, který je aktivní a snaţí se najít pracovní 

místo nebo se připravuje na návrat nebo vstup do pracovního procesu
3
.  

2.1.1 Zakladní a odvozené typy nezaměstnanosti 

Podle uvedeného členění se obyvatelstvo dělí na ekonomicky aktivní a ekonomicky 

neaktivní. Existují tři základní typy nezaměstnanosti: 

 Frikční nezaměstnanost – plynulé přecházení pracovníků z jednoho zaměstnání 

do druhého. Bývá provázena kratší dobou. Spočívá v nedokonalé mobilitě 

pracovních sil, v nedostatečných znalostech o pracovních příleţitostech, často 

souvisí i s ţivotním cyklem (ukončení školy, změna bydliště, narození dětí atd.).  

 Strukturální nezaměstnanost – vyplývá ze změn ve struktuře národního 

hospodářství. Ve většině případů je vyvolána technickým pokrokem a změnami 

preferencí spotřebitelů. Výrazně na ni působí změny struktury světové ekonomiky. 

Vytváří především značné problémy tam, kde je v důsledku technických změn 

postiţeno celé výrobní odvětví. Můţe být na rozdíl od předchozí nezaměstnanosti 

dlouhodobá a vysoká. Za dobrovolnou je povaţována tehdy, pakliţe zaměstnanec 

opustí vlivem sniţování nebo útlumu práci a nepřijme místo v jiném odvětví za 

niţší mzdu.  

 Cyklická nezaměstnanost – je spojena s hospodářským cyklem trţních 

ekonomik. Má tendenci výrazně růst v období recese a naopak klesat při 

konjunktuře. Vývoj závisí tedy na vztahu mezi skutečným a potenciálním HDP. Je 

                                                 

2
 Zdroj: [5] 

3
 Zdroj: [2] 
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tedy způsobená propadem nebo poklesem hospodářské činnosti. Podobně jako 

strukturální nezaměstnanost má závaţné následky a z tohoto důvodu je předmětem 

opatření hospodářské politiky usilující o sniţování nezaměstnanosti. Existuje 

několik definic cyklické nezaměstnanosti, kdy jako příklad lze uţít citaci: 

„Hospodářství se vyvíjí cyklicky, nastupuje-li recese, počet pracovních příležitostí 

klesá a nezaměstnanost roste. Ekonomika pak prožívá fázi celkového 

hospodářského poklesu, poptávka a množství vytvářené produkce klesá, klesá 

i poptávka po práci a nezaměstnanost vzrůstá prakticky ve všech odvětvích 

(Okunův zákon). Protože poptávka po práci klesá všude a postihuje téměř všechna 

odvětví a profese, lidé propuštění v jednom odvětví nemohou snadno a rychle nalézt 

zaměstnání v odvětvích jiných. Cyklická nezaměstnanost bývá vyřešena až 

příchodem nového hospodářského cyklu, fází růstu, kdy počet pracovních příležitostí 

roste a nezaměstnanost klesá."
4
  

  Vedle uvedených tří základních druhů existují ještě další typy nezaměstnanosti, 

kterými jsou: 

 Sezónní nezaměstnanost – tímto druhem bývají nejvíce postiţeny regiony 

a odvětví zaměřené především na zemědělství, lesnictví, cestovní ruch atd. Patří 

sem skupina lidí nezaměstnaných v závislosti na ročním období. Tento typ 

nezaměstnanosti se povaţuje za dobrovolný, jelikoţ se lidé sami rozhodli přijmout 

práci, kde jsou zaměstnáni pouze sezónně. Mimo sezónu by mohli přijmout jinou 

práci.  

 Skrytá nezaměstnanost – znamená, ţe efektivita pracovních míst je malá aţ 

nulová. Do tohoto typu patří i lidé, kteří nejsou evidování na úřadu práce jako 

nezaměstnaní. Patří sem například:  

- ţeny v domácnosti; 

- osoby s nízkou kvalifikací; 

- nezaměstnaní, kteří nejsou vedeni na ÚP a hledají práci sami; 

- absolventi škol; 

                                                 

4
 Zdroj: [31] 

http://investujeme.cz/clanky/krize-bude-melka-a-vlekouci-se-nebo-hluboka-a-rychla/
http://www.investujeme.cz/clanky/recese-je-uzitecna/
http://www.investujeme.cz/clanky/kuriozita-ekonomickeho-rustu/
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- osoby zařazené do programů pro nezaměstnané např. rekvalifikace. 

 Nezaměstnanost v důsledku reálných mezd – je způsobena příliš vysokou 

reálnou mzdou. Jedná se o dobrovolnou nezaměstnanost, jelikoţ se pracující anebo 

jejich obory rozhodli činit tlak na zvýšení mezd, a tak dobrovolně souhlasili s jistou 

mírou nezaměstnanosti. 

 Regionální nezaměstnanost – nezaměstnanost spojovaná s určitými regiony dané 

země, způsobená strukturální nezaměstnaností.  

 Technologická nezaměstnanost – vlivem inovačních pokrokových technologií, 

které šíří lidskou práci, zejména nahrazování lidské práce technikou (např. 

robotizace). 

 Technická nezaměstnanost – vzniká jako následek přerušení technického 

výrobního procesu (strojní poruchy, nedostatek materiálu atd.). 

 Neúplná zaměstnanost a nepravá zaměstnanost – do této skupiny spadají 

pracovníci, kteří musí pracovat na sníţený úvazek nebo práce plně nevyuţívá jejich 

schopností a kvalifikace
5
. Tento typ se rozšiřuje jako jeden ze způsobů, kterými se 

společnost snaţí čelit masové nezaměstnanosti (např. krácení pracovní doby, kdy 

tak dříve jeden post zastávají poté dva pracovníci se zkrácenou pracovní dobou). 

 Dlouhodobá opakovaná nezaměstnanost – má různé definice např. můţe trvat 

jeden i více let. Podle délky trvání lze vytipovat problémové regiony a sociální 

skupiny. Bývá spojována s některými sociálními skupinami (např. Romové, 

nekvalifikovaní dělníci, imigranti atd.). 

 Plná zaměstnanost – je chápána jako stav, kdy jedinec chce pracovat a akceptuje 

mzdu, kterou mu zaměstnavatel nabídl, zaměstnání vţdy najde. Za stav plné 

zaměstnanosti je povaţována úroveň 2 – 4 % nezaměstnanosti
6
. Někdy je nazývána 

tzv. přirozená nezaměstnanost. Překročení uvedené hranice nahoru či dolů je 

povaţováno za neţádoucí jev. 

                                                 

 
5
Zdroj: [45] 

6
 Zdroj: [12] 
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2.1.2 Míra nezaměstanosti a její výpočet 

Nezaměstnanost se nejčastěji vyjadřuje pomocí ukazatele nazývaného „míra 

nezaměstnanosti“. Míra nezaměstnanosti vyjadřuje počet nezaměstnaných jako procento 

z ekonomicky aktivního obyvatelstva neboli pracovní síly
7
. Pracovní sílu lze rozdělit do 

několika skupin podle různých kritérií (např. věk, pohlaví, kvalifikace atd.). Celková míra 

nezaměstnanosti je váţeným průměrem míry nezaměstnanosti jednotlivých skupin.  

Její výpočet je prováděn na základě vzorce
8
 

u = U / L x 100 

 

kde u je míra nezaměstnanosti, U počet nezaměstnaných, kteří aktivně usilují 

o práci a L je celkový počet pracovních sil (ekonomicky aktivní obyvatelstvo). 

 

Měření nezaměstnanosti není nikdy zcela přesné. V České republice je 

nezaměstnanost sledována na základě údajů poskytovaných úřady práce, které jsou 

publikovány v měsíčních frekvencích. Kromě registrované míry nezaměstnanosti, kterou 

zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), se uţívá ještě ukazatel, který 

se nazývá „obecná míra nezaměstnanosti“, která je dána čtvrtletním šetřením prováděným 

Českým statistickým úřadem (ČSU). 

Existuje míra nezaměstnanosti obecná a specifická. Registrovaná míra 

nezaměstnanosti je metodika pouţívaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České 

republiky. Tato míra se počítá na příslušných úřadech práce, kde se nezaměstnaní 

přihlašují. V České republice se do roku 2004 pouţívala stará metodika, která do čitatele 

zahrnovala celkový počet registrovaných uchazečů o zaměstnání. Po roce 2004 se začal ve 

vzorci na místě čitatele uvádět pouze počet dosaţitelných uchazečů o zaměstnání, tzn. těch 

uchazečů, kteří mohou do zaměstnání nastoupit ihned. Tato změna výpočtu měla za 

následek velký pokles nezaměstnanosti o více neţ jedno procento. Jmenovatel ve vzorci 

výpočtu představují všichni zaměstnaní, dosaţitelní uchazeči o práci a cizinci, kteří pracují 

na českém území. Tato metodika je v souladu s metodikou pouţívanou Evropským 

statistickým úřadem. 

                                                 

7
Zdroj: [2] 

8
Zdroj: [4] 
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Obecná míra nezaměstnanosti je definována Mezinárodní organizací práce, známá 

pod zkratkou ILO, a metodiku jejího výpočtu pouţívá Český statistický úřad. K vypočítání 

obecné míry nezaměstnanosti se aplikuje výběrové šetření pracovních sil. Kritéria pro 

začlenění do mnoţiny nezaměstnaných dle metodiky Mezinárodní organizace práce se liší 

od kritérií pouţívaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dle metodiky ILO se bere 

v potaz tzv. referenční týden
9
. Není důleţité, zdali práce měla trvalý, dočasný, sezónní 

nebo příleţitostný charakter, ale musí být splněna podmínka pracovní aktivity jedince 

v délce alespoň jedné hodiny. Lze tedy odvodit, ţe za zaměstnané můţeme řadit i studenty, 

učně a osoby v domácnosti. Dále se za zaměstnané povaţují všechny osoby patnáctileté 

a starší, které během referenčního týdne patřili mezi placené zaměstnané, nebo zaměstnané 

ve vlastní firmě. Naopak status nezaměstnaného získávají osoby na mateřské, neboli 

rodičovské dovolené. Jmenovatel ve vzorci si můţeme představit jako disponibilní 

pracovní sílu, která dle definice ČSÚ je pojata jako součet zaměstnaných 

a nezaměstnaných osob, průzkum však nezahrnuje cizince. Pro potřeby šetření se počítá 

přibliţně 25 000 domácností, respektive bytů, které se během pěti čtvrtletí obměňují. 

MPSV pomocí výběrového šetření pracovních sil získává pravidelně informace týkající se 

vývoje pracovního trhu. Dále toto šetření poskytuje relevantní údaje o realizaci aktivní 

politiky zaměstnanosti a pomáhá také konstruovat ukazatele podle mezinárodních definic 

ILO. Rozdíl mezi zmíněnými MPSV a VŠPS metodikami je uveden v následující tabulce 

č. 1.  

Tabulka č. 1: Rozdíl mezi metodikou MPSV a VŠPS 

Registrovaní uchazeči o 
zaměstnání nesplňující 

podmínky ILO pro zařazení 
mezi nezaměstnané 

Registrovaní uchazeči o 
zaměstnání splňující 

podmínky ILO pro zařazení 
mezi nezaměstnané 

Neregistrovaní 
nezaměstnaní splňující 

podmínky ILO pro zařazení 
mezi nezaměstnané 

Registrovaní na ÚP  (MPSV)  

 Nezaměstnaní podle ILO (VŠPS) 

Zdroj: [1] 

 

                                                 

9
Zdroj: [39] 
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2.2 Historický vývoj nezaměstnanosti v ČR a na Mostecku 

Nezaměstnanost jako taková se vyskytuje jiţ v době feudalismu. V této době měli 

všichni nevolníci přístup k půdě (byť ne vlastní) a k potřebným nástrojům, takţe mohli 

pracovat a obhospodařovat půdu. Také ve starověkých a novějších formách otrokářství 

nenechávali majitelé otroky zahálet, kdyţ nastala situace, ţe nemohli otroky vyuţít, tak je 

prodali někomu jinému. Centrálně řízené ekonomiky, jako například v bývalém Sovětském 

svazu a jeho satelitech, byla práce obvykle poskytována kaţdému a to i za cenu 

přezaměstnanosti
10

.  

2.2.1 Historie nezaměstnanosti v ČR 

V bývalé ČSSR existovala pracovní povinnost a trestný čin příţivnictví, kdy osoby 

obviněné z tohoto trestného činu byly definovány jako „soustavně se vyhýbající poctivé 

práci“
11

. Od sedmdesátých let minulého století docházelo ve vyspělých zemích k velkému 

nárůstu nezaměstnanosti. Jednalo se převáţně o skupiny obyvatel s nízkou úrovní 

vzdělanosti. Za hlavní příčinu tohoto nárůstu byla povaţována technologická revoluce, 

jako například zavádění výpočetní techniky a počítačem kontrolovaných strojů a zařízení. 

Tato revoluce umoţnila zaměstnavatelům nahradit nekvalifikovanou nebo nízko 

kvalifikovanou pracovní sílu a zároveň se tímto zvyšovala kvalifikace nově příchozích 

pracovníků. V České republice se tyto procesy začaly odehrávat s určitým časovým 

opoţděním a to aţ po pádu komunistického reţimu po roce 1989. Mezi základní faktory 

tehdejší doby, které určily směr, jakým se pracovní trh (a s ním spojená i nezaměstnanost) 

ubíral, patřily: 

 pokles celkové zaměstnanosti; 

 aktivní politika zaměstnanosti; 

 úroveň mzdových nákladů; 

 privatizace a růst soukromého sektoru; 

 vzestup terciárního sektoru, státní administrativy a pokles primárního sektoru; 

                                                 

10
 Zdroj: [1] 

11
 § 203 Příţivnictví, zák. č. 140/1961 Sb.  
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 pruţnost trhu práce; 

 legislativní podmínky poskytování podpor v nezaměstnanosti. 

 

Těmto uvedeným determinantům je přisuzována hlavní role v následném vývoji 

nezaměstnanosti v naší republice a to ať uţ v pozitivním nebo negativním smyslu.  

Důsledky těchto opoţděných procesů po roce 1989 byly patrny i na trhu práce, kdy 

nezaměstnanost pracovníků s niţším vzděláním především v roce 1993 prudce vzrostla 

oproti pracovníkům s vyšším vzděláním. V letech 1991 aţ 1994 klesal HDP v průměru 

o 2,4 % za rok a s tímto ukazatelem se sniţovala i zaměstnanost v průměru o 2,3 % 

za rok.
12

 

V následující tabulce č. 2 je zachycena míra nezaměstnanosti v bývalých zemích 

východní Evropy těsně po pádu komunismu. Jak je z ukazatelů patrné, naše republika měla 

v letech 1990 – 1994 nejniţší míru nezaměstnanosti, naopak Bulharsko mělo 

nezaměstnanost nejvyšší ze všech východních zemí. Nutno podotknout, ţe k naší republice 

by se měla v tuto dobu ještě přičíst i Slovenská republika, jelikoţ v uvedeném období jsme 

patřili pod jeden stát. Pro názornost ale byly hodnoty uvedeny samostatně, jelikoţ se 

v práci zabývám pouze historií České republiky. 

Tabulka č. 2: Míra nezaměstnanosti ve vybraných zemích v letech 1990 - 1994 v % 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Česká republika 0,7 4,4 2,6 3,5 3,2 

Slovenská republika 1,5 11,8 10,4 14,4 14,8 

Bulharsko 1,6 11,5 15,6 16,4 17 

Maďarsko 1,7 7,4 12,3 12,1 10,4 

Polsko 6,3 11,8 3,6 15,7 16 

Rumunsko - 3 8,4 10,2 11 

Zdroj: [3] 

Na pokles zaměstnanosti v první polovině 90. let měl především vliv odchod 

podstatné části pracujících v důchodovém věku do starobní penze (týkalo se to cca 250 000 

lidí v důchodovém věku, coţ činilo zhruba 5 % pracovní síly). To mělo za následek sníţení 

                                                 

12
Zdroj: [13] 
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míry ekonomické aktivity
13

.  Při hodnocení vývoje zaměstnanosti po roce 1989 je patrný 

její soustavný pokles a to aţ do roku 2004, kdy se tato situace obrátila. K nejvyšší míře 

nezaměstnanosti došlo v období hospodářské recese mezi lety 1996 aţ 1999. 

Nezaměstnanost ovšem stoupla i v období hospodářského oţivení. Hodnoty míry 

nezaměstnanosti jsou uvedeny v následující tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Míra nezaměstnanosti v ČR v letech 1995 až 2004 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Míra 

nezaměstnanosti 

[%] 

3,3 3,5 4,4 6,1 9,4 8,8 8,9 9,8 9,9 9,8 

Zdroj: [29] 

Vývoj nezaměstnanosti po roce 2000 dle statistik měl obdobný charakter jako 

konec 90. let. To znamená, ţe docházelo k postupnému a dlouhodobě přetrvávajícímu 

nárůstu nezaměstnanosti, kdy přetrvával efekt hystereze
14

.  Obecně se regiony s vysokou 

mírou nezaměstnanosti velkou měrou podílely na dlouhodobé či opakované 

nezaměstnanosti. Vzrostl také počet dlouhodobě nezaměstnaných s dobou delší, neţ dva 

roky a současně docházelo ke sníţení počtu krátkodobě nezaměstnaných. V tomto období 

se začala projevovat úroveň vzdělání jednotlivce, kdy dlouhodobá nezaměstnanost 

postihovala především méně vzdělané třídy obyvatel.  

Rok 2004 znamenal pro Českou republiku další důleţitý mezník ve směru k vývoji 

nezaměstnanosti. 1. května 2004 vstoupila Česká republika společně s dalšími devíti státy
15

 

do Evropské unie. Tímto aktem se ČR zavázala plnit nová kritéria a podmínky a to i co se 

týče pracovního trhu a nezaměstnanosti. Na základě integrace ČR do EU vláda schválila 

Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 aţ 2006. Tento plán se skládal ze tří částí 

a obsahoval řadu konkrétních opatření, která měla přispět ke sníţení nezaměstnanosti.  

Zaměření Národního akčního plánu: 

 nabídnout mladé nezaměstnané generaci (do věku 25 let) pracovní místo; 

 aktivní výběr zahraničních kvalifikovaných pracovníků; 

                                                 

13
Míra ekonomické aktivity = podíl pracovní síly (ekonomicky aktivního obyvatelstva) na počtu všech osob 

starších 15 let 
14

 Hystereze - závislost stavu na stavech předchozích 
15

 Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko 
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 zamezit zneuţití kvalifikovaných a vysoce vzdělaných pracovníků 

v nekvalifikovaných profesích; 

 podpora celoţivotního vzdělávání; 

 podpora malého a středního podnikání; 

 sníţení administrativní a regulační zátěţe pro podniky atd. 

Lze konstatovat, ţe v letech 1999 aţ 2005 naše hospodářství jako celek vykazovalo 

hospodářský růst, kdy došlo ke zvýšení produktivity práce a tím i zapříčiněný růst 

nezaměstnanosti. Hodnoty této skutečnosti jsou uvedeny v následujícím grafu č. 1. 

V tomto období se stal prioritou ekonomický růst na úkor ţivotního a sociálního aspektu. 

Všechny členské země EU včetně ČR přijaly tzv. Národní program reforem na tříleté 

období. Naše republika se tímto zavázala plnit aktuální cíl Lisabonské strategie, ve které 

byl zvláštní důraz kladen na reformy veřejných financí a zvýšení flexibility 

a konkurenceschopnosti pracovního trhu
16

.  

Graf č. 1: Vývoj hospodářského růstu v letech 1999 až 2005 

 

Zdroj: [29] 

Od roku 2008 je hlavním rysem nezaměstnanosti její relativně vysoká míra 

a stálost. Toto není problém pouze České republiky ale i ostatních evropských zemí včetně 

celé EU. Začátkem roku 2008 se velice rychle začínala prosazovat ekonomická a finanční 

krize v celosvětovém měřítku. Do ČR tato krize dorazila aţ koncem roku 2008.  V tuto 

                                                 

16
 Zdroj: [7] 
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dobu firmy zaznamenaly prudké oslabení ekonomiky a s tím i spojený pokles poptávek. 

Dále byl omezen přístup k získání finančních prostředků. Tato skutečnost se samozřejmě 

promítla i do oblasti zaměstnanosti.  

V následujícím grafu č. 2 je znázorněna míra registrované nezaměstnanosti v ČR ke 

dni 31. 12. 2012. Jak je z grafického znázornění patrné, nejniţší míra byla po pádu 

komunismu v letech 1989 a 1990. Příčinou bylo to, ţe většina podniků byla státních 

a  pracovní místa byla zřízena po vzoru modelu, ţe kaţdý musí pracovat. Poté s výjimkou 

let 2008 a 2009 má nezaměstnanost v ČR stoupající trend. V současnosti se jiţ delší dobu 

udrţuje kolem deseti procent, kdy pouze v letech 2003 a 2004 přesáhla magickou 

desetiprocentní hranici. 

Graf č. 2: Míra registrované nezaměstnanosti v ČR (stav k 31. 12. 2012) 

 

Zdroj:[14] 

2.2.2 Historie nezaměstnanosti na Mostecku 

Mostecko, potaţmo celý Ústecký kraj, patří po celou dobu vykazování a sledování 

údajů o nezaměstnanosti (od roku 1990) mezi oblasti nejvíce poznamenané 

nezaměstnaností. Nejzávaţnějším důvodem je útlum hlavních výrobních odvětví. Jednalo 

se především o těţební a těţký průmysl. Do jisté míry měla na tuto problematiku vliv 

i nedokončená restrukturalizace, nepříznivá demografická skladba obyvatelstva, niţší 

úroveň vzdělání a kvalifikace a dopravní problémy při cestách za prací z malých 

okrajových obcí.  
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Míra nezaměstnanosti v celém Ústeckém kraji, do kterého patří i Mostecko 

prakticky po celé období od let 1990 aţ 2003 (s výjimkou roku 1990), přesahovala 

celorepublikové hodnoty.  Nejvyšší míra nezaměstnanosti v celé České republice byla 

a stále přetrvává v okresech Louny a Most. Zatímco v letech 1990 aţ 1995 byly na prvním 

místě Louny, od roku 1996 aţ do současnosti je to Most. Důvodem této situace je 

skutečnost, ţe na Mostecku bylo mnoho pracovníků zaměstnaných v těţebním průmyslu. 

Tyto podniky ještě na počátku 90. let setrvačností zaměstnávaly velký počet pracovníků 

a aţ vlivem restrukturalizace došlo k hromadnému propouštění pracovníků z tohoto 

odvětví. Ti navíc měli nevyhovující specializovanou kvalifikaci odpovídající dřívějším 

poţadavkům a většinou v jiných profesích nevyuţitelnou. Rovněţ trh práce, který vstřebal 

zpočátku uvolněné pracovní síly (např. do sféry tehdy nerozvinutých sluţeb) byl jiţ 

v 2. polovině 90. let naplněn.  

Největší nezaměstnanost v ČR nastala v roce 2003. Z toho pro Ústecký kraj činila 

17,94 %. Přehled míry nezaměstnanosti pro Mostecko je detailně vyobrazen v následujícím 

grafu č. 3, kdy nejvyšší míra 23,51 % byla dosaţena v prosinci. Nezaměstnanost na 

Mostecku byla v tomto roce značně nad celorepublikovým průměrem a dokonce i nad 

průměrem celého Ústeckého kraje.  

Graf č. 3: Vývoj míry nezaměstnanosti na Mostecku v roce 2003 

 

Zdroj: [Úřad práce Most: Zpráva o situaci na trhu za rok 2003] 

 

V roce 2004, kdy ČR vstoupila do EU, bylo na Mostecku evidováno celkem 15 177 

nezaměstnaných. V dalších letech 2005 aţ 2007 i vlivem vstupu do EU tento počet klesal. 
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V roce 2005 bylo evidováno 14 711 nezaměstnaných, v roce 2006 celkem 13 914 

nezaměstnaných a v roce 2007 celkem 10 774 nezaměstnaných. Jak je patrno tak od roku 

2005 na Mostecku počet nezaměstnaných neustále klesal aţ do roku 2009, kdy vlivem 

vypuknutí finanční krize (v roce 2008) došlo opět k nárůstu počtu nezaměstnaných
17

.  

V roce 2009 bylo Mostecko na šestém místě ze sedmi v rámci celého Ústeckého 

kraje z hlediska počtu nezaměstnaných uchazečů v předdůchodovém věku. Za Mostem byl 

pouze Děčín. V tomto období se pod pomyslnou hranici 24 % nezaměstnaných dostaly jen 

Ústí nad Labem a Teplice. Ostatní města Ústeckého kraje včetně Mostu se pod tuto hranici 

nedostaly. Jednotlivé údaje o počtu nezaměstnaných uchazečů za jednotlivá čtvrtletí jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Počet nezaměstnaných uchazečů v předdůchodovém věku v roce 2009 

Okres I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí 

Ústí nad Labem 1 764 1 886 1 946 1 984 

Teplice 1 666 1 655 1 761 1 947 

Most 2 295 2 325 2 412 2 380 

Louny 1 426 1 392 1 432 1 528 

Litoměřice 1 794 1 728 1 713 1 990 

Chomutov 2 089 2 228 2 344 2 320 

Děčín 2 752 2 723 2 762 2 847 

CELKEM 13 786 13 937 14 370 14 996 

Zdroj: [16] 

                                                 

17
 Zdroj: [15] 
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3 Faktory a aspekty nezaměstnanosti 

Faktory a aspekty nezaměstnanosti se v současnosti zabývá celá řada autorů. Tito 

autoři přiřazují jednotlivým faktorům různou míru závaţnosti ve vztahu k jejich vlivu 

a ovlivnění nezaměstnanosti. V další části této kapitoly budou tedy podrobněji rozvedeny 

jednotlivé faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti.  

3.1 Struktura obyvatelstva podle pohlaví 

Na českém trhu je jen málo druhů pracovních pozic, ve kterých se setkáváme 

s přibliţně stejným zastoupením muţů a ţen. Daleko častěji nastává jev, kdy v některých 

pracovních oborech je převáţně zastoupeno muţské pohlaví (např. lesnictví, zemědělství, 

technické obory, stavebnictví atd.). V jiných oborech jsou opačně zastoupeny více ţeny 

(např. pedagogika, zdravotnictví, knihkupectví atd.). V některých oborech dokonce 

dochází, vlivem vzdělávacích stereotypů k situaci, ţe muţi a ţeny jsou nezastupitelní 

a tudíţ si nekonkurují. Ve většině případů si ţeny vybírají takový druh práce, ve kterém lze 

kombinovat zaměstnání s péčí o rodinu a domácnost. Z tohoto důvodu více zaměstnavatelů 

upřednostňuje muţskou pracovní sílu, neboť tato je více územně a časově mobilní. Je to do 

jisté míry dáno i skutečností, ţe ţena v produktivním věku se ve většině případů musí 

věnovat péči o děti a rodinu, a z tohoto důvodu pro ni není vyhovující vícesměnný provoz, 

či práce přes čas a mnohdy je u ní častější pracovní absence. I tyto skutečnosti jsou pro 

některé zaměstnavatele záminkou, ţe jsou ochotni zaměstnat ţenu na podobnou nebo 

stejnou pracovní pozici jako muţe, za většinou niţší platové ohodnocení.  

I vlivem výše uvedených důvodů je nezaměstnanost z dlouhodobého hlediska 

výrazně vyšší u ţen, neţ u muţů. Nejvyšší nezaměstnanost u ţen je zaznamenána na 

začátku jejich pracovní dráhy, tedy mezi 15 -34 tým rokem (do značné míry i ovlivněno 

tím, ţe mnoho ţen si v tomto věku plní své mateřské povinnosti). Naopak ve věkové 

kategorii 60 let a více je statisticky nezaměstnanost u ţen niţší, neţ u muţů. U muţů je 

tomu přesně naopak, na začátku kariéry 24 -54 tým rokem nejniţší a po 60tce nejvyšší
18

. 

                                                 

18
 Zdroj: [3] 
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3.2 Věková struktura obyvatelstva 

Dosavadní vývoj nezaměstnanosti ukazuje, ţe na trhu práce se nejhůře uplatňují 

absolventi a mladí lidé bezprostředně po skončení přípravy na povolání nebo po studiu. 

Jedním z důvodů je i skutečnost, ţe mladí lidé ve většině případů bydlí ještě u rodičů, 

nemají vlastní rodinu a dluhy, proto nejsou tak závislí na vlastním výdělku. Dle statistiky 

ČSÚ je nejvyšší podíl nezaměstnanosti v první věkové kategorii 15-19let. Jedná se tedy 

o občany, kteří dokončili základní vzdělání, ale jiţ nepokračovali v další přípravě na 

povolání (nízká kvalifikace těchto uchazečů). Druhou nejohroţenější skupinou jsou občané 

ve věku 20-24let. Do této skupiny se řadí nezaměstnaní absolventi středních a vysokých 

škol. Hlavním rysem této věkové kategorie je absence praktických zkušeností v oboru. 

Naopak z pohledu této kategorie je hlavní příčinou nezájmu o práci především nízké 

platové ohodnocení.  

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je moţnost vyplácení státní podpory 

v nezaměstnanosti závislá na délce odpracované doby. Podle § 39 a § 41 tohoto zákona, 

můţe být podpora vyplácena jen takovým uchazečům, kteří během posledních třech let 

vykonávali zaměstnaní nebo jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 12 měsíců. Díky 

tomu, si mladí lidé často hledají práci uţ během studia, kdy tak získávají potřebnou praxi 

v oboru. Nejvyšší podíl takto zaměstnaných je na vysokých školách.   

Další velice rizikovou skupinou jsou na trhu práce osoby, kterým se blíţí termín 

odchodu do důchodu. Nejvyšší nezaměstnanost u starších obyvatel je mezi 50-54tým 

rokem. V současné době se do předdůchodového věku začínají dostávat silné poválečné 

ročníky. Lze tedy předpokládat
19

, ţe v budoucnosti se nezaměstnanost u této věkové 

kategorie bude ještě zvyšovat. S prodluţováním věkové hranice odchodu do důchodu lze 

říci, ţe se míra ekonomické aktivity občanů mezi 60 -64 tým rokem mírně zvyšuje. 

Z tohoto pohledu stále více nabývají na významu rekvalifikace, flexibilita a další 

vzdělávání ve středním a vyšším věku.  

                                                 

19
 Zdroj: [3] 
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3.3 Kvalifikační struktura obyvatelstva 

Nedílnou součástí kvalifikační struktury obyvatelstva je rekvalifikace. 

Rekvalifikace je důleţitá pro tu skupinu obyvatel, kteří vlivem zavádění nových 

technologií ztratili práci a hledají nové uplatnění na trhu práce. Je proto nutné, aby si 

občané i stát uvědomili, ţe vzdělání i rekvalifikace musí umět pruţně reagovat na měnící 

se potřeby na trhu práce. Rozvoj lidských zdrojů by neměl být opomíjen v průběhu celé 

pracovní kariéry a to, jak ze strany zaměstnanců, tak i ze strany zaměstnavatelů. 

Pozice nekvalifikovaných pracovníků je navíc ještě zhoršována nově příchozími 

pracovníky ze zahraničí, kteří jsou ochotni vykonávat nekvalifikovanou práci za poměrně 

nízkou mzdu, která je pro naše občany jiţ neakceptovatelná. Česká republika má ve 

srovnání s ostatními zeměmi nejvyšší podíl nezaměstnaných bez vzdělání či se základním 

vzděláním. Tomuto faktu nahrává i skutečnost, ţe výše současných sociálních dávek 

a podpor v nezaměstnanosti jsou tak velké, ţe si tito lidé mohou dovolit být déle 

nezaměstnáni.  

3.4 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

O charakteru trhu práce jednoznačně rozhoduje vzdělanostní struktura obyvatelstva. 

V minulé době nebyla tomuto faktoru přisuzována důleţitost (komunistický reţim). 

V současné době se ovšem niţší střední vzdělání odsouvá do pozadí a tito pracovníci jsou 

postupem času nahrazováni kvalifikovanými zaměstnanci
20

.  

3.5 Nevyhovující zdravotní stav 

Podle § 67 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti rozeznáváme tři typy 

fyzických osob se zdravotním postiţením:  

 plně invalidní; 

 částečně invalidní; 

 zdravotně zněvýhodněné osoby. 

                                                 

20
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Na současném trhu práce se pro osoby se zdravotním postiţením, především vlivem 

přechodu na trţní ekonomiku, značně sníţila schopnost zaměstnání. V minulosti patřilo 

k prioritě státu se o takto postiţené postarat. To však přinášelo i určitá negativa v tom, ţe 

ve většině případů se tito lidé soustřeďovali do různých ochranných institucí a často tak 

docházelo k jejich vyloučení z reálného společenského ţivota. Zdraví jedinci tak neměli 

skoro ţádnou moţnost se naučit se zdravotně postiţenými ţít a spolupracovat. 

V současnosti je trendem společnosti snaha o co nejvyšší začlenění zdravotně postiţených 

do pracovního i společenského ţivota.   

Pro takto postiţené občany se vytváří ve spolupráci s úřady práce chráněná 

pracovní místa či chráněné pracovní dílny. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zdravotně 

postiţené uchazeče podle zákona, dostávají příspěvek na podporu zaměstnávání těchto 

osob. Podle zmíněného zákona § 81 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb. jsou: „zaměstnavatelé 

s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 

zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%“
21

. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, 

hrozí mu sankce v podobě odvodu do státního rozpočtu.  

3.6 Národnostní struktura společnosti 

Jiţ v minulosti byla domácí pracovní síla heterogenní. Například po roce 1921 bylo 

na tehdejším českém území 30 % občanů německé národnosti. Vlivem poválečného 

odsunu a komunistického reţimu se tento stav změnil tak, ţe v roce 1991 bylo na českém 

území 95 % Čechů. Tato homogenizace národnostního sloţení měla výrazný dopad na 

sociální a ekonomickou strukturu české společnosti. K druhé výrazné národnostní změně 

došlo po roce 1993 vlivem rozdělení České a Slovenské republiky. Následkem toho se 

výrazně sníţil počet Slováků na našem území. V současné době ţije na území ČR přibliţně 

94 % Čechů. Díky současným imigračním procesům a členství v EU dochází na našem 

území k nárůstu cizinců, kdy se jedná především o Ukrajince, Slováky, Vietnamce 

a Rusy
22

. 
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 V České republice jsou nezaměstnaností nejvíce postiţeni a ohroţeni občané 

romské národnosti. Přibliţně čtvrtina této etnické menšiny je nezaměstnána. Mezi hlavní 

důvody vysoké romské nezaměstnanosti patří nízká míra vzdělanosti a adaptability na 

sociální prostředí majoritní populace. Příčinou je skutečnost, ţe asi 80 % romských dětí 

navštěvuje zvláštní školu (bariéra v gramatice a slovní zásobě). Dalším z důvodů tohoto 

stavu je nízká ochota k rekvalifikaci, neodpovídající pracovní morálka, návyk na příjem 

sociálních dávek a častá kriminalita. To vše má za následek prohlubující se nemoţnost 

uplatnění na současném trhu práce, jelikoţ tento, jak jiţ bylo uvedeno, vyţaduje pravý 

opak (zvyšování rekvalifikace, vzdělání, morálku atd.).  

3.7 Demografická struktura obyvatelstva 

 Česká republika zaţila ve své historii několik vln růstu a poklesu porodnosti. Tato 

skutečnost má za následek rozkolísanost demografické struktury na několik generací. Ke 

změnám na trhu práce dochází především v souvislosti s prodluţováním průměrného věku 

doţití a měnícímu se poměru předproduktivní a poproduktivní generace. Tento jev 

dokazuje index stáří, který nám říká, kolik obyvatel ve věku 60 a více let připadá na 100 

obyvatel ve věku 0-14 let. Hodnota tohoto indexu se neustále zvyšuje. V roce 2000 byl 

index stáří 111 obyvatel, v roce 2004 byl jiţ index stáří 132 obyvatel a v roce 2011
23

 tento 

index vlivem silných ročníků klesl na 110 obyvatel. Pro názornost je na obrázku č. 1 

uveden index stáří krajů v letech 2001 aţ 2011. Jeho hodnota uvádí, jakou zátěţ budou 

v budoucnu muset nést nastupující generace v rámci své ekonomické aktivity. 

V současnosti je vlna vysoké porodnosti z poloviny 70. let jiţ ekonomicky aktivní, proto 

by neměl být problém ve financování silných poválečných ročníků, které zanedlouho 

dovrší důchodového věku. Důleţitá je ovšem skutečnost, ţe po této generaci se rodilo stále 

méně dětí, coţ zvyšuje pravděpodobnost problémů se zajištěním důstojného stáří pro 

nynější produktivní generace. V posledních letech však opět v naší republice dochází ke 

zvýšení porodnosti. 
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Obrázek č. 1: Graf podílu osob 65+ a index stáří v krajích ČR v letech 2001-2011 

 

Zdroj: [18] 

3.8 Ekonomická a profesní struktura obyvatelstva 

Současný vývoj celé naší společnosti je nejvíce ovlivněn zásadními proměnami 

v ekonomické struktuře. Hlavní roli v naší republice jiţ delší dobu hrají restrukturalizační 

procesy (značný vliv má těţký a těţební průmysl). Během několika let došlo k značnému 

poklesu zaměstnanosti osob v primárním sektoru, jedná se především o sektory lesnictví, 

zemědělství, těţba nerostů, rybolov atd. Oproti tomu došlo k nárůstu nedělnických profesí 

a to především výkonných pracovníků v dopravě, obchodu, sluţbách, ubytování, 

gastronomii atd. Zaměstnavatelé se na trhu práce stále častěji poptávají po vedoucích 

pracovnících, ekonomech, odborných pracovnících na úseku obchodu či bankovnictví. 

Vývoj v ekonomické a profesní struktuře České republiky z velké části odpovídá 

evropským trendům „Evropská komise přišla 13. 12. 2013 s návrhem na „Rámec kvality 

EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“, který by na základě příkladů dobré praxe 

definoval společné principy pro úspěšný proces předvídání a řízení restrukturalizačních 

procesů tak, aby se lidské zdroje úspěšně přemístily z upadajících odvětví do odvětví 

s největším potenciálem pro růst.
24

“ 
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Díky neustále se měnícím poţadavkům na trhu práce hraje významnou roli aktivní 

politika zaměstnanosti. Její hlavní strategií není podpora neefektivních pracovních míst či 

regulace nabídky práce za pomoci předčasného důchodu, ale zabývá se především rychlým 

přizpůsobováním, zaměstnaností a flexibilitou. Mimo jiné se snaţí také udrţet kvalitu 

lidského kapitálu a zamezovat sociálnímu vyloučení některých jedinců.    

3.9 Ostatní faktory a aspekty nezaměstnanosti 

Výše uvedené faktory a aspekty nezaměstnanosti jsou ty, které se dají povaţovat 

z hlediska nezaměstnanosti za základní. Existuje i celá řada dalších, které jsou méně 

důleţité neţ předešlé, ale svou podstatou do jisté míry rovněţ ovlivňují nezaměstnanost. 

3.9.1 Zákony o minimální mzdě 

Minimální mzda je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výši 

základní sazby minimální mzdy a podmínky pro poskytnutí minimální mzdy určuje 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Správné nastavení minimální mzdy je 

nesmírně důleţité, jelikoţ z výše minimální mzdy se ve většině zemí odvíjí jednotlivé 

dávky státní sociální podpory. Zvýšení minimální mzdy tedy automaticky vede ke zvýšení 

téměř všech sociálních dávek. Z pohledu politiky zaměstnanosti je proto velice důleţité, 

aby byl co nejvyšší rozdíl mezi minimální mzdou a sociálními dávkami. Je to především 

z motivačního a výchovného důvodu, aby ten, kdo chodí do práce, na tom byl 

bezpodmínečně lépe neţ ten, kdo pobírá sociální dávky
25

. Příklady minimální mzdy 

a průměrné měsíční mzdy jak se během několika let vyvíjela, jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 5. 

 

 

 

 

 

                                                 

25
 Zdroj: [6] 
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Tabulka č. 5: Srovnání průměrné měsíční mzdy a minimální mzdy v letech 1996-2011 

Rok Průměrná mzda [Kč] Minimální mzda[Kč] 

1996 9825 2500 

1997 10802 2500 

1998 11801 2650 

1999 12797 3250 

2000 13614 4000 

2001 14378 5000 

2002 15524 5700 

2003 16430 6200 

2004 17466 6700 

2005 18344 7185 

2006 19546 7955 

2007 20957 8000 

2008 22691 8000 

2009 23488 8000 

2010 23665 8000 

2011 23951 8000 

Zdroj: [Ročenka Ministerstva práce a sociálních věcí [15. 11. 2013]] 

3.9.2 Odbory 

Otázka jejich prospěšnosti pro ekonomiku je kontroverzní. Příznivci oceňují, ţe 

odbory podporují komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Kolektivní 

vyjednávání totiţ umoţňuje zaměstnanci bránit se proti neúměrným poţadavkům 

a sjednávat mzdy. Naopak oponenti zpochybňují jejich úlohu v moderním hospodářství. 

Uvádí, ţe problém odborů spočívá v tom, ţe má obdobné dopady jako zákony o minimální 

mzdě. Zdůvodňují to tím, ţe zaměstnavatelům je znemoţněno, aby najímali nové 

zaměstnance za nízké mzdy, nebo naopak, jsou nuceni platit vyšší růst mezd, neţ je růst 

produktivity práce, coţ má za následek menší počet pracovníků, neţ by tomu bylo 

v opačném případě. Kolektivní smlouvy tak podle nich staví bariéry vstupu do zaměstnání 

pro ty, kteří zaměstnaní dosud nemají. Dále tvrdí, ţe firma, která bude mít příliš vysoké 

mzdové náklady, tak v konkurenci na trhu neobstojí. S vysokým růstem mezd souvisí 
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i riziko inflace v případě, kdy ekonomické výsledky neodpovídají mzdovému vývoji 

daného státu a odbory se za uţití různých nátlakových akcí snaţí dosáhnout růstu mezd
26

.  

3.9.3 Výše sociálních dávek a pojištění v nezaměstnanosti 

Povinné pojištění pro případ nezaměstnanosti podporuje zvyšování 

nezaměstnanosti tím, ţe podporuje ţivot na sociálních dávkách místo hledání nové práce. 

Obecně totiţ platí, ţe kdyţ je nějaké chování finančně podporované, bude k tomuto 

chování docházet častěji a více. V praxi to znamená, je-li stát příliš štědrý a stanoví 

sociální dávky a pojištění výše, neţ je nezbytné, existuje reálná hrozba, ţe část obyvatel 

bude tohoto zneuţívat a upřednostní raději ţivot na dávkách. Tím by docházelo ke 

zvyšování ekonomicky neţádoucí dobrovolné nezaměstnanosti. Řešení tohoto problému 

spočívá v tom, ţe se sociální dávky budou vyplácet pouze těm ţadatelům, kteří si 

zaměstnání aktivně hledají. Na druhé straně je nutné uvést, ţe tato skutečnost se velice 

těţko zjišťuje
27

.    

3.9.4 Problematika tzv. „šedé ekonomiky“ 

S touto problematikou se potýká skoro kaţdá ekonomika. Jedná se o tzv. „černé 

mzdy“. Tato alternativa je v některých případech výhodná jak pro zaměstnavatele, tak i pro 

zaměstnance. Poškozený je v tomto případě pouze stát.   

3.9.5 Vládní regulace 

Jedná se v podstatě o všechny zákony, nařízení a předpisy, které svým způsobem 

způsobují nepruţnost na trhu práce. Tyto buď někomu něco nařizují - nebo někoho 

nadměrně regulují. Lze sem zařadit například zdravotní a bezpečnostní předpisy a veškeré 

ustanovení o pracovních podmínkách, nařízení k ochraně zaměstnanců atd. 

                                                 

26
 Zdroj: [6] 

27
 Zdroj: [9] 
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3.9.6 Zhoršené podmínky prostorové mobility 

V menších zemích, jako je i Česká republika, je obtíţné stěhování nebo dojíţdění 

za prací. To je způsobováno sniţováním dopravní obsluţnosti (vyšší náklady PHM, mzdy, 

atd.). Dále obecně platí, ţe ve velkých městech se práce hledá snadněji, tudíţ jsou i větší 

náklady na bydlení neţ v menších městech, coţ omezuje moţnost lidí z menších měst jít do 

velkého města, jelikoţ nemohou vyměnit např. nezaměstnaností suţovaný Most za Prahu. 

Jako názorný příklad uvádím: průměrná cena bytu v Praze činí 20 500,- Kč/m
2
, coţ je 

7krát více neţ na Mostecku
28

.  

3.9.7 Individuální aspekty a faktory 

Zde lze uvést ostatní individuální faktory, které se z velké části váţou pouze na 

konkrétní osobu. Jedná se o tyto faktory (oficiálně označované i úřady práce): 

 existence povolání, po kterých jiţ není na trhu práce poptávka; 

 vnitřní prostředí: věk, zdravotní stav, nemoci z povolání, náchylnosti, handicapy 

atd.; 

 nezájem o málo placená místa ze strany uchazečů o zaměstnání; 

 nezájem a diskriminace určitých kategorií ze strany zaměstnavatelů; 

 malá sebedůvěra, špatné reference (propuštění z výkonu trestu); 

 objektivní okolnosti (dojíţdění, neochota měnit bydliště, časová náročnost)
29

. 

                                                 

28
 Zdroj: [20] 

29
 Zdroj: [6] 
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4 Analýza nezaměstnanosti na Mostecku 

Celá tato kapitola je věnována analýze Mosteckého regionu z pohledu ekonomické, 

demografické a sociální oblasti. Dále je zde znázorněna zaměstnanost, volná pracovní 

místa a nezaměstnanost v posledních několika letech a v závěru je uvedena aktuální situace 

na Mostecku v roce 2013. 

4.1 Analýza Mostecka 

Okres Most leţí na severozápadě České republiky a sousedí s okresy Chomutov, 

Louny a Teplice. Na severozápadní hranici okresu sousedí se státní hranicí Německa. Tato 

poloha je pro Mostecko velice výhodná a zaručuje okresu významné hospodářské 

a kulturní místo v domácím, ale i mezinárodním měřítku. 

Na severu ve střední části se nachází Mostecká kotlina. Přímo pod městem Most 

nalezneme uhelnou pánev, která se nepřímo podílí na dnešním rázu krajiny.  

Těţba hnědého uhlí a nerostů má na Mostecku tradici jiţ od 15. století. Dobývání 

hnědého uhlí přetrvalo aţ do současnosti a díky tomu si vydobylo jiţ dlouhá léta 

dominantní postavení. Současné Mostecko není jiţ charakterizováno pouze dobýváním 

hnědého uhlí, ale rovněţ chemickým průmyslem a energetikou. Také se rovněţ můţe 

pyšnit začleněním historické a moderní architektury do jednoho celku. Díky mnohým 

rekultivačním proměnám se dnešní město Most stalo velmi zajímavou lokalitou 

a perspektivou do budoucna.  

4.1.1 Ekonomická oblast Mostecka 

Tradice průmyslové výroby je na Mostecku charakteristickým rysem. Mostecko je 

nadprůměrně zaměřeno na dobývání nerostů a to zejména hnědého uhlí. V tomto odvětví je 

nejvýznamnějším představitelem společnost Czech Coal a.s. V chemickém průmyslu je to 

pak společnost Unipetrol RPA s.r.o. Tato společnost je druhým nejvýznamnějším 

zaměstnavatelem v regionu a jedním z největších petrochemických podniků v celé ČR. Na 

celkové zaměstnanosti se významně podílí také zpracovatelský průmysl zastoupený 

především společností Česká rafinérská a.s., doprava, stavebnictví a obchod.  
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Uvedená odvětví jsou značně náročná především na dopravu. I z tohoto důvodu je 

proto v okrese dopravní infrastruktura na velice dobré úrovni. Okres má poměrně dobře 

pokryto i školství. Jedná se především o odborné a střední školy, které jsou sídlem řady 

vzdělávacích zařízení. V několika posledních letech vzrostl především počet vysokých škol 

a jejich detašovaných pracovišť. Na Mostecku se jedná například o Univerzitu J. E. 

Purkyně Ústí nad Labem, Vysokou školu finančně správní, Českou zemědělskou 

univerzitu Praha, Vysokou školu chemicko-technologickou Praha, Vysokou školu báňskou 

– Technickou univerzitu Ostrava atd.  

4.1.2 Demografická a sociální oblast Mostecka 

Okres Most se vzhledem ke své rozloze a počtu obyvatel řadí mezi nejmenší, ale 

přesto nejlidnatější okresy ČR. V rámci Ústeckého kraje obsadil šesté místo, avšak svou 

nadprůměrnou hustotou obyvatelstva na km
2,

 se zařadil na třetí místo. Tato hustota 

obyvatelstva je dána malou rozlohou okresu a velkým průmyslovým pokrytím. 

Tabulka č. 6: Rozloha a počet obyvatel na Mostecku 

ROZLOHA A OBYVATELSTVO 

Rozloha okresu Most 467 km² 

Délka státní hranice 41 km 

Počet obcí v okrese Most 26 

Počet obyvatel (k 31. 12. 2012) 115 005 

Hustota osídlení 246 

Zdroj: [21] 

V předchozí tabulce č. 6 jsou uvedeny údaje o rozloze a počtu obyvatel dle ČSÚ 

v Ústeckém kraji platném ke dni 31. 12. 2012. Údaje se týkají rozlohy, délky státní 

hranice, počtu obcí, počtu obyvatel a hustoty osídlení. 

Okres Most je tvořen 21 obcemi a 5- ti městy (konkrétně se jedná o města Most, 

Litvínov, Meziboří, Lom a Horní Jiřetín). Tato města jsou významnou částí sídelní 

struktury.  

V populaci mírně převládají ţeny, kterých je o 809 více neţ muţů. Nejvyšší rozdíl 

je u věkové skupiny ve věku 65+ let, kdy jich je o 3 256 více. Celkem je v okrese Most 
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79 951 obyvatel v produktivním věku (věk v rozmezí 14 – 64 let), kde naopak mírně 

převaţují muţi
30

. 

Tabulka č. 7: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v rámci okresu Most, Ústeckého kraje a ČR 

Stupeň vzdělání 
Most Ústecký kraj ČR 

Absolutně % Absolutně % Absolutně % 

Základní a bez vzdělání 28 381 30,3 147 900 15,5 1 359 100 15,2 

Vyučení a střední odborné bez maturity 37 999 39,9 272 300 47,8 3 111 400 34,7 

Úplné střední s maturitou 20 881 21,5 210 700 27,7 3 042 600 33,9 

Vysokoškolské 5 091 6,2 67 000 8,8 1 440 300 16,1 

Nezjištěné 2 083 2,1 1 000 0,2 13 500 0,1 

Zdroj: [22] 

 

Dle údajů uvedených v tabulce č. 7, která disponuje údaji z roku 2012, je patrné, ţe 

Mostecko i přes skutečnost, ţe nabízí pro své obyvatele velké moţnosti v oblasti vzdělání, 

je v porovnání s ostatními okresy na tom velice špatně. V rámci Mostecka, ale i celého 

Ústeckého kraje je mnoho obyvatel, kteří dosahují pouze základního nebo neukončeného 

vzdělání. Kdeţto procento vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v porovnání s ostatními 

kraji ČR stále velmi nízké. Uvědomíme-li si, ţe vzdělání se do značné míry promítá i do 

nezaměstnanosti, je tedy logické, ţe v okrese s nejniţší vzdělaností je i nejvyšší 

nezaměstnanost
31

. 

4.2 Zaměstnanost, volná pracovní místa a nezaměstnanost na 

Mostecku 

Tato část práce se věnuje celkové zaměstnanosti z pohledu volných pracovních 

míst, vývojem míry nezaměstnanosti z pohledu věkové struktury, doby evidence na Úřadu 

práce a problémovou komunitou Mostecka.    

                                                 

30
Zdroj: [23] 

31
Zdroj: [6] 
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4.2.1 Celková zaměstnanost na Mostecku 

Celkový počet zaměstnavatelů (jedná se zejména o střední a větší zaměstnavatele) 

je v rámci okresu Most celkem stabilizovaný. V uplynulých letech sice došlo k nepatrnému 

poklesu zaměstnavatelů na Mostecku, ale tento pokles je minimální, v přepočtu se jedná 

pouze o několik desítek zaměstnavatelů (na konci roku 2011 to bylo o 20 zaměstnavatelů 

méně neţ v roce 2010
32

). 

Tabulka č. 8: Počet sledovaných zaměstnavatelů a pracovních míst v jednotlivých odvětvích v okrese Most 

ke dni 31. 12. 2010 

Odvětví 
Počet zaměstnavatelů Počet pracovních míst 

31. 12. 2010 % 31. 12. 2010 % 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 53 2 515 1 

Těţba a dobývání 7 0 2 192 6 

Zpracovatelský průmysl 350 11 11 321 29 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla 5 0 555 1 

Zásobování vodou a související činnosti 34 1 725 2 

Stavebnictví 422 13 3 491 9 

Velkoobchod a maloobchod, oprava 

a údrţba motorových vozidel 
845 27 4 437 11 

Doprava a skladování 108 3 2 900 7 

Ubytování, stravování a pohostinství 265 8 1 183 3 

Informační a komunikační činnosti 66 2 727 2 

Činnosti v oblasti nemovitostí 94 3 811 2 

Profesní, vědecké a technické činnosti 221 7 1 228 3 

Administrativní a podpůrné činnosti 107 3 865 2 

Veřejná správa a obrana 47 1 1 814 5 

Vzdělávání 132 4 3 017 8 

Zdravotní a sociální péče 78 3 2 725 7 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 68 2 478 1 

Ostatní činnosti 200 7 549 2 

CELKEM 3 138 100 39 747 100 

Zdroj: [25] 

 

                                                 

32
Zdroj: [26] 
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Z tabulky č. 8 vyplývá, ţe nejvíce zaměstnavatelů je zastoupeno v odvětví 

velkoobchod a maloobchod, oprava a údrţba motorových vozidel, kde bylo ke konci roku 

2010 evidováno 845 zaměstnavatelů, coţ činilo 27 % z celkového počtu zaměstnavatelů. 

Jak je ale zde uvedené, nejvyšší počet pracovních míst byl ve zpracovatelském odvětví 

s počtem 11 321 pracovních míst, coţ činilo 29 % z celkového počtu pracovních míst. 

Opačně je tomu v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla kde bylo na Mostecku 

pouze 5 zaměstnavatelů a nejméně pracovních míst s počtem 478 bylo v odvětví kulturní, 

zábavní a rekreační činnosti.  

V následujícím grafu č. 4 je procentuálně znázorněno zastoupení jednotlivých 

zaměstnavatelů z uvedených odvětví, kdy data pro vytvoření tohoto grafu byla vyuţita 

z tabulky č. 8.  

Jak jiţ bylo uvedeno, největší zastoupení v okrese Most má odvětví velkoobchodu 

a maloobchodu, které činilo 27 % z celkového zastoupení zaměstnavatelů.  

Graf č. 4: Podíl významných zaměstnavatelů v odvětvích na Mostecku ke dni 31. 12. 2010 

Podíl významných zaměstnavatelů dle odvětví na Mostecku
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Zdroj:[26] 

4.2.2 Počet volných pracovních míst na Mostecku 

Nejvyšší nabídka volných pracovních míst na Mostecku je především pro 

absolventy středních odborných škol. Jedná se o oblast výroby a oblast sluţeb. Uspokojivá 
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situace je i u uchazečů vysokoškolsky vzdělaných. U těchto dvou skupin je počet uchazečů 

na jedno pracovní místo relativně nízký.  

Opačně je tomu ovšem u osob s niţším středním vzděláním a absolventů gymnázií, 

kde počet uchazečů na jedno pracovní místo je značně vysoké. Tato situace je znázorněna 

v následující tabulce č. 9, která znázorňuje, ţe nejvíce uchazečů na Mostecku je se 

základním vzděláním a naopak nejméně uchazečů je s doktorským vzděláním. Dále je 

z tabulky patrné, ţe zatímco počet uchazečů se základním vzděláním klesl o 86 oproti roku 

2009, u doktorského vzdělání je počet uchazečů neměnný. 

Tabulka č. 9: Počet hlášených volných míst dle požadavku na vzdělání 

Stupeň vzdělání 

31. 12. 2009 31. 12. 2010 

uchazeči 
volná 

místa 

uchazeč na 

1 místo 
uchazeči 

volná 

místa 

uchazeč na 

1 místo 

Bez vzdělání a neúplné 

základní vzdělání 
58 7 8 55 8 6 

Základní vzdělání 4 385 28 156 4 299 73 58 

Niţší vzdělání 4 7 0 6 1 0 

Niţší střední odborné 286 0 0 296 1 296 

Střední odborné s výučním 

listem 
3 316 97 34 3 377 88 38 

Střední bez maturity i 

výučního listu 
48 0 0 32 2 16 

Úplné střední vzdělání 191 8 23 177 12 14 

Úplné střední odborné 

(vyučení i maturity) 
396 17 23 367 12 30 

Úplné střední odborné 

s maturitou (bez vyučení) 
998 19 52 1 052 22 47 

Vyšší odborné vzdělání 7 0 0 18 0 0 

Bakalářské vzdělání 66 2 33 60 0 0 

Vysokoškolské 129 37 3 127 28 4 

Doktorské 5 0 0 5 0 0 

CELKEM 9 899 222 45 9 871 247 40 

Zdroj:[27] 

V současnosti dle evidence ÚP Most je nevyšší zájem ze strany zaměstnavatelů 

o vyučené uchazeče. A to o uchazeče v profesích: pomocný a nekvalifikovaný dělník, 

zedník, obsluha zemních strojů, stavební a provozní elektrikář, nástrojář – kovodělník, 
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uklízeč, obchodní cestující, kuchař a svářeč. I přes tuto skutečnost dochází k tomu, ţe 

právě uchazeči v těchto profesích jsou nejčastěji zastoupeni jako uchazeči o zaměstnání. 

Toto můţe být způsobeno následujícími příčinami:  

 v profesi jsou malé výdělky a uchazečům tak chybí motivace pracovat; 

 uchazeči mají různá zdravotní omezení, kdy tato omezení jim neumoţňují 

vykonávat svou profesi (zejména u stavebních profesí); 

 uchazeči nezvládají dobře práci v úkolu (například švadleny, šičky atd.). 

Tuto vzniklou situaci se mnohdy zaměstnavatelé snaţí řešit zaměstnáváním cizinců, 

jelikoţ tato pracovní síla je pro ně mnohdy i levnější a výkonnější. Toto se ovšem můţe 

praktikovat především u manuálně orientovaných profesí, kde není velkou překáţkou 

jazyková bariéra.  

Od roku 2005 mají všichni zaměstnavatelé moţnost při zadávání volných 

pracovních míst vyuţít sluţby portálu MPSV, který umoţňuje zadávání a údrţbu 

pracovních míst prostřednictvím internetu na základě oprávnění přiděleného patřičným ÚP. 

V průběhu roku 2010 – 2011 bylo prostřednictvím portálu MPSV 505 pracovních míst 

zadáno a 342 zrušeno. Udrţováno bylo celkem 77 pracovních míst, coţ je 31,2 % 

z celkového počtu zadaných volných pracovních míst. Právo údrţby volných pracovních 

míst přes portál MPSV bylo v letech 2010 – 2011 přiděleno celkem 184 

zaměstnavatelům
33

.   

4.2.3 Nezaměstnanost na Mostecku 

V této podkapitole je nastíněn vývoj míry nezaměstnanosti na Mostecku, věková 

struktura a doba evidence uchazečů o zaměstnání a nezaměstnanost problémové komunity. 

Vše je situováno k Mostecku v roce 2013. 

4.2.3.1 Vývoj míry nezaměstnanosti na Mostecku 

 Během roku 2013 (k 31. 12. 2013 míra nezaměstnanosti 13,5 %) došlo v okrese 

Most k výraznému poklesu nezaměstnanosti o 2,52 % oproti roku 2012 (k 31. 12. 2012 
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míra nezaměstnanosti 16,02 %)
34

. Vývoj nezaměstnanosti v předchozích letech je 

znázorněn v tabulce č. 10. Jak z ní lze vyčíst, míra nezaměstnanosti měla od roku 2003 aţ 

po rok 2008 klesající trend. Od roku 2009 aţ 2013 jsou zaznamenány určité výkyvy 

směrem vzhůru i dolů. V roce 2013 byla, kromě roku 2008, nejniţší míra nezaměstnanosti 

za posledních 10 let.  

Tabulka č. 10: Vývoj míry nezaměstnanosti na Mostecku 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Míra nezaměstnanosti 

[%] 
24,21 23,66 21,82 19,68 14,27 12,5 15,59 15,54 14,6 16,02 13,5 

Zdroj: [29] 

Z celkového hlediska míry nezaměstnanosti patří okres Most stále mezi nejhorší 

okresy z celé ČR. Dlouhodobě se snaţí odpoutat od pomyslného dna tak, ţe do okresu láká 

nové investory za účelem zřízení nových pracovních míst. Bohuţel rostoucí míra 

nezaměstnanosti není pouze problémem tohoto okresu, ale celé ČR a potaţmo celé dnešní 

Evropy. Vzhledem k dosavadním úspěchům nastolené politiky zaměstnanosti je 

perspektiva okresu Most z tohoto pohledu velice slibná. 

4.2.3.2 Věková struktura uchazečů o zaměstnání na Mostecku 2013  

S přibývajícím věkem zaměstnanec kumuluje své zkušenosti, které pak můţe 

aplikovat při výkonu své profese. Tohoto faktu si někteří zaměstnavatelé, kterých je stále 

ještě velký počet, neuvědomují. Naprostá většina zaměstnavatelů raději přijímá 

zaměstnance mladšího a středního věku s vizí, ţe tito pracovníci budou mít novější 

poznatky ze škol a proto budou pruţněji reagovat na nové věci, ţe budou ochotni se více 

učit a celkově budou flexibilnější. Nechce se jim ovšem zaměstnávat ani přímo absolventy 

bezprostředně po ukončení škol, kteří nemají zase ţádnou praxi, a nový zaměstnavatel by 

je musel zdlouhavým procesem učit všechny pracovní návyky a zkušenosti. Tyto dva 

uvedené faktory se ovšem vzájemně vylučují a vzniká tak tzv. „začarovaný kruh“, kdy 

zaměstnavatel chce mladého a perspektivního pracovníka, ale ne čerstvého absolventa. 

Vyvstává tedy otázka: jak a kde mají absolventi získat potřebnou praxi a návyky? Za jak 
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dlouho tyto potřebné dovednosti získají? Budou pak ještě pro zaměstnavatele z pohledu 

zaměstnanosti zajímaví?  Tuto vzniklou situaci tak zvládnou pouze schopní a výjimeční 

uchazeči o zaměstnání, kterých ovšem není mnoho. 

 Následující tabulka č. 11 zachycuje věkovou strukturu uchazečů o zaměstnání 

evidovaných na Úřadu práce v Mostě v roce 2013. Z  údajů je patrné, ţe nejvíce 

nezaměstnaných na Mostecku bylo ve věkové skupině 20-24 let. Tento fakt je logickým 

vyústěním, jelikoţ jiţ v uvedených kapitolách bylo zmíněno, ţe věk je jeden z důleţitých 

faktorů, ovlivňujících zaměstnanost. 

Tabulka č. 11: Věková struktura uchazečů o zaměstnání okresu Most 2013 

Věková struktura 

Celkový 

počet 

uchazečů 

do 19 let 494 

20 - 24 let 1369 

25 - 29 let 1233 

30 - 34 let 1259 

35 - 39 let 1322 

40 - 44 let 1192 

45 - 49 let 1191 

50 - 54 let 1115 

55 - 59 let 1213 

60 a více let 336 

Průměrný věk 38,9 

 Zdroj: [30]  

Další ohroţenou věkovou skupinou je věk 35 - 39, kde je druhý nejvyšší podíl 

nezaměstnaných. Lze předpokládat, ţe se jedná především o ţeny po mateřské dovolené, 

kdy tyto jsou v postavení matek s malými dětmi, o které se musejí starat, a jsou tedy 

i ohroţenou skupinou na trhu práce, jelikoţ ze strany zaměstnavatelů o tyto matky není 

příliš velký zájem, především z důvodu časté absence způsobené starostmi o děti (nemoci, 

nemoţnost pruţné pracovní doby a směn atd.).   
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4.2.3.3 Doba evidence uchazečů o zaměstnání na Mostecku 2013 

V následující tabulce je znázorněna doba evidence uchazečů o zaměstnání na 

mosteckém úřadu práce.  Nejvíce nezaměstnaných 3 259 je v evidenci déle neţ 24 měsíců. 

Tato skupina je jiţ dlouhodobě nezaměstnána a mohou se na ní projevit negativní důsledky 

nezaměstnanosti (apatie, frustrace, neochota, smíření atd.). Většina osob z této skupiny je 

tvořena lidmi se základním vzděláním, kteří ve většině případů ani nemají zájem pracovat. 

Dle průzkumu provedeného na mosteckém úřadu práce se jedná především o romskou 

skupinu obyvatel, která je pro trh práce nezajímavá především z důvodu nízkého vzdělání, 

pracovní morálkou a přístupem k ţivotu. 

Tabulka č. 12: Doba evidence uchazečů o zaměstnání v okrese Most ke dni 31. 12. 2013 

Doba evidence uchazečů Celkem 

do 3 měsíců 1710 

3 - 6  měsíců 1494 

6 - 9 měsíců 1022 

9 - 12 měsíců 1041 

12 - 24 měsíců 2198 

více neţ 24 měsíců 3259 

Zdroj: [31] 

Z údajů v tabulce č. 12 lze vyčíst, ţe nezaměstnanost v době do 6 měsíců je 

obvyklou záleţitostí v tomto okrese. V této době by neměl být problém zmapovat místní 

trh práce z pohledu uchazeče, a poté mu najít vhodné pracovní místo. Ze statistického 

hlediska je patrné, ţe jakmile délka nezaměstnanosti přesáhne hranici 6 měsíců, měl by 

uchazeč projít procesem rekvalifikace, jinak je totiţ ve většině případů takový uchazeč na 

současném trhu práce téměř ztracený
35

. Proto by mělo být jak v zájmu uchazeče, tak 

i příslušného úřadu práce důleţité najít nebo zprostředkovat vhodné zaměstnání. Uchazeč, 

by měl toto zaměstnání přijmout i za cenu osobních ústupků oproti očekávání a poté si sám 

aktivně hledat zaměstnání dle svých představ. 
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4.2.3.4 Nezaměstnanost problémové komunity na Mostecku 2013 

Mezi nejproblémovější komunitu z hlediska zaměstnanosti na Mostecku se bez 

nadsázky povaţuje především Romská komunita. Základním problémem této komunity je 

především vzdělání, jelikoţ tito lidé mají ve většině případů pouze základní a to mnohdy 

i neukončené vzdělání. Průzkum ukázal, ţe z 51 000 dospělých Romů absolvovalo 60 % 

z nich zvláštní školu či základní školu neukončilo. Dalších 29 % dokončilo pouze základní 

školu a asi 9 % získalo výuční list. Střední nebo vyšší vzdělání dokončilo pouze 1,3 % 

dotázaných
36

. Tabulka č. 13 zachycuje míru nezaměstnanosti Romů dle dosaţeného 

vzdělání. Jak z hodnot vyplývá, vzdělání je asi největším problémem nezaměstnanosti této 

komunity a to nejen v rámci České republiky, ale dá se říci, ţe se jedná o globální problém. 

Tabulka č. 13: Míra nezaměstnanosti Romů podle vzdělání v % 

 
Neúplné 

základní a 

bez vzdělání 

Základní 
Neúplné 

střední 

Střední 

a vyšší 
Celkem 

Česká republika 75,7 55,6 33,8 10,3 46,3 

Maďarsko 78,7 57 41,5 39,1 56,5 

Rumunsko 82,7 77,6 66,9 63,6 76,9 

Bulharsko 89,5 80,9 73,7 53,3 80 

Slovensko 94,1 87,6 85 56,1 84,8 

Zdroj: [34] 

Mezi další důleţité příčiny nezaměstnanosti této komunity patří bezpochyby 

i diskriminace. O diskriminaci vůči Romům bylo jiţ mnoho řečeno i napsáno. Z pohledu 

diskriminace na trhu práce je charakteristickým jevem především přímé odmítnutí 

uchazečů o zaměstnání romského původu potom, co osobně reagoval na nabídku 

zaměstnání. Typickým jevem této diskriminace je potvrzení volného pracovního místa přes 

telefon a následné odmítnutí uchazeče při osobním pohovoru.  

Podle studie o zaměstnanosti nejsou Romové na trhu práce diskriminováni díky své 

etnické příslušnosti, ale především díky všeobecně rozšířenému názoru (negativnímu) mezi 

zaměstnavateli o této etnické skupině.  
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V následující tabulce č. 14 jsou uvedeny hlavní důvody potíţí Romů při hledání 

zaměstnání v některých zemích EU. Jak je z této tabulky patrné, s tímto problémem se 

nepotýká pouze ČR, ale i ostatní země EU. 

Tabulka č. 14: Hlavní důvody potíží při hledání zaměstnaní Romů v % 

 
Česká 

republika 
Slovensko Bulharsko Maďarsko Rumunsko 

Etnická příslušnost 80,4 83,8 73,3 68 67,2 

Nedostatečná kvalifikace 65,9 55,8 73 66,4 49,8 

Celková ekonomická recese 53,3 77,9 90 34,7 74,8 

Nedostatek štěstí 39,2 22,5 43 27,4 45,1 

Špatný zdravotní stav 9,1 9,7 8,5 17,5 36,1 

Věk 19,8 12,4 17,7 21,4 23,3 

Pohlaví 8,1 5,8 8,5 8,8 13,8 

Zdroj:[34] 

Co se týče samotného Mostecka, je na tom z hlediska nezaměstnanosti Romů 

nejhůře z celé ČR. Nezaměstnanost Romské komunity zde dosahuje 90 % hranice. Příčiny 

tohoto stavu byly jiţ uvedeny. Specifikem Mostecka je ovšem skutečnost, ţe tato komunita 

je zde poměrně hojně zastoupena na malém území. Jedním z dalších faktorů je 

i skutečnost, ţe Romové mohou ve většině případů vykonávat pouze manuální práci a pro 

zaměstnavatele je výhodnější si na tuto práci najmou cizince. Mnoho Romů si rovněţ 

spočítá, ţe za vykonanou práci by obdrţeli pouze minimální mzdu a vzhledem ke 

skutečnosti, ţe tato mzda je ve většině případů menší, neţ státem poskytnuté sociální 

dávky, volí moţnost nezaměstnanosti. Mostečtí Romové jsou proto zcela závislí na státu.  

Nemají práci a ţijí pouze ze sociálních dávek. I kdyţ jsou Úřadem práce v Mostě hojně 

organizovány rekvalifikační kurzy, nemají o ně zájem a tudíţ je jejich umístění na trhu 

práce velmi problematické.  

Situace se mírně zlepšila během několika posledních let vykonáváním obecně 

prospěšných prací. Jako příklad lze uvést obecně prospěšnou společnost Dům romské 

kultury, která působí na sídlišti Chanov v Mostě, obývaným převáţně občany romské 

národnosti a nepřizpůsobivými občany. Ten ve spolupráci s mosteckým úřadem práce 

v minulosti i v současnosti organizuje mnoho rekvalifikačních kurzů zaměřených 

především na Romy. Na tyto kurzy a jiné projekty zaměřené na Romy a nepřizpůsobivé 

občany jsou vyčleněny zvláštní finanční prostředky jak z rozpočtu města Most, tak ze 
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státního rozpočtu a dotací z EU. Jako příklad jsou v tabulce č. 15 uvedeny rekvalifikační 

kurzy, které proběhly v období 2004 aţ 2012, a jsou zaměřeny pouze pro Romy. 

Jak je z ní patrné, rekvalifikace probíhala 8 let a díky této společnosti do ní 

nastoupilo 169 zaměstnanců. Vezmeme-li v úvahu, ţe v Chánově ţije kolem 1600 Romů, 

tak do rekvalifikace se zapojilo 10,6 % Romů, coţ je kaţdý desátý Rom. Uvedené kurzy 

ukončilo 156 Romů, kdy tedy z celkového počtu zúčastněných rekvalifikaci dokončilo 

92,3 %. Díky rekvalifikaci dostalo zaměstnání 61 Romů, coţ činí úspěšnost 39,1 %. 

Z uvedených výsledků je patrné, ţe právě cestou rekvalifikací můţe v budoucnu dojít 

k lepšímu zařazení lidí z problémových komunit do pracovního procesu. 

Tabulka č. 15:  Rekvalifikační kurzy organizované společností Dům romské kultury a města Mostu 

 Rekvalifikační kurz Doba trvání Zahájilo Ukončilo 
Nástup do 

zaměstnání 

1 Poradce komunitních center 7 měsíců 10 8 6 

2 Pomocný zedník 6 měsíců 13 12 6 

3 Pomocný malíř – natěrač 6 měsíců 13 13 4 

4 Hudebník 6 měsíců 11 10 6 

5 Základy stavebních řemesel 3 měsíce 10 10 0 

6 Dělník pro stavební výrobu 6 měsíců 15 14 5 

7 Domovník 6 měsíců 12 12 4 

8 Kopretina (motivace pro mladistvé) 10 měsíců 15 12 2 

9 Pomocný zedník 04 6 měsíců 9 9 2 

10 Asistent komunitních center 6 měsíců 10 8 3 

11 Základy obsluhy PC 2 měsíce 11 11 10 

12 Pomocný zedník 06 6 měsíců 10 9 4 

13 Asistent komunitních center 6 měsíců 2 2 1 

14 Pomocný zedník 06/07 6 měsíců 7 6 4 

15 Pomocný zedník – natěrač 5 měsíců 11 10 4 

16 Obsluha PC 2 měsíce 10 10 0 

Zdroj: [35] 
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4.3 Aktuální situace na Mostecku 

V této kapitole je vylíčena aktuální situace nezaměstnanosti na Mostecku v roce 

2013 pomocí realizace aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace a poradenství 

uskutečňované prostřednictvím úřadu práce. 

4.3.1 Aktuální situace nezaměstnanosti na Mostecku (12/2013) 

 Aktuální situace k 31. 12. 2013 na trhu práce v Mostě byla daleko lepší, neţ 

v minulých letech. V současné době je zaznamenán klesající trend a to z dlouhodobého 

hlediska. K 31. 12. 2012 bylo na Mostecku úřadem práce evidováno 11 171 

nezaměstnaných obyvatel ve věku od 15 – 64 let, zatímco k 31. 12. 2013 to je jiţ pouze 

10 637 nezaměstnaných obyvatel ve věku od 15 – 64 let. Jak je z těchto ukazatelů patrné, 

pokles oproti konci roku byl o 2,51 % tj. o 267 obyvatel méně, neţ v předchozím roce
37

. 

Obrázek č. 2: Podíl nezaměstnaných ve věku 15 – 64 let v Ústeckém kraji 
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Děčín 

Litoměřice 

      Most 

Chomutov 

Teplice 
Ústí nad Labem 

11 000 22 000 33 000 44 000 
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Podíl nezaměstnaných 
na obyvatelstvu ve věku 15-64 let  

okresy Ústeckého kraje 
stav k 31. 12. 2013  

ÚP ČR, KrP v Ústí nad Labem, 2014 

Podíl nezaměstnaných 
v okresech (%) 

   do 10,00 

   10,01 - 11,00 

   11,01 - 12,00 
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  9,75 
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    11,91 

   12,72 
10,20 

11,22 

   13,51 
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Zdroj: [37] 
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Z výše uvedeného obrázku č. 2 vyplývá, ţe ke dni 31. 12. 2013 je na Mostecku 

stále nejvyšší podíl nezaměstnaných z celého Ústeckého kraje, ale tento jiţ není tak 

propastný, jak tomu bylo v předchozích letech. Oproti krajskému městu Ústí nad Labem je 

rozdíl pouze 0,79 %, coţ činí pouze o 84 osob více neţ na Mostecku, kdy je nutné ovšem 

zdůraznit, ţe v Ústní nad Labem bylo 93 747evidovaných osob a na Mostecku je 67 490 

evidovaných osob
38

. Z těchto ukazatelů je patrné, ţe v krajském městě Ústí nad Labem je o 

26 257 obyvatel více neţ v Mostě. Přesto je uvedený rozdíl v počtu nezaměstnaných 

minimální a z pohledu Mostu vyznívá daleko příznivěji, neţ tomu bylo v minulých letech, 

ve kterých Most suverénně kraloval statistikám v počtu nezaměstnaných v celé ČR. 

Letošní politikou mosteckého úřadu práce je vynaloţení vyšších finančních 

prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Je plánováno, ţe v roce 2014 by mělo 

rekvalifikačními kurzy projít 120 nezaměstnaných a uchazečů o práci, kdy část jich bude 

financována nebo částečně dotována Evropskou unií
39

. Dle vyjádření současné ředitelky 

mosteckého úřadu práce Mgr. Pavly Zůzové bude snahou zaměstnávat lidi ze sociálně 

a ekonomicky znevýhodněného prostředí, dále zaměstnávat lidi po výkonu trestu (aby se 

lépe včlenili do společnosti) a v neposlední řadě zaměstnat nepracující déle neţ 3 roky. 

Dále uvedla, ţe snahou bude i větší začlenění ţen do pracovního prostředí, jelikoţ v roce 

2012 se na Mostecku ucházelo o práci 5 151 ţen, coţ činilo 53,35 % z celkového počtu 

uchazečů na Mostecku. Tohoto stanoveného cíle chce úřad práce dosáhnout tak, ţe bude 

udělen příspěvek na mzdu aţ do výše 80 tisíc korun kaţdé firmě či organizaci, která zřídí 

nové pracovní místo a 30 aţ 80 tisíc korun firmě, která přijme člověka evidovaného na 

Úřadu práce v Mostě.  

Prognóza Mosteckého regionu je do budoucna příznivá, jelikoţ jak město Most tak 

i Úřad práce v Mostě se snaţí do města přilákat nové investory a zaměstnavatele. Nutno 

podotknout, ţe tento záměr se v minulých letech povedl. Například svou podnikatelskou 

činnost zde nově zaloţila (s tím spojený i nábor nových zaměstnanců) společnost 

NeturenCzech. Dále je v regionu plánováno otevření nových obchodů například u pobočky 

VZP, kde vzniká nové obchodní centrum, za Mosteckým „Kahanem“, kde nově vznikla 
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 Zdroj: [49] 
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 Zdroj: Informace poskytnutá pracovnicí ÚP Most Lenka Motlochová 
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pobočka McDonald´s a do konce letošního roku bude postavěna pobočka KFC atd. Tímto 

jsou otevřeny nové moţnosti pro nezaměstnané, jak získat pracovní zařazení.   

4.3.1.1 Rekvalifikace a poradenství Úřadu práce v Mostě 

V roce 2012 - 2013 Úřad práce v Mostě ve spolupráci s Krajským úřadem Ústí nad 

Labem realizoval rekvalifikace formou nového nástroje APZ nazvané „Zvolená 

rekvalifikace“, kdy si zájemce sám podal ţádost o rekvalifikaci, o kterou měl zájem, 

a zároveň si sám zajistil realizátora zvolené rekvalifikace. Ţádost byla pak následně komisí 

ÚP vyhodnocena a její realizace následně schválena nebo zamítnuta. V těchto letech byl 

největší zájem o rekvalifikační kurzy: účetní, mzdová účetní, masér, dále rozšíření 

řidičského oprávnění na skupiny C + E a svářečské kurzy. Kritériem pro schválení podané 

ţádosti byla návaznost na trh práce s moţností nástupu do práce nebo zahájení samostatné 

výdělečné činnosti. Po zavedení tohoto nástroje byla úspěšnost umístění takto 

rekvalifikovaných osob téměř 50 %
40

. 

Jak z níţe uvedené tabulky č. 16 vyplývá, město Most bylo v rámci Ústeckého kraje 

na pátém místě při vyuţití nástroje „Zvolená rekvalifikace“. Z celkového počtu 516 

rekvalifikací zvolilo pouze 142 zájemců moţnosti zvolené rekvalifikace, coţ činí pouze 

27,52 %, z tohoto pohledu Most skončil na předposledním místě v rámci Ústeckého kraje. 

Za ním se umístil pouze Chomutov. Jak z těchto údajů vyplývá, v Mostě nebyl příliš velký 

zájem o tento druh APZ. Příčin můţe být hned několik. Například špatná informovanost, 

nezájem a pohodlnost uchazečů o aktivní hledání rekvalifikačního kurzu, nedostatek 

společností poskytujících tento druh rekvalifikace atd. Vzhledem k uvedené úspěšnosti 

tohoto nástroje se jedná o zajímavý způsob řešení nezaměstnanosti v rámci okresu Most. 
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Tabulka č. 16: Tabulka čerpání zvolené rekvalifikace 

Tabulka čerpání "zvolené rekvalifikace" v roce 2013 

Město 
Rekvalifikace 

s grantem 
Zvolená rekvalifikace 

Děčín 98 248 

Chomutov 645 45 

Litoměřice 100 267 

Louny 185 119 

Most 516 142 

Rumburk 30 90 

Teplice 121 270 

Ústí nad Labem 90 357 

CELKEM 1785 1538 

Zdroj: [38] 

4.3.1.2 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti na Mostecku 

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti proběhla v roce 2012 - 2013 standardním 

způsobem za vyuţití standardních nástrojů. K realizaci APZ byly vyuţity především 

finanční prostředky ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu dále jen ESF.  

Tato realizace byla zaměřena především na tyto cílové skupiny: 

 

 fyzické osoby se zdravotním postiţením; 

 fyzické osoby potřebující zvláštní pomoc; 

 fyzické osoby do 24 let, které nepracovaly více neţ 12 měsíců; 

 fyzické osoby starší 55 let; 

 fyzické osoby pečující o dítě do 10 let; 

 fyzické osoby vedené v evidenci ÚP Most déle neţ 5 měsíců. 

  

Z hlediska počtu vytvořených pracovních míst i počtu uchazečů o zaměstnání byly 

v roce 2012 a 2013 nejvyuţívanějším nástrojem veřejně prospěšné práce. Do těchto prací 

byli zařazováni zejména nekvalifikovaní uchazeči, kteří se podíleli na údrţbě veřejného 
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prostranství, údrţbě komunikací a budov či jiných obdobných činností ve prospěch obcí 

nebo státních institucí. Na druhém místě byla společensky účelná pracovní místa. Jsou to 

taková místa, která zaměstnavatel vyhradí speciálně pro uchazeče o zaměstnání. Účelem 

zřízení těchto míst byla především obnova pracovních návyků uchazečů. Ze strany ÚP 

Most byli takto podporováni především uchazeči, kterým bylo nutné věnovat zvláštní 

pozornost. Součástí realizace byl i nový nástroj APZ, kterým byla veřejná sluţba. Tento 

nový nástroj společně s veřejně prospěšnými pracemi byl úspěšně vyuţit v roce 2012 

a 2013 s pozitivními výsledky. Od roku 2012 byl také na ÚP Most zahájen projekt 

„Vzdělávejte pro stabilitu!“, kterého cílem je podpořit udrţení pracovních míst 

u zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v celé ČR 

nacházejí v přechodně sloţité hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým 

zaměstnancům přidělit práci ve sjednaném rozsahu
41

. 

V letech 2012 aţ 2013 bylo referátem projektů v rámci EU realizováno krajskou 

pobočkou v Ústí nad Labem 17 individuálních projektů, které byly financovány 

Evropským sociálním fondem (dále ESF). Tato realizace proběhla v operačním programu 

„Lidské zdroje a zaměstnanost“. Do tohoto projektu byl začleněn i Úřad práce v Mostě
42

. 

Uvedené projekty slouţí především k rozvíjení zaměstnanosti, sniţování nezaměstnanosti, 

k podpoře sociálního začleňování osob a rovných příleţitostí se zaměřením na rozvoj trhu 

práce s lidskými zdroji. K dosaţení stanovených cílů vyuţívají projekty APZ s kombinací 

inovovaných a nových nástrojů. Jedná se především o zprostředkování zaměstnání, 

rekvalifikaci, poradenské činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostiky 

a v neposlední řadě podporu uplatnění na trhu práce za vyuţití pruţných forem zaměstnání, 

zvyšování odborné praxe, pracovní rehabilitace, dobrovolných a motivačních aktivit atd.
43

 

Z uvedených 17 projektů je 11 zaměřených na oblast podpory a posílení aktivních 

politik zaměstnanosti a to především na osoby, kterým je věnována zvýšená péče při 

zprostředkovávání práce, osoby ohroţené dlouhodobou nezaměstnaností nebo osoby 

dlouhodobě nezaměstnané. Jedná se především o osoby, které díky svému zdravotnímu 

stavu, věku, péčí o dítě nebo jiné závaţné důvody, mají ztíţené postavení na trhu práce. Od 

                                                 

41
 Zdroj: [42] 

42
 Zdroj: [43] 

43
 Zdroj: [8], [9] 
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začátku působení projektu jiţ tímto procesem prošlo celkem 320 osob, z nichţ se 155 

osobám podařilo úspěšně nalézt zaměstnání
44

. 

Dalších 5 projektů je zaměřeno na podporu zvýšení adaptability zaměstnanců 

restrukturalizovaných podniků.  Projekty jsou souhrnně označeny názvem „Restart“. Jejich 

hlavním úkolem je poskytnout pomoc propuštěným zaměstnancům firem v potíţích 

a jejich restrukturalizace s cílem nového začlenění těchto osob na trh práce. Od ostatních 

projektů se liší především v tom, ţe jiţ začínají pracovat s lidmi ještě před jejich 

propuštěním a následnou evidencí na úřadu práce. Tím dochází k tomu, ţe úřad práce můţe 

reagovat na poţadavky trhu práce s určitým předstihem, neţ tomu bylo u minulých 

projektů, které reagovaly s určitým časovým zpoţděním. V roce 2012 a počátkem roku 

2013 bylo v rámci tohoto typu projektu podpořeno 259 lidí, z nichţ se poté podařilo 

zaměstnat 225, coţ je 86,9 % úspěšnost.  

Poslední projekt, jehoţ realizace začala v polovině roku 2012 a trvala i v roce 2013, 

je z oblasti zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Tento 

projekt je zaměřen především na rozvoj podnikového vzdělání, konkurenceschopnost 

podnikatelských subjektů a organizací. Projektové aktivity kladně působí na rozvoj 

specifických sluţeb, podpory zaměstnanců, odbornou přípravu, moderní řízení organizací 

a koncepční řízení lidských zdrojů. Jedním z důleţitých prvků tohoto projektu je i posílení 

sociálního dialogu se zaměřením na spolupráci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Tento projekt byl v letech 2012 a 2013 podpořen u 19 zaměstnavatelů a 393 zaměstnanců. 

V následující tabulce č. 17 je uvedeno 12 projektů, které jsou uskutečňovány ÚP 

Most ve spolupráci s Magistrátem města Mostu a ostatními městy Ústeckého kraje. 

Současnou snahou ÚP Most je zařadit do pracovního procesu osoby nad 50 let, této 

skupině je věnováno 6 projektů. Hned za ní následuje 5 projektů věnovaných osobám bez 

nebo se sníţenou kvalifikaci a sociálně vyloučených skupin. Z těchto údajů je patrné, 

jakým směrem se v současnosti snaţí ÚP v Mostě ubírat. 
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Tabulka č. 17: Tabulka projektů uskutečněných v Mostě v letech 2012 – 2014 

Název 

garantovanéhoprojektu 

Registrační 

číslo projektu 

Začátek 

realizace 

Konec 

realizace 
Příjemce 

Místo 

realizace 

DRUHÁ ŠANCE pro 

nezaměstnané nad 50 let 

CZ.1.04/1.5.01/

77.00356 
1.12.2012 30.11.2014 

Coméniaconsult 

Most s.r.o. 

Most 

(Meziboří 

a Litvínov) 

Komplexní program 

podpory k posílení prac. 

integrace sociálně 

vyloučených osob 

v regionu Krušných hor 

CZ.1.04/3.3.05/

96.00276 
15.3.2013 14.9.2014 

Svazek obcí v 

regionu 

Krušných hor 

Most 

Komplexní program 

podpory k posílení prac. 

integrace sociálně 

vyloučených osob 

v Ústeckém kraji 

CZ.1.04/3.3.05/

96.00281 
15.3.2014 14.3.2015 Naděje-M o.p.s. Most 

Most k integraci 
CZ.1.04/3.3.05/

96.00234 
1.3.2012 14.3.2015 

Oblastní charita 

Most 

Most, 

Teplice 

Na startu v padesáti 
CZ.1.04/2.1.05/

74.00185 
1.3.2012 28.2.2014 Asista s.r.o. 

Most, 

Chomutov 

Prosperita pro mladé 
CZ.1.04/3.3.05/

96.00188 
15.3.2013 14.3.2015 

Coméniaconsult 

Most s.r.o. 
Most 

Práce bez bariér 
CZ.1.04/3.3.05/

68.00079 
1.11.2011 31.10.2013 Naděje-M o.p.s. 

Most, 

Litvínov 

Práce je šance na návrat - 

komplexní program 

podpory prac. integrace 

pro osoby soc. vyloučené 

CZ.1.04/3.3.05/

68.00232 
1.11.2011 31.10.2013 Naděje-M o.p.s. 

Most, 

Litvínov 

ROZHLED - podpora 

nezaměstnanosti v 

horských oblastech 

CZ.1.04/2.1.01/

91.00278 
1.4.2013 31.3.2015 

Litvínovská 

vzdělávací 

společnost s.r.o. 

Most 

Sídliště - příleţitost pro 

mladé nezaměstnané 

z Janova 

CZ.1.04/3.3.05/

96.00178 
1.4.2013 31.3.2015 Liběšice a.s. 

Most 

(Janov) 

SUPPORT - cesta k 

podnikání ţen nad 50 let 

CZ.1.04/3.4.04/

88.00307 
1.11.2012 31.10.2014 

OMNI 

TEMPORE 

o.p.s. 

Most, 

Litvínov 

Zúročíme své zkušenosti 
CZ.1.04/3.3.05/

96.00156 
15.3.2013 14.3.2015 

BFZ - 

vzdělávací 

akademie s.r.o. 

Most, 

Litoměřice 

Zdroj: [44] 
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5 Navrhovaná hospodářská a politická opatření 

V této kapitole nastíním předpokládanou prognózu vývoje trhu práce na Mostecku 

v roce 2014, dále předpokládanou strategii realizace aktivní politiky zaměstnanosti 

a způsobu řešení nezaměstnanosti na Mostecku v podobě podpory vzdělání, dobrého 

zacílení projektů a změn v sociálním systému, odstraňování diskriminace na trhu práce 

s finanční pobídkou zaměstnávání sociálně slabých a v závěru návrh podpory podnikání 

etnických menšin.  

5.1 Předpokládaná prognóza vývoje na trhu práce na Mostecku 

pro rok 2014 

Je předpoklad, ţe trh práce v roce 2014 na Mostecku, ale i v celém Ústeckém kraji 

v roce 2014 neprojde ţádnými zásadními změnami. Lze mít za to, ţe postupné oţivování 

ekonomiky se promítne na trhu práce s jistým zpoţděním a to nejdříve v roce 2015 nebo 

2016. Jedním z hlavních důvodů je hospodářská situace v České republice, kdy se 

zaměstnavatelé budou chovat opatrně při vytváření nových pracovních příleţitostí, spíše 

budou vyčkávat, aţ se vzniklá situace v národní ekonomice ustálí.  

Národní i nadnárodní podniky, které u nás mají dominantní postavení na trhu práce, 

budou i v roce 2014 hybnou silou, která bude i nadále ovlivňovat vývoj u středních 

a drobných podnikatelských subjektů z regionálního pohledu. V roce 2014 se na Mostecku 

neočekává příchod ani odchod strategického zaměstnavatele, který by ovlivnil 

zaměstnanost v regionu.  

Z pohledu uchazečů o zaměstnání se neočekávají větší výkyvy ve srovnání 

s předchozím rokem. Neočekává se ani přílišná změna uchazečů o práci s handicapem, 

kteří budou mít tradičně problém se získáním zaměstnání.  Asi nejvíce problémů 

s nalezením zaměstnání budou mít uchazeči se základním vzděláním, neboť pro tuto 

skupinu uchazečů se v současné době téměř ţádná pracovní místa nevytvářejí. Jejich 

jedinou moţností pro začlenění do pracovního procesu je pouze vedlejší pracovní poměr. 

Předpokládá se rozvoj veřejně prospěšných prací, které jsou společně s dalšími 

aktivními prvky zaměstnanosti, faktorem, který příznivě ovlivňuje nezaměstnanost 
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v regionu. Stejně jako v minulých letech bude realizace těchto prvků do značné míry 

ovlivněna mnoţstvím uvolněných finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR a poté 

jejich uvolnění pro jednotlivé krajské pobočky úřadů práce.  

Mostecko a celý Ústecký kraj je regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 

v rámci celé ČR. Do budoucna se dá očekávat, ţe v řádu několika let si i nadále tento 

primát udrţí. Nezaměstnanost bude přímosměrně kopírovat vývoj na trhu práce Mostecka 

i Ústeckého kraje a vzhledem k situaci, ţe do regionu nepřichází ţádný nový strategický 

investor, nepředpokládá se proto výrazný posun oproti předchozím rokům 2012 a 2013. 

Lze očekávat pouze tradiční sezónní výkyvy, mezi které patří např. pokles nezaměstnanosti 

v jarních měsících spojený se sezónními pracemi ve stavebnictví a zemědělství, dále 

například zvýšený pohyb absolventů a uchazečů o zaměstnání zapříčiněný zvýšenou 

aktivitou po skončení letních prázdnin atd.    

5.2 Strategie realizace aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 

2014 na Mostecku 

V roce 2014 bude cílem ÚP v Mostě finančně podpořit zaměstnavatele, kteří 

přijmou do pracovního procesu uchazeče o zaměstnání s kumulací různých handicapů na 

současném trhu práce (dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk, zhoršený zdravotní stav, 

bydliště s vysokou mírou nezaměstnanosti atd.). Vzhledem ke stále se sniţujícím dotacím 

a zvyšujícím se nákladům se předpokládá i větší snaha úřadu práce při vyřizování 

konkrétních ţádostí od zaměstnavatelů či uchazečů na zajištění hospodárnosti, efektivnosti 

a účelnosti vynaloţených prostředků. Cílem bude vynaloţení co nejmenších finančních 

prostředků na realizaci APZ při zajištění co nejvyššího předcházení dlouhodobé 

nezaměstnanosti. I z tohoto důvodu se předpokládá, ţe ÚP v Mostě bude během roku 2014 

aktivně dle vzniklé situace na trhu práce měnit strategii finančních podpor 

zaměstnavatelům, popřípadě ji uzpůsobovat vzniklým okolnostem.  

5.3 Řešení nezaměstnanosti na Mostecku 

Jak řešit současnou situaci na Mostecku není jednoduchá otázka. Je nutné si 

uvědomit, ţe převáţná část nezaměstnaných v tomto regionu pochází z etnických menšin 
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(Romů) a sociálně slabých a mnohdy i vyloučených skupin. Proto má problematika 

nezaměstnanosti celou řadu specifik, díky kterým se příliš nedaří vyjít z této, jiţ neúnosné 

situace.  

Etnické menšiny a sociálně vyloučené skupiny obyvatel jsou velice nepřístupné, do 

jisté míry izolované s negativním postojem ke změnám. Důvodem je ve většině případů 

skutečnost, ţe především díky těmto postojům jsou mnohdy i diskriminováni a odmítáni 

dnešní společností, která v těchto uchazečích vidí osoby, které nemají přílišný zájem hledat 

si práci nebo nastoupit do zaměstnání.  Důsledkem tohoto postoje je určitá izolace této 

skupiny, díky které je tato skupina více upnuta na rodinné příslušníky. Bohuţel tento 

příklad není příliš vhodný pro vyrůstající děti a dospívající v těchto komunitách.  

I kdyţ se jeví v mnoha případech zaměstnání těchto osob jako nemoţné, musí se 

dnešní společnost pokusit tento problém vyřešit a najít si cestu k těmto nezaměstnaným, 

kteří tvoří převáţnou část nezaměstnaných na Mostecku a potaţmo v celé České republice. 

Jako příklad níţe uvádím některé návrhy, které by dle mého názoru pomohly zlepšit 

současnou situaci při zprostředkování zaměstnání těchto osob. 

5.3.1 Podpora vzdělání 

Vzdělání je obrovským problémem a nedostatkem zapříčiňující nezaměstnanost na 

Mostecku. To platí především v současnosti a nejinak tomu bude i v budoucnosti, protoţe 

moderní doba vyţaduje od uchazečů o zaměstnání, čím dál větší kvalifikaci a seberealizaci.  

Dle mého názoru se úřad práce začal touto problematikou jiţ zaobírat, ale stále ještě 

je v tomto směru co zlepšovat a zdokonalovat. Jako dobré řešení této problematiky se mi 

zdá vytvoření terénních pracovníků a pedagogických asistentů. Tito pracovníci by se 

zaměřovali především na Romy a sociálně slabší uchazeče, kteří v řadách nezaměstnaných 

na Mostecku převládají. Díky jejich práci bude snazší pochopit mentalitu a problémy 

těchto skupin a poté lze pruţněji reagovat na vzniklé situace. Jejich práce by měla přispět 

i ke sníţení pomyslné bariéry mezi současnou společností a sociálně slabšími skupinami 

a v budoucnu by mohla přinést prohloubení důvěry a otevřenosti k těmto skupinám. 

Důleţitou rolí terénních pracovníků by mělo být navázání kontaktu s rodinou těchto 

skupin. Poté dle zjištění poměrů v dané rodině a prohloubení vzájemných vztahů bude 
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moţno apelovat na tyto členy, aby například své děti dávali do přípravných ročníků, dávali 

souhlas s umístěním dětí do speciálních programů a v odůvodněných případech včas 

upozornili na moţné důsledky a následky.  

Asistenti na školách by měli figurovat i jako pomoc učitelům, kdy, jak je známo, 

právě těmto členům se musí věnovat intenzivnější péče, která v současnosti vzhledem 

k vytíţenosti učitelů nebo počtu ţáků není dostatečně moţná. Proto se v mnoha případech 

setkáváme s řešením, ţe škola nebo pedagog tyto problémy řeší tak, ţe těmto dětem 

doporučuje zvláštní nebo speciální školy. V souvislosti se zvyšováním počtu 

pedagogických pracovníků bude zapotřebí provádět informační a vzdělávací kampaně pro 

ředitele škol, odbory školství atd. V těchto kampaních bude nutné zdůrazňovat důleţitost, 

nezbytnost a prospěšnost zavedení asistenta právě na jejich škole a to nejen z hlediska 

vzdělání, ale i jako případná prevence.  

Je nutné si i uvědomit, ţe mnoho členů těchto znevýhodněných skupin mnohdy 

ukončí pouze základní vzdělání a to především z důvodu, ţe se domnívají, ţe další 

vzdělání nepotřebují nebo, ţe na něj nejsou dosti chytří. Poté by měl zasáhnout uvedený 

terénní pracovník, který vysvětlí ţákovi i jeho rodičům, proč nastoupit nebo dokončit 

střední školu nebo učiliště. V návaznosti s řešením tohoto problému, by měla být 

vytvořena učiliště právě pro tyto uchazeče, ve kterých jim bude především umoţněno 

zdokonalení se v daném řemesle s menším zaměřením na ostatní předměty. Například 

zřízení oboru pomocný zedník, kdy důraz by měl být kladen především na praktickou část 

a pouze minimum na teoretickou část.  

5.3.2 Dobré zacílení projektů a změny v sociálním systému 

O projektech bylo jiţ v této diplomové práci mnoho řečeno. Jejich prvořadým cílem 

je ve většině případů vzdělání, rekvalifikace a následné začlenění uchazečů na trh práce. 

Některé projekty a nutno podotknout, ţe ve většině případů projekty zaměřené na etnické 

menšiny nebo sociálně slabé skupiny obyvatel jsou poznamenány určitou 

nesystematičností, časovým omezením nebo nekoncepčností. Jak jiţ bylo řečeno, jejich 

realizace je ve většině případů závislá na finančních dotacích vnějších subjektů 

a limitována moţnostmi současného systému (státní politika zaměstnanosti, trhem práce 

atd.). Proto je jejich existence do budoucna mnohdy nejistá.  
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Jako ţivotaschopné se mně jeví například vytvoření a podpora chráněných dílen pro 

osoby obtíţně umístitelné na současném trhu práce. Tyto dílny by se specializovaly na 

obnovu tradičních řemesel. 

Jako klíčové by mohly být také projekty, které budou přímo zaměřeny na dospělé 

příslušníky těchto skupin (etnické a soc. znevýhodněné a vyloučené). Měly by být 

především zaměřeny na vzdělání a motivaci pracovat. Domnívám se totiţ, ţe právě dospělí 

(rodiče) jsou vzorem pro mladší generace vyrůstající v těchto skupinách a sociálním 

prostředí, a poté by právě tito dospělí „zdarma“ výchovně působili na své mladší nástupce. 

K dosaţení tohoto cíle je ale zapotřebí větší podpory vládních programů a projektů, jelikoţ 

se mi jeví současný stav jako zcela opačný, protoţe rodiče z těchto skupin nezajímá 

vzdělání jejich dětí a po absolvování základní školy posílají své děti na úřady práce. 

Dalším důvodem je skutečnost, ţe v současnosti nejsou nezaměstnaní dostatečně 

finančně zainteresováni na účasti a zakončení kurzů a rekvalifikaci. Jedním z moţných 

řešení by byly bonusy připsané k podpoře v nezaměstnanosti po úspěšném absolvování 

kurzu nebo naopak hrozba omezení poskytovaných dávek v případě nerozvíjení své 

kvalifikace a vzdělání. 

Skoro všichni nezaměstnaní argumentují tím, proč chodit do zaměstnání, kdyţ 

mzda je téměř shodná s výší poskytnutých sociálních dávek. Nízká kvalifikace a skoro 

ţádné vyhlídky do budoucna zapříčiňují to, ţe valná většina osob z těchto skupin volí 

nezaměstnanost. Tím, ţe jsou sociálně vylučování z pracovního procesu, povinností 

a kaţdodenního rytmu, upadají tak v apatii. Jediným moţným východiskem z této patové 

situace je dle mého názoru to, ţe kaţdý nezaměstnaný, který chce pobírat sociální dávky, 

by musel pracovat. Tím by dostal určité návyky jako kaţdý pracující. Jako například, ráno 

by musel vstát, v zaměstnání by musel pracovat a trávit určitý čas. Jednalo by se především 

o manuální jednodušší práce jako například úklid, opečovávání zeleně atd. Tato práce pak 

bude mít psychologický efekt a to ten, ţe tyto osoby neztratí pracovní návyky, pravidelnost 

a řád. Začlenění těchto osob pak bude daleko jednodušší neţ v současnosti.  
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5.3.3 Odstranění diskriminace na trhu práce a finanční pobídka 

 zaměstnávání sociálně slabých 

S jistou mírou diskriminace se jiţ setkala skoro kaţdá sociálně slabá osoba. Hlavní 

důvody této diskriminace jiţ byly uvedeny. Na to aby k diskriminaci nedocházelo, by měl 

dohlíţet především stát prostřednictvím svých orgánů. Jednou z moţností je zřízení 

bezplatného právního poradenství osobám v hmotné nouzi. Přestoţe jsou případy 

diskriminace velice těţko prokazatelné a valná většina jich zůstane nepovšimnuta, nelze 

tento fakt přehlíţet a příslušné úřady a instituce se musí těmito případy zabývat a při 

zjištění diskriminace z tohoto jednání vyvodit exemplární důsledky (sankce, postihy atd.).  

Vedle působení orgánů zabývajících se touto problematikou je nutná i prevence 

a kampaně proti diskriminaci, xenofobii a rasismu. Tyto by měly být zaměřeny nejenom na 

dospělé, ale především na děti a dospívající, jelikoţ jak současné průzkumy ukazují, právě 

děti ze základních a středních škol jsou mnohdy ve svých projevech proti těmto skupinám 

daleko radikálnější neţ dospělí. I vlivem tohoto jednání se děti z těchto skupin (soc. 

slabých) domnívají, ţe jsou společností izolovaní a jiţ od raného věku rezignují na to, aby 

se snaţili zařadit do normální společnosti. Dle mého názoru k odstranění tohoto aspektu 

budou hrát hlavní roli právě jiţ uvedení pedagogičtí asistenti. 

Další moţností řešení jsou finanční pobídky zaměstnávání sociálně slabších skupin.  

Tato moţnost by mohla v několika případech sníţit jiţ tak vysokou nezaměstnanost těchto 

skupin. Pobídky by měly být zaměřeny především na dlouhodobě nezaměstnané, kdy 

jednou z moţných forem by byly dotace od státu na takto zaměstnané osoby. Další z forem 

by mohla být i daňová zvýhodnění, slevy či odpočitatelné poloţky při zaměstnání určitého 

počtu nebo procenta těchto osob.  

5.3.4 Podpora podnikání etnických menšin 

Nejvíce rozšířenou etnickou menšinou u nás jsou Romové. Jedním z moţných 

způsobů sníţení nezaměstnanosti u této skupiny by byla jejich podpora v podnikání. Vláda 

by mohla vytvořit takové nástroje drobného podnikání u Romů, které by napomohly 

a zjednodušily zakládání a existenci malých a středních romských podnikatelů.  
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V současnosti jiţ existují romské firmy, které ovšem vzhledem ke kvalifikačním 

předpokladům tohoto etnika podnikají především v oborech s velkou mírou manuální práce 

jako například stavebnictví, lesnictví, vodohospodářství atd.   
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6 Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřena na nezaměstnanost na Mostecku, kdy 

nezaměstnanými jsou především občané z etnických menšin a sociálně slabší obyvatelstvo. 

Tito občané tvoří většinu nezaměstnaných v tomto regionu. Nezaměstnanost na Mostecku 

se ve srovnání s minulými lety začala zlepšovat, a to díky mnoha projektům zaměřeným na 

podporu vzdělání a začlenění sociálně slabších do společnosti pořádaných Úřadem práce 

v Mostě ve spolupráci s krajským Úřadem práce v Ústí nad Labem. 

Stále ovšem platí, ţe Mostecko je regionem s nevyšší mírou nezaměstnanosti 

v rámci celé České republiky.  Je to zapříčiněno především skutečností, ţe Mostecko bylo 

odnedávna uhelným a průmyslovým regionem. Vlivem strukturálních změn v ekonomice 

a útlumem těţby uhlí, postupným uzavíráním velkých podniků, které tvořili většinoví 

zaměstnavatelé, docházelo v minulosti k propouštění stovek a tisíců obyvatel Mostu 

a okolí. S obdobným problémem se potýkají i ostatní průmyslová města jako například 

Ostrava, Karviná atd. Most ovšem stále v tomto ohledu vede v počtu nezaměstnaných.  

Velkou míru na nezaměstnanosti Mostecka má malé vzdělání a kvalifikace 

obyvatel. To bylo zapříčiněno právě vlivem dobývání uhlí, jelikoţ při této činnosti bylo 

zapotřebí především manuální práce. Nebyl proto kladen příliš velký důraz právě na 

vzdělání a kvalifikaci. 

Situace se ale v několika posledních letech značně zlepšila. Velkým krokem vpřed 

jsou rekvalifikace a veřejně prospěšné práce uskutečňované ÚP v Mostě. Nezaměstnaní tak 

opět získávají jiţ ztracenou pracovní morálku a chuť na seberealizaci. Velkou zásluhu na 

sniţování nezaměstnanosti má i aktivní politika zaměstnanosti ze strany státu, města Mostu 

a Evropských sociálních fondů dotovaných z rozpočtu Evropské unie. Tato skutečnost je 

podpořena i sníţením počtu nezaměstnaných z pohledu ostatních regionů, kdy v roce 2013 

byla na Mostecku 13,51 % nezaměstnanost, coţ je pouze o 0,79 % více neţ v Ústí nad 

Labem a o 1,59 % více neţ v Chomutově. Z těchto údajů je jiţ patrné, ţe Mostecko jiţ 

nezaujímá tak dominantní postavení, jak tomu bylo v minulých letech, kdy např. v roce 

2003 byla nezaměstnanost 23,5 %. 
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Závěrem lze konstatovat, ţe pokut bude politika zaměstnanosti v Mostě nastavena 

stejným směrem jako doposud a pokud se podaří prosadit a realizovat některé mnou 

navrhované řešení nezaměstnanosti na Mostecku, lze předpokládat, ţe vývoj míry 

nezaměstnanosti by mohl stále klesat a Mostecko by se konečně vymanilo z pomyslného 

prvenství v oblasti nezaměstnanosti v rámci České republiky. Jedná se ovšem o náročný, 

zdlouhavý a finančně náročný proces, který město Most bez pomoci státu a Evropské unie 

těţko zvládne. Dle dosaţených výsledků a nastavené politiky lze závěrem této práce 

konstatovat rčení: „blýská se na lepší časy“ (z pohledu Mostecka a zaměstnanosti v tomto 

regionu). 
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