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1 Úvod 

 

Tématem diplomové práce je porovnání efektivity jednotlivých nástrojů Aktivní politiky 

zaměstnanosti se zaměřením na KrP Ostrava. Důvodem výběru tohoto tématu bylo především 

porovnání efektivity využívání jednotlivých nástrojů APZ, právě v období vzrůstající 

nezaměstnanosti. Diplomová práci se věnuje především účinnosti nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti na podporu tvorby nových pracovních míst, a dále jak jsou tyto nástroje APZ 

vnímány uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji a v Ostravě.  

 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak si jednotlivé KrP ÚP ČR stojí ve využívání 

nástrojů APZ v letech 2008 až 2013, sestavit model dílčích hodnocení a hodnocení celkového. 

Následně pak porovnat výsledky nejvíce podobného kraje s krajem Moravskoslezským a 

městem Ostravou. Pro analýzu se zvolí proměnné ukazatele, které v časových řadách 

porovnáváme vůči jednomu z hlavních ukazatelů, tj. ukazateli Pracovní síly celkem a 

ukazateli Pracovní síly disponibilní, které ve sledovaném období snesou srovnání.  Pro 

konečné zhodnocení se použije váhového srovnání zvolené důležitosti poměrových ukazatelů 

a provedeno celkové vyhodnocení. Vzniklé koeficienty budou porovnávány v rámci 

jednotlivých krajů a republiky jako celku. Moravskoslezský kraj byl porovnáván vůči nejvíce 

podobnému kraji z hlediska výrobního složení, průmyslové zátěže, skladby obyvatel a 

velikosti nezaměstnanosti. Pro konečné párové srovnání volíme kraj Ústecký. 

 

Diplomová práce je členěna do třech hlavních kapitol, úvodu a závěru. V první kapitole 

se autorka práce zabývá právními aspekty Aktivní politiky zaměstnanosti. Tato kapitola věcně 

popisuje jednotlivé prvky aktivní politiky zaměstnanosti, činitele, které na sebe vzájemně 

působí. Kapitola obsahuje i výčet sledovaných ukazatelů a jejich hodnot v časových řadách.  

Druhá kapitola představuje část praktickou a analytickou. Je zde uvedeno srovnání 

využívání jednotlivých vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jak v Krajské 

pobočce ÚP ČR a ÚP ČR v Ostravě, tak srovnání s jinými kraji a ČR jako celkem, při využití 

veřejně dostupných dat a informací z webů Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého 

statistického úřadu.  

 

Ve třetí kapitole se metodou deskriptivní a komparativní zhodnotí analytická část získaná 

ve druhé kapitole. Deskriptivní metoda slouží k popisu minulého a současného vývoje, 
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metoda komparativní je metodou srovnávací. Bude využitá i hypotéza, jejíž platnost lze pouze 

předpovídat na základě statistik, nicméně hypotézu můžeme na závěr potvrdit nebo vyvrátit.
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2 Právní úprava aktivní politiky zaměstnanosti 

 

V této závěrečné práci se autorka bude věnovat vysvětlení pojmu „politika zaměstnanosti“. 

 

 Státní politiku zaměstnanosti (SPZ) upravuje zákon č. 435/2009 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů. Podle prvního paragrafu tohoto zákona je hlavním cílem SPZ 

dosáhnout plné zaměstnanosti a ochránit občany před nezaměstnaností. Z ekonomického 

pohledu můžeme říci, že cílem dosažení plné zaměstnanosti je myšleno spíše snaha o zdravě 

fungující trh práce, kterým by měl být dosáhnut zvýšením kvality a počtu pracovních míst a 

zajištěním kvalifikovanější a vzdělanější pracovní síly, která by se uměla rychle 

přizpůsobovat různým změnám na trhu práce.
1
 

 

2.1 Trh práce 

 

 Práce patří mezi výrobní faktory. Na trhu v roli poptávajícího vystupují firmy a v roli 

nabízejícího domácnosti. Pro většinu domácností představují odměny za práci jediný 

významný zdroj příjmu. Proto se klade na rozbor trhu velký důraz, a to jak v ekonomických, 

tak v sociálních souvislostech. Domácnosti za svoji práci dostávají mzdu a cenou práce je 

tedy mzdová sazba. I v případě tohoto výrobního faktoru se firmy snaží maximalizovat zisk 

(budou tedy najímat práci do okamžiku, kdy se příjmy získané pomocí poslední jednotky 

práce vyrovnají nákladům na nájem práce) a domácnosti maximalizují užitek.
2
 

 

Poptávka po práci je určena množstvím práce, které firma najímá při různých úrovních 

mzdové sazby. Firma poptává, takové množství práce, při němž se příjem z mezního produktu 

vyrovná mezním nákladům na práci - tedy mzdě. Poptávku tak značně ovlivňuje produktivita 

práce (ta je ovlivněna kvalifikací práce, množstvím a kvalitou kooperujících faktorů, 

technologií a organizací práce). 

 

Nabídkou práce se rozumí počet hodin odpracovaných v různých firmách a podnicích. 

Práce je výrobním faktorem, jehož nositelem je člověk. Člověk se proto rozhoduje, zda 

                                                
1STEINICHOVÁ, Ladislava a kol. Zákon o zaměstnanosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010.  294s. 

ISBN 978-80-7357-501-4. 
2MACÁKOVÁ, L a kol. Základní kurs – Mikroekonomie. Slaný: Melandrium 2007. s. 172-186. ISBN 978-80-

86175-56-0 
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výdělek získaný prací je adekvátní počtu hodin strávených prací a zda pro něho není lepší 

využít volný čas (pracovní den se dělí na hodiny strávené v práci a hodiny volného času). 

Cílem spotřebitele je maximalizace užitku. Maximálního užitku bude dosaženo tehdy, když 

mezní užitek dodatečné jednotky času je stejný v obou alternativách využití času. Rovnováha 

na trhu práce vzniká při vyrovnání nabídky s poptávkou, při tzv. rovnovážné mzdě, která je 

dána průsečíkem tržní křivky poptávky a tržní křivky nabídky práce.
3
 

 

Úlohou na trhu práce je na jedné straně poskytnout pracovní síle potřebné finanční 

ohodnocení, na straně druhé zajistit potřebnou pracovní sílu pro tvorbu statků a služeb. 

Pracovní síla, která vstupuje na trh práce, je rozčleněna do různých struktur a žadatelé o práci 

jsou umisťování podle konkrétních výrobních procesů a činností. Ze strany jednotlivců je 

cílem nabídky práce zajistit dostatečný finanční příjem pro pokrytí osobních potřeb či potřeb 

své rodiny, čili zajistit prostředky pro svou existenci. 

 

2.2 Nezaměstnanost 

 

Mezi základní práva a svobody každého občana patří právo na zaměstnání. Často se 

setkáváme v tržní ekonomice s jevem, kdy určitá část pracujících nemá odpovídající 

zaměstnání, což zhoršuje fyzické a psychické zdraví nezaměstnaných jedinců a také narušuje 

rovnováhu v ekonomice, politickou a sociální stabilitu. Nezaměstnanost může znamenat nejen 

omezení při uspokojování základních lidských potřeb kvůli snížení příjmů, snížení životní 

úrovně, ale hlavně ztrátu osobního statusu a také společenského postavení.
4
 

 

 Nezaměstnanost Českou republiku postihuje bez ohledu na věk, pohlaví, kvalifikaci či 

ne kvalifikaci pracovníků. Mezi hlavní příčiny nezaměstnanosti patří: 

 Zákon o minimální mzdě 

 Pojištění a podpora v nezaměstnanosti (jejich částka zvyšuje dobrovolnou 

nezaměstnanost, jelikož potencionální pracovní sílu dostatečně nemotivuje, aby 

finanční prostředky mohli získat prací a ne z podpory státu) 

 Nedokonalé informace o volných pracovních místech, nedokonalý trh práce 

                                                
3SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1. vydání. Praha: NS Svoboda, 2013. s. 676-716. ISBN 978-80-205-0629-0 
4BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vydání. Praha: 

Grada Publishing a. s., 2002. 236 s. ISBN 80-247-9006-8. 
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 Odbory a kolektivní vyjednávání (určitá forma kartelu, která může donutit 

zaměstnavatele ke zvýšení mezd zaměstnanců) 

 

 Na trhu práce se protíná na jedné straně koupě a na druhé straně prodej pracovních sil, 

kterou nabízí ekonomicky aktivní obyvatelstvo, které dovršilo minimální věkové hranice 

patnácti let, splňují další kritéria a mohou být zařazeni mezi zaměstnané nebo nezaměstnané. 

Na trhu práce se objevují také ekonomicky neaktivní jednotlivci, čili lidé, kteří o hledání 

práce nejeví zájem a spoléhají na pomoc ze sociálního systému. 

 

Obecně je nezaměstnanost v literatuře popisována jako nevyhnutelný a komplikovaný 

jev, jehož příčinou je nejen hospodářsko-společenská situace, ale taktéž chování jednotlivých 

subjektů uvnitř trhu. Samotná existence nezaměstnanosti není vnímána jako negativní jev 

v ekonomice. Při přirozeném pohybu ekonomiky se v důsledku vzniku a zániku pracovních 

míst pohybují pracovníci s určitou časovou prodlevou, při které může vznikat 

nezaměstnanost. Naopak vznik masové nezaměstnanosti či chronické je negativním úkazem, 

při kterém musí zasáhnout funkční nápravné mechanismy, jelikož jejich důsledkem je vznik 

finančních problémů a ohrožení sociálního smíru ve společnosti.
5
 

 

2.3 Ekonomická aktivita obyvatel v ČR 

 

 Ekonomická aktivita obyvatel ČR je sledována v národních i regionálních statistikách. 

Obyvatelé starší 15 let, kteří jsou způsobilý být zaměstnancem
6
, lze rozdělit na 3 základní 

skupiny:
7
 

 Zaměstnaní – osoby v pracovně právním vztahu a osoby, které přijímají příjmy ze 

závislé činnosti, příjmy z podnikatelské činnosti či ze samostatně výdělečné činnosti 

 Nezaměstnaní – osoby, které jsou ochotny a taktéž schopny v určitém časovém úseku 

nastoupit do zaměstnání, aktivně hledají placenou práci, ale nemohou ji nalézt. V praxi 

se jedná o osoby, které nepracují, ale jsou evidováni na úřadech práce a mají zájem 

pracovat. 

                                                
5MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. rozšířené vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2002, 172 s. ISBN 80-86429-08-3  
6 § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce   
7 KŇAŽKO, Vladimír a Jan Mandys. Podpora při hledání zaměstnání a na pracovišti pro osoby znevýhodněné 

na trhu práce z důvodu sociální situace nebo ztráty pracovních návyků. 1. vydání. Praha: VIVAS prepress a.s., 

2008, 64s, ISBN 978-80-87244-02-9 
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 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo – osoby, které nejsou zaměstnané a zároveň práci 

nehledají, jsou ekonomicky neaktivní. Jedná se např. o ženy v domácnostech, 

studenty, invalidní obyvatele, apod. 

 

Skupinu ekonomicky aktivních obyvatel tvoří skupina zaměstnaných a nezaměstnaných 

celkem, což vyjadřuje celkovou pracovní sílu na našem území. 

 

2.3.1 Druhy nezaměstnanosti 

 

Rozlišujeme čtyři druhy nezaměstnanosti na frikční, sezónní, strukturální a cyklickou. 

 

a) Frikční 

 

 Frikční nezaměstnanost je někdy označována jako nezaměstnanost normální, míra 

nezaměstnanosti se pohybuje mezi 1-2%. Vzniká jako důsledek neustálého pohybu lidí za 

pracovními místy v průběhu jednotlivých stádií životního cyklu člověka. Základním rysem 

tohoto druhu nezaměstnanosti je krátký časový úsek, dobrovolnost a trh s dostatkem 

pracovních míst. Není důležité, jestli se člověk vzdal původního pracovního místa kvůli tomu, 

že hledá lepší pracovní místo, lepší životní podmínky, klima, vyšší mzda, ale je důležité právě 

výše zmíněné časové ohraničení. Tento druh nezaměstnanosti není negativním dopadem pro 

ekonomiku. Lidé tvořící frikční nezaměstnanost nejsou zaměstnání z těchto důvodů: 

 Přechod absolventů škol na trh práce při prvním hledání nového zaměstnání. Hledání 

může trvat několik týdnů až měsíců 

 Dobrovolný přechod z jednoho zaměstnání do druhého z důvodu lepších platových 

podmínek, nového bydliště, kariérního růstu 

 Hledání práce matek či otců po rodičovské dovolené 

 

b) Sezónní nezaměstnanost  

 Jedná se o krátkodobou formu nezaměstnanosti, která je zapříčiněná snížením 

produkce v odvětví, které je závislé na počasí (zemědělství, lesnictví, rybolov, stavebnictví, 

povrchová těžba nerostných surovin) a k nim navazující zpracovatelská odvětví jako je např. 

konzervárenský nebo cukrovarnický průmysl. 
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c) Strukturální nezaměstnanost 

 Strukturální nezaměstnanost vzniká nízkou flexibilitou mezi nabídkou a poptávkou na 

trhu práce. Z časového hlediska se jedná o dlouhodobější nezaměstnanost než výše 

popisovaná frikční nezaměstnanost. Nabídka se neumí dostatečně flexibilně přizpůsobit 

změnám poptávky po určitém zaměstnání, tak z důvodu přebytku nabídky. Důsledkem toho 

vzniká vysoký počet volných pracovních míst a tím také nezaměstnaných. Mladší lidé jsou na 

trhu práce flexibilnější a lépe se přizpůsobují změnám, jelikož se nepotřebují vázat na rodinu, 

jsou psychicky a tělesně zdatnější. Strukturální nezaměstnaností jsou více ohroženy vdané 

ženy, vícečlenné rodiny, starší osoby, nekvalifikovaná pracovní síla či osoby se zdravotním 

postižením. 

 

 Pro odstranění strukturální nezaměstnanosti je důležité zapojit nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti formou pomoci začleňování osob na nová pracovní místa, mzdové dotace, 

které zaměstnavatelům zlevní pracovní sílu a jiná opatření. 

 

d) Cyklická (konjukturální) nezaměstnanost 

 Cyklická nezaměstnanosti vzniká střídáním se hospodářského cyklu 

v makroekonomickém rozsahu. Pokles ekonomiky zapříčiňuje snížení zisků firem, firmy jsou 

proto nuceny k úsporným opatřením, mezi něž patří například snižování stavu zaměstnanců, 

pokud nejsou ochotni akceptovat v rámci úspor snižování mezd. Pokles zaměstnanosti se 

projevuje napříč všemi odvětvími a není téměř možné prostřednictvím rekvalifikace se 

přeškolit na jinou profesi a nalézt tak práci v jiném oboru oproti sezónní nezaměstnanosti, 

která postihuje jen určité profese, strukturální nezaměstnanost pouze určité skupiny 

pracovníků. 

 

 Důležitá je regionální diferenciace nezaměstnanosti, která představuje regionální 

rozmístění ohnisek s nejvyšší nezaměstnaností. Rozdíly v jednotlivých regionech existují na 

základě nerovnoměrného rozmístění obyvatel s lidským potenciálem a díky velmi nízké 

mobilitě obyvatel přestěhování se za novou prací danou nezaměstnanost prohlubuje. Regiony 

s vysokou nezaměstnaností podporuje stát v podobě přípravy potencionálních zaměstnanců na 

novou profesi a na nové uplatnění na trhu práce. Jedná se hlavně o zvýšení vzdělanosti a 

flexibility pracovní síly, aby se následně stala atraktivní pro nové zaměstnavatele, investory, 

kteří tvoří nová pracovní místa použitím např. nových technologií. 
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 Důležitým indikátorem, který má vysokou vypovídací hodnotu je údaj o dlouhodobé 

nezaměstnanosti, při které jsou obyvatelé bez zaměstnání déle než 12 měsíců. Dlouhodobě 

nezaměstnaní mají seskupení několika handicapů, které plynou z jejich kvalifikační, pracovní, 

osobní a sociální charakteristiky. Mezi členy této handicapované skupiny patří mladí lidé po 

absolvování škol, osoby s nízkou kvalifikací, ženy s malými dětmi, lidé se zdravotním 

postižením jsou vytlačováni z trhu práce a úroveň nezaměstnanosti těchto skupin roste. V ČR 

nejvyšší místu nezaměstnaných lidí tvoří lidé jen se základním vzděláním a dále pak nejnižší 

vysokoškolsky vzdělaní lidé.
8
 

 

 Podle délky trvání rozlišujeme nezaměstnanost na krátkodobou a dlouhodobou. 

Krátkodobou nezaměstnanost představuje doba, která není kratší, než 5 měsíců. Dané období 

je shodné s podporou v nezaměstnanosti podle zákona č. 435/2044 Sb., o nezaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů. Za dlouhodobou nezaměstnanost se považuje období delší pěti 

měsíců. 

 

a) Krátkodobá nezaměstnanost 

 Nezaměstnaný aktivně hledá práci a věří, že ji brzy najde. Nezaměstnaný neztrácí 

pracovní návyky, svou kvalifikaci. Krátkodobá nezaměstnanost se nachází především u 

frikční nezaměstnanosti. U krátkodobě nezaměstnaných se přenechává iniciativa hledání 

nového zaměstnání právě na uchazečích, pokud sami dobrovolně nepožádají příslušný úřad 

práce o podporu v hledání nové práce. 

 

b) Dlouhodobá nezaměstnanost 

 Jelikož je nezaměstnaný delší dobu jak 5 měsíců, mnohdy polevuje v hledání nového 

vhodného zaměstnání, ztrácí pracovní návyky, svou kvalifikaci a sociální kontakty. 

Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí šance při uplatnění se na trhu práce. 

 

 Pro lepší uplatnění na trhu práce se s každým uchazečem pracuje individuálně na 

základě sestavení plánu, jak získat novou práci, který obsahuje kroky, které navrhl sám 

žadatel či úřad práce, jehož prostřednictvím uchazeč má větší šance na trhu práce. Do toho 

akčního plánu patří rekvalifikace a aktivní vyhledávání zaměstnání. Součástí plánu jsou i 

                                                
8 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559s. ISBN 978-

807400-347-9 
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skupinová sezení, na kterých se uchazeči učí, jak se správně reprezentovat před 

zaměstnavatelem, jak správně formulovat životopis. 

 

 Dlouhodobá nezaměstnanost má negativní vliv nejen na samotného jedince, ale také 

na celou společnost. Rozlišujeme ekonomický a sociální dopad. 

 

 Ekonomický dopad 

Vysoká nezaměstnanost způsobuje ztráty nejen jedinci, ale celé společnosti, ať už 

nevyužitím pracovní síly zaměstnavatelům, tak snížením odvodů daní, sociální a 

zdravotního pojištění do státní poklady a naopak stát musí zvýšit své výdaje formou 

dávek podpory v nezaměstnanosti či sociálních dávek. 

 

 Sociální dopad 

Dlouhodobá nezaměstnanost má za důsledek sociální, psychologické i zdravotní (jak 

po fyzické, tak po psychické stránce) negativní dopady. Tyto dopady mohou vést ke 

ztrátě sebedůvěry, k pocitům úzkosti, neužitečnosti a v krajních případech také 

k alkoholismu, drogám nebo ke zločinnosti.
9
 

 

2.3.2 Ohrožené skupiny na trhu práce 

 

 V naší společnosti existují skupiny, které jsou na trhu práce ohrožené či znevýhodněné 

dlouhodobou nezaměstnaností a tím jim hrozí větší nebezpečí trvalého nebo dlouhodobějšího 

vyřazení z účasti na trhu práce. 

 Mezi rizikové skupiny řadíme:
10

 

 mladí lidé 

 osoby se zdravotním postižením 

 osoby s věkem 50+ 

 ženy pečující o děti do 15 let věku 

 osoby s nízkou kvalifikací nebo zcela nekvalifikované 

 členové etnických skupin 

                                                
9Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.  

s. 83-86. ISBN 80-901424-9-4 
10 SIROVÁTKA, Tomáš a kol. Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. [online]. 2003 [1. 3. 2014]. 

Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/vyzkumnestudie/zprava.pdf 
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 imigranti 

 žadatelé o práci společensky nepřizpůsobiví (mají špatnou pracovní morálku, často 

zaměstnání střídají) 

 

2.3.3 Výpočet nezaměstnanosti 

 

 Obyvatelé se z ekonomického hlediska člení na ekonomicky aktivní (pracovní síla) a 

ekonomicky neaktivní (studenti, děti, starobní důchodci, ženy či muži na rodičovské 

dovolené). Pro výpočet míry nezaměstnanosti je nutné rozdělit ekonomicky aktivní jedince na 

zaměstnané a nezaměstnané. 

 

 Zaměstnané osoby jsou osoby v pracovně právním poměru ke svému zaměstnavateli, 

od kterého přijímá za svou odvedenou práci mzdu. Řídí se zákonem o zaměstnanosti. Dále 

máme možnost podnikat jako OSVČ. Do této skupiny jsou také řazeni lidé na nemocenské 

nebo na dovolené. 

 

 Do kategorie nezaměstnaní členíme osoby starší patnáct let, které splňují následující 3 

podmínky: 

 Nejsou v pracovním či podobném poměru, nevykonávají samostatně výdělečnou 

činnost a ani se soustavně na nové povolání nepřipravují. 

 Aktivně hledají práci. Požádali o zprostředkování vhodného zaměstnání na příslušném 

úřadu práce v místě svého trvalého bydliště nebo sami hledají aktivně práci 

prostřednictvím internetových stránek přes stránky nabízející volná pracovní místa 

nebo mezi známými. 

 Jsou do čtrnácti dnů připraveni nastoupit do nové práce.
11

 

 

 Přirozená míra nezaměstnanosti (u*) je nejnižší dlouhodobě udržitelná míra 

nezaměstnanosti a nastává při rovnosti reálného a potenciálního produktu za podmínek 

stabilní inflace. Počet lidí, kteří přijdou o zaměstnání, se rovná lidem, kteří práci najdou. 

 

                                                
11 BALDWIN, R. a CH. Wyplosz. Ekonomie evropské integrace. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2008. 

464s. ISBN 978-80-247-1807-1 
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 Míru nezaměstnanosti (u) vypočteme jako podíl počtu nezaměstnaných (N) a 

ekonomicky aktivních (EA). Výsledek je vypočten v procentech. Součet ekonomicky 

aktivních obyvatel se vyjadřuje jako součet zaměstnaných a nezaměstnaných osob. 

 
 Pokud platí podmínka u ≤ u*, pak se nezaměstnanost skládá pouze z frikční a 

strukturální nezaměstnanosti. V případě, kdy "u" překročí "u*", pak se tvoří cyklická 

nezaměstnanost, která odpovídá rozdílu mezi oběma veličinami. Vliv na překročení u* mají 

hlavně regulace vlády, minimální mzda, technologické inovace a pokroky, demografické 

vlivy.
12

 

 

2.4 Aktivní politika zaměstnanosti v Ostravě 

 

 Nabídky na trhu práce jsou velmi individuální, jelikož každý jedinec je vybaven 

jinými vlastnostmi a dovednostmi, jinou úrovní vzdělanosti a zkušenostmi z praxe. Mnoho 

lidí omezují různé handicapy a z toho důvodu jsou pro zaměstnavatele méně atraktivní. Proto 

zde nastupuje APZ (aktivní politika zaměstnanosti), která má za cíl snižovat znevýhodnění 

konkrétních skupin na trhu práce (jedná se o ohrožené skupiny uchazečů, jako jsou například 

lidé se zdravotním postižením, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní, mladiství aj.).
13

 

 

 Aktivní politika zaměstnanosti slouží jako soubor nástrojů a opatření, které mají 

reagovat na aktuální dění na trhu práce v konkrétních oblastech či regionech. Hlavní činnost 

je přenechána na jednotlivé pobočky krajských úřadů.
14

 

 

 Podle §104 a §105 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti mezi hlavní nástroje a 

opatření APZ, která pomáhají uchazečům o zaměstnání, řadíme: 

 rekvalifikace 

                                                
12

 JUREČKA, V. Makroekonomie. Praha, Grada Publishing a.s., 2010. 336 s. ISBN 978-80-247-3258-9 
13 WINKLER, Jiří, Lenka Klimplová a kol. Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné 

politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 68-83. ISBN 978-80-210-5352-6 
14 O Úřadu práce České republiky [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. ÚPČR [2. 3. 2014]. 

Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/upcr/oup 
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 veřejně prospěšné práce 

 investiční pobídky 

 společensky účelná pracovní místa 

 příspěvek na zapracování 

 překlenovací příspěvek 

 podpora zaměstnání OZP 

 cílené programy k řešení zaměstnanosti 

 příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

 poradenství, které provádějí krajské úřady práce
15

 

 

2.4.1 Zprostředkování zaměstnání a poradenská činnost 

 

 Hlavním cílem ÚP ČR je zprostředkovat odpovídající zaměstnání pro uchazeče o 

zaměstnání a zájemce o zaměstnání. Uchazečem o zaměstnání je dle § 24 a § 25 zákona o 

zaměstnanosti fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání 

ÚP ČR v příslušném obvodu dle svého trvalého bydliště a splňuje zákonné podmínky pro 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. 

 

 ÚP pomáchá nalézat vhodné zaměstnance pro zaměstnavatele na jimi hlášená volná 

pracovní místa. Úřady práce mohou nabízet pouze ta volná pracovní místa, které jsou 

poptávány na trhu práce nebo jsou vytvořeny v rámci APZ.
16

 

 

 Podle § 20 zákona o zaměstnanosti se pojem „vhodné zaměstnání“ vykládá: 

 Má minimální dílku pracovní doby 80% stanoveného týdenního úvazku 

 Je na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce 

 Odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče, kvalifikaci a schopnostem 

 Vzniká povinnost odvodu důchodového, sociálního a zdravotního pojištění 

 

                                                
15

Zákon č. 367 ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 128, s. 4637-

4651. [online 5. 3. 2014] Dostupné také z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_367_2011.pdf 
16 STEINICHOVÁ, Ladislava a kol. Zákon o zaměstnanosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 294 

s. ISBN 978-80-7357-501-4 
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Výjimku tvoří uchazeči evidovaní na ÚP ČR déle, než 1 rok. V tomto případě může ÚP 

ČR nabídnout i místa na kratší dobu než 3 měsíce nebo s délkou pracovní doby menší než 

50% týdenní pracovní doby. 

 

 V roce 2011 byl změněn zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti na zákon 367/2011 Sb., 

o zaměstnanosti a novinkou v něm je tzv. Sdílené zprostředkování zaměstnání (SZZ), což 

v praxi znamená užší spolupráci úřadů práce s agenturami zprostředkovávající práci při 

umísťování hlavně problematicky umístitelných uchazečů. Agentury práce s povolením od 

Ministerstva práce a sociálních věcí mohou za zákonem stanovených podmínek, vyhledat 

vhodné pracovní místo pro uchazeče nebo obráceně pro zaměstnavatele vyhledat uchazeče. 

Na základě písemné dohody ÚP ČR a pracovní agentury může agentura za svou činnost 

obdržet za každého uchazeče v evidenci 5 000 Kč, za jeho umístění do pracovního poměru na 

dobu neurčitou 1 250 Kč, a pokud uchazeč setrvá v zaměstnání minimálně 6 měsíců, pak 

odměnu 500 Kč.
17

 

 

2.4.2 Poradenství 

 

Určeno uchazečům, kteří mají problém se orientovat na trhu práce nebo navázat kontakt 

se zaměstnavatelem. Poradenství probíhá individuálně, ale také formou skupinových 

poradenských aktivit. 

 

Z důvodu růstu nezaměstnanosti za posledních 10 let nutí všechna kontaktní pracoviště 

ÚP ČR se přizpůsobit na aktuální požadavky na trhu práce a nabízet především poradenství 

zaměřené na asertivní chování, proti stresu, komunikační dovednosti, umět zvládnout pohovor 

apod. 

 

 Jednou z poradenských aktivit ÚP ČR je tzv. „individuální akční plán“, který slouží 

k určení konkrétního postupu při hledání zaměstnání. Slouží pro uchazeče z rizikových 

skupin, ale také pro uchazeče, kteří jsou na ÚP ČR registrovaní déle než 5 měsíců. Uchazeč se 

smluvně zavazuje dodržovat plán aktivit, který je podmíněný v dalším setrvání v evidenci ÚP 

ČR. 

                                                
17Zákon č. 367 ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. In:  Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 128, s. 4637-

4651. [online] SZČR [8. 3. 2014] Dostupné také z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_367_2011.pdf 
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2.4.3 Rekvalifikace 

 

Rekvalifikací mohou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání získat nové znalosti a 

zkušenosti a tím si rozšířit, zlepšit současnou kvalifikaci. Pro určení rozsahu a obsahu 

rekvalifikace se vychází ze současného dosaženého vzdělání a zkušeností., zdravotního 

stavu
18

 

 

Konají se dva druhy rekvalifikací: 

 Specifické – určeny pro konkrétní profesi s příslibem nového zaměstnání od 

zaměstnavatele 

 Nespecifické – neexistuje příslib zaměstnání, nicméně zvyšují celkové uplatnění 

uchazeče na trhu práce 

 

Rekvalifikaci mohou provádět pouze zařízení, která mají akreditovaný vzdělávací 

program
19

, kterému byla udělena akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy., 

případně jiného ministerstva, případně škola v rámci oboru vzdělávání, která je zapsaná 

v rejstříku škol či vysoká škola s akreditovaným studijním programem na základě dohody 

uzavřené s ÚP ČR. Příslušné ministerstvo může rozhodnout o odejmutí akreditace v případě, 

ve kterém rekvalifikační zařízení nedodržuje vzdělávací program, není schopno zajistit 

příslušnou úroveň vzdělávání nebo sami požádají o odejmutí akreditace. 

 

 Před samotnou rekvalifikací se uzavírá písemná dohoda s ÚP ČR, příslušným podle 

trvalého místa bydliště uchazeče nebo zájemce o zaměstnání. ÚP hradí náklady na 

rekvalifikaci, může také proplatit prokazatelně nutné náklady
20

 spojené s rekvalifikací. Po 

úspěšném absolvování kurzu uchazeč získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. 

 

 Rekvalifikaci může provádět i sám zaměstnavatel, tzv. „zaměstnanecké rekvalifikace“. 

Jsou určeny zaměstnancům, kteří nesplňují kvalifikaci pro výkon konkrétní práce. Pokud bude 

zaměstnavatel vykonávat rekvalifikaci sám, uzavře s ÚP ČR písemnou dvojdohodu. 

                                                
18

 Dle §78 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
19 Program, kterému byla udělena akreditace na základě potřeb trhu práce. Představuje obsah a rozsah 

vzdělávání, metody a formy výuky a způsob ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. 
20 Prokázaný jízdní výdaj na cestu hromadnými dopravními prostředky, výdaje za ubytování, stravné, pojištění 

pro případ škody způsobené uchazečem. 



 

19 

 

V případě, kdy školení zajistí prostřednictvím vzdělávacího zařízení, uzavírá s ÚP ČR 

trojdohodu, tedy písemnou dohodu mezi ÚP ČR, zaměstnavatelem a vzdělávacím zařízením. 

Rekvalifikace probíhá v pracovní době a zaměstnanci po dobu této rekvalifikace náleží mzda 

ve výši průměrného výdělku. Rekvalifikace může proběhnout i mimo pracovní dobu jen, je-li 

to nezbytně nutné kvůli jejímu zabezpečení. ÚP proplatí částečnou nebo úplnou úhradu 

nákladů spojené s rekvalifikací dle směrnice ÚP ČR. 

 

 Rekvalifikační kurzy se zajišťují od roku 2009 podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, tzn., že je každý ÚP ČR povinen veřejně vyhlásit nabídku na realizaci 

rekvalifikace na základě „výzvy k podání nabídky“, při které akreditované vzdělávací 

organizace nabízí požadované vzdělávací programy. Předmětem dané veřejné zakázky je 

zajištění a organizace rekvalifikačních kurzů v konkrétní lokalitě. Komise ÚP ČR provede 

výběr z došlých nabídek podle toho, která nabídka se nejvíce blíží k plnění stanovených 

kritérií, ale také podle cenové nabídky a s firmou, která vyhraje výběrové řízení, uzavře 

rámcovou smlouvu na daný předmět plnění. 

 

 Rekvalifikace jsou z větší části (85%) financovány z Evropského sociálního fondu 

v rámci národního projektu „Poradenství a rekvalifikace“ a zbytek nákladů (15%) je 

financováno z národních finančních prostředků Aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Uchazeč si může rekvalifikaci zajistit i sám, pokud si podá u příslušných ÚP ČR 

žádost ke schválení, za podmínky, že zvolená rekvalifikace za 3 po sobě jdoucí roky překročit 

částku 50 000 Kč.
21

 

 

2.4.4 Podpora při rekvalifikaci 

 

Uchazeč o zaměstnání v průběhu absolvování rekvalifikace má nárok na podporu ve 

výši 60% průměrného měsíčního výdělku z posledního zaměstnání či z posledního 

vyměřovacího základu. V případě kdy není možné zjistit výši vyměřovacího základu, podpora 

při rekvalifikaci je vypočítána jako 0,14 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 

                                                
21Zákon č. 367 ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. In:  Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 128, s. 4637-

4651. [online] SZČR [8. 3. 2014] Dostupné také z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_367_2011.pdf 
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první až třetí čtvrtletí v minulém kalendářním roce.
22

 Maximální příspěvek při rekvalifikaci 

činil do konce roku 2012
23

 15 422 Kč za měsíc, do roku 2013 15 866 Kč a od 1. 1. 2014 to je 

již 16 005 Kč
24

, avšak finanční prostředky na zvolenou rekvalifikaci nesmí za poslední 3 roky 

překročit částku 50 000 Kč. 

 

Mezi nejčastější poskytované příspěvky na rekvalifikace ke konci loňského roku 

patřily kurzy k získání řidičského oprávnění, účetnictví, svářečské kurzy, kurzy pro 

pracovníky sociální péče, obsluha vysokozdvižných vozíků. Osvědčilo se, kdy si uchazeč o 

zaměstnání sám vybere vhodnou rekvalifikaci a zajistí si ji podle § 109 písmene a) zákona o 

zaměstnanosti, po úspěšném absolvování ÚP ČR uhradí náklady na rekvalifikaci, a to za 

předpokladu, jestliže bude uplatnitelný na trhu práce a je pro něj vybraná rekvalifikace 

vhodná. Oproti roku 2012 bylo v roce 2013 požádáno pětinásobně více podaných a 

schválených rekvalifikací. Tento nový nástroj ÚP ČR hodnotí velmi pozitivně a osvědčil se 

jim, jelikož ÚP ČR může flexibilně reagovat na potřeby a požadavky UOZ.
25

 

 

2.4.5 Veřejně prospěšné práce 

 

Veřejně prospěšné práce (VPP) jsou dle § 112 odst. 1, zákona o zaměstnanosti 

krátkodobým řešením zaměstnání (max. na 12 měsíců). Jedná se hlavně o úklid veřejného 

prostranství, veřejných komunikací, budov, pomocné práce v oblasti sociálních služeb, 

školství (kde jako asistenti pomáhají např. zdravotně postiženým dětem v mateřských nebo 

speciálních školách) ve prospěch obcí. Uchazeči mohou být na veřejně prospěšné práce 

přijímáni i opakovaně. Zaměstnavatel, který vytvoří toto účelné pracovní místo, může být 

poskytnut příspěvek na umístění žadatele až do výše jeho skutečné mzdy, včetně odvodů za 

pojistné.
26

 

 

                                                
22STEINICHOVÁ, Ladislava a kol. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2010, 294 s. ISBN 978-80-7357-501-4 
23 Integrovaný portál MPSV. Rekvalifikace. [online]. Aktualizace 26. 10. 2012. MPSV [15. 3. 2014] Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace 
24 FETTER, Richard W. Měšec.cz Nezaměstnaní dostanou vyšší podporu, strop je přes 16000Kč. [online] Měšec 

[15. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/nezamestnani-dostanou-vyssi-podporu/ ISSN 1213-4414 
25

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. č. j.: 2013/24071-411. Věc: Analýza vývoje zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti v roce 2012. [online]. MPSV [18. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2012/anal2012.pdf 
26 Příspěvek na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které zaměstnavatel 

odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance. 
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Cílem je získání a obnovení základních pracovních návyků a získáním finančních 

prostředků, které budou uchazeče motivovat k práci. Formou veřejně prospěšných prací se 

spolupráce využívá ve spolupráci se starosty měst a obcí v lokalitách, kde se nachází nejnižší 

nabídka volných pracovních míst. 

 

Na veřejně prospěšné práce jsou upřednostňováni uchazeči o zaměstnání s více druhy 

handicapů, jedná se o: 

 UOZ je evidován na ÚP ČR déle než 5 měsíců 

 UOZ kvůli svému postavení jako je mladý absolvent do 25 let bez praxe, osoby 

55+, pečuje o dítě se zvýšenou péčí při ucházení se o zaměstnání nebo existuje 

předpoklad, že bude UOZ dlouhodobě evidován na ÚP ČR 

 UOZ, kterým brání vstoupit na pracovní trh jejich zvýšená péče nebo existuje 

jiný závažný důvod, který lze považovat jako ohrožení sociálního vyloučení 

kvůli dlouhodobé evidenci v nezaměstnanosti 

U posledních dvou bodů je možné UOZ podpořit, pokud jsou v kuse více jak 2 měsíce 

evidováni na ÚP ČR. 

 

Maximální výše příspěvku činí měsíčně 15 000 Kč a to již včetně pojistného na 

sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a pojištění na veřejné zdravotní pojištění.
27

 

 

2.4.6 Společensky účelná pracovní místa 

 

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) jsou taková místa, která zřídí 

zaměstnavatel po dohodě s ÚP ČR a přičemž takové pracovní místo zaměstnavatel obsadí 

pouze evidovaným uchazečem, kterého není možné umístit pomocí jiných dostupných 

prostředků. Možnost je využitelná i pro uchazeče, kteří se zaváží vykonávat práci jako 

OSVČ.
28

 

 

Příspěvek na vytvoření jednoho místa může představovat čtyřnásobek až šestinásobek 

průměrné mzdy s přihlédnutím na míru nezaměstnanosti pro daný okres. Tento příspěvek 

                                                
27

Integrovaný portál MPSV. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Moravskoslezského kraje ze dne 

14. 3. 2013. [online]. MPSV [13. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/aktivni_politika_zamestnanosti 
28STEINICHOVÁ, Ladislava a kol. Zákon zaměstnanosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 294 s. 

ISBN 978-80-7357-501-4 
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může být poskytnut až do výše skutečně vynaložených nákladů, včetně nákladů na pojistné, 

nejdéle však po dobu 6 měsíců. Pokud se jedná o osobu, která spadá do některé z rizikových 

skupin, je doba příspěvku prodloužena až na 12 měsíců podle § 113 zákona o zaměstnanosti. 

 

Kritériem pro schválení příspěvku na SÚPM je přínos pro místní trh práce, 

charakteristika pracovního místa, postavení zaměstnavatele na příslušném trhu a vhodnost pro 

problémově umístitelné uchazeče. Pokud má být zřízeno více, než 5 nových pracovních míst, 

je nutné si u ÚP ČR vyžádat vypracování odborného posudku. Podmínkou pro poskytnutí 

příspěvku je nutnost vytvoření a provozování účelných pracovních míst minimálně po dobu 

24 měsíců. 

 

Jak již autorka zmínila výše, výše příspěvku na jedno vytvořené účelné pracovní místo 

může tvořit 4-6 násobek průměrné mzdy:
29

 

 Maximálně čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy vypočítané v národním 

hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku
30

. Při zřízení 

více, než 10 pracovních míst, může získat na jednu dohodu max. šestinásobek 

průměrné měsíční mzdy, pokud v kalendářním měsíci, který předchází dni 

podání žádosti, míra nezaměstnanosti pro daný okres nedosáhne průměrné 

míry nezaměstnanosti. 

 Maximálně šestinásobek průměrné mzdy zjištěný za 1. až 3. v předchozím 

kalendářním roce nebo při zřízení více než 10 účelných pracovních míst na 

jednu dohodu maximálně osminásobek průměrné mzdy, pokud v kalendářním 

měsíci, který předchází dni podání žádosti v daném okrese, dosahuje míra 

nezaměstnanosti průměrné míře nezaměstnanosti nebo je vyšší. 

 

Místo, které sám zřídil uchazeč o zaměstnání jako samostatně výdělečná osoba (SVČ). 

Při podpoře v podnikání se posuzuje předložený zpracovaný podnikatelský záměr kvůli 

reálnosti daného projektu a určité záruky v podobě dlouhodobého úspěšného podnikání. 

 

Uchazečům do 25 let a absolventům škol SÚPM mohou pomoci v získání odborné 

praxe po dobu 2 let po úspěšném absolvování studia, nejdéle však do 30 let věku. Praxi mohu 

vykonávat v příspěvkových organizacích nebo v organizačních složkách státu. 

                                                
29 Dle Zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. § 113, odst. 3,4 
30Vyhlašuje Český statistický úřad sdělením a uveřejněným ve Sbírce zákonů. 
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Nejvyužívanějšími nástroji APZ v naší zemi jsou především rekvalifikace, veřejně 

prospěšné práce SÚPM. 

 

Ve statistikách se rozlišují SÚPM vyhrazená, zřízená a k zahájení samostatné 

výdělečné činnosti. Maximální výše příspěvku pro osoby dle §33 ZoZ odst. 1 činí max. 

15 000 Kč a pro osoby do 30 let max. 24 00 Kč. Pokud bude UOZ pracovat na zkrácení 

úvazek, pak může i dojít ke krácení příspěvku.
31

 

 

V Ostravě ke konci loňského roku 2013 se ucházelo o jedno volné pracovní místo 41,6 

uchazečů, oproti 17 uchazečům, kteří tvořili celorepublikový průměr.
32

 

 

2.4.7 Příspěvek na zapracování 

 

Podle § 116 ZoZ příspěvek obdrží zaměstnavatel, který přijme pracovně právního 

vztahu UoZ podle § 33 ZoZ odst. 1 a zároveň nemá praxi v oboru. Finanční příspěvek mu je 

poskytnut maximálně po dobu 3 měsíců a maximálně ve výši poloviny minimální mzdy na 

jednu osobu v zapracování.
33

 

 

2.4.8 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

 

Příspěvek je poskytován při přechodu na nový podnikatelský program, jak je již 

čitelné z nadpisu a to jen v případě, pokud zaměstnavatel nedokáže zabezpečit pro 

zaměstnance práci ve standardní týdenní pracovní době dle § 79 zákoníku práce. Přechodem 

na nový podnikatelský program se rozumí zásadní změna v technologii nebo ve změně 

                                                
31Integrovaný portál MPSV. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Moravskoslezského 

kraje.[online].MPSV [13. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/aktivni_politika_zamestnanosti 
32Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě 30. Dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava. Analýza stavu a vývoje trhu 

práce v okrese Ostrava v roce 2013 a předpokládaný vývoj v roce 2014. [online]. MPSV [13. 4. 2014]. Dostupné 

z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/analyzy/2013.pdf 
33Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě 30. Dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava. Analýza stavu a vývoje trhu 

práce v okrese Ostrava v roce 2013 a předpokládaný vývoj v roce 2014. [online]. MPSV [13. 4. 2014]. Dostupné 

z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/analyzy/2013.pdf 
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předmětu podnikání. Příspěvek se poskytuje na 1 zaměstnance maximálně po dobu 6 měsíců 

ve výši max. poloviny minimální mzdy.
34

 

 

2.4.9 Investiční pobídky 

 

Investiční nabídky slouží jako nástroj APZ, kterým se zaměstnavateli hmotně 

podporuje tzv. rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu. 

Podporuje se vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových 

pracovníků. 

 

Finanční podpora může být poskytnuta zaměstnavateli pro vytvoření nových 

pracovních míst pouze v oblasti, kde je průměrná míra nezaměstnanosti, za poslední 2 pololetí 

předcházející datu předložení schválení pobídky zaměstnavatelem, minimálně o 50% vyšší, 

než je celorepublikový průměr nezaměstnanosti v ČR. 

 

U hmotné podpory při rekvalifikaci nebo při školení pracovníků může být poskytnutá 

částečná úhrada nákladů, které budou skutečně vynaloženy. Je nutné, aby opět byla splněna 

podmínky minimálně nad 50% vyšší nezaměstnanost v oblasti, než je celorepublikový 

průměr. 

 

Hmotnou podporu poskytuje ÚP. Neposkytnou ji po dobu 3 let v případě uložení 

pokuty za výkon nelegální práce podle § 5 písmene e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti. Výši 

hmotné podpory se poskytuje v souvislosti s děním na trhu práce, vyjádřenou mírou 

nezaměstnanosti či dalšími ukazateli. Formu poskytnutí hmotné podpory stanoví vláda ČR 

nařízením. Zaměstnavateli, kterému byla poskytnuta podpora v investičních pobídkách, nelze 

po dobu existence těchto dohod sjednaných s Úřadem práce nebo ministerstvem poskytnou 

žádnou jinou podporu z prostředků APZ.
35

 

 

2.4.10 Podpora osob se zdravotním postižením 

 

                                                
34Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě 30. Dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava. Analýza stavu a vývoje trhu 

práce v okrese Ostrava v roce 2013 a předpokládaný vývoj v roce 2014. [online]. MPSV [13. 4. 2014]. Dostupné 

z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/analyzy/2013.pdf 
35§ 111 zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti 
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Osoby se zdravotním postižením (OZP)
36

je v naší zemi přibližně 10% populace, což 

není zanedbatelné číslo, pokud zhruba každá 10. osoba je OZP. Proto je nutné zvýšit ochranu 

této rizikové skupiny a zavést vhodné nástroje pro snížení nezaměstnanosti. 

 

 Chráněné pracovní místo je vzniklé místo, kde zaměstnavatel vytvoří dohodu 

s Úřadem práce ohledně vzniku nového pracovního místa pro OZP a dané 

místo bude vytvořeno minimálně po dobu dvou let. Pokud zaměstnavatel 

dodrží stanovené zákonné podmínky, má nárok na příspěvek v podobě až 

osminásobku (v případě OZP s těžším stupněm postižení až dvanáctinásobku) 

průměrné mzdy dána v národním hospodářství za první až třetí kvartál 

v předcházejícím roce.
37

 

 Pracovní rehabilitace je soustavná činnost prováděná Úřadem práce, která 

slouží a má za cíl získání a udržení zaměstnání pro OZP. Jedná se o 

individuálně vypracovaný plán přípravy a poradenství OZP na zaměstnání.
38

 

 Příspěvek na podporu zaměstnání OZP je určen pro zaměstnavatele, který 

zaměstnává více než 50% osob zdravotně postižených z celkového počtu 

zaměstnanců. Pokud dodržuje všechny zákonem stanovené podmínky, pak 

získá příspěvek na OZP ve výši skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 

do výše 8000 Kč na jedno vytvořené místo s OZP pracovníkem 

 

Vrbková ve své knize hovoří o podobném podílu OZP na celkovém počtu obyvatelstva 

ve všech srovnávaných zemí, bez ohledu na to, jak je daná země ekonomicky aktivní. „Různá 

je však míra zabezpečení těchto osob sociálním systémem a také jejich úspěšnost při jejich 

navrácení na trhu práce a do společnosti obecně, která v ČR není uspokojivá.“
39

 Největší 

problematikou v této skupině je různorodost rizik daných, které se vztahují ke konkrétnímu 

druhu postižení.
40

 

 

                                                
36 Osoby, kterým byl orgánem sociálního zabezpečení uznán určitý stupeň invalidity. 
37 § 75 zákona č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
38 § 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
39 VRBKOVÁ, Klára. Význam pro zdravotně postižené a jejich využívání programů aktivní politiky 

zaměstnanosti. In: WINKLER, Jiří, Lenka Klimplová a kol. Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby 

reformy a české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 69. ISBN 978-80-210-5352-6 
40 VRBKOVÁ, Klára. Význam pro zdravotně postižené a jejich využívání programů aktivní politiky 

zaměstnanosti. In: WINKLER, Jiří, Lenka Klimplová a kol. Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby 

reformy a české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 68-83. ISBN 978-80-210-5352-6 
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Podle zákona o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé povinnost při více než 25 

zaměstnanců zaměstnat minimálně 4% osob se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatelé 

tento minimální poměr nesplní, pak se mohou kompenzovat: 

 Mohou odebírat výrobky nebo služby vyrobené podniky, které zaměstnávají nad 

50% OZP 

 Budou firmám, které zaměstnávají nad 50% OZP, zadávat výrobní programy 

 Povinnost dodrží zaplacením 2,5 násobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství do státní pokladny za každou OZP, o kterou nesplnili podmínku 

povinného minimálního procenta OZP 

 Mohou využít i kombinaci výše uvedených možností 

Zákonnou povinnost zaměstnavatelé pošlou formou „Oznámení“ na příslušný ÚP.  

 

I přesto, že mají zaměstnavatelé zákonnou povinnost zaměstnat nad 25zaměstnanců 4% 

OZP, preferují zaměstnávání OZP nebo odebírání výrobků, ale při jejich přímém 

zaměstnávání upřednostňují úhradu mzdových nákladů před příspěvkem na zřízení 

chráněného pracovního místa. Státní podpora na CHPM se neustále s rostoucími léty 

navyšuje, ale zaměstnavatelé mají obavy, že by nesplnili podmínku existence takového 

pracovního místa minimálně po dobu 3 let kvůli povaze míst. Postrádají se speciální výrobní 

programy, které by byly fyzicky i psychicky nenáročné, aby byly vhodného zaměstnávání 

většího množství handicapovaných osob se základním vzděláním. 

 

Důležité je zmínit, že APZ má význam v podobě úspory prostředků státního rozpočtu. 

V delším časovém horizontu snižuje náklady na pasivní politiku zaměstnanosti. Jakmile nový 

uchazeč nastoupí do zaměstnání, část prostředků na APZ se vrací do státního rozpočtu 

v podobě odvodu daní ze mzdy zaměstnance a úspora na zdravotním pojištění, které by jinak 

stát hradil za nezaměstnaného, popř. ušetří na sociálních dávkách.
41

 

 

2.4.11 Projekt „Vzdělávejte se za stabilitu“ 

 

Od 17. 9. 2012 – 31. 8. 2015ÚPČR provádí individuální program, který slouží k udržení 

pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří z důvodu nepříznivého vývoje současné ekonomiky 

                                                
41 MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. Rozšířené vydání. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2012, 172 s. ISBN 80-86429-08-3  
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v naší zemi mohou mít někteří zaměstnavatelé nepříznivou hospodářskou situaci, kvůli které 

nemohou zaměstnancům dočasně přidělovat práci ve stejném rozsahu. Podniky mohou na 

základě schválené žádosti obdržet příspěvek na odborný rozvoj a také příspěvek na mzdové 

náklady zaměstnancům, kteří se takto vzdělávají po dobu jejich odborného rozvoje. 

 

Na počátku individuálního programu byly podmínky pro příspěvek velmi přísné 

(splnění dvou podmínek zároveň a to pokles tržeb, výpadek pracovní doby). Od června 2013 

se podmínky zmírnily. Drobné úpravy zaměstnavatele zklamaly a nezvýšily zájem pro 

projekt. Ke konci loňského roku díky aktivitě pracovníků a zvýšení publicity, došlo 

k mírnému nárůstu zájmu zaměstnavatelů. 

 

2.5 EURES – Evropské služby zaměstnanosti 

 

ČR vstoupila do EU v květnu 2004 a ÚPČR se stal součástí sítě EURES, která vznikla už 

v roce 1993. Hlavním cílem EURES je napomáhat při uplatnění práva pracovat či žít 

v kterékoliv z 32 zemí EU/EHP a Švýcarska, poskytovat poradenství, informace a služby, 

které umožní uchazečům o zaměstnání najít si práci a zaměstnavatelům pomoci přijmout nové 

zaměstnance.  

 

Uchazeči i zaměstnavatelé mají možnost využít EURES dvojím způsobem. Mají možnost 

využít poradenské a informační služby nabízené poradci EURES (v sídle KrP ÚP ČR ČR) a 

dále pak kontaktními osobami EURES (nekontaktních pracovištích ÚP ČR v okresních 

sídlech). Druhou možností je možnost využití databáze, která je dostupná online,
42

ve které 

můžeme najít více než milion volných pracovních míst, ale také informace o pracovních a 

životních podmínkách.
43

 

 

2.6 Pasivní politika zaměstnanosti 

 

Pasivní politika zaměstnanosti představuje systém finanční podpory, pojištění a formu 

ochrany v době nezaměstnanosti, kterou stát poskytuje nezaměstnanému jako základní pomoc 

                                                
42 Eures. The European Job Mobility Portal. [online]. Eures [15. 3. 2014]. Dostupné z: http://eures.europa.eu 
43 ÚP ČR, KrP v Ostravě. Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, o realizaci APZ v roce 2013 

a strategie APZ pro rok 2014. [online] ÚP ČR – KrP v Ostravě. ÚPČR [15. 3. 2014]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/2013.pdf 
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při hledání nového zaměstnání či přípravy na něj. Jedná se o podporu v nezaměstnanosti, 

sociální dávky a podpory při rekvalifikaci.
44

 

 

2.6.1 Podpora v nezaměstnanosti 

 

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z čistého průměrného měsíčního 

výdělku dosaženého v posledním zaměstnání, nebo pokud se jedná o osobu samostatně 

výdělečně činnou, pak z jejího vyměřovacího základu. ÚPČR vyplácí podporu po tzv. 

„podpůrčí dobu“
45

, která je podle věku rozdělena na: 

 Do 50 let věku podpora se vyplácí po dobu 5měsíců 

 Mezi 50 – 55 lety 8 měsíců 

 Od 55 let 11měsíců 

 

První 2 měsíce této podpůrčí doby získává nezaměstnaný 65% průměrného čistého 

měsíčního výdělku z posledního zaměstnání, nejvýše však za jeden měsíc 0,58 násobek 

průměrné mzdy v ČR, čili 13 280 Kč. Následující 2 měsíce se podpora rovná 50% a zbylé 

měsíce podpůrčí doby 45% z posledního výdělku. Podpora v nezaměstnanosti se krátí 

osobám, které skončí svůj pracovní poměr dohodou (bez závažného důvodu) nebo pokud 

podají výpověď na vlastní žádost.
46

 

 

2.6.2 Sociální dávky 

 

Od 1. 1. 2012 jsou veškeré nepojistné sociální dávky vypláceny přímo na úřadech 

práce
47

. Jedná se hlavně o tyto dávky: 

 Příspěvek na dítě 

 Podpora v nezaměstnanosti 

 Příspěvek na bydlení 

 Porodné 

 Pohřebné 

                                                
44

 STEINICHOVÁ, Ladislava a kol. Zákon zaměstnanosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 294 s. 

ISBN 978-80-7357-501-4 
45 § 43 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
46 § 50 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
47 Do tohoto data byla výplata zajišťována obcemi  
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 Příspěvek na pěstounskou péči
48

 

 

Výši sociálních dávek ovlivňuje hlavně výše životního a existenčního minima. Kvůli 

stále rostoucím cenám, hlavně kvůli úpravě výše DPH schválila vláda navýšení těchto dvou 

podpor. Od 1. 1. 2012 se životní minimum zvýšilo z 3 126 Kč na 3 410 Kč a existenční 

minimum z 2 020 Kč na 2 200 Kč.
49

 

 

2.6.3 Evropský sociální fond 

 

Stěžejním úkolem ESF je snižovat nezaměstnanost, podpořit sociální začleňování 

osob, rozvíjet zaměstnanost v kontextu s celkovým rozvojem trhu práce a lidských zdrojů 

v EU. 

 

Cíle Evropského sociálního fondu: 

 Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce 

 Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce 

 Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu 

na trh práce 

 Celoživotní vzdělávání 

 Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce 

 Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 

 Boj s diskriminací a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce 

 

Z ESF jsou podporovány i projekty neinvestičního charakteru, jako jsou např.: 

 Podpora začínajících OSVČ 

 Rekvalifikace nezaměstnaných 

 Stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru 

 Zvláštní programy pro OSZ, děti, mládež etnických menšin a jiné znevýhodněné 

skupiny obyvatel 

 

                                                
48 Sociální dávky upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
49 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012. MPSV [online] Praha: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013, Aktualizace 4. 1. 2013. MPSV [15. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/11852 
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MPSV je zodpovědným orgánem za řízení ESF a zároveň řídícím orgánem Operačního 

programu rozvoje a zaměstnanost.
50

 

  

                                                
50 Evropský sociální fond v ČR. Evropský sociální fond v ČR. [online]. ESF [15. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr 
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3 Analýza aktivní politiky zaměstnanosti v praxi ÚP ČR – KrP Ostrava 

 

Porovnat efektivitu jednotlivých nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti je velmi složité. 

Metodologie a postupy jsou popsány v řadě rozsáhlých ekonomických studií a jednotlivé 

odborné vědecké kapacity se přou o to jakou metodou, jakým porovnáním s čím dokáží 

nejlépe demonstrovat efektivitu.  

 

Porovnávání shodných poměrových ukazatelů v časových řadách a velmi podobných 

lokalitách nám může přinést minimálně taková srovnání, která můžeme využít např. pro 

manažerská rozhodování na kterékoliv řídící úrovni ÚP ČR.  Při diskuzích s úředníky ÚP ČR 

bylo zjištěno, že potřebná data se budou hůře porovnávat, než například před 5 lety. V 

posledních třech letech, kdy se radikálně měnila organizační struktura ÚP ČR, způsob 

vykazování z jednotlivých ÚP ČR se dostalo až na Krajskou úroveň, měnily se informační 

systémy, databáze a některé z programů byly na určitou dobu přerušeny. 

 

3.1 Charakteristika regionu 

 

Moravskoslezský kraj, do kterého spadá také město Ostrava, se řadí jako industriální 

oblast s vysokým podílem tzv. „velkého“ průmyslu, do kterého se řadí např. hutnictví, 

hornictví a těžké strojírenství. Náš kraj ve srovnání s celou republikou patří 

k nejpostiženějším oblastem, jelikož byl těžký průmysl na útlumu a do roku 2004 neustále 

rostla nezaměstnanost. Od roku 2004 se situace na trhu začala vylepšovat, i když vliv 

restrukturalizace dozníval. Od února roku 2004 byl evidován nejvyšší historický počet 

uchazečů o zaměstnání (110 792 UOZ), do konce roku 2008 se tento počet snížil až o 53 337 

uchazečů. Od října 2008 se situace, až na drobné výkyvy, začala zlepšovat, kdy byla 

zaznamenaná nejnižší hodnota UOZ celkem 52 991, jelikož byla ukončená i celosvětová 

krize, poté se nezaměstnanost začala opět zvyšovat a paradoxně na konci roku 2013 bylo 

evidováno 89 976 uchazečů o zaměstnání.
51

 

 

                                                
51 Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě. Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském 

kraji, o realizaci APZ v roce 2013 a strategie APZ pro rok 2014. [online] ÚP ČR – KrP v Ostravě. [15. 3. 2014]. 

Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/2013.pdf 
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3.1.1 Demografická situace 

 

Moravskoslezský kraj, hlavně jeho centrální oblast, mezi něž patří i Ostrava, dále pak 

Havířov, Frýdek – Místek, Karviná patří k nejhustěji osídleným oblastem v ČR. Klesající 

počet mladých lidí na celkovém počtu obyvatelstva se promítá do rostoucího průměrného 

věku v kraji, který představuje 41,2 let. 

 

3.1.2 Silné stránky MSK 

 

 Náš region byl a stále je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí v naší zemi. 

 Náš kraj má vhodnou geografickou pozici, jelikož se nachází na dopravní křižovatce 

Česko – Polsko – Slovensko – Rakousko a tím dobré propojení dále na východ. 

 Velký potenciál v podobě technické odbornosti 

 Poměrně hustá síť železniční i autobusové dopravy a MHD 

 Zlepšující se životní prostředí 

 Dlouhodobě fungující systém v oblasti ekonomického, technického humanitního 

vzdělávání 

 

3.1.3 Slabé stránky MSK 

 

 Nedostatečná podnikatelská infrastruktura a podpora rozvoje malých a středních firem 

 Zastaralá značná část dopravní infrastruktury 

 Neustálý růst jízdného a zároveň snižující počet spojů hromadné dopravy. 

 Roste počet sociálně nepřizpůsobivých obyvatel 

 Nízké zastoupení obyvatel s vyšším stupněm vzdělání mají dlouhodobou tendenci, 

zejména mladší ročníky, kraj opouštět 

 Množství nezaměstnaných osob je z dlouhodobého hlediska nad celkovým průměrem 

v ČR, jedná se zejména o občany z rizikových skupin 

 Vysoký počet obyvatel se zdravotním postižením, který je způsoben dlouhodobým 

zaměstnáváním v těžkém průmyslu 

 Dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou a nabídkou ve struktuře na trhu práce v našem 

kraji (nedostatek pracovní síly v oblasti technických a řemeslných profesí) 



 

33 

 

 

3.1.4 Volná pracovní místa v MSK 

 

V průběhu loňského roku náš kraj vykazoval nedostatečný počet volných pracovních 

míst, tato hodnota nepřevýšila ani hranici 5000 volných pracovních míst, na konci roku bylo 

volných pracovních míst jen převyšujících 2000 míst. Přímo v našem regionu kategorii 

dlouhodobě nezaměstnaných tvoří především: 

 FO společensky nepřizpůsobivé 

 FO ve věku 50+ 

 Občané národnostních menšin 

 Lidé bez vzdělání, případně pouze se základním vzděláním          

 OZP 

 

Dlouhodobá nebo i opakovaná nezaměstnanost se negativně ukazuje v sociálním chování, 

v morálních hodnotách a zájmů těchto ohrožených skupin. Zpravidla důsledkem daného 

chování je i nárůst kriminality v MSK. 
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Graf 1: Míra registrované nezaměstnanosti v ČR 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#05  (vlastní zpracování) 

 

Moravskoslezský kraj společně s krajem Olomouckým patří mezi druhý a třetí kraj 

nejvyšší nezaměstnaností v zemi 

 

Tab. 1: Míra registrované nezaměstnanosti v ČR podle krajů

 

Zdroj: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0507.pdf (vlastní zpracování) 
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Moravskoslezský kraj společně s krajem ústeckým patří mezi kraje s nejvyšší 

nezaměstnaností v zemi a v následující části diplomové práce se blíže budeme zabývat 

příčinami tak vysoké nezaměstnanosti a následně efektivního využití nástrojů APZ v kraji 

právě s tak vysokou nezaměstnaností. Zdali je možné nástroji APZ snížit nezaměstnanost 

v regionu nebo je nezaměstnanost způsobena regionem samotným kvůli demografickému 

složení, průmyslu, infrastruktury, apod. 

 

Tab. 2 Vzdělanostní struktura v Ostravě - UOZ 

 

Rok 
Bez 

vzdělání 
Základní SsV SsVaM SsM Bakalářské VŠ Doktor. 

2008 22 5953 5673 548 1619 96 591 19 

2009 23 7056 7959 889 2358 140 808 27 

2010 22 7449 8305 995 2567 200 882 36 

2011 22 7212 7397 914 2369 237 901 29 

2012 25 7817 8739 741 2933 273 997 31 

2013 20 9027 10013 868 3316 318 1128 39 
 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt  (vlastní zpracování) 

 

Ze zjištěných a dostupných dat, které jsou v online vydání, autorka zjistila neustálý nárůst 

nezaměstnaných osob bez ohledu na vzdělání, nicméně nejvyšší nezaměstnanost v Ostravě 

tvoří kategorie osob se základním vzděláním a na druhém místě lidé se středním vzděláním 

s vyučením. Dle mého názoru je tento jev odůvodnitelný, jelikož zaměstnavatelé požadují 

minimálně ukončené vzdělání s maturitou, flexibilitu. 
52

 

 

                                                
52 ÚP ČR, KrP v Ostravě. Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, o realizaci APZ v roce 2013 

a strategie APZ pro rok 2014. [online] ÚP ČR – KrP v Ostravě. [18. 3. 2014]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/2013.pdf 



 

36 

 

Tab. 3: Míra registrované nezaměstnanosti v ČR podle krajů

 

Zdroj: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0507.pdf  

 

 

Graf 2: Vývoj realizace nástrojů APZ v letech 2008-2012 (počty vytvořených míst) 

 

 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace  (vlastní zpracování) 

 

Dle zjištěných dat se nejvíce míst tvoří v oblasti rekvalifikačních kurzů. Nejvíce míst 

bylo vytvořeno v roce 2010 jako důsledek finanční a hospodářské krize z let 2008 – 2009, 

jelikož spousty zaměstnanců bylo propuštěných, mnohé firmy se zavřely a bylo zapotřebí 

nové uchazeče o zaměstnání přeškolit na nové obory, ve kterých by mohli najít nové uplatnění 

a reagovali pružně na požadavky trhu. 
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Graf 3: Vývoj realizace nástrojů APZ v letech 2008-2012 (náklady vynaložené na 

vytvořených nových míst) 

 

 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace  (vlastní zpracování) 

 

Podle vypracovaných grafů v letech 2008-2010 rostl počet vytvořených nových míst a 

s tím spojené náklady u VPP, SÚPM a rekvalifikace. Od roku 2011 byl zaznamenán pokles, 

obzvláště v roce 2012, především u rekvalifikace nejmenší počet vytvořených míst a s tím 

spojené příspěvky na rekvalifikaci. Za rok 2013 nejsou k dostání úplná data, tudíž by v grafu 

měly hrubě zkreslený odhad. 

 

Tab. 4: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření 

pracovních sil (VŠPS) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1)

 2012 

Populace ve věku 15 let a více v tis. osob 
8 673,3 8 716,0 8 773,4 8 845,0 8 943,8 9 009,3 9 015,4 8 964,7 8 964,6 

Pracovní síla (= ekonomicky aktivní) celkem 

v tis. Osob 
5 132,5 5 174,2 5 199,4 5 198,3 5 232,3 5 286,5 5 268,9 5 223,0 5 256,9 

Ekonomicky neaktivní celkem v tis. osob 3 540,8 3 541,8 3 574,0 3 646,7 3 711,4 3 722,9 3 746,5 3 741,7 3 707,6 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989 

 

Ve sledovaných letech 2004 – 2012 se v rámci celé České republiky moc neliší 

pracovní síla celkem a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, ale v tabulkách níže jsou viditelné 

rozdíly mezi kraji, které se v průběhu let mění, je možné, že tyto změny jsou způsobeny 

migrací obyvatel za prací. O této problematice se budeme zabývat dále v práci. 
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Tab. 5. Délka nezaměstnanosti evidovaného uchazeče v měsících 

Rok do 3 M 3-6 M 6-9 M 9-12 M 12-24 M nad 24 M 

2008 4356 2514 1179 810 1583 4920 

2009 5135 3970 2490 2109 2511 4185 

2010 5415 3764 2059 1681 4047 4766 

2011 4838 3287 1863 1335 3353 5769 

2012 5113 3869 2357 1921 3417 6105 

2013 4542 3998 2408 2450 5355 7440 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt  (vlastní zpracování) 

 

Nejvyšší počet evidovaných uchazečů o zaměstnání je vedených na ÚP ČR nad jeden 

rok, především déle než 24 měsíců. Takto vysoké číslo nezaměstnaných může být dáno 

především nízkou kvalifikací a z toho plynoucí flexibilitou, aby se mohli lépe uplatnit na trhu 

práce, ale i také osoby nezaměstnané déle než rok ztrácejí pracovní návyky a stačí jim plné 

využívání státní podpory a tím nejsou plně motivováni, aby si peněžní prostředky získali 

vlastní obživou, a spoléhají na pasivní politiku zaměstnanosti, jak jsem již uváděla v kapitole 

výše. 

 

Ke konci loňského roku 2013 bylo nejvíce evidováno uchazečů z oboru kuchař-číšník, 

kadeřník, truhlář, absolventi gymnázií, cukrář, zedník, instalatér, zdravotnický asistent. 

 

Jako hlavní úlohu ÚP ČR, aby snížil nerovnost mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, 

bezplatně poskytuje informační a poradenský servis zájemcům o další studium, kteří chtějí 

získat, zvýšit si nebo uvažují svou současnou kvalifikaci změnit. Informační a poradenské 

středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) úzce spolupracuje se základními i středními 

školami a ostatními sociálními partnery při poskytování svých služeb. Tato střediska 

poskytují skupinové individuální poradenství žákům základních a středních škol ohledně 

hledání profesního a učebního zaměření žákům, rodičům a informují o rekvalifikačních 

kurzech, zaměstnavatelích a celkovém vývoji na trhu práce. Zájem o služby jsou 

z dlouhodobého hlediska vysoký a mezi širokou veřejností má pozitivní ohlas. 

 

V našem kraji se setkáváme stále s negativním vlivem v podobě dlouhé evidence 

uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR. Průměrná doba evidovaných uchazečů, kteří byli vyřazeni 

z evidence (tzv. délka ukončené evidence) představovala ke konci loňského roku 2013 za 
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poslední čtvrtletí 412 dní, kdežto ke konci předloňského roku 2012 průměrná doba ukončené 

evidence činila 257 dní. Průměrná doba všech uchazečů, kteří jsou evidováni na ÚP ČR, ke 

konci roku 2013 byla 711 dní, což je oproti celorepublikovému průměru o 148 dní více. 

 

Tab. 6: Náklady na jednotlivé nástroje APZ v tis. Kč 

Náklady 
Celkem 

(tis.) 
VPP VPP ESF Rekv. PP 

CHPMP-

SVČ 

CHMP 

a 
CHPD 

SÚPM-
SVČ 

zřízené 

UoZ 

SÚPM 

zam-
teli 

2009 546461 16032 146344 26914 X 746 5532 27328 53550 

2010 782389 31882 164973 21048 X 544 8200 32651 56813 

2011 479374 82163 54486 20776 599 105 4474 15225 58126 

2012 267152 8494 59500 21110 371 140 3603 15610 48109 

2013 634100 6105 248489 30697 1457 430 7973 27837 64813 
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace (vlastní zpracování) 

 

V této tabulce jsou zpracovány náklady vybrané nástroje APZ a celková suma, která 

byla vynaložena v jednotlivých letech. Náklady jsou za moravskoslezský kraj, jelikož od roku 

2011 (v důsledku vzniku ÚP ČR od 1. 4.2011 a změn v organizační struktuře a pravomocech 

ÚP) došlo ke sloučení okresních účtáren pod jednu krajskou a od tohoto roku nejsou tedy 

k dispozici údaje o nákladech na APZ v okresním členění, ale pouze krajsky.
53

V roce 2011 

byl obnoven překlenovací příspěvek, a proto je zaznamenávám v tabulce až od roku 2011.
54

 

 

Náklady mají kolísavou tendenci. Nejvyšší náklady na APZ byly vynaloženy v roce 

2010 jako důsledek z roku 2008, kdy vznikla finanční krize a následně v roce 2009 

hospodářská krize.
55

Docházelo k vysokému propouštění zaměstnanců, hodně podniků 

zbankrotovalo, zavřeli se mnohé firmy a zvýšila se nezaměstnanost, a proto ÚP vynaložil 

vyšší náklady na aktivní politiku zaměstnanosti, než v jiných letech. V roce 2013 byl skoro tří 

násobný nárůst nákladů na APZ oproti roku 2012, a to v důsledku historicky nejvyšší 

nezaměstnanosti v ČR.
56

 

                                                
53 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslanci přehlasovali senátní veto návrhu zákona o reorganizaci úřadu 
práce, Ekonomika ČT24(ČT 24) ze dne 9. 2. 2011. [online]. MPSV [16. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/10309 
54 Mzdová praxe. Nejdůležitější změny připravované novely zákona o zaměstnanosti. Publikováno 5. 11. 2010. 

[online]. Mzdová praxe [16. 4. 2014]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d26911v35276-nejdulezitejsi-zmeny-pripravovane-novely-zakona-o-zamestn/?search_query= 
55 KurzyCz. Krize – finanční krize, ekonomická a hospodářská krize 2008/2009 ze dne 16. 9. 2010. [online]. 

KurzyCz. [16. 4. 2014]. Dostupné z: http://zpravy.kurzy.cz/financni-krize/ 
56 Parlamentní listy. Klaus obvinil Nečase a Kalouska, že mohou za českou krizi. Dodal nová a děsivá fakta ze 

dne 8. 10. 2013. [online]. Poslanecké listy [16. 4. 2014]. Dostupné z: 
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3.2 Co je registrovaná míra nezaměstnanosti? 

 

Míra nezaměstnanosti patří mezi důležité makroekonomické indikátory v každé 

ekonomice. Ukazuje, kolik procent práceschopného obyvatelstva je bez práce a práci aktivně 

hledá. V tomto článku je použita definice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), 

které měsíčně shromažďuje údaje z ÚP (ÚP ČR), jež evidují uchazeče o zaměstnání podle 

bydliště. Míra nezaměstnanosti nazývaná jako registrovaná míra nezaměstnanosti se počítá 

jako podíl počtu dostupných uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR (jsou to uchazeči, 

kteří mohou bezprostředně nastoupit do nového zaměstnání, pokud se naskytne nabídka 

vhodného pracovního místa) a pracovní síly (tj. celkový počet zaměstnaných v národním 

hospodářství včetně pracujících cizinců, doplněný o počet registrovaných dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání).
57

 

 

3.3 Produktivita a její měření: 

 

Pro analýzu produktivity je potřebné vymezit: 

 Ukazatele a jednotky vyjadřující objem produkce čehokoliv. 

 Časový úsek, za který se produktivita měří (roční, měsíční, denní, hodinová). 

 Počet a kategorie kohokoliv, jehož produktivitu měříme 

 Cílem ukazatele produktivity/efektivity (účinnosti) je jeho maximalizace. Produktivita 

APZ na ÚP ČR –  Ostrava město ve srovnání s průměrnými hodnotami ÚP ČR 

sumarizovaných v krajích a ČR jako průměrem. Pro porovnání produktivity/efektivity jsou 

použita data za období let 2008 až 2013.
58

To proto, že toto období je charakteristické tím, že 

se v něm vystřídali 4 vlády
59

, 5 ministrů MPSV, ve světě započala další ekonomická krize, 

která na konci let 2009 dorazila i do naší ekonomiky.  

                                                                                                                                                   
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/vlada/Klaus-obvinil-Necase-a-Kalouska-ze-mohou-za-ceskou-krizi-

Dodal-nova-a-desiva-fakta-288637 
57 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kancelář ministra a tiskové oddělení. MPSV harmonizuje vykazování 

míry nezaměstnanosti s EU. Tisková zpráva. [online]. Praha, 2004. [cit. 16. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/272/090804a.pdf 
58 Integrovaný portál MPSV. Statistiky nezaměstnanosti. [online]. MPSV [16. 3. 2014]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 
59Vláda České republiky. 1993 – 2013 ČR. [online]. Vláda České republiky. [1. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/  
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Pro analýzu produktivity/efektivity nástrojů APZ jsem použila porovnání počtu nástroji APZ 

podpořených vzniklých pracovních míst, kde byly umístěni uchazeči o zaměstnání, kteří před 

tím byli registrováni na ÚP ČR.  

 

Pro první poměrové srovnání jsem použila hodnoty Pracovní síly (v klouzavém průměru) vůči 

počtu umístěných uchazečů o zaměstnání. Pro rok 2013 nebylo možno tuto hodnotu použít, 

protože ve statistických výstupech MPSV od 1. ledna 2013 došlo ke změně metodiky výpočtu 

nezaměstnanosti.
60

 

 

Od toho termínu se nově pracuje s pojmem „Podíl nezaměstnaných osob“, který 

vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 

stejném věku. Podle metodiky platné do loňského roku šlo o podíl, kde se porovnával počet 

dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání s počtem zaměstnaných z výběrového 

šetření pracovních sil, pracujících cizinců registrovaných na úřadech práce nebo s platným 

povolením k zaměstnávání či živnostenským oprávněním a počtu dosažitelných neumístěných 

uchazečů o zaměstnání (klouzavý roční průměr). 

 

Zde musím připomenout ještě jednu věc – metodika se měnila již se vstupem ČR do 

EU. Do června 2004 se míra nezaměstnanosti počítala jako podíl, kde v čitateli se uvádí počet 

neumístěných uchazečů o zaměstnání (ke konci sledovaného období) a ve jmenovateli se 

uvádí disponibilní Pracovní síla (tj. zaměstnaní z VŠPS + neumístění uchazeči). Podle 

sdělení, které jsme získali na MPSV, je porovnání měr nezaměstnanosti s historií díky změně 

metodiky nemožné. Úplně přesně pravděpodobně ne, ale přibližný odhad s minimální 

statisticky nevýznamnou odchylkou, je možný. 

 

Aby se mohly porovnat jednotlivé produktivity využití nástrojů APZ na základě 

stejných ukazatelů (shodná data ve stejném formátu, jako v letech 2012 až 2008 se mi 

nepodařilo ani písemným dotazem, ani telefonicky na MPSV i ÚP ČR zajistit), přistoupila 

jsem k dopočtu chybějících hodnot pro rok 2013 pomocí funkce LINTREND (kdy jsem 

použila znalosti vývoje daného ukazatele v posledních 5 letech).  

 

                                                
60 Integrovaný portál MPSV. Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti. [online]. MPSV [16. 3. 

2014]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky 
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Funkce LINTREND z MS Excel, je schopná vytvořit předpověď budoucího vývoje na 

základě proložení bodů přímkou, metodou nejmenších čtverců. Jednoduše řečeno, známá data 

(minulost) nám nasměrují přímku do budoucnosti. Lineární funkci jsem použila na místo 

logaritmické funkce, také proto, že vývoj v ukazateli Pracovní síla narůstá nebo klesá velmi 

zvolna, jak lze z jednotlivých let vysledovat. U této hodnoty nelze předpokládat prudkých 

změn v řádu desítek procent za jedno sledované období, pro které by logaritmická funkce byla 

odpovídající.
61

 

 

Tab. 7: Pracovní síla celkem v letech 2008-2013 

 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes  (vlastní zpracování) 

 

Výsledné hodnoty roku 2013 uvedené v tabulce č. 7 jsou z pohledu velmi nízké 

odchylky od pevných dat z let 2008 – 2012 zcela použitelné pro mé hodnocení. 

 

Pro hodnocení využívání APZ na ÚP ČR KrP Ostrava autorka pro zhodnocení celkové 

úspěšnosti konkrétního ÚP ČR či kraje jako celku, nebo ČR zvolila následnou metodiku. 

Z dat získaných na portále MPSV použila vždy informace, které zobrazovaly výsledky ke 

konci daného sledovaného období.
62

 

 

                                                
61 Zde 1 rok 
62 Integrovaný portál MPSV. Statistiky nezaměstnanosti. [online]. MPSV [16. 3. 2014]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 

 fce 

LINTREND

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Praha 755 383 790 720 788 978 785 539 786 293 798 374

Středočeský kraj 668 998 689 869 695 520 700 859 712 939 723 299

Jihočeský kraj 341 099 341 691 335 824 339 007 331 932 331 605

Plzeňský kraj 319 895 321 188 322 126 323 412 317 690 320 206

Karlovarský kraj 169 385 171 715 171 260 172 469 165 142 167 675

Ústecký kraj 427 055 431 597 435 240 437 019 426 921 433 113

Liberecký kraj 225 914 229 472 236 369 235 927 227 452 233 886

Královéhradecký kraj 292 936 288 117 287 166 286 383 284 765 282 451

Pardubický kraj 274 370 276 077 271 735 273 289 270 397 269 953

Vysočina 272 309 271 484 270 347 266 764 260 850 260 059

Jihomoravský kraj 602 872 615 516 626 672 623 999 623 833 633 700

Olomoucký kraj 323 360 328 326 326 258 323 121 329 517 328 249

Zlínsky kraj 308 911 305 883 303 564 304 174 303 037 301 077

Ostrava-město 172 343 176 707 172 424 170 094 171 726 170 305

Moravskoslezský kraj 638 583 646 925 641 438 637 256 633 445 633 546

Celkem ČR 5 621 070 5 708 580 5 712 497 5 709 218 5 674 213 5 717 193

okres, kraj / období 
Pracovní síla (klouzavý průměr)
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Ze souborů let 2008 až 2013 byla sestavena databáze tak, aby bylo možné stejná data 

ze stejných oblastí vyhledat pro jednotlivá období a dále s nimi pracovat. Jak již je popsáno 

výše, pro porovnání si vybrala pouze data umístěných uchazečů (UU) v jednotlivých letech.  

 

Autorka práce si myslí, že v ideálním případě je hlavním cílem a posláním ÚP ČR 

umístit do pracovního procesu všechny uchazeče o práci a pak se jako úřad zrušit. Jelikož 

pracovní místa vytváření soukromé firmy a státní organizace a ÚP ČR jako takový nemá 

možnost pracovní místa vytvářet. Vytvořená místa (VM) jsem z těchto důvodů pro 

porovnávání nepoužila. 

 

Ukazatel Pracovní porovnán vůči ukazateli 

a) Uchazeči o zaměstnání (UOZ) 

b) Uchazeči o zaměstnání z toho Dosažitelní
63

(UOZ-D, jedná se o uchazeče o 

zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného 

pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku 

pro přijetí zaměstnání.): 

 

Konečné porovnání bylo: Uchazeči o zaměstnání z toho Dosažitelní (UOZ-D) vůči 

ukazateli Uchazeči o zaměstnání, kteří si našli pracovní místo sami, a ukazateli Pracovní 

místo uchazeči o zaměstnání našel ÚP ČR. Konečné výsledky poměrových ukazatelů platné 

pro dané období a porovnávané místo (zde celá ČR, jednotlivé kraje jako celek a ÚP ČR 

Ostrava - město) jsem seřadila podle vzájemných výsledků a přidělila pořadí od 1 do 16). 

K tomu jsem využila funkce MS Excel RANK, (zvolená funkce seřadí pořadí argumentu 

(podle velikosti) v seznamu čísel. Hodnota pořadí je svou velikostí úměrná jiným hodnotám v 

seznamu. Pokud by bylo potřeba seřadit seznam, bude pořadí čísla podle velikosti zároveň 

jeho pozicí. Funkce RANK přiděluje stejným číslům stejné pořadí. Přítomnost stejných čísel 

však ovlivňuje pořadí po sobě následujících čísel. Pro vysvětlení, pokud se v seznamu celých 

čísel seřazeném vzestupně objeví například číslo 10 dvakrát a má pořadí 5, potom číslo 11 má 

pořadí 7 (žádné číslo nemá pořadí 6).
64

 

 

                                                
63BusinessInfo.cz. Ekonomicko – statistický slovník T až Z. [online] BusinessInfo.cz [16. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ekonomicko-statisticky-slovnik-t-z-3103.html 
64 Office. RANK (funkce). [online]. Office [18. 3. 2014]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-

help/rank-funkce-HP010335659.aspx 



 

44 

 

3.3.1 Poměrový ukazatel: APZUU celkem vers. PS celkem 

 

Ukazatel - Pracovní síla (v dvanáctiměsíčním klouzavém průměru pro danou oblast) 

nejméně ovlivňuje jakýkoliv poměrový ukazatel aktivní politiky zaměstnanosti. Vycházíme 

z úvahy, objem pracovní síly v daném území je přímo úměrný počtu nově vzniklých 

pracovních míst. V oblastech, kde se dnes nachází například 4x více pracovní síly než jinde 

(například: Středočeský kraj vers. Karlovarský kraj) tak tam může vzniknout při shodně 

zvolené APZ a shodně zvolené aktivity podnikatelů, firem a státních organizací, poměrově 

stejný počet pracovních míst (nehodnotím jednorázové rozhodnutí založit novou firmu nebo 

rozšířit stávající pobočku s potřebou nové pracovní síly v dané lokalitě, protože daný podnik 

zde má již své zázemí). Tomuto poměrovému ukazateli jsme v celkovém součtu přiřadili 10% 

váhu, jelikož to z pohledu používání nástrojů APZ je velmi málo ovlivnitelný poměrový 

ukazatel  

Tab. 8:Poměrový ukazatel: APZUU celkem vers. PS celkem 

 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes (vlastní zpracování) 

 

3.3.2 Poměrový ukazatel: APZUU celkem vers. UOZ-D 

 

Z Pracovní síly celkem ÚP ČR vykazují zvlášť ukazatel Uchazeči o zaměstnání – 

Dosažitelní. Tento poměrový ukazatel má dle úvahy autorky o něco vyšší vypovídací 

schopnost. Ukazuje, jak účinné a cílené mohou být nástroje APZ pro vznik, či podporu vzniku 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
SUMA 

POŘADÍ

POŘADÍ 

CELKEM

Kraj Praha 16           16           16           16           16           16           96 16

Středočeský kraj 14           13           15           15           14           15           86 15

Jihočeský kraj 13           4            8            7            12           3            47 8

Plzeňský kraj 15           14           13           10           10           11           73 13

Karlovarský kraj 4            10           5            8            5            9            41 6

Ústecký kraj 1            1            2            1            1            1            7 1

Liberecký kraj 8            5            7            5            4            5            34 4

Královéhradecký kraj 12           11           11           13           15           12           74 14

Pardubický kraj 10           6            6            6            8            2            38 5

Kraj Vysočina 11           7            3            4            2            6            33 3

Jihomoravský kraj 7            2            14           12           6            7            48 9

Olomoucký kraj 3            3            1            3            3            4            17 2

Zlínský kraj 6            8            4            2            13           8            41 6

Ostrava-město 5            15           9            14           11           14           68 12

Moravskoslezský kraj 2            12           10           9            7            13           53 10
Celkem ČR 9            9            12           11           9            10           60 11

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

pracovní síla 

celkem 2009

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

pracovní síla 

celkem 2010

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

pracovní síla 

celkem 2011

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

pracovní síla 

celkem 2012

okres, kraj / období / 

místa

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

pracovní síla 

celkem 2008

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

pracovní síla 

celkem 2013

SUMA pořadí 

APZ celkem 

umístěno / 

pracovní síla 

celkem 

CELKEM

POŘADÍ 

SUMA 

bodového 

hodnocení 

2008/2013
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nových pracovních míst. Pokud ÚP ČR vyhodnocují správně informace o svých uchazečích, 

mohou i cíleně podporovat vznik určitých pracovních míst v daném regionu. Pro konečné 

hodnocení pořadí jsme tomuto ukazateli přiřadili váhu 15%. 

 

Tab. 9: Poměrový ukazatel: APZUU celkem vers. UOZ-D 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes (vlastní zpracování) 

 

3.3.3 Poměrový ukazatel: APZ  UOZ-D vers. UOZ našel si místo sám 

 

Poměrový ukazatel vychází z předchozího ukazatele. Ukazatel Uchazeč si našel 

pracovní místo sám, je vypočten z Celkově umístěných uchazečů dosažitelných mínus 

Uchazeči o zaměstnání našel umístění ÚP ČR. Máme za to, že prvotním úkolem uchazeče o 

zaměstnání si je hledat novou pracovní pozici sám. Nejenom z nabídky, která je nabízena ÚP 

ČR, ale ze všech nabídek, které se nabízejí (média, odborné weby, specializované agentury, 

známí apod.) 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013
SUMA 

POŘADÍ

POŘADÍ 

CELKEM

Kraj Praha 16               16               16               16               16               16               96 16

Středočeský kraj 11               11               15               12               11               15               75 14

Jihočeský kraj 4                 1                 3                 1                 10               2                 21 1

Plzeňský kraj 15               13               9                 3                 5                 7                 52 9

Karlovarský kraj 6                 12               6                 10               8                 12               54 11

Ústecký kraj 2                 2                 10               9                 3                 4                 30 4

Liberecký kraj 14               8                 8                 6                 4                 3                 43 6

Královéhradecký kraj 3                 7                 7                 7                 13               11               48 8

Pardubický kraj 9                 4                 5                 2                 7                 1                 28 3

Kraj Vysočina 13               6                 2                 5                 1                 6                 33 5

Jihomoravský kraj 10               3                 13               13               6                 8                 53 10

Olomoucký kraj 1                 5                 1                 8                 2                 5                 22 2

Zlínský kraj 5                 10               4                 4                 15               9                 47 7

Ostrava-město 12               15               12               15               14               14               82 15

Moravskoslezský kraj 7                 14               14               14               12               13               74 13

Celkem ČR 8                 9                 11               11               9                 10               58 12

okres, kraj / období / 

místa

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní 

2008

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní 

2009

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní 

2010

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní 

2011

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní 

2012

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní 

2013

pořadí APZ 

celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní 

CELKEM

SUMA pořadí 

APZ celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní 

2008/2013
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Tab. 10: Poměrový ukazatel: APZ  UOZ-D vers. UOZ našel si místo sám 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes (vlastní zpracování) 

 

Tento poměrový ukazatel má podle autorky nejnižší vypovídací schopnost, a proto se 

mu přiřadila váha 5%. Tímto poměrovým ukazatelem se dá také usuzovat jaká je aktivita 

samotných uchazečů o práci v jednotlivých oblastech a schopnost dané oblasti saturovat tyto 

uchazeče. 

 

Už první pohled napovídá, že největší „štěstí“ na získání a umístění uchazeče o práci 

má oblast Prahy, což není vůbec nic překvapivého. Registrovaná míra nezaměstnanosti v této 

oblasti se trvale pohybuje kolem 2%. 

 

V tabulce v uvedeném pořadí zcela jasně dominuje Praha, kde je jednak nejvíce 

volných pracovních míst, ale i uchazeči o práci, hledající uplatnění v Praze jsou zvyklí, že si 

musí pomoct především sami, tudíž zde nejsou plně využívány nástroje APZ, jelikož převážná 

většina UOZ si v Praze nalézá práci sami a za prací se zde stěhují. Zajímavá je z tohoto 

pohledu úspěšnost Jihočeského kraje, nebo kraje Královehradeckého. Jihočeský kraj potvrdil 

výsledek z předchozí tabulky a já z tohoto výsledku dovozuji, že v Jihočeském kraji bylo 

podpořeno nejvíce pracovních míst, kde našlo uplatnění nejvíce uchazečů. Tedy, že práce ÚP 

ČR v Jihočeském kraji byla velmi dobře směrována. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
SUMA 

POŘADÍ

POŘADÍ 

CELKEM

Kraj Praha 1                 1                 1                 1                 3                 8                 15 1

Středočeský kraj 3                 4                 4                 3                 6                 7                 27 5

Jihočeský kraj 4                 2                 5                 2                 1                 1                 15 1

Plzeňský kraj 6                 5                 6                 6                 4                 2                 29 6

Karlovarský kraj 15               15               16               12               9                 12               79 15

Ústecký kraj 16               16               11               16               14               15               88 16

Liberecký kraj 5                 7                 3                 5                 2                 4                 26 4

Královéhradecký kraj 2                 3                 2                 4                 5                 3                 19 3

Pardubický kraj 9                 9                 9                 9                 8                 11               55 8

Kraj Vysočina 7                 6                 7                 7                 16               13               56 9

Jihomoravský kraj 11               14               13               14               11               10               73 12

Olomoucký kraj 10               8                 14               15               12               6                 65 11

Zlínský kraj 12               11               10               11               15               5                 64 10

Ostrava-město 14               12               12               10               13               16               77 13

Moravskoslezský kraj 13               13               15               13               10               14               78 14

Celkem ČR 8                 10               8                 8                 7                 9                 50 7

okres, kraj / období / 

místa

POŘADÍ pr. 

místo uchazeč 

našel sám (z 

OUZ 

dosažitelní) 

2009

POŘADÍ pr. 

místo uchazeč 

našel sám (z 

OUZ 

dosažitelní) 

2010

POŘADÍ pr. 

místo uchazeč 

našel sám (z 

OUZ 

dosažitelní) 

2011

POŘADÍ pr. 

místo uchazeč 

našel sám (z 

OUZ 

dosažitelní) 

2012

POŘADÍ pr. 

místo uchazeč 

našel sám (z 

OUZ 

dosažitelní) 

2008

POŘADÍ pr. 

místo uchazeč 

našel sám (z 

OUZ 

dosažitelní) 

2013

POŘADÍ pr. 

místo uchazeč 

našel sám (z 

OUZ 

dosažitelní) 

CELKEM

SUMA 

POŘADÍ pr. 

místo uchazeč 

našel sám (z 

OUZ 

dosažitelní) 

2008/2013
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 Na konci v pořadí se nacházejí kraje Moravskoslezské, Ústecké, kde se uchazečům 

umístění hledají podstatně hůře. Je to dáno jak strukturou průmyslu, tak strukturou vzdělání a 

stáří uchazečů. 

 

3.3.4 Poměrový ukazatel: APZ  UOZ-D vers. UOZ umístil ÚP ČR 

 

Tento poměrový ukazatel je podle názoru autorky tím, který vyjadřuje jak podporu pro 

vznik nových pracovních míst, tak i snahu ÚP ČR na základě znalosti poptávky na trhu, 

znalosti vlastností uchazeče o práci. Ukazatel je ten, který by měl vypovídat o celkové aktivitě 

ÚP ČR (byť ÚP ČR prakticky žádná nová pracovní místa zajistit neumí, s výjimkou 

posilování svých řad v posledních dvou letech). Jednak v používání nástrojů APZ, tak 

v proaktivním přístupu k uchazečům.  

 

Ideální by podle názoru autorky bylo, kdyby ÚP ČR byl ten, kdo bude určovat, kde a 

jaké nové pracovní místa mají šanci uspět, hledat všechny činnosti, které jsou zejména 

z oblasti služeb, a které pro svou nízkou atraktivitu by mohl vykonávat právě stát. Mít 

možnost určovat jak aktivně pomáhat nově vznikajícím firmám a podílet se na změnách 

zákonů, které tyto možnosti budou podporovat. Například využití státní rizikového kapitálu 

vstupující do „startupových projektů“, které do budoucna mohou generovat nové pracovní 

příležitosti.  Tento poměrový ukazatel jsme v celkovém hodnocení ocenili váhou 70%. 
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Tab. 11: Poměrový ukazatel: APZ  UOZ-D vers. UOZ umístil ÚP ČR 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes (vlastní zpracování) 

 

I v tomto měření sil si nejlépe vedl Jihočeský kraj jako celek. Zajímavé je, že z tohoto 

úhlu pohledu Praha se umístila na posledním místě. Přesně to odpovídá tomu, že ÚP ČR 

v Praze má prakticky nejméně práce s aktivním hledáním práce pro uchazeče o zaměstnání, 

protože v celé řadě oborů poptávky převyšuje poptávku. Je pro mě milým překvapením, že 

ÚP ČR jak Moravskoslezského kraje, tak i konkrétně ÚP ČR Ostrava město se umístil na 3 

respektive na 2 místě v celkovém pořadí. Zcela to podporuje provedené dotazníkové šetření, 

které ukázalo na to, že uchazeči o práci v Ostravě město se dost významně spoléhají na 

pomoc pracovníků ÚP ČR 

 

3.3.5 Poměrové ukazatele: Váhové porovnání, celkové pořadí 

 

Jednotlivým poměrovým ukazatelům, které jsme ve své diplomové práci použili jako podklad 

pro hodnocení relativní úspěšnosti využívání nástrojů APZ k podpoře vzniku pracovních míst 

a také k hodnocení úspěšnosti jednotlivých ÚP ČR v pomoci s uplatněním uchazečů o práci.  

V níže uvedené tabulce č. 12 jsou představeny jednotlivé poměrové ukazatele, lokality, které 

jsme hodnotili a celková úspěšnost hodnocených lokalit – krajů, ČR jako celku a ÚP ČR 

Ostrava město. Je pro mě potěšitelné, že se Ostrava umístila relativně dobře na celkově 4. 

místě (za Jihočeským, Zlínským a Ústeckým krajem) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
SUMA 

POŘADÍ

POŘADÍ 

CELKEM

Kraj Praha 14               16               16               16               16               16               94 16

Středočeský kraj 2                 7                 15               11               14               14               63 13

Jihočeský kraj 5                 2                 3                 2                 1                 3                 16 1

Plzeňský kraj 7                 10               11               7                 13               12               60 12

Karlovarský kraj 16               13               9                 5                 2                 5                 50 7

Ústecký kraj 10               8                 2                 12               3                 6                 41 5

Liberecký kraj 11               11               10               9                 8                 4                 53 10

Královéhradecký kraj 4                 5                 4                 14               15               15               57 11

Pardubický kraj 15               14               14               13               7                 10               73 14

Kraj Vysočina 6                 3                 7                 6                 10               13               45 6

Jihomoravský kraj 13               15               12               15               12               8                 75 15

Olomoucký kraj 12               12               13               8                 5                 1                 51 8

Zlínský kraj 9                 4                 6                 4                 6                 2                 31 4

Ostrava-město 1                 1                 1                 1                 11               11               26 2

Moravskoslezský kraj 3                 6                 5                 3                 4                 9                 30 3

Celkem ČR 8                 9                 8                 10               9                 7                 51 8

okres, kraj / období / 

místa

POŘADÍ pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní) 

2008

POŘADÍ pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní) 

2009

POŘADÍ pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní) 

2010

POŘADÍ pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní) 

2011

POŘADÍ pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní) 

2012

POŘADÍ pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní) 

2013

POŘADÍ pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní) 

2014

POŘADÍ pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní) 

2015
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Tab. 12. Poměrové ukazatele: Váhové porovnání, celkové pořadí 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes (vlastní zpracování) 

 

Právě pro Ústecký kraj, který je v médiích porovnáván s krajem Moravskoslezským, 

jsme použili pro konečné srovnání možných přínosů. Ústecký kraj má podle Českého 

statistického úřadu velmi podobnou strukturu obyvatel, strukturu jejich vzdělání, strukturu 

průmyslu i vývoje nezaměstnanosti.  

 

V tabulce č. 13 je v sumě uvedeno, kolik bylo ve sledovaném období umístěno uchazečů o 

práci v Ostravě město v poměru k celkovému objemu Pracovní síly. 

 

Tab. 13: Pracovní síla v Ostravě - město 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes (vlastní zpracování) 

 

 

čím méně tím 

Kraj Praha 15,25          16

Středočeský kraj 12,95          14

Jihočeský kraj 1,70            1

Plzeňský kraj 11,35          13

Karlovarský kraj 7,90            8

Ústecký kraj 5,00            3

Liberecký kraj 8,50            9

Královéhradecký kraj 10,45          11

Pardubický kraj 11,15          12

Kraj Vysočina 5,70            5

Jihomoravský kraj 13,50          15

Olomoucký kraj 6,65            7

Zlínský kraj 4,95            2

Ostrava-město 5,50            4

Moravskoslezský kraj 5,75            6

Celkem ČR 8,85            10

okres, kraj / období / 

místa

10% 15% 5% 70% 100%

SUMA 

POŘADÍ 

(všechny 

poměrové 

ukazatele)

celkové pořadí 

úspěšnosti 

uplatňování  

souhrnu 

opatření APZ

VÁHA APZ 

celkem 

umístěno / 

pracovní síla 

celkem

VÁHA APZ 

celkem 

umístěno / 

UOZ 

dosažitelní

VÁHA pr. 

místo uchazeč 

našel sám   (z 

OUZ 

dosažitelní)

VÁHA pr. 

místo našel 

ÚP (z OUZ 

dosažitelní)

KONTROLA

poměr Ova

2008 Ostrava-město 187 0 449 105 10 751 172 343 0,436%

2009 Ostrava-město 8 6 54 101 10 179 176 707 0,101%

2010 Ostrava-město 161 2 419 105 20 707 172 424 0,410%

2011 Ostrava-město 333 0 176 47 5 561 170 094 0,330%

2012 Ostrava-město 8 4 305 53 1 371 171 726 0,216%

2013 Ostrava-město 33 1 183 99 8 324 170 305 0,190%

730 13 1586 510 54 2893 1 033 599 0,281%

Pracovní síla 

(klouzavý 

průměr)

SÚPM - 

VYHRAZENÁ 

místa u zam 

(UU)

SVČ (UU)

CHPD+CHP

M umístění 

(UU)

sumaVPP (UU)rok
okres, kraj / období / 

místa

SÚPM  

ZŘÍZENÁ u 

zam (UU)

celkem
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Tab. 14: Pracovní síla pro Ústecký kraj

 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes (vlastní zpracování) 

 

Poměrový ukazatel umístěných uchazečů o práci v Ústeckém kraji vers. Celkový 

objem Pracovní síly je prakticky dvojnásobný oproti výsledku v oblasti Ostrava město. 

V tabulce č. 14 je znova uvedená Ostrava - město. 

 

Tab. 15:Kolik by měl Úřad práce v Ostravě – město vytvořit volných pracovních míst, 

pokud by byly využity stejně efektivně nástroje APZ jako v Ústeckém kraji 

 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes (vlastní zpracování) 

 

Pokud by ve využívání nástrojů APZ byl ÚP ČR Ostrava město stejně úspěšný (a 

zaměstnavatelé stejně snaživí) jako např. průměr ÚP ČR v Ústeckém kraji, potom by pro 

Pracovní sílu Ostravy mohlo, vzniknou o 198% více pracovních míst, kde by byli úspěšně 

umístěni nezaměstnaní.
65

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Integrovaný portál MPSV. Statistiky nezaměstnanosti. [online]. MPSV [17. 3. 2014]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 

poměr Úst.kr.

2008 Ústecký kraj 1414 141 953 132 287 2927 427 055 0,685%

2009 Ústecký kraj 1032 113 433 197 331 2106 431 597 0,488%

2010 Ústecký kraj 787 105 925 225 380 2422 435 240 0,556%

2011 Ústecký kraj 1220 47 668 191 291 2417 437 019 0,553%

2012 Ústecký kraj 1346 3 485 182 147 2163 426 921 0,507%

2013 Ústecký kraj 1020 0 903 217 160 2300 433 113 0,531%

6819 409 4367 1144 1596 14335 2 590 945 0,553%

rok
okres, kraj / období / 

místa
VPP (UU)

SÚPM  

ZŘÍZENÁ u 

zam (UU)

SÚPM - 

VYHRAZENÁ 

místa u zam 

(UU)

SVČ (UU)

CHPD+CHP

M umístění 

(UU)

suma

Pracovní síla 

(klouzavý 

průměr)

celkem

2008 Ostrava-město 1181 172 343

2009 Ostrava-město 862 176 707

2010 Ostrava-město 959 172 424

2011 Ostrava-město 941 170 094

2012 Ostrava-město 870 171 726

2013 Ostrava-město 904 170 305

5718 197,7%

suma

Pracovní síla 

(klouzavý 

průměr)

celkem

rok
okres, kraj / období / 

místa
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4 Zhodnocení 

 

V této práci jsme se chtěli zaměřit na porovnání efektivity využívání nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti na ÚP ČR – KrP Ostrava. 

 

Všechna čísla, která jsem nacházela ve výkazech APZ portálu MPSV jsou pouze 

odrazem přesné skutečnosti, která ukazuje, v kterém období jaké pracovní místo v kterém 

z regionu nebo městu bylo nástroji APZ podpořeno. Vypovídací schopnost o tom, zda některý 

konkrétních z nástrojů APZ má větší nebo menší vliv na podporu toho pracovního místa je 

diskutabilní a v rozsahu mé práce i s přihlédnutím k mým znalostem dané problematiky si 

netroufnu komentovat. Co však můžeme srovnávat, jsou makroekonomické pohledy na 

sdružené statistické výsledky, na základě kterých mohu porovnávat porovnatelné. 

 

Použili jsme pro srovnání výsledky let 2008 – 2013, dále jsme použili pro srovnání 

krajskou úroveň, a s přihlédnutím k výsledkům celé ČR. Pracovní místa podpořená nebo 

vzniklá díky nástrojům APZ jsem v tomto časovém období porovnávala vůči pracovní síle 

celkem a dále vůči uchazečům o zaměstnání v rozdělení našli si místo sami nebo našel jim 

místo ÚP. Při každém srovnání jsem určila pořadí, v kterých se jednotlivé kraje, ČR a 

pobočka ÚP ČR V Ostravě – město se umístila tak, jakoby mezi sebou soupeřili v závodě. 

Z konečné sumy dílčích umístění jsem vyvodila celkové pořadí. 

 

Každý z našich vybraných poměrových ukazatelů má ale z celkového pohledu různou 

váhu přispění nástrojů APZ, a proto jsme se pro konečné hodnocení rozhodli přidělit různé 

váhy. Díky nim jsme upravili celkové pořadí úspěšnosti/ efektivity uplatňování nástrojů APZ. 

 

Při zpracování diplomové práce autorka vychází také z toho, co může aktivní politika 

zaměstnanosti v ČR ovlivnit. Nikdy nebude moct ovlivnit počet práceschopných obyvatel na 

daném území. Velmi dlouho bude trvat, než se změní vzdělanostní úroveň, co do typu školy, 

ale i studovaného oboru. Stejně tak těžko se budou měnit pracovní návyky a chuť pracovat. 

Z demografických výzkumů vyplývá, že ani po více než 20 letech, kdy bylo obnoveno 

soukromé podnikání je ochota cestovat za prací déle než 30km se vůbec nezměnila. Nástroje 

APZ ve své podstatě nemají přímý vliv na vznik nových pracovních míst. Paradoxní je, že 
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podpora v nezaměstnanosti průměrného uchazeče o zaměstnání, je stejně nákladná nebo vyšší 

co do finančního vyjádření, než přímá podpora vzniku nového pracovního místa.  

 

V analýze jsme vycházeli z předpokladu, že když všechny ÚP ČR budou stejným 

způsobem používat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a všichni zaměstnavatelé v dané 

lokalitě budou pomocí těchto nástrojů vytvářet nová pracovní místa, tak by výsledkem mělo 

být, že například na 1000 současných pracovních míst bude vytvořeno 1 pracovní místo. 

Statistiky MPSV o ničem takovém nehovoří. 

 

Z toho důvodu jsme hledali poměřování takových ukazatelů, z kterých by se dalo 

dovodit, že úsilí vynakládané jednotlivými úřady práce i ve velmi podobných regionech může 

přinášet velmi odlišné výsledky. 

 

4.1 Dotazníkové šetření mezi UOZ na ÚP ČR Ostrava 

 

Abychom si dokázali udělat názor na práci ÚP ČR Ostrava - město jako takového, 

názor, který by podpořil tuto úvahu, kterou jsme výše demonstrovali vybranými poměrovými 

ukazateli a jejich vahou pro celkové hodnocení, provedli jsme šetření mezi uchazeči o práci 

v Ostravě. Informace jsme získali přímo na pracovištích ÚP ČR práce Ostrava - město 

(Ostrava centrum, Ostrava - Poruba, Ostrava Vítkovice). 

 

Do svého vzorku jsme se snažili vybrat uchazeče o zaměstnání všech věkových 

kategorií, vzdělání a pohlaví. Každý byl požádán o zhruba 5 minut času, kdy mu bylo 

vysvětleno, zpracování otázek je statistické, zcela anonymní (evidovala jsem o uchazečích 

pouze nejvyšší vzdělání, věk a pohlaví). Otázky autorka četla a u každé uvedla několik 

možností, na které jí respondenti odpověděli. 

 

Celkem bylo osloveno 142 uchazečů o práci a na všechny otázky autorce odpovědělo 

58 respondentů. Jejich odpovědi zpracovala v aplikaci MS Excel a to co do matematického 

vyjádření tak v grafické podobě. 

 

Detailní výsledky dotazníkového šetření mezi respondenty na ÚP ČR v Ostravě je uvedeno 

v příloze č. 2 
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Z dotazníků, ve kterých bylo dotazováno na 12 stěžejních otázek (uvedeny v příloze) 

respondentů před ÚP ČR v Ostravě, kteří přišli na ÚP, a ptalo se jich, zda ví o tom, že existuje 

APZ, co to znamená, a zdali jim pracovníci na ÚP ČR řekli, že díky aktivní politice 

zaměstnanosti vzniklo tolik a tolik pracovních míst nebo, že jsou takové a takové možnosti.  

 

S výsledky, které v příloze č. 2v práci dokládáme ze 142 dotázaných, z toho odpověď na 

všechny otázky jsme získali od 58 respondentů. Odpověděli nám, že ÚP ČR nedělá nic jiného, 

než že jim řekne: „máme tady takovou nabídku pracovních míst, kterou nám napsali 

zaměstnavatelé, a že můžeme využít rekvalifikaci a máme přijít v daném termínu. Nikdo se 

nám nevěnuje úplně aktivně, protože tam čekají už další lidi. Vždy nám akorát sdělí, co máme 

příště donést a je to více méně na nás“, standardně odpovídali respondenti. 

 

Z dotazníků pro zaměstnavatele autorka zjišťovala, zda k nim chodí pracovníci úřadu 

práce, aby se informovali, zdali mají volná pracovní místa, v čem je mohou finančně podpořit, 

když vzniknou nová pracovní místa, což si myslím je daleko lepší, protože když ÚP ČR jde za 

zaměstnavatelem a sdělí mu, co vše může získat vytvořením nových míst pro nezaměstnané. 

Potvrdili nám, že s nimi nikdo takto aktivně nemluví. Rozdíly mezi jednotlivými kraji jsou, 

což může být z části způsobeno demografickým vlivem, strukturou průmyslu, ale také tím, jak 

aktivně působí pracovníci Úřadů práce. Sdělili nám obdobnou informaci, že se jim nikdo plně 

nevěnuje z nedostatku kapacit úředníků na úřadech práce v kontextu s množstvím uchazečů, 

kteří denně docházejí na úřady práce. Nemůžeme soudit, kde přesně je pravda, to je možná na 

delší studii. 

 

Cílem tohoto dotazníku bylo zjistit, jak se zaměstnanci KrP v Ostravě staví k uchazečům 

o zaměstnání a jak jim pomáhají nalézat práci a využívají prostředků APZ a při mém zjištění, 

nevyužívají nástroje APZ efektivně. Dle dotazů, které se účastníkům dotazníků pokládalo lze 

dedukovat, že zaměstnanci pouze splní svou povinnost předložením seznamu s nabídkami 

volných pracovních míst, ale už s nimi hlouběji neprobírají, jaké mají další možnosti, které 

mohou využít.  
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4.2 Dotazníkové šetření mezi potenciálními zaměstnavateli 

 

Po zjištění, které byly učiněny při dotazníkovém šetření mezi UoZ v Ostravě, byl 

zpracován druhý dotazník, který měl za úkol zjistit, jak je APZ vnímána ze strany 

zaměstnavatelů. Bylo vytipováno87 firem a podnikatelů a těmto byl zaslán mail 

s požadavkem vyplnění automatizovaného anonymního dotazníku na webu www.vyplnto.cz. 

Pro podporu byli zástupci firem obtelefonováni a požádání o spolupráci nad tímto šetřením. 

 

Po týdnu, kdy šetření bylo ukončeno, jsme získali 33 odpovědí na všechny otázky 

(soubor otázek byl jedním respondentem vyplněn zcela). Konečný výsledek nebyl 

překvapující. Víceméně podpořil dotazníkové šetření mezi UOZ a doplnil párové porovnání 

úspěšnosti KrP Ostrava v celkovém hodnocení. 

 

Celkově se dá z výsledku tohoto šetření mezi zaměstnavateli shrnout následující: 

Zaměstnavatelé, kteří byli vybráni tak, aby konečný vzorek obsahoval jak živnostníky s max. 

pěti zaměstnanci (25%), tak malé firmy do 10 zaměstnanců (24%), a do 20 zaměstnanců 

(18%) střední firmy do 50 zaměstnanců (18%) a nad 50+ zaměstnanců (15%). Jejich 

informovanost o všech možnostech získání podpory z prostředků aktivní politiky 

zaměstnanosti MPSV je na nízké úrovni. 40% respondentů uvedlo, že je jim pojem APZ 

znám, ale pouze z médií a nic více si s ním nespojují. Pouze 12% respondentů uvedlo, že 

přesně vědí o co v APZ jde. 

 

Více než 80% respondentů odpovědělo, že nevyužívá žádný z nástrojů APZ. Nejčastější 

dovětek k důvodu byl pro složitost při vyplňování dotazníků, předkládání ekonomických 

výsledků, podnikatelských záměrů a vyplynuly i obavy ze zvýšených kontrol dozorujících 

(ÚP ČR, SÚIP a FÚ). Pouze jeden z 33 z 87obeslaných) došlých odpovědí se vyjádřil, že 

nějaký z nástrojů APZ aktivně ve firmě používají. 

 

Naopak více jak 89% respondentů uvedlo, že by velmi uvítali, pokud by je samotný ÚP 

ČR informoval o všech možnostech APZ a pouze 1 respondent uvedl, že by určitě nepřivítal, 

pokud by ho ÚP ČR ochoten více o možnostech informovat. 
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Skoro 75% respondentů uvedlo, že neinformují ÚP ČR o jakýchkoliv volných pozicích, 

protože si na všechny chtějí vybrat své lidi na vlastní doporučení majitelů, nebo 

spolupracovníků, nebo využívají specializovaných agentur, které jim potřebné pracovníky 

vyberou podle požadavků „na míru“. 25% respondentů uvedlo, že informují ÚP ČR pouze u 

vybraných profesí (spíše dělnických a obslužných) a do odpovědi proč, uváděli nejčastěji vliv 

konkurence, před kterou nechtějí informovat kdo a v jaké profesi se jim nedostává. Jeden 

z respondentů dokonce uvedl, že konkurence nechala u nich zaměstnat „svého“ pracovníka a 

dostávala tak potřebné informace přímo „od zdroje“. 

 

Pokud bychom hledali, jakou formou by mohl ÚP ČR do budoucna aktivně informovat o 

možnostech forem podpory pracovních míst, tak více než 75% respondentů uvedli 

elektronické média jako je webová aplikace (48%) nebo mobilní aplikace (27%), 21%by 

uvítalo osobní návštěvu pracovníka ÚP ČR, který by je „měl na starost“ a který by jim aktivně 

pomáhal s podporou pracovních míst. Jeden z respondentů chtěl pro tyto účely využít datové 

schránky. 

 

Obě provedené dotazníkové šetření ukázaly na mezery v trhu informací, s tím, co je ÚP 

ČR schopen nabídnout a co by respondenty zajímalo. Obecně se dá říct, že oba tábory, jak 

uchazeči o práci, tak i zaměstnavatelé nemají sami o sobě velkou vůli se o možnostech APZ 

informovat a raději se staví do pasívní role konzumentů nabízených možností. Vzhledem 

k tomu, že míra nezaměstnanosti v posledních letech je jedna z nejvyšších za posledních 20 

let, naskýtá se zde možnost, jak některé dlouhodobě nezaměstnané, zejména z učitelských 

profesí, konzultantů techniků apod. zapojit do „nově vzniklých“ společností, které by 

například pod ÚP ČR mohli vzniknout. Nákladovost takto poskytovaných služeb by mohla 

být i levnější, než například zajišťování přes externí dodavatele. 
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5 Závěr 

 

Po prozkoumání mnoha prací v oblasti efektivity APZ a provedené analýze dostupných 

informací jsme došli k závěru, že zcela objektivní zhodnocení efektivity nelze uskutečnit. Do 

hodnocení efektivity nástrojů APZ vstupuje tolik objektivních a ještě více subjektivních 

proměnných, které nejsou plně porovnatelné ani na úrovni jednotlivého ÚP ČR, na úrovni 

kraje nebo ČR. 

 

Vždy půjde o sledování trendů a hledání nejvíce ovlivňujících faktorů, které nám mohou 

vyjevit optimální pravdu. 

 

Po provedené srovnávací analýze a dvou dotazníkových šetřeních jsme dospěli k názoru, 

že ÚPČR – KrP Ostrava nevyužívá ve srovnání s průměrem Ústeckého kraje (celkově třetí 

místo) nástroje APZ stejně efektivně.  Nicméně si v celkovém hodnocení jako 

Moravskoslezský kraj (celkově šesté místo) vede lépe než průměr ČR a ÚP ČR Ostrava město 

je ještě se svými výsledky lepší než kraj (celkově 4 místo). ČR jako celek se v celkovém 

hodnocení umístila na desátém místě z šestnácti. Touto analýzou jsme chtěli ukázat, že kdyby 

se srovnávaný celek (zde MSK a ÚP ČRÚP ČR Ostrava město) ve svých rozhodováních o 

využití nástrojů a prostředků APZ snažil, jako nejvíce podobný region a kraj, že by jeho 

snažení přispělo k výraznějšímu výsledku a v konečném důsledku i vzniku nových pracovních 

míst. 

 

Důležité je přihlédnout i k jiným srovnatelným kritériím, jako je demografické složení, 

průmysl, technické sítě, infrastruktura apod. Aby bylo dosáhnuto plné zaměstnanosti, je nutné 

celkově změnit systém naší země, ať už v uplatňování nástrojů APZ a především v pasivní 

politice zaměstnanosti, která je velmi úzce propojená s aktivní politikou zaměstnanosti a 

snažit se zamezit působení šedé ekonomiky. Nastavit daňový systém pro zaměstnance, 

zaměstnavatele a živnostníky tak, aby byli lidé nuceni pracovat legálním způsobem a státu by 

se snížily výdaje na PPZ a zároveň by vzrostl příliv finančních prostředků formou daní 

z příjmů, pojištění na státní politiku zaměstnanosti, na veřejné zdravotní pojištění, důchodové 

pojištění a státní rozpočet by nemusel každoročně končit v červených číslech kvůli státnímu 

deficitu státního rozpočtu.  
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Po provedené analýze a šetření jsme nabyli dojmu, že hlavní nástroj Aktivní politiky 

zaměstnanosti je skryt už v samotném názvu. Ano je to zejména aktivita. Aktivita kohokoliv, 

kdo má možnost nástroje APZ ovlivnit. Aktivita státu prostřednictvím tvorby vhodné 

legislativy a prováděcích předpisů, aktivita spádového ministerstva a aktivita jednotlivých 

úředníků ÚP ČR, zejména manažerů. Je vhodné, aby úředníci ÚP ČR lépe informovali 

širokou veřejnost o možnostech volných pracovních míst a způsobů zvyšování kvalifikace 

nezaměstnaných. Ale aby zejména uměli zaměstnavatelům vysvětlit a podpořit nová pracovní 

místa.  

 

Nejčastějším chybějícím článkem zaměstnavatelů a podnikatelů bylo, že se v 

jednotlivých možnostech podpory pro ně samotné nemohou vyznat, že množství informací, 

které musí zpracovat je veliké a pro ně často nesrozumitelné a že než by věnovali čas studiu 

všech možností, že raději budou hledat nové obchodní případy. Zde si myslíme, že je volné 

pole působnosti úředníků ÚP ČR, aby našli způsob, jak aktivně pomůžou zaměstnavatelům a 

podnikatelům s podporou nových pracovních míst. Například mohou zřídit nebo vyhradit 

několik desítek společensky účelných pracovních míst na založení tzv. call centra, které bude 

aktivně vyhledávat a informovat zaměstnavatele a podnikatele o možnostech podpory nově 

zřízených pracovních míst. Může rovněž ze zdrojů APZ nebo ESF zřídit obchodní oddělení, 

jehož pracovníci by navštěvovali a na příkladech výhodnosti přesvědčovali, že je možné zřídit 

nová pracovní místa a zároveň by se mohli tito pracovníci stát i kontrolními pracovníky, kteří 

by kontrolovali, jak se daří na nových místech novým zaměstnancům a zjistit s čím by 

zaměstnavatelé i v této fázi potřebovali pomoci. To vše je možné ale ruku v ruce s výše 

uvedenými orgány jako je příslušné ministerstvo a státní legislativa. 

 

Dalším počinem by mohlo být například informovat na všech stupních škol o 

problematice nezaměstnanosti, příčinách a důsledcích především pak aplikovat na naši zemi a 

jelikož je diplomová práce zpracovávána pro krajskou pobočku ÚP ČR v Ostravě, pak ve 

školstvích v Moravskoslezském kraji, aby se studenti a budoucí uchazeči o zaměstnání ale i 

budoucí noví podnikatelé a zaměstnavatelé dozvěděli, že pokud nebudou mít dostatečnou 

kvalifikaci a nebudou se dále vzdělávat, mohou skončit na ÚP ČR, což jim dosti sníží sociální 

postavení a společenský status a nebudou si moct dovolit věci, po kterých touží, jelikož se na 

jedno i jejich pracovní místo bude ucházet vysoký počet uchazečů a zvítězí vždy ten nejlepší. 

Na zaměstnance jsou kladeny neustále vzrůstající nároky a proto mnohdy ani maturita nestačí. 
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Ve většině případů je vyžadována minimálně maturita, alespoň jeden světový jazyk a praxe 

v oboru. 

 

Pokud bude KrP Ostrava obdobně aktivní a úspěšná ve využívání nástrojů APZ jako 

 pobočka ÚP ČR v krajích Ústí nad Labem, Jihočeském či Zlínském, může vytvořit skoro 

dvojnásobek nových podpořených pracovních míst. 

 

Další úvahou může být podpora vzniku jednotné databáze volných pracovních míst a 

s legislativní podporou podmíněnost povinnosti všech zaměstnavatelů, že do ní musejí vkládat 

své požadavky na nové zaměstnance (s výjimkou například zaměstnanců pro klíčové 

manažerské pozice z důvodů konkurence). Tuto databázi bude spravovat ÚP ČR a podle 

sumarizace požadavků na počty, na typy míst, na kvalifikaci, na vzdělání, na lokalitu apod. 

mohou daleko účinněji a centralizovaně reagovat a připravovat krátkodobé a dlouhodobé 

strategie podpory.  

 

Výsledky, ke kterým jsme v naší práci dospěli, mohou být pro řadu pracovníků 

managementu ÚP ČR inspirující.  Vycházeli jsme při našem zpracování z toho, že rozhodovat 

o něčem jako manažer svého úseku mohu pouze na základě relevantních dat a to zejména dat, 

kterými se mohu vůči někomu porovnat. Použili jsme pro naši srovnávací analýzu trochu 

sportovní terminologii kolektivního sportu, kdy nehodnotíme jednotlivé zápasy, ale celou 

sezónu v rámci celé ligy. 

 

Pro detailnější výsledky má ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které ÚP ČR spadá 

svůj výzkumný ústav VÚPSV, který se jistě snaží poskytovat mnoho úhlů možných pohledů 

nad daty. Konkrétní výsledek, který by dokázal říci, kde je možná hlavní chyba nebo jak 

efektivněji a na základě jakých ukazatelů zkoumat, zda jsou efektivně využívány nástroje 

APZ, je na dlouhodobější studii a tým odborníků. Stěžejními faktory v celém výzkumu 

efektivity APZ není pouze práce ÚP ČR, ale jsou to vzorce chování samotných uchazečů o 

zaměstnání, kteří jsou i několik let nezaměstnaní, ztráta pracovních návyků, pracovní 

disciplíny, kvalifikace a víry v nalezení odpovídající práce a využívají nelegální práce. 

Nelegální práce, která mnohdy znamená pro uchazeče snadnější přístup k peněžním 

prostředkům, než docházet v pravidelných intervalech na pracoviště, plnit náplň práce od 

zaměstnavatelů, dodržovat kázeň, platit odvody. Ale to už by mohlo být i na novou 

diplomovou práci. 
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Na závěr práce bychom chtěli podotknout, že zásadní zjištění pro nás byla informace od 

zaměstnavatelů a podnikatelů, že kdyby věděli vše o možné podpoře pracovních míst, o 

možnostech výměny pracovníků, s nimiž nejsou spokojeni na takto vytvořeném a podpořením 

místě za dalšího z ÚP ČR, a že kdyby jim s podklady nutnými pro tento typ podpory někdo 

pomohl, že by zcela jistě takové místo vytvořily. Mnoho telefonických rozhovorů 

s požadavkem, zda jsme jim schopni se znalostí této problematiky pomocí, nás přesvědčilo, že 

Nástroje APZ a aktivita úředníků ÚP ČR mají velké možnosti k uplatnění. 
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Seznam zkratek 

zkratka význam zkratky 

(u) přirozená míra nezaměstnanosti 

aj. a jiné 

apod. a podobně 

APZ aktivní politika zaměstnanosti 

Bc. Bakalář 

č. Číslo 

č.j. Číslo jednací 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EA ekonomicky aktivní 

ESF evropský strukturální fond 

EURES z angl. EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti 

FO Fyzická osoba 

CHPM chráněné pracovní místo 

IPS informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání 

ISBN alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání 

ISSN jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace 

JUDr. Iuris utriusque doctor je doktor obojího práva 

Kč korun českých 

KrP krajská pobočka 

M měsíc (v tabulce) 

MHD městská hromadná doprava 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS Microsoft 

MSK Moravskoslezský kraj 

N nezaměstnaný 

např.  Například 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

OZP osoby se zdravotním postižením  
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Ph.D. Philosophiæ Doctor 

PPZ Pasivní politika zaměstnanosti 

PS pracovní síla 

Sb.  Sbírka 

Sb. sbírky zákonů 

SPZ Státní politika zaměstnanosti 

SsM Střední s maturitou 

SsV Střední s vyučením 

SsVaM Střední s vyučením a maturitou 

SÚPM společensky účelné pracovní místo 

SVČ samostatně výdělečná osoba  

SZZ sdílené zprostředkování zaměstnání 

tzv.  takzvaný 

UOZ uchazeč o zaměstnání 

UOZ-D uchazeč o zaměstnání - dosažitelný 

ÚP ČR Úřad práce České republiky 

UU umístěný uchazeč 

VM vytvořená místa 

VŠ Vysoká škola 

VŠPS výběrové šetření pracovních sil 
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