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1. Úvod 

 Nezaměstnanost je vážný ekonomický problém, který postihuje všechny státy na světě. 

Bohužel s touto záležitostí se lidé setkávali již v minulosti a narážejí na ni dodnes. Nezaměstnanost 

je dlouhotrvající jev. 

 Diplomová práce bude pojednávat zejména o aktivní politice zaměstnanosti v okrese, kde 

bydlím, což je Opava. Tento region je zajímavý a problematika, kterou se budu zabývat, je zde 

velmi aktuální. 

 Okres Opava patří do Moravskoslezského kraje, který si udržuje druhou  nejvyšší příčku v 

obecné míře nezaměstnanosti v České republice. Naproti tomu  nejnižší míra nezaměstnanosti se 

drží v hlavním městě České republiky v Praze a  nejvyšší míra nezaměstnanosti je v Karlovarském 

kraji. 

 Účelem diplomové práce je stanovit, zda díky prostředkům aktivní politiky zaměstnanosti 

získávají nezaměstnané osoby práci na trhu snadněji, než v situaci kdyby si osoby zaměstnání 

hledali sami. Diplomová práce bude taktéž zaměřena na  analýzu situace na trhu práce v okrese 

Opava za rok 2014, veškeré ukazatele budou porovnány s rokem 2013, a na základě metody 

srovnání bude posouzeno, jak se ukazatelé změnili. 

 Cílem této diplomové práce je analyzovat aktivní politiku na trhu práce v okrese Opava za 

rok 2014. 

 Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována 

základním pojmům týkající se problému nezaměstnanosti, forem nezaměstnanosti, jaké existují 

míry nezaměstnanosti, jak se nezaměstnanost měří a důsledkům nezaměstnanosti. Druhá část 

teoretické kapitoly se zabývá, jak je aktivní politika zaměstnanosti upravena v zákoně o 

zaměstnanosti. Při zpracování teoretické části práce budu vycházet především ze zákona o 

zaměstnanosti, z údajů Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a v 

neposlední řadě z údajů, které mi poskytne kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě. 

 V praktické části diplomové práce budou uvedeny základní údaje týkající se charakteristiky 

tohoto okresu (obyvatelstva, vzdělání, zaměstnavateli). Poté se závěrečná práce bude zabývat 

základními ukazateli trhu práce v Opavě a následně budou popsány nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti, které jsou využívány okresem Opava. 

 Poslední kapitolou  této práce je zhodnocení, ve kterém budou uvedeny různé projekty 

Evropského sociálního fondu,  individuální a grantové projekty, které pomáhají zejména osobám 

hůř uplatnitelným na trhu práce k naleznutí zaměstnání. V této kapitole budou determinovány i 

faktory, které ovlivňují trh práce v okrese Opava a bude zde provedeno i celkové hodnocení, návrh 



na zlepšení situace na pracovním trhu a lepší využitelnost těchto nástrojů. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Právní úprava aktivní politiky zaměstnanosti 

 Aktivní politiku zaměstnanosti upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/ 2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

  Tento zákon upravuje státní politiku zaměstnanosti, která má za cíl dosáhnout plné 

zaměstnanosti. Povinností státní politiky zaměstnanosti je monitorovat a kontrolovat skutečnou 

situaci na trhu práce, zpracovávat předpovědi zaměstnanosti v celé České republice i v jednotlivých 

regionech. „Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky.“ 
1
 

2.1 Vymezení nezaměstnanosti 

 Mnoho publikací definuje nezaměstnanost jako převis nabídky na trhu práce či jako 

nerealizovanou nabídku, kdy jde o nerovnovážný stav na trhu práce. Existuje mnoho faktorů, které 

vedou k nezaměstnanosti například: 

 střídání hospodářských cyklů, 

 strukturální změny, 

 demografické vlivy, 

 vývoj inflace, 

 odbory, 

 státní zásahy na trhu práce, 

 mzdová politika a nepružnost mezd aj.
2
 

 Nezaměstnanost lze taky formulovat jako stav ekonomiky, kdy lidé se zájmem o práci si ji 

nejsou schopni najít.  Definice nezaměstnanosti se může v různých zemích lišit. Většina autorů knih 

člení obyvatelstvo do několika skupin: 

 Zaměstnaní – jsou považováni lidé, kteří vykonávají jakoukoliv placenou práci nebo lidé, 

kteří podnikají na své jméno. Do této skupiny patří taky osoby, které jsou zaměstnané, ale nepracují 

z důvodu dovolené, nemoci nebo jiných překážek. 

 Nezaměstnání – zde patří lidé starší 15 let, kteří nejsou v žádném pracovněprávním vztahu, 

nepodnikají ani se soustavně nepřipravují na budoucí zaměstnání. Tyto osoby si aktivně hledají 

práci pomocí pracovních úřadů, soukromých agentur práce, inzerce, známých nebo oslovováním 

zaměstnavatelů. Tato skupina musí být připravena a ochotna nastoupit do zaměstnání ihned nebo 

nejpozději do 14 dnů. 

 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo – do této skupiny patří zaměstnaní i nezaměstnaní a 

                                                 
1
Zákon č. 435 ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 143. Dostupný 

také z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=5825 
2
     VÁCLAVÍKOVÁ, Anna, Helena KOLIBOVÁ a Alina KUBICOVÁ. Problematika trhu práce a politiky 

zaměstnanosti. Vyd. 1. Opava: Optys, 2009, 149 s. ISBN 978-808-5819-762.   



tvoří tak pracovní sílu. 

 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo – jsou všechny děti do 15 let, ale i starší osoby, které 

nepatří do  skupiny mezi  zaměstnané a nezaměstnané. Jde například o důchodce, studenty, ženy na 

mateřské dovolené, ženy v domácnosti nebo osoby, které jsou schopné pracovat, ale  aktivně si 

práci nehledají. 

2.2 Formy nezaměstnanosti 

2.2.1 Frikční nezaměstnanost 

 Frikční nezaměstnanost označuje období mezi odchodem z původního zaměstnání a 

nástupem do nové práce, může být i způsobena pohybem obyvatel z regionu do jiné oblasti. Podle 

ekonomů je tento typ nezaměstnanosti nejméně problémový. Frikční nezaměstnanost existuje, i 

když se  ekonomika nachází ve stavu plné  zaměstnanosti. Do frikční nezaměstnanosti řadíme 

absolventy škol, kteří poprvé hledají nové zaměstnání, osoby, které změnili místo bydliště a tudíž 

musí hledat novou práci nebo osoby, které byly se svým zaměstnáním nespokojené. Frikční 

nezaměstnanost je považována za krátkodobou a  doba této nezaměstnanosti trvá okolo tří měsíců. 

V situaci, kdyby vláda měla za cíl odstranit frikční nezaměstnanost, musela by nařídit svým 

občanům, aby nastoupili do  prvního možného nabízeného zaměstnání. 

2.2.2 Strukturální nezaměstnanost 

 Strukturální nezaměstnanost je typ nezaměstnanosti, kdy dochází v ekonomice k nesouladu 

mezi nabídkou a poptávkou po pracovnících. Vzniká, protože v ekonomice jsou volná pracovní 

místa v daném sektoru (oblasti), ale na trhu je nedostatek adekvátně vzdělaných lidí na tyto pozice 

(nabídka neodpovídá poptávce). U strukturální nezaměstnanosti jde o  nerovnováhu u jednotlivých 

typů zaměstnání, mzdy rostou hlavně v oblastech, kde je nedostatek pracovních sil a naopak klesají 

tam, kde je nadbytek pracovníků. Jde o složitější problém, jehož nejefektivnějším řešením je 

rekvalifikace nezaměstnaných osob. 

2.2.3 Technologická nezaměstnanost 

 Technologickou nezaměstnanost způsobují nové stroje a technologie, které jsou do výroby 

zaváděny a tudíž substituují lidskou práci. V dnešní době se tento typ nezaměstnanosti týká hlavně 

nekvalifikovaných  pracovníků, ale i studovaných expertů. 

2.2.4 Cyklická nezaměstnanost 

 K cyklické nezaměstnanosti dochází zpravidla v období hospodářské krize. „Tento typ 

nezaměstnanosti vzniká tehdy, když makroekonomická poptávka po zboží a službách při daných 

mzdových sazbách a při dané produktivitě práce není postačující na zaměstnanost těch, kteří jsou 



schopni a ochotni pracovat.“
3
 Tento typ nezaměstnanosti postihuje všechny sektory hospodářství. 

2.2.5 Sezonní nezaměstnanost 

 Tato nezaměstnanost postihuje jen určité odvětví, ale bohužel se sezónní nezaměstnanosti 

nelze vyhnout, neboť souvisí se střídáním ročního období a s počasím a kvůli těmto vlivům dochází 

k výrazným výkyvům ve spotřebě zboží či služeb. Některé odvětví jsou závislé na počasí (např.: 

stavebnictví, zemědělství, cestovní ruch aj.) a právě tyto sektory sezónní nezaměstnanost postihuje. 

Sezónní nezaměstnanost souvisí s kolísáním sezónní poptávky po daném zboží či službách (např.: 

sortiment s vánoční a velikonoční tématikou). Osoby, které jsou mimo sezónu nezaměstnané, 

přichází na úřady práce a požadují finanční podporu. 

2.2.6 Skrytá nezaměstnanost 

 Mezi skrytě nezaměstnané patří osoby, které nejsou vedeny v registrech úřadů práce, i když 

mají tyto osoby o zaměstnání zájem. Jedná se o ženy v domácnosti, osoby v předdůchodovém věku, 

které odešli do důchodu předčasně. Patří zde i osoby, které si dělají různé rekvalifikační kurzy, 

avšak tito jedinci již nejsou vedení jako nezaměstnaní na úřadech práce, ale zároveň nevykonávají 

žádné zaměstnání.    

2.2.7 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

 Mezi dobrovolnou nezaměstnanost je řazena frikční a krátkodobá strukturální 

nezaměstnanost. Dobrovolně nezaměstnaní jsou lidé, kteří shánějí zaměstnání za vyšší mzdu, než 

kterou nabízí zaměstnavatelé. V případě, že úřady práce vyplácí vysoké finanční prostředky, které 

nezaměstnaným mají nahradit mzdu, dobrovolná nezaměstnanost se zvyšuje. 

 V ekonomice existuje  i nedobrovolná nezaměstnanost, která vzniká, když mzdová sazba je 

vysoká, mnoho lidí je ochotno za danou mzdu pracovat, ale práci najde jen část z nich, neboť počet 

nabízejících převyšuje poptávku po pracovnících. 

2.2.8 Dlouhodobá nezaměstnanost 

 Existuje mnoho příčin dlouhodobé nezaměstnanosti, mezi ty hlavní ale patří dlouhotrvající 

hospodářská recese a mzdové strnulosti. V ekonomice je taky velmi nebezpečná tzv. past 

nezaměstnanosti, která nastává v případě, kdy stát poskytuje nezaměstnaným osobám vysoké 

náhradní příjmy. V situaci kdy jsou náhradní příjmy vyšší nebo stejné jako mzdy, nezaměstnaní s 

perspektivou nižších příjmů nebudou motivováni k hledání si práce a aktivně hledat zaměstnání 

nebudou. 

 Vymezení dlouhodobé nezaměstnanosti se v zemích odlišuje. Někde je hranice stanovena na 

                                                 
3
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. v Praze: C. H. Beck, 2012, xxvi, 559 s. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9, 69 s. 



dvanáctém měsíci, jinde na dvou letech. 
4

 Dlouhodobě nezaměstnané osoby jsou většinou 

přednostně zařazovány do programů aktivní politiky zaměstnanosti. 

2.2.9 Podzaměstnanost 

 Podzaměstnanost nepatří mezi typy nezaměstnanosti, ale velmi úzce s tímto problémem 

souvisí. Jedná se o osoby, které musely přijmout horší zaměstnání, nesouvisející s jejich kvalifikací 

na částečný (zkrácený) úvazek. Tyto osoby tak nejsou vedeny na pracovním úřadě jako 

nezaměstnaní, ale z určitého pohledu můžeme říci, že podzaměstnanost je sdílení pracovního místa 

více zaměstnanci. 

2.3 Měření nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost se měří pomocí míry nezaměstnanosti, která se počítá jako podíl počtu 

nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu.  Výsledek se násobí stem, neboť míra 

nezaměstnanosti se udává v procentech. 

 Někteří odborníci tvrdí, že ukazatel míry nezaměstnanosti je nadhodnocen, neboť do tohoto 

ukazatele nejsou zahrnuty nezaměstnané osoby, které nejsou evidovány na úřadech práce. Dalšími 

nedostatky tohoto ukazatele jsou např.: nezahrnuje osoby, které pracují na zkrácený úvazek, 

nezachycuje sezónní nezaměstnanost apod. 

2.3.1 Specifické míry nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost lze měřit i podle jiných ukazatelů než je míra nezaměstnanosti. 

 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti – do tohoto ukazatele započítává pouze osoby, které jsou 

nezaměstnané déle než 13 týdnů, z toho vyplývá, že nepočítá s osobami, které mění zaměstnání 

nebo jsou krátkodobě nezaměstnané.   

 Míra propuštěných z práce – tento ukazatel se vypočítá jako podíl osob, kteří právě ztratili 

zaměstnání k pracovní síle celkem. 

 Míra nezaměstnaných hledajících úplné zaměstnání – zahrnuje osoby, které hledají práci 

jenom na plný úvazek (na celou pracovní dobu). Vypočítá se jako podíl osob pracujících na celou 

pracovní dobu k celkové pracovní síle. 

 Běžná míra nezaměstnanosti – tento ukazatel je označován jako oficiální a vypočítá se jako 

podíl nezaměstnaných osob, kteří v posledních čtyřech týdnech hledají zaměstnání k celkové 

pracovní síle. 

 Míra zahrnující lidi pracující z ekonomických důvodů na zkrácenou pracovní dobu – se 

vypočítá jako u ostatních ukazatelů pomocí podílu osob, které hledají zaměstnání na celou pracovní 
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dobu plus polovinu osob, které hledají zaměstnání jen na zkrácenou pracovní dobu plus polovina 

osob, které jsou již zaměstnané na zkrácenou pracovní dobu k celkové pracovní síle, která musí být 

zmenšená o jednu polovinu zaměstnaných osob pracujících na zkrácenou pracovní dobu. 

 Míra zohledňující registrované pracovníky – základ tohoto ukazatele je stejný jako u 

předchozího, ale přičítáme do čitatele i jmenovatele ty, kteří chtějí pracovat, ale nevěří, že by mohli 

najít práci. 
5
 

2.4 Důsledky nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost patří k nejzávažnějším ekonomickým a sociálním dopadům. 

Nezaměstnanost se však týká pouze některých jedinců a rodin. 

2.4.1 Ekonomické důsledky nezaměstnanosti 

 Při vysoké nezaměstnanosti klesá hrubý domácí produkt ekonomiky, protože země nevyrábí 

na hranici svých možností, neboť nejsou využity všechny zdroje. 

 Při vysoké nezaměstnanosti je státní rozpočet obvykle deficitní, neboť stát musí vyplácet 

finanční podporu nezaměstnaným a poskytovat finanční prostředky na politiku zaměstnanosti a taky 

příjmy z daní do státního rozpočtu klesají. 

 Dlouho nezaměstnané osoby, ztrácejí zkušenosti, dovednosti, praktické i teoretické znalosti 

a neumí se ihned aklimatizovat v pracovním prostředí. 

2.4.2 Sociální důsledky nezaměstnanosti 

 Rodinám, ve kterých jsou dlouho nezaměstnané osoby, klesá životní úroveň, někdy až na 

hranici chudoby. Občas jsou tyto osoby sociálně izolované a vyhýbají se sociálnímu kontaktu. 

 Nezaměstnanost má taktéž vliv na zdraví a psychiku člověka. Lékaři se  shodují, že u 

dlouhodobě nezaměstnaných lidí se rozvíjí kardiovaskulární onemocnění, bronchiální poruchy, 

vysoký  krevní tlak a vyšší úmrtnost. Nezaměstnaní trpí depresemi, mají pocit, že jsou pro 

společnost nepotřební  a  v souvislosti se stresem často dochází k sebevraždám a násilným činům. 

Ale ne všichni nezaměstnaní prožívají ztrátu práce stejně. Hodně záleží na věku, zkušenostech, 

kvalifikaci, pohlaví, zdravotním stavu a  chuti pracovat. Někteří se se ztrátou práce vyrovnají lépe 

jiní hůř. Platí, že krátkodobé nezaměstnané osoby, které odešly z práce samy, protože nebyly se 

zaměstnáním spokojené, jsou vyrovnanější než osoby dlouhodobě nezaměstnané. 

 Nezaměstnanost může ovlivnit rodinu a rodinný život, neboť  nezaměstnaní lidé ztrácí v 

rodině autoritu. Nezaměstnanost může zničit partnerský život, omezit rodinné kontakty a narušit 

vztahy v rodině. 
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 Lidé bez zaměstnání vnímají čas jinak. Čas pro osoby bez práce přestává být důležitý, neboť 

náplní nezaměstnaného jsou nežádoucí a pasivní aktivity (např. sledování televize, spánek). 

2.5 Politika zaměstnanosti 

 Politika zaměstnanosti patří mezi nejvíce rozvíjené politiky nejen v České republice. Touto 

politikou se i do značné míry zaobírá Evropská unie. Politika zaměstnanosti stojí na principu 

subsidiarity, to znamená, že tato politika je v pravomoci jednotlivých států, ale na úrovni Evropské 

unie si dané státy určí jednotné cíle a přednosti. 
6
 

 V roce 2004 vstoupil v platnost zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti. A v rámci 

Evropské unie bylo ukotveno právo volného pohybu pracovníků. Z tohoto práva vyplývá, že občan 

z kteréhokoliv státu patřícího do EU má stejné postavení v rámci pracovněprávních vztahů jako 

občan ČR. Tento zákon velmi usnadnil podmínky pro vstup pracovníků z členských zemí EU na náš 

trh, což nese s sebou velmi kladné i záporné důsledky. Mezi pozitivní dopady patří například růst 

HDP.  Největším negativním dopadem je obrovská konkurence pracovníků ze zahraničí, takže 

nezaměstnané osoby v České republice  obtížněji nacházejí zaměstnání. 

 Stát aktivně i pasivně zasahuje do politiky s cílem zabezpečit právo na zaměstnání a 

odstranit nerovnováhu na trhu práce. Stát  se snaží svými prostředky podporovat a zvyšovat 

motivaci  zaměstnaných osob i nezaměstnaných i zaměstnavatelů k určitému chování, které 

zapříčiní růst zaměstnanosti. 

 „Politiku zaměstnanosti lze vymezit jako soubor opatření, kterými jsou spoluutvářeny 

podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro efektivní využití pracovních sil. Je 

zpravidla výsledkem úsilí státu, zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborů. Usiluje o harmonizaci 

nabídky a poptávky na trhu práce, o zpružnění mechanismů působících mezi nimi.“
7
 

Politika zaměstnanosti se zabývá hlavně těmito činnostmi: 

 pomocí specializovaných institucí a úřadů zajišťuje poradenské a informační služby. Díky 

těmto institucím jsou lidé lépe informováni o volných pracovních místech (struktuře i náročnosti) a 

naopak zaměstnavatelé jsou informováni o osobách, které se ucházejí o zaměstnání (jejich 

kvalifikaci a požadavky). 

 Napomáhá k vytvoření nových pracovních míst, instituce dávají finanční podpory  na zřízení 

pracovních míst zaměstnavatelům i začínajícím podnikatelům. A snaží se najít práci mladistvým a 

handicapovaným občanům. 

 Podporuje rekvalifikační kurzy a programy. Díky rekvalifikačním kurzům občané, kteří jsou 
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dlouho nezaměstnaní, mohou opět najít práci. 

 Vyplácí nezaměstnaným osobám dávky a podporu v nezaměstnanosti, tato finanční podpora 

pomáhá  osobám bez práce zajistit  vlastní i rodinné životní podmínky. 

 Mezi základní cíle politiky každého státu je plná zaměstnanost. „Právo na zaměstnání bez 

ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství v 

politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ, 

majetek, zdravotní stav nebo věk, je jedním ze základních práv občana.“ 
8
 

2.5.1 Právo na zaměstnání 

 Právo na  zaměstnání upravuje zákon č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, je to právo všech 

osob, kteří se rozhodli, že chtějí a můžou pracovat. Toto právo je i ukotveno v Listině základních 

lidských práv a svobod. 

 Všichni lidé by měli mít právo na práci bez ohledu na náboženství, jazyk, politickou 

příslušnost, rasu, pohlaví a věk a toto právo by měli všichni dodržovat.  

 Podle zákona o zaměstnanosti se přijatelným zaměstnáním rozumí zaměstnání: 

 „které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, 

 jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, 

 které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a 

 které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, 

schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti 

zaměstnání.“
9
 

 Osoba, která je evidovaná na úřadu práce a které úřad práce poskytuje své služby, musí  

oznámit krajské pobočce Úřadu práce veškeré své zdravotní omezení, které musí být doloženy 

lékařským posudkem. 

 Osoba, která  nechce pracovat nebo zaměstnání zavrhuje, protože je se svými příjmy 

spokojená nebo její příjmy ji postačují, je povinna si sama platit ze zákona  zdravotní pojištění. 

Každá osoba se může samostatně rozhodnout, jestli bude pracovat na území našeho státu či zda 

odcestuje do zahraničí a bude pracovat tam. 
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 V dnešní době mnoho lidí z české republiky jdou na přechodnou dobu pracovat do zahraničí, 

neboť tam snadněji naleznou práci a většinou na území jiného státu je práce lépe placená než v 

České republice. 

Graf 2.1: Obecná míra nezaměstnanosti podle krajů v roce 2014 
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 Z výše uvedeného grafu můžeme vidět, že nejnižší obecná míra nezaměstnanosti v roce 

2014 byla v hlavním městě České republiky v Praze a činila 2 %. Naproti tomu nejvyšší míra 

nezaměstnanosti byla v roce 2014 v Karlovarském kraji a rovnala se celkově 9,5 % z toho muži 7,2 % 

a ženy dokonce 12,3 %. Na pomyslném druhém místě je v České republice Moravskoslezský kraj a 

míra nezaměstnanosti zde činí  celkem 8,3 % z toho muži 6,7 % a ženy až 10,3 %. 

 V lednu letošního roku byla míra nezaměstnanosti 5,9 % a oproti roku 2014 se meziročně 

snížila o 0,8%. Tyto čísla nám ukazují, že situace na trhu práce se v poslední době neustále zlepšuje.  

11
 

 V únoru 2015 úřady práce v České republice zaznamenaly skoro 69 000 volných pracovních 

míst, když toto číslo srovnáme s předchozím rokem, toto číslo se zvýšilo o skoro 31 000 pracovních 

míst. 

 Chceme-li porovnat míru nezaměstnanosti v České republice s mírou nezaměstnanosti v 

zahraničí, je nutné podotknout, že tyto údaje nelze jen tak dobře srovnávat, neboť ostatní státy 

pracují s jinou metodikou výpočtu, než který užívá Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 Je všeobecně známo, že nejhůře zaměstnavatelné osoby jsou lidé se základním vzděláním, 
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neboť vzdělání je v životě každého člověka velmi důležité. Mnoho  mladých lidí raději studují 

vysokou školu, neboť ví, že díky dobré škole budou mít větší šanci najít zaměstnání.  Ale v dnešní 

době mnoho firem požaduje po absolventech škol praxi, kterou mladí lidé většinou nemají a 

bohužel zaměstnavatelé je bez praxe do zaměstnání nechtějí obvykle vzít.   

2.5.1.1 Uchazeč o zaměstnání 

 Zákon o zaměstnanosti popisuje uchazeče o zaměstnání jako fyzickou osobu, která osobně 

požádá o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce. V daném územním či obvodu, 

ve kterém působí krajská pobočka Úřadu práce, musí mít osoba bydliště a uchazeč o zaměstnání 

musí splnit zákonem dané podmínky, aby mohl být zaevidován. 

 Zákon č. 435/2004 Sb. stanovuje, že evidovaným uchazečem o zaměstnání nemůže být 

fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu či služebním poměru, osoba samostatně 

vydělečně činná, společník nebo jednatel společnosti s ručením omezeným nebo komanditista v 

komanditní společnosti, člen představenstva akciové společnosti, člen dozorčí rady obchodní 

společnosti, člen družstva, který koná práci pro družstvo za kterou je placen, soudce, poslanec nebo 

senátor Parlamentu České republiky či poslanec Evropského parlamentu, člen zastupitelstva 

územního samosprávného celku, prezident republiky, člen vlády, člen Nejvyššího kontrolního úřadu, 

Veřejný ochránce práv nebo jeho zástupce, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, prokurista, 

likvidátor, osoba pečující o dítě, pěstoun, osoba pracující v zahraničí nebo osoba, která se stále 

připravuje na budoucí povolání. 

 Taktéž nemůže být uchazečem o zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti osoba, které byla 

odborníkem uznána jako dočasně nezpůsobilou práci, která je ve vazbě,  osoba, která má 6 týdnů 

před porodem nebo pobírá finanční podporu na mateřské dovolené či osoba, která je invalidní ve 

třetím stupni. 

 Uchazeč o zaměstnání má vůči krajské pobočce Úřadu práce mnoho povinností: 

 dokládání výši měsíčního výdělku nebo odměny, jestliže má uchazeč více činností, za které 

dostává zaplaceno, měsíční odměny se sčítají, 

 jestliže se uchazeč o zaměstnání soustavně připravuje na budoucí povolání, musí tuto 

skutečnost nejpozději do 8 dnů od podání žádosti o zprostředkování zaměstnání oznámit krajské 

pobočce Úřadu práce, 

 v případě, že Úřad práce nabídne uchazeči vhodné zaměstnání, musí uchazeč toto 

zaměstnání přijmout, pokud nemá závažný důvod, 

 uchazeč o zaměstnání musí poskytnout  krajské pobočce Úřadu práce veškeré identifikační 

údaje a poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 V situaci, kdy fyzická osoba bez závažného důvodu ukončí sama či na základě dohody se 



zaměstnavatelem zaměstnání, které ji bylo zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce nebo je 

zaměstnavatelem vyhozena z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, může být uchazeč 

zaevidován, díky  nové písemné žádosti až po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den 

nástupu do zaměstnání, které ji bylo zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce. 

2.5.1.2 Zájemce o zaměstnání 

 Zájemcem o zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti se rozumí jakákoliv fyzická osoba, 

která požádá kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky, aby ji zařadila 

do evidence  zájemců o zaměstnání. Úřad práce může zájemci o zaměstnání  najít vhodné 

zaměstnání nebo této osobě může zajistit rekvalifikaci. 

 Zájemce o zaměstnání je zařazen do evidence, díky písemné žádosti předložené úřadu práce. 

 Zájemce o zaměstnání je z evidence vyřazen v případě podá-li si žádost nebo v situaci, kdy 

zájemce o zaměstnání maří činnost krajské pobočky Úřadu práce nebo neposkytuje této pobočce 

potřebné informace. Po ukončení evidence zájemce o zaměstnání musí pobočka úřadu práce 

veškeré informace, týkající se dané osoby zablokovat. 

2.5.2 Cíle politiky zaměstnanosti v České republice 

 Mezi důležité cíle politiky zaměstnanosti České republiky je plná a svobodná zaměstnanost. 

Právo na zaměstnání tudíž patří k základním právům občana. 

 Zákon o  zaměstnanosti se snaží motivovat nezaměstnané, aby si aktivněji hledali práci a 

nevyužívali sociální dávky. Zákon č. 435/2004 Sb. upravuje podmínky pro vznik nároku na podporu 

v nezaměstnanosti, určuje výši finanční podpory v nezaměstnanosti a délku podpůrčí doby. Avšak 

bere ohled na osoby, které  kvůli věku mají horší pozici při hledání zaměstnání na trhu práce. 

 Nezaměstnané osoby nemohou odmítnout zaměstnání, které jim nabídl úřad práce například 

z důvodu nízké mzdy či kvalifikace. Existují však zákonem stanovené důvody, kdy může uchazeč 

odmítnout zaměstnání například: pečuje-li o dítě, které je mladší tří let nebo má-li nezaměstnaná 

osoba závažné zdravotní důvody. 

Mezi nejdůležitější priority politiky zaměstnanosti patří tyto požadavky: 

 soulad mezi vývojem mezd a produktivity práce; 

 dosažení optima mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce; 

 zajištění práva občanů na zaměstnání; 

 pomocí daňových systémů, zesílit motivaci lidí k práci a vznik nových pracovních míst v 

soukromých podnicích; 

 změna důchodového systému, neboť velmi ovlivňuje zaměstnanost, zejména starší 

pracovníci; 

 podporovat osoby, které se za práci stěhují; 



 zlepšit veřejné služby zaměstnanosti; 

 rozšiřovat infrastrukturu na trhu práce, která zabezpečuje informační a rekvalifikační služby; 

 snaha o modernizaci systémů vzdělávání, aby systém dokázal  zareagovat na trh práce.
12

 

 Politika zaměstnanosti je souhrn opatření, která se snaží dát do pořádku skutečnou situaci na  

trhu práce. 

 Státní politiku zaměstnanosti dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím 

úřadů práce. Prostředky politiky zaměstnanosti jde rozdělit na pasivní politiku zaměstnanosti a 

aktivní politiku zaměstnanosti. 

 Aktivní politika zaměstnanosti je zaměřena hlavně na konkrétní osoby. Jedná se především o 

osoby, které mají nepostačující či nevyhovující kvalifikaci a osoby, které jsou zdravotně 

handicapované. 

2.5.3 Cíle politiky zaměstnanosti EU 

 Státy vstupující do Evropské unie musely přijmout principy jednotlivých politik, které 

nalezneme ve Smlouvě o Evropském společenství a jiných předpisech Evropské unie. Politika 

zaměstnanosti Evropské unie se snaží zvýšit zaměstnanost, pomocí opatření (daňových, 

vzdělávacích a dalších). Tato opatření byla zavedena, aby demotivovaní lidé bez zaměstnání byli 

znovu namotivováni a snaha EU tyto lidi připravit na jejich budoucí zaměstnání a zabránit 

vylučování těchto skupin ze společnosti. 

 Evropská strategie zaměstnanosti vznikla díky společně dohodnutým cílům, spolupráci a  

konzultací zkušeností mezi zeměmi. Tyto přístupy jsou charakterizovány ve čtyřech pilířích: 

zaměstnatelnosti, rozvoji podnikání, adaptabilitě a rovné příležitosti. 

 Zaměstnatelnost – tento pilíř spočívá v zapojování mladistvých, handicapovaných a 

dlouhodobě nezaměstnaných osob na pracovní trh.     

 Rozvoj podnikání – snaha EU ulehčit pravidla a předpisy začínajícím podnikatelům, 

zaměření se na růst malého a středního podnikání. 

 Adaptabilita – tento pilíř je orientován na uzpůsobení se všech jedinců na  trhu práce 

(podnikatelů, zaměstnanců atd.), aspirovat, aby tito jedinci  se přizpůsobili novým věcem a 

technologiím na měnícím se trhu. 

 Rovné příležitosti – jsou zaměřeny na stejné šance pro muže i pro ženy. V každé politice EU 

najdeme směrnice, které zohledňují rovnoprávnost pohlaví. Zásadním cílem tohoto pilíře je 

zabezpečit, aby se ženy dostávaly ke  stejným oborům a povoláním jako muži a odstranit problémy, 

které brání ženám a mužům vrátit se do zaměstnání po jeho ukončení. 
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2.5.4 Instituce politiky zaměstnanosti 

 Instituce zabezpečující politiku zaměstnanosti jsou úřady práce a Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. 

2.5.4.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy, zabývající se 

sociální politikou, sociálním pojištěním, zaměstnaností, pracovněprávní legislativou, bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. 

 Jedním z nejdůležitějších úkolů ministerstva je kontrolovat výkon státní správy a 

zabezpečovat státní politiku zaměstnanosti. 

 Podle Dvořákové Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává analýzy České republiky 

a následně je porovnává se zahraničím, utváří programy státní politiky zaměstnanosti, zajišťuje 

správu, vyplácí prostředky na politiku zaměstnanosti, snaží se rozvíjet mezinárodní vztahy zejména 

v oblasti zaměstnanosti a zabezpečuje vedení evidence osob bez zaměstnání, osob se zdravotním 

postižením, cizinců a volných pracovních míst. 

 MPSV podléhají všechny úřady práce v České republice. 

2.5.4.2 Úřady práce 

 Úřady práce jsou orgány státní správy, které mají právní subjektivitu. Pravomocí ministra 

práce a sociálních věcí je odvolávat a jmenovat ředitele úřadů práce. Úřady práce mají za úkol 

monitorovat a hodnotit situaci na trhu práce, ve svém územním obvodu vypracovávají koncept 

vývoje zaměstnanosti, přijímají opatření, která se snaží ovlivnit nabídku i poptávku na trhu práce. K 

nejdůležitější činnosti úřadu práce je poskytovat služby občanům, uchazečům o zaměstnání i 

zaměstnavatelům. 

 V roce 2005 bylo v České republice celkem 77 okresních úřadů práce. Tento počet se během 

několika let nezměnil, ale kvůli lepší dostupnosti služeb pro občany je v České republice 56 

poboček a 116 detašovaných pracovišť. V případě, kdy zaměstnavatel propouští velký počet 

zaměstnanců, je obvykle v prostorách zaměstnavatele zřízeno přechodné detašované pracoviště 

úřadu práce. 

 Funkce úřadů práce: 

 monitorují a hodnotí situaci na trhu práce, vypracovávají koncept vývoje zaměstnanosti ve 

svém územním obvodu, pomocí opatření se snaží ovlivnit nabídku a poptávku na trhu práce; 

 oznamují občanům volná pracovní místa na trhu práce a zaměstnavatelé informují o 

uchazečích o práci, nabízí nezaměstnaným možnost rekvalifikace či odbornou přípravu; 

 pomáhají najít vhodné zaměstnání osobám bez práce nebo zájemcům o zaměstnání; 

 dávají občanům rady ohledně hledání vhodného zaměstnání; 



 spravují evidenci osob bez práce či zájemců o práci, evidenci volných pracovních míst a 

evidenci pracovních povolení, která byla vydána osobám cizí státní příslušnosti nebo osobám bez 

státní příslušnosti; 

 rozhodují o osobách, které budou z evidence vyřazeny, určují nároky a výši finanční 

podpory lidem bez zaměstnání, zabezpečují výplaty finanční podpory a rozhodují o přiznání, 

odejmutí, zastavení nebo vrácení finančního zabezpečení; 

 podporují zakládání nových pracovních míst a míst kde absolventi škol můžou získat praxi, 

podporují podnikatele a zaměstnavatele, kteří  pro osoby se zdravotním postižením zřizují chráněné 

dílny a speciální pracoviště; 

 jsou pověření k vydávání a odnímaní povolení osobám cizí státní příslušnosti nebo osobám 

bez státní příslušnosti, vydávají povolení zaměstnavatelům, kteří chtějí obsadit na volná pracovní 

místa osoby ze zahraničí; 

 spolupracují s institucemi, které mají vliv na zaměstnanost a trh práce (např.: s orgány 

sociálního zabezpečení, státní zdravotní správy a s jinými orgány státní správy); 

 kontrolují, zda nedochází k porušování závazných právních předpisů o zaměstnanosti 

(zákoníku práce, mzdových předpisů), a v situaci kdy dojde k porušení těchto předpisů, mohou 

uložit pokutu osobě či zaměstnavateli, která předpisy porušila; 

 řeší stížnosti občanů; 

 nakládají s finančními prostředky, které jsou určené na provoz úřadů práce a na státní 

politiku zaměstnanosti. 
13

 

Služby úřadů práce 

 Veškeré služby, které poskytují úřady práce občanům, podnikatelům či zaměstnavatelům 

jsou  zcela zdarma. Na některých úřadech práce mohou občané využít počítače nebo jiných 

předmětů, v případě nesnází s počítačem nebo předmětem, je pracovník úřadů práce ochoten poradit.   

Pomoc úřadů práce občanům při volbě povolání 

 Úkolem úřadů práce je nejen pomáhat hledat nezaměstnaným osobám zaměstnání, ale i 

pomoc žákům základních,  specializovaných škol, studentům středních nebo absolventům vysokých 

škol poskytnout informace týkající se trhu práce. Pro žáky základních škol se konají různé 

přednášky na téma moje první brigáda/ zaměstnání a pro žáky starší (většinou absolventy středních 

škol) probíhají besedy, které mladým lidem poskytují informace o možnostech dalšího vzdělávání 

nebo kde se dozví jak se připravit na pracovní pohovor. 

 Při výběru povolání může osoba využít počítačové programy úřadů práce, pomocí nichž si 

může otestovat svůj profesní zájem. Návštěvník si může taky pročíst  popisy prací, kde se dozví o 
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pracovních činnostech, používaných pracovních náčiních, zdravotních nárocích na zaměstnance i 

jaké  jsou škodlivé vlivy pracovního prostředí. 

Pomoc úřadů práce žákům při výběru školy 

 Zájemci o studium mohou v počítačových programech úřadů práce hledat informace o 

veškerých středních, vyšších odborných  i vysokých školách v celé České republice i jenom v rámci 

svého kraje. Najdou zde informace o přijímacím řízení, počtu  přijatých uchazečů v minulých letech 

a jak jsou absolventi této školy uplatnitelní na trhu práce. Naleznou informace i o studiu v zahraničí 

a zahraničních školách či krátkodobých pracovních pobytech. 

Informace o volných pracovních místech 

 Občané České republiky, cizinci i osoby, které mají u nás  povolený pobyt, mohou se na 

kterémkoliv úřadu práce informovat o volných pracovních možnostech. Evidované  jsou pouze 

osoby, které předložili žádost o zprostředkování zaměstnání danému pracovnímu úřadu podle místa 

trvalého bydliště osoby ucházející se o zaměstnání. 

 Osoby, které zaměstnání mají, tudíž nejsou vedeni v evidenci osob, mají možnost využívat 

služeb úřadů práce jako zájemci o zaměstnání. Úřady práce zveřejňují volná pracovní místa na 

informačních panelech nebo pomocí samoobslužných počítačů. Některá volná pracovní místa 

mohou úřady práce dát do novin nebo na internet v  případě, že s tím souhlasí zaměstnavatel. 

 Zprostředkovatelská činnost 

 K nejpodstatnější činnosti úřadu práce je zprostředkovávat lidem zaměstnání. Úřad práce 

srovnává předpoklady a dovednosti uchazeče o práci s požadavky zaměstnavatele, který hledá 

zaměstnance. Uchazeči, kteří splňují požadavky zaměstnavatele, vyšle úřad práce na pohovor k 

zaměstnavateli, v některých případech může pohovor s uchazečem  probíhat i v  prostorách úřadu 

práce. 

 Úřady práce poskytují občanům i zaměstnavatelům poradenskou činnost v oblasti 

pracovněprávních problémů či výkladů právních předpisů. 
14 

2.5.5 Nástroje politiky zaměstnanosti 

 Existují tyto typy nástrojů: 

 Veřejné výdaje – slouží k růstu zaměstnanosti, jsou to výdaje ze státního rozpočtu. Skládají 

se ze dvou složek: první složka představuje podpory v nezaměstnanosti a transfery. Druhá složka je 

podstatně rozsáhlejší, neboť potřebuje větší část výdajů. Jde o výdaje na služby zaměstnanosti, 

administrativu politiky zaměstnanosti, rekvalifikaci, tvorbu nových pracovních míst a odstraňování 

bariér vstupu na trh práce. 

  Daňová politika – pomocí daňových úlev mít vliv na nové pracovní příležitosti a stimulaci k 
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práci. 

 Regulační opatření – nástroj slouží k ochraně vnitřního trhu. 

 Legislativní opatření – určují práva a povinnosti osob, zaměstnavatelů a státních orgánů na 

trhu práce. Mezi legislativní nástroje politiky zaměstnanosti patří směrnice, zákony, nařízení a 

vyhlášky, které jsou vydávané nadnárodními institucemi, centrální vládou a regionálními i místními 

úřady. 

 „Finanční nástroje – těchto aktivit jsou financovány z veřejných prostředků ve formě 

účelově vytvářených fondů, fondů vytvářených na bázi pojištění v nezaměstnanosti anebo mohou mít 

formu dotace placenou z daní nebo pojistného.“
15

 

 Institucionální nástroje – lze jej charakterizovat podle hlediska, kdo politiku provádí – tedy 

subjektu, a jak široký vliv politika má – tedy objektu. Podle tohoto hlediska je politika uskutečněna 

na nadnárodní, národní, regionální a lokální úrovni. 
16

 

2.5.6 Financování aktivní politiky zaměstnanosti 

 Aktivní politika zaměstnanosti je financována  ze státního rozpočtu. Pohyb těchto financí je 

upraven zvláštním právním předpisem. Z peněz ze státního rozpočtu stát přispívá na různé 

programy, prostředky a projekty jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v celé České republice. 

 Je dokázáno, že aktivní politika zaměstnanosti má kladné dopady. „Výdaje vynaložené na 

aktivní politiku zaměstnanosti snižují výdaje na pasivní politiku (především u mladých lidí) a na 

sociální dávky. V momentě, kdy uchazeč o zaměstnání nastoupí do nové práce, vrací se část 

prostředků vynaložených na aktivní politiku zaměstnanosti zpět do státního rozpočtu formou 

odvedených daní z mezd umístěných uchazečů. Zaměstnaný uchazeč také přináší úspory výdajů 

státu na zdravotním pojištění a není nadále závislý na sociálních dávkách. Nová práce znamená i 

koupěschopnost těchto lidí, což má další kladný vliv na ekonomiku státu.“ 
17

 

2.6 Právní úprava nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti dle zákona o 

zaměstnanosti 

 Aktivní politika zaměstnanosti se snaží maximalizovat počet zaměstnaných osob na trhu 

práce. Nástroje aktivní politiky upravuje zákon o zaměstnanosti, který byl od začátku 90. let 

minulého století několikrát změněn, taky aktivní politika zaměstnanosti prošla od 20. století 
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četnými úpravami. Aktivní politika zaměstnanosti je prováděna na území celého státu. Uvedený 

zákon rozlišuje jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti: 

 Rekvalifikace 

 Investiční pobídky 

 Veřejné prospěšné práce 

 Společensky účelná pracovní místa 

 Překlenovací příspěvek 

 Příspěvek na zapracování 

 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

 K aktivní politice zaměstnanosti patří také řada opatření. K těmto opatření patří poradenství, 

které provádějí pobočky úřadů práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních 

předpokladů osob ucházející se o zaměstnání. Smyslem je najít vhodné zaměstnání těmto osobám. 

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a 

speciální programy, které se snaží řešit nezaměstnanost a  jsou podporované vládou a Ministerstvem 

práce a sociálních věcí. 

 Aktivní politika zaměstnanosti je hrazena ze státního rozpočtu, hospodaření těmito 

finančními prostředky upravuje zvláštní právní předpis. 

2.6.1 Rekvalifikace 

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

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

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

nezískala.“
18

 Rekvalifikace upravuje zákon o zaměstnanosti a vyhláška Ministerstva práce a 

sociálních věcí č. 519/2004 Sb. Díky rekvalifikaci, jedinci mohou získat lepší uplatnění na trhu 

práce. Rekvalifikaci mohou provádět podle zákona nebo zvláštního právního předpisu jen některé 

zařízení a instituce, jako: akreditované zařízení a vzdělávací nebo zdravotnické zařízení, které 

získaly akreditaci svých  vzdělávacích programů. Akreditaci vzdělávacích programů uděluje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na dobu 3 let. 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může instituci vzít akreditaci, v případě, že 

zařízení či instituce nedodržuje akreditovaný vzdělávací program, nezabezpečuje danou úroveň 

vzdělávání a pokud instituce chce sama akreditaci odejmout. 

 Rekvalifikační zařízení, kterému byla uložena akreditace Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy může udělit osvědčení o rekvalifikaci, které bude platit na území celé České republiky. 

 Jestliže se úřad práce a rekvalifikační zařízení, které rekvalifikuje osoby dohodnou, může 
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úřad práce platit výdaje související s rekvalifikací rekvalifikačnímu zařízení. Dohoda musí být 

písemná a musí obsahovat zákonem stanovené údaje. 

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 

 Rekvalifikace je realizována na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o 

zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat 

údaje, které lze najít v zákoně. Rekvalifikaci zabezpečuje náležitý úřad práce podle místa bydliště 

uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. 

 Za osobu, která se rekvalifikuje, hradí úřad práce výdaje, které souvisí s rekvalifikací. Úřad 

práce může účastníkovi rekvalifikace poskytnout příspěvek na  náklady, které souvisí s rekvalifikací. 

Tyto náklady musí účastník rekvalifikace prokázat. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % 

průměrného měsíčního čistého výdělku nebo posledního vyměřovacího základu  u uchazeče, který 

podnikal. V situaci, kdy osoba nemůže doložit výši průměrného výdělku, ale nenese vinu, počítá se 

výše podpory jako 0,14 násobek průměrné mzdy v České republice za  první až třetí čtvrtletí 

kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil 

na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci je 0,65 násobek průměrné mzdy pro rok 

2015 tato částka činí 16 005 Kč. 

 Osoba, která je v evidenci úřadu práce si může zajistit rekvalifikaci sama. Tato osoba si 

může vybrat druh práce, na kterou se chce rekvalifikovat  i rekvalifikační zařízení, kde  bude 

rekvalifikace probíhat. Poviností uchazeče o zaměstnání je uvést krajské pobočce Úřadu práce druh 

rekvalifikace a cenu rekvalifikace. 

  Jestliže je zvolená rekvalifikace pro uchazeče o práci vhodná a uchazečův zdravotní stav 

nijak nebrání ve zvolené rekvalifikaci a v případě, že rekvalifikace pomůže uchazeči najít 

zaměstnání na trhu práce, může Úřad práce po  úspěšném dokončení rekvalifikace uchazečem cenu 

rekvalifikace zaplatit rekvalifikačnímu zařízení.  V situaci, kdy se Úřad práce rozhodne, že cenu 

rekvalifikace uchazeči o zaměstnání bude hradit, musí Úřad práce vystavit evidovanému uchazeči o 

zaměstnání potvrzení, že v případě úspěšného absolvování rekvalifikačního kurzu, Úřad práce tento 

kurz rekvalifikačnímu zařízení uhradí do 30 dnů od předložení potvrzení o úspěšném absolvování 

rekvalifikace. 

 Jestliže uchazeč o zaměstnání nesplní povinnosti, které stanovilo rekvalifikační zařízení, 

musí tyto okolnosti rekvalifikační instituce neprodleně oznámit pobočce Úřadu práce.   

 Zájemce o zaměstnání po získání nové rekvalifikace nesmí odmítnout nastoupit do 

zaměstnání, které odpovídá nové kvalifikaci. V případě, že nabízené zaměstnání uchazeč odmítne 

bez závažných důvodů, musí  osoba  cenu rekvalifikace Úřadu práce zaplatit. 

 Zákon stanovuje maximální finanční částku, kterou může Úřad práce poskytnout na 

zvolenou rekvalifikaci jednoho zájemce či uchazeče o zaměstnání. Tato částka nesmí přesáhnout 50 



000 Kč v období  3 let ode dne nástupu na zvolenou rekvalifikaci. 

Rekvalifikace zaměstnanců 

 Rekvalifikace se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Úřad práce může plně nebo částečně hradit náklady spojené s rekvalifikací 

zaměstnanců, ale pouze v případě, když je rekvalifikace prováděna na základě dohody  mezi 

úřadem práce a zaměstnavatelem či rekvalifikačním zařízením, pokud  zabezpečuje rekvalifikaci 

toto zařízení. 

 „Rekvalifikace zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace se 

uskutečňuje v pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance a tudíž za tuto dobu 

přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.“
19

 Jestliže se rekvalifikace nedá 

zajistit jinak, může být uskutečněna i mimo pracovní dobu. 

 Od 1. 1. 2012 může být zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

v podobě neposkytnutí příspěvku na rekvalifikaci na dobu 3 let. Povinností zaměstnavatele je taky 

příspěvek vrátit jestliže, mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty.   

 Ministerstvo práce a sociálních věcí po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy pomocí právního předpisu stanoví jaké formy a typy nákladů může Úřad práce hradit.   

2.6.2 Investiční pobídky 

 Až roku 1998 byla v České republice zavedena tato hmotná podpora (investiční pobídky). 

Investiční pobídky se řídí zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Investiční 

pobídky mohou být v podobě slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu nebo 

převodu území i infrastruktury za zvýhodněnou cenu. Investiční pobídky finančně podporují 

zaměstnavatele, kterému instituce přislíbila hmotnou podporu na: 

 vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu, 

 rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu, 

 nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za účelem strategické investiční akce. 

Zákon o investičních pobídkách charakterizuje investiční akci jako: 

 zahájení  či rozšíření výroby v zpracovatelském průmyslu, 

 postavení nebo rozšíření technologického centra, či 

 zavedení nebo rozšíření úkonů centra strategických služeb. 

 Školení nových zaměstnanců je teoretické a praktické vzdělávání těchto osob,  s cílem aby 

tyto osoby získali dostatečné znalosti, které určil zaměstnavatel a mohli tak být tyto osoby pracovně 
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zařazeny. Školení zaměstnanců může zabezpečit i zaměstnavatel. 

 Písemná dohoda o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a finanční  podpoře 

na rekvalifikaci či školení nových zaměstnanců mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce musí 

obsahovat údaje, které stanovuje zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

 Finanční podpora na vytváření nových pracovních míst je vyplácena zaměstnavateli, který 

zaměstná více osob v oblasti, kde míra nezaměstnanosti ve 2 předcházejících ukončených pololetí je 

minimálně o 50 % vyšší než průměrná nezaměstnanost v České republice. 

 Hmotná podpora je poskytována zaměstnavatelům, kteří rekvalifikují nebo školí své 

zaměstnance. Hmotná podpora kryje jenom částečné náklady zaměstnavatele a je vyplácena pouze 

zaměstnavateli, který zaměstnává osoby na území, jehož míra nezaměstnanosti ve 2 předcházejících 

ukončených pololetí je minimálně o 50 % vyšší než průměrná nezaměstnanost v České republice. 

 Investiční pobídky na vytváření nových pracovních míst nebo na rekvalifikaci či školení 

nových zaměstnanců je poskytováno Úřadem práce. V případě, že zaměstnavateli byla uložena 

pokuta za nelegální práci, tomuto zaměstnavateli Úřad práce nemůže po dobu 3 let poskytnout 

hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst ani finanční podporu na rekvalifikaci či 

školení nových zaměstnanců. 

 Hmotná podpora je poskytována na účel, který je uvedený v písemné dohodě mezi Úřadem 

práce a zaměstnavatelem, proto nemůže být podpora využita na jiný  účel, než stanovuje dohoda. 

 Finanční podpora na jedno nově vytvořené místo závisí na mnoha okolnostech například na 

situaci na trhu práce, na míře nezaměstnanosti a jiných ukazatelích. Výši hmotné podpory určí vláda, 

pomocí  nařízení. 

2.6.3 Veřejné prospěšné práce 

 Veřejně prospěšné práce jsou upraveny v zákoně o zaměstnanosti. „Veřejně prospěšnými 

pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných 

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

prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří 

zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu 

umístění uchazečů o zaměstnání.“
20

 

 Úřad práce se snaží vytvořit pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací pro 

osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané. Veřejně prospěšné práce jsou činnosti, které patří do 

služeb poskytovaných obyvatelstvu, jedná se o úklid veřejně prospěšných prostranství a veřejných 

budov. 

 Úřad práce uzavírá se zaměstnavatelem písemnou dohodu, na jejím základě vznikají nové 
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pracovní příležitosti. Díky písemné dohodě může úřad práce poskytnout zaměstnavateli finanční 

příspěvek. Velikost peněžitého příspěvku  může být až do výše skutečně vyplacených mzdových 

nákladů na pracovníka, vykonávající veřejné prospěšné práce a to včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění. 

2.6.4 Společensky účelná pracovní místa 

 „Společensky účelná pracovní místa jsou státem dotovaná pracovní místa, forma podpory 

může mít čtyři varianty: 

 návratný příspěvek, 

 příspěvek na úhradu úroků z úvěrů, 

 jiný účelově určený příspěvek, 

 částečná nebo plná úhrada vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance, včetně 

pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.“
21

 

 Společensky účelná pracovní místa jsou zřizována na základě dohody mezi úřadem práce a 

zaměstnavatelem. Na tyto pracovní místa jsou dosazovány nezaměstnané osoby, které nemohou na 

pracovním trhu najít uplatnění. Jedná se o občany bez zaměstnání, kterým úřad práce musí věnovat 

velkou pozornost, neboť tito uchazeči velmi těžko nacházejí práci na trhu. 

 Společensky účelné pracovní místo se rozumí pracovní pozice, kterou si zřídil sám uchazeč 

o zaměstnání po předchozí dohodě s úřadem práce za účelem samostatné výdělečné činnosti. 

 Úřad práce může na zřizování společensky účelného pracovního místa poskytnout příspěvek. 

Podmínkou pro získání příspěvku je udržet nové pracovní místo po období 365 kalendářních dnů. V 

situaci kdy má být zřízeno  5 a více společensky účelných pracovních míst musí si úřad práce 

nechat vypracovat odborný posudek, ve kterém specialisté porovnají, zda jsou pracovní místa, která 

mají být dotována efektivní a životaschopná. 

 Výše příspěvku se odvíjí od počtu zřízených pracovních míst a od míry nezaměstnanosti v 

dané oblasti, příspěvek může být vyplacen nejdéle po dobu 6 měsíců. Ale v případě, že 

zaměstnavatel příjme na vyhrazené místo fyzickou osobu se zdravotním postižením, fyzickou osobu  

do 25 let, absolventa vysoké školy po dobu 2 let od ukončení studia nebo fyzickou osobu starší 50 

let může být příspěvek vyplacen po dobu 12 měsíců. Jestliže je v regionu míra nezaměstnanosti 

nižší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, může maximální výše příspěvku na 

zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa činit čtyřnásobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství a v situaci, kdy zaměstnavatel je schopen zřídit více jak 10 pracovních míst 

v rámci jedné dohody, může získat maximální dotaci ve výši šestinásobku průměrné mzdy v 

národním hospodářství na jedno pracovní místo. Výše příspěvku se liší v případě, že je v oblasti 
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míra nezaměstnanosti stejná nebo vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v celé České republice, 

maximální výše příspěvku v takovém regionu  může činit až šestinásobek průměrné mzdy a při 

vytvoření více jak 10 pracovních míst, může velikost příspěvku činit až osminásobek průměrné 

mzdy. Výše průměrné mzdy u příspěvků na společensky účelná pracovní místa se vypočítá z 

předchozího kalendářního roku (1. - 3. čtvrtletí). 
22

Velikost průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí   

minulého kalendářního roku oznámí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vychází z údajů 

Českého statistického úřadu. 

 Peněžitý příspěvek  může být až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na 

zaměstnance, a to včetně pojistného na sociální zabezpečení a všeobecného veřejného zdravotního 

pojištění. 

 Úřad práce nemůže po osobě samostatně výdělečně činné požadovat vrácení příspěvku, 

jestliže osoba, která vykonávala samostatně výdělečnou činnost, přestane pracovat z důvodů nemoci 

či v situaci jejího úmrtí. 

2.6.5 Překlenovací příspěvek 

 Další z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je překlenovací příspěvek, který patří k 

nejnovějším nástrojům této politiky a je platný od 1. 1. 2011. 

 „Překlenovací příspěvek může Úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně 

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

zřízení společensky účelného pracovního místa.“
23

 Tento příspěvek se obvykle poskytuje za účelem 

úhrady provozních nákladů, které samostatně výdělečné osobě vznikly a byly zaplaceny v období, 

kdy byl překlenovací příspěvek poskytnut. 

 Provozními náklady, na které může být tento příspěvek použit: 

 nájemné, kromě nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených, 

 náklady vzniklé při přepravě materiálu, 

 náklady na dopravu hotových výrobků, 

 náklady na opravu a údržbu objektu, které vznikly samostatné výdělečné osobě. 

 Jestliže mezi výše zmiňovanými náklady je i daň z přidané hodnoty a osoba, která je 

samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, je v tomto případě daň z přidané hodnoty brána 

jako provozní náklad. 

 Překlenovací příspěvek může být vyplacen nejdéle po dobu 5 měsíců. Maximální výše 

měsíčního příspěvku může činit 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až 
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třetí čtvrtletí minulého kalendářního roku. Tento příspěvek je poskytnut na základě dohody a 

poskytuje se jednorázově za celé období. Příspěvek je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření 

písemné dohody. Průměrnou mzdu za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo ve Sbírce zákonů. 

2.6.6 Příspěvek na zapracování 

 Příspěvek na zapracování poskytuje úřad práce zaměstnavateli pouze v situaci, kdy 

zaměstnavatel chce zaměstnat osobu, které musí věnovat větší pozornost než ostatním 

zaměstnancům. Dotace se poskytuje na základě uzavřené dohody mezi úřadem práce a 

zaměstnavatelem. 

 O příspěvek na zapracování může zaměstnavatel požádat, díky dohody v případě, že přijímá 

do pracovního poměru: 

 fyzickou osobu, která má zdravotní postižení, 

 fyzickou osobu, která ještě nemá 20 let (absolvent školy), 

 těhotnou či kojící ženu, 

 matku, která  je 9 měsíců od porodu, 

 fyzickou osobu, která se stará o dítě do 15 let věku, 

 fyzickou osobu, které již bylo 50 let, 

 fyzickou osobu, která je dlouhodobě nezaměstnaná (je vedena v evidenci déle než 5 měsíců), 

 fyzickou osobu, která se neobejde bez speciální pomoci. 
24

 

 Úřad práce může příspěvek na zapracování poskytovat nanejvýš po dobu 3 měsíců, přičemž 

maximální měsíční výše příspěvku může být až polovina minimální mzdy (tj. 4 600 Kč). 

2.6.7 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

 Firmy v ekonomice musí držet krok s ostatní konkurencí, proto se musí dokázat přizpůsobit 

potřebám zákazníků. S tímto vývojem firem jsou spojeny změny v jejich podnikatelském programu. 

Zákon o zaměstnanosti proto zahrnuje další nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, kterým je 

příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

 „Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce poskytnout 

zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový 

podnikatelský program a z toho důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby.“
25

 Ustanovení, které je odcitováno výše vychází ze zákonu č. 

262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Příspěvek se poskytuje na částečnou úhradu náhrady mzdy, na kterou mají podle 
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pracovněprávního předpisu zaměstnané osoby nárok. Příspěvek může úřad práce poskytovat 

zaměstnavateli nanejvýš po dobu 6 měsíců,  přičemž maximální měsíční výše příspěvku na jednoho 

zaměstnance může být polovina minimální mzdy. 

 Zaměstnavatel nemůže požadovat příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program v 

případě: 

 že má firma finanční či jiné potíže a v důsledku těchto potíží omezí provozní činnost, 

 že dojde k nasycení trhu, a tudíž zaměstnavatel zastaví výrobu daného produktu, 

  že výrobek přestane být atraktivní a zákazníci nebudou mít zájem, nadále tento výrobek 

kupovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Analýza nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na kontaktním 

pracovišti Úřadu práce České republiky v Opavě 

 V následující kapitole se budu zabývat aktivní politikou zaměstnanosti v okrese Opava a 

ukazateli, se kterými tato problematika souvisí. Tato kapitola bude doplněna tabulkami a grafy, 

které budu komentovat, a díky nim bude daná situace v okrese Opava patrnější. Veškeré údaje 

budou pocházet z roku 2014 a byly mi poskytnuty kontaktním pracovištěm Úřadu práce České 

republiky v Opavě. 

3.1 Celková charakteristika okresu 

 Okres Opava s rozlohou 1 113 km2 patří k třem největším okresům Moravskoslezského 

kraje, na jeho území se rozprostírá celkem 77 obcí. Některé zdroje člení okres Opava do 4 menších 

regionu (Hlučínsko, Kravařsko, Opavsko a Vítkovsko). Okres se nachází na severu 

Moravskoslezského kraje a patří k zemědělsko-průmyslovým oblastem České republiky. 

Charakteristika 4 mikroregionu: 

 Hlučínsko – tento region je velmi hustě osídlen a je zde mnoho velkých obcí. 

 Kravařsko – nejmenší oblast ze všech mikroregionu leží na východě okresu Opava. Tato 

oblast je zaměřená především na zpracovatelský průmysl a zemědělství. 

 Opavsko – toto území se rozprostírá kolem největšího města okresu Opavy a celkově zabírá 

polovinu okresu. V této oblasti žije mnoho ekonomicky aktivních osob. 

 Vítkovsko –  oblast je známá vysokou mírou nezaměstnanosti, s čímž souvisí nedostatek 

volných pracovních míst pro občany. Vítkovsko zaobírá čtvrtinu okresu Opava. Na tomto území je 

nízká hustota osídlení obyvatel. Z hlediska nezaměstnanosti je Vítkovsko nejproblémovějším 

mikroregionem okresu Opava. 

 Níže uvedená tabulka nám zachycuje jednotlivé mikroregiony a jejich počty obyvatel, 

rozlohu v km2, hustotu obyvatel na km2, počet občanů v produktivním věku (15- 64 let) a počet 

obcí v regionech. 

 

 

 

 

 



Tabulka 3.1: Rozloha a počet obyvatel jednotlivých mikroregionů k 31.12. 2013 

Obvod Počet 

obcí 

Rozloha  

v km2 

Rozloha 

v km2 

v % 

Počet 

obyvatel 

k 

31.12.20

13 

Počet 

obyvatel 

k 

31.12.20

13 v % 

Hustota 

obyvatel 

na1 km2 

Počet 

obyvatel 

15-64 let 

Počet 

obyvatel 

15-64 let 

v % 

Opava 41 567,07 51 101750 57,5 179,4 69483 57,3 

Kravaře 9 100,61 9 21280 12 211,5 14894 12,3 

Hlučín 15 165,32 14,9 40284 22,8 243,7 27609 22,8 

Vítkov 12 279,93 25,1 13696 7,7 48,9 9261 7,6 

Celkem 77 1112,93 100 177010 100 159 121277 100 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014 
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3.1.1 Obyvatelstvo okresu Opava 

 Ke dni 31. 12. 2013 bylo v okrese Opava evidováno 177 010 obyvatel s trvalým bydlištěm 

na tomto území,  ve srovnání s předchozími roky počet obyvatel v okrese neustále klesá, neboť v 

loňském roce byl počet osob o 69 větší a v roce 2010 byl počet občanů žijících v tomto regionu 

dokonce o 226 zvýšil. 

 Pozitivní je, že poprvé od roku 2008 se na tomto území zvýšil počet živě narozených dětí. V 

roce 2012 se zde narodilo 1 685 dětí, v minulém roce již toto číslo vzrostlo a živě se narodilo 1 750 

dětí. Na druhou stranu od  roku 2009 počet zemřelých osob převyšuje množství narozených dětí, 

tudíž můžeme konstatovat, že populace v opavském okrese stárne, to můžeme vidět i ve statistikách, 

neboť v roce 2013 poprvé v historii průměrný věk obyvatel okresu Opava překročil hranici 41 let. 

 Věkové zastoupení obyvatel v okrese: 

 děti do 14 let – 15,1 %; 

 osoby v produktivním věku (15 – 64 let) – 68,5 %; 

 senioři (osoby starší 64 let) – 16,4 %. 

 Nejvíce je zastoupena skupina osob v produktivním věku, avšak podíl osob v této kategorii 

pozvolně klesá, neboť v předešlém roce v této skupině bylo o 0,6 % víc lidí.  V kategorii osob v 

předproduktivním věku (děti do 14 let) byl zaznamenán mírný nárůst oproti loňskému roku o 0,1 %. 

Nejrychleji se rozrůstá skupina obyvatel v postproduktivním věku (senioři), tato skupina se 

rozrostla o 0,5 % proti předchozímu roku. 

3.1.2 Silné stránky okresu Opava 

 Mezi silné stránky tohoto regionu patří: 
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 mnoho uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří nemají přehnané požadavky na mzdu či plat, 

 přibývání obyvatel s vyšším stupněm vzdělání, 

 široký výběr základních a středních škol, v  okresním městě v Opavě se nachází Slezská 

univerzita; 

 okres Opava je situován  nedaleko polských hranic, což umožňuje lidem pracovat v rámci 

EU (například v Polsku); 

 díky historii okresu Opava mají místní obyvatelé silné vazby na SRN, díky kterým je 

možnost práce v Německu obzvlášť rozšířená a spousta kvalifikovaných pracovníků ji využívá; 

 velká škála různých zaměstnavatelů, kteří si nekonkurují; 

 mají zde své působiště firmy, které jsou vlastněné zahraničními investory, tyto firmy se 

odlišují od ostatních dobrým sociální programem, péčí o své zaměstnance, vyššími platy (např. 

Teva Czech Industries s.r.o.); 

 snaha zaměstnavatelů minimalizovat náklady, proto zaměstnavatelé utváří výhodná 

obchodní spojení; 

 okres Opava je region bohatý na štěrk a písek. 

3.1.3 Slabé stránky okresu Opava 

 Okres Opava má i řadu negativ, kterými se v této podkapitole budu zabývat, mezi slabé 

stránky okresu patří: 

 špatný stav silnic na tomto území; 

 chybí zde  kvalitní napojení na největší město Moravskoslezského kraje Ostravu; 

  ve srovnání s jinými okresy ČR, je zde nízká mzdová úroveň; 

 nekvalitní ovzduší; 

 populace v opavském okrese stárne. 

3.1.4 Zaměstnavatelé v okresu Opava 

 Podle Havlíčka můžeme firmy rozdělit podle velikosti na čtyři kategorie: 

 mikrofirmy – do 10 zaměstnanců 

 malé firmy – do 49 zaměstnanců 

 střední firmy – od 50 – 250 zaměstnanců 



 velké firmy – nad 250 zaměstnanců
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 Na konci roku 2014 kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě rozeslalo celkem 350 

dotazníků zaměstnavatelům v okrese Opava. Z celkového počtu rozeslaných dotazníků kontaktního 

pracoviště Úřadu práce v Opavě se s odpověďmi vrátilo celkem 345, čímž návratnost činila 98,6 %. 

 Z úplného počtu vrácených dotazníků 326 firem zaměstnávalo v roce 2014 více než 25 osob. 

Toto zjištění bylo velmi pozitivní, neboť proti roku 2013 počet zaměstnavatelů  celkem vzrostlo o 

10 a to ve všech kategoriích podle počtu zaměstnanců. 

 Bohužel u osob samostatně výdělečně činných se situace nezlepšila. V roce 2014 oproti roku 

2013 klesl počet  o 48 osob samostatně výdělečně činných v okrese Opava. V roce 2014 bylo v 

okrese Opava celkem 14 256 osob samostatně výdělečně činných. 

 Dohromady  v 326 firmách bylo zaměstnáno celkově 33 649 osob, což ve srovnání s 

předchozím rokem 2013 je o 650 pracovníků víc. Tento nárůst zaměstnanosti je zapříčiněn zejména  

důrazem na aktivní politiku zaměstnanosti, podporou zaměstnavatelů a rekvalifikacemi. Mnoho 

zaměstnavatelů počet svých zaměstnanců zvýšil nebo udržel na stejném počtu, pouze nízký počet 

zaměstnavatelů část svých zaměstnanců propustil, nešlo však o velké snižování stavů. Zejména byli 

propuštěni sezónní zaměstnanci nebo zaměstnanci, kteří byli již pro firmu nadbyteční. 

 V  minulém roce se nekonalo v okrese Opava žádné velké hromadné propouštění 

zaměstnanců. Z celkového počtu zaměstnanců bylo hromadně propuštěno pouze 7 z nich.    

 Bohužel se v uplynulém roce žádný velký investor v okrese Opava nevyskytl, ale naopak je 

potěšující, že ani jeden z významných zaměstnavatelů, nepřerušil svoji činnost, a tudíž si udržel 

počet zaměstnanců. 

 Hodně zaměstnavatelů v tomto okrese se v poslední době snaží o rozšíření svých firem, 

tudíž dochází k nárůstu volných pracovních míst. Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě se 

domnívá, že počet pracovních míst i počet zaměstnavatelů v příštím období poroste. 

Tabulka 3.2: Vývoj zaměstnanosti u firem, které zaměstnávají 25 a více zaměstnanců 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 

zaměstnanců 36938 36930 36617 36660 34156 34045 33865 33614 32999 33649 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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 Výše uvedená tabulka zachycuje vývoj počtu zaměstnanců v podnicích, kde zaměstnavatel 

zaměstnává více než 25 zaměstnanců.  Počet zaměstnanců je vždy zachycen v posledním měsíci 
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daného roku. V předložené tabulce vidíme, že v roce 2009 klesl počet zaměstnanců oproti roku 

2008 o celkem 2 504 osob, důvodem tohoto poklesu byla světová finanční krize. Taktéž můžeme 

sledovat, že poprvé od  roku 2009 se v minulém kalendářním roce zastavil tento pokles a ukazatel 

zaregistroval meziroční nárůst o 650 zaměstnanců. 

3.1.4.1 Nejvýznamnější zaměstnavatelé okresu Opava 

 Zaměstnavatelé, kteří v této oblasti zaměstnávají nejvíc osob, jsou situování kolem 

největšího města Opavy. K nejpodstatnějším zaměstnavatelům patří Teva Czech Industries s.r.o., 

Brano a.s. a Slezská nemocnice Opava, všichni tito jmenovaní zaměstnavatelé zaměstnávají přes 1 

000 osob. K ostatním velkým zaměstnavatelům tohoto území řadíme  Ostroj a.s., Psychiatrická 

nemocnice v Opavě, Model obaly a.s. či Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. (mnozí tuto firmu 

znají pod bývalým názvem Opavia – LU a.s.). V prosinci roku 2014 míra nezaměstnanosti v 

opavském regionu byla 7,8 %. 

 Největší míra nezaměstnanosti v okrese Opava se nachází ve vítkovském regionu, kde míra 

nezaměstnanosti dosahovala na konci roku 2014 až 13 %. Největším problémem vítkovského 

regionu je nedostatek zaměstnavatelů na tomto území a tudíž chybějící volné pracovní místa. Ale i v 

této oblasti se vyskytují významní zaměstnavatelé například Česká pošta, Linaset a.s. nacházející se 

v Budišově nad Budišovkou, Léčebna dlouhodobě nemocných Klokočov a Melecky a.s. 

 Hlučínský region sousedí blízko s Ostravským regionem a je tímto regionem velmi 

ovlivňován, neboť hodně lidí z okolí Hlučína jezdí za práci do největšího města Moravskoslezského 

kraje Ostravy. Míra nezaměstnanosti v prosinci roku 2014 byla z celé oblasti okresu Opava nejnižší 

a činila 7,5 %, což představuje 1 806 osob, kteří byli evidovaní na úřadu práce. K nejdůležitějším 

zaměstnavatelům hlučínského regionu patří hlavně společnosti, které jsou v Dolním Benešově 

například MSA a.s., ARMATURY Group a.s. a Slévárna Dolní Benešov s.r.o. 

 Posledním regionem, o kterém jsem se ještě v souvislosti s největšími zaměstnavateli okresu 

Opava nezmínila, je kravařský region. Míra nezaměstnanosti v této oblasti je o něco vyšší než u 

hlučínského a opavského regionu a na konci roku 2014 procentuálně činila 9,5 %, toto číslo 

představuje celkem 1 433 nezaměstnaných osob. K největším zaměstnavatelům kravařského 

regionu řadíme LANEX a.s., PF PLASTY s.r.o. a Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 

3.2 Základní ukazatele trhu práce v okrese Opava 

 V roce 2014 kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě evidovalo celkem 10 229 uchazečů o 

zaměstnání, což je o 985 osob méně než v roce 2013. V minulém roce klesl  počet nezaměstnaných 

žen, absolventů, mladistvých a osob se zdravotním postižením ve srovnání s rokem 2013. 



Pozitivním zjištěním pro rok 2014 byl nárůst volných pracovních míst skoro o 78 %, taktéž byl 

zaznamenán mírný nárůst uchazečů, kteří měli nárok na podporu v nezaměstnanosti. Díky 

vzrůstajícímu nárůstu volných pracovních míst  počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se snížil 

o více jak polovinu (v roce 2013- 36,5 uchazečů na 1 VPM, v roce 2014- 18,7 uchazečů na 1 VPM). 

Ukazatele trhu práce  pro rok 2014 byly porovnány s čísly, které byly zaznamenány v roce 2013. 

Tabulka 3.3: Základní ukazatele trhu práce 

Ukazatel stav k datu rozdíl 12/2014-12/2013 

31.12.2014 31.12.2013 absolutně v % 

evidovaní uchazeči o 

zaměstnání celkem 
10229 11214 -985 -8,8 

z toho: ženy 4634 5062 -428 -8,5 

z toho: absolventi a 

mladiství 
597 867 -270 -3,1 

z toho: osoby se ZP 1048 1074 -26 -2,4 

uchazeči s nárokem na 

podporu 
2243 2205 38 1,7 

volná pracovní místa 546 307 239 77,9 

počet uchazečů 

připadající na 1 VPM 
18,7 36,5 -17,8 -48,8 

podíl nezaměstnaných 

osob v % 
8,2 9 -0,8 x 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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3.2.1 Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání  a podíl nezaměstnaných osob 

okresu Opava 

 Situace na trhu práce v okrese Opava za rok 2014 se vyvíjela velmi dobře. Na začátku 

tohoto roku byla míra nezaměstnanosti na tomto území 9,6 % na konci roku pouze 7,6 %. Příčiny 

proč se v tomto období snížila míra nezaměstnanosti, je zvýšení počtu vzniklých nových pracovních 

míst, neboť zaměstnavatelé zaznamenali nárůst poptávky po jejich výrobcích a díky tomu se snížil i 

počet nezaměstnaných evidovaných kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Opavě. 

 Nejvíce uchazečů o zaměstnání za rok 2014 bylo evidováno v lednu a to 11 979 osob, zato 

nejméně evidovaných bylo v listopadu celkem 9 480 osob, na konci prosince bylo na kontaktním 

pracovišti Úřadu práce v Opavě nahlášeno 10 229 lidí. 

 Míra nezaměstnanosti v roce 2014 činila 8,3 %, což je o 0,2 % víc v porovnání s rokem 

2013. Vyšší hodnota míry nezaměstnanosti v minulém roce je přičítána velkému počtu  evidovaných 

uchazečů v prvních třech měsících roku 2014. 
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 Největší počet nezaměstnaných osob evidoval region Vítkovsko a hned za ním zaujímal 

místo mikroregion Kravařsko, nejlépe se všech čtyřech mikroregionu bylo na tom Hlučínsko. 

 Tabulka 3.4 nám zachycuje procentuální podíl nezaměstnanosti v jednotlivých měsících 

roku, mezi muži a ženami v letech 2012 – 2014.   

Tabulka 3.4: Vývoj podílu nezaměstnaných podle pohlaví v letech 2012 – 2014 v okrese Opava 

 Podíl nezaměstnaných v % 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži 

leden 8 7,2 8,7 8,7 7,5 9,8 9,6 8,4 10,7 

únor 8,1 7,2 8,9 8,8 7,5 10 9,5 8,3 10,8 

březen 7,8 7,2 8,4 8,6 7,5 9,7 9,2 8,1 10,3 

duben 7,2 7 7,5 8,1 7,4 8,8 8,6 7,9 9,3 

květen 7 7 6,9 7,7 7,4 8,1 8,1 7,7 8,5 

červen 6,8 7 6,6 7,6 7,5 7,8 7,9 7,8 8 

červenec 6,9 7,2 6,6 7,7 7,8 7,6 7,9 7,9 7,8 

srpen 6,8 7,2 6,5 7,7 7,8 7,6 7,7 7,8 7,5 

září 7,1 7,4 6,8 8 8,1 7,9 7,8 7,9 7,7 

říjen 7,1 7,3 6,9 7,8 7,9 7,7 7,6 7,6 7,5 

listopad 7,2 7,2 7,1 8 8 8 7,6 7,5 7,6 

prosinec 8,1 7,3 8,8 9 8,1 9,7 8,2 7,5 8,9 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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 Velmi zajímavé je, že v  letech 2012 – 2014 bylo na počátku roku, vždycky zaznamenáno v 

okrese Opava více nezaměstnaných mužů než žen. Důvodem proč počet nezaměstnaných mužů 

přesahoval počet nezaměstnaných žen bylo, zapříčiněno špatnou situací  v těžkých výrobních 

odvětvích. A v prosinci roku 2014 evidovalo kontaktní pracoviště  Úřadu práce v Opavě více 

nezaměstnaných mužů o 1,4 % než žen. 

 Počet nezaměstnaných mužů v minulém roce značně kolísal, v lednu bylo nezaměstnáno 

více jak 10 % mužů, postupně se však toto číslo snižovalo a nejméně nezaměstnaných mužů bylo 

zaznamenáno v srpnu a říjnu. Počet nezaměstnaných mužů v roce 2014 osciloval mezi 7,5 % - 10,8 %  

a u opačného pohlaví - žen se nezaměstnanost pohybovala od 7,5 % až k 8,4 %. 

Srovnání podílu nezaměstnaný v okrese Opava s celorepublikovými údaji 

 V České republice se průměrný podíl nezaměstnaných pohyboval v roce 2014 okolo 7,7 %, 
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což je o 0,6 % méně než v rámci okresu Opava (průměrný podíl nezaměstnaných 8,3 %). Území v 

České republice je rozděleno do 77 okresů, v porovnání s ostatními okresy patří okresu Opava 

pomyslné 27. místo v podílu nejvíce nezaměstnaných osob. 

 Průměrný podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji v roce 2014 byl 10,1 %. 

Moravskoslezský kraj je rozčleněn do 6 okresů, nejmenší průměrný podíl nezaměstnanosti byl v 

okrese Frýdek- Místek a největší podíl nezaměstnaných byl v okrese Bruntál. 

3.2.2 Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Opava 

 Vzdělání patří k jednomu z významných faktorů, který působí na snižování nezaměstnanosti. 

V dnešní době mnoho mladých lidí raději studuje, než aby sečkávali na kontaktním pracovišti 

Úřadu práce v Opavě a hledali zaměstnaní, tudíž ochota pracovat u mladých lidí klesá. Otázkou 

vyvstává, zda mladí lidé najdou zaměstnání po absolvování určitého stupně studia. Vzdělání lidí 

ovlivňuje nezaměstnanost, hlavně strukturální. 

 Z následující tabulky můžeme vypozorovat strukturu nezaměstnaných podle stupně vzdělání 

v letech 2013 – 2014.   

 Největší počet nezaměstnaných osob bylo evidováno se středním odborným vzděláním bez 

maturity, tato skupina zaujímala skoro polovinu všech nezaměstnaných osob. Druhou nejpočetnější 

skupinou lidí bez zaměstnání byly osoby se základním vzděláním (22,7 %).   

Tabulka 3.5: Struktura nezaměstnaných podle stupně vzdělání 

Stupeň vzdělání Celkem Rozdíl 12/2014 proti 

12/2013 

31.12.2014 31.12.2013 absolutně index v % 

absolut

ně 

v % absolutně v % 

Bez vzdělání a 

neúplné základní 
22 0,2 26 0,2 -4 84,6 

Základní vzdělání 2319 22,7 2555 22,8 -236 90,8 

Střední odborné 

(SOU+OU+OŠ) 
5029 49,2 5527 49,3 -498 91 

Střední odborné s 

maturitou 

(SOU+SOŠ) 

2048 20 2274 20,3 -226 90,1 

Střední všeobecné 

(gymnázia) 
270 2,6 240 2,1 30 112,5 

vysokoškolské 541 5,3 592 5,3 -51 91,4 

celkem 10229 100 11214 100 -985 91,2 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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3.3 Volná pracovní místa v okrese Opava  

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti stanovuje, že povinností zaměstnavatele není hlásit 

příslušnému úřadu práce volné pracovní pozice, ale je to čistě na zaměstnavateli, zda chce hledat 

zaměstnance sám či pomocí internetu a webových stránek nebo získat zaměstnance díky úřadu 

práce. 

 Situace na trhu práce se v roce 2014 oproti předchozímu roku velmi zlepšila. V roce 2014 se 

markantně zvýšil počet volných pracovních míst. V prosinci 2014 kontaktní pracoviště Úřadu práce 

v Opavě evidovalo 546 volných pracovních míst, což je ve srovnání s rokem 2013 o 239  víc. 

Důvodů proč vzniklo v roce 2014 o tolik pracovních míst víc je spousta. Zaměstnavatelé rozšiřovali 

výrobu a nabírali nové zaměstnance, díky vyšší  poptávce po jejich výrobcích. Taktéž si mnoho 

zaměstnavatelů uvědomilo, že spolupracovat s úřadem práce a hledat nové zaměstnance právě tam, 

jim velmi usnadní práci  a tudíž hodně z nich  navázalo s Úřadem práce v Opavě kontakt. Kontaktní 

pracoviště Úřadu práce v Opavě, mělo díky spolupráci se zaměstnavateli situaci na trhu práce více 

pod kontrolou a disponovalo s informacemi, kolik volných míst trh práce v okrese Opava nabízí.    

Tabulka 3.6: Volná pracovní místa v okrese Opava v letech 2009 - 2014 

Obvod 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Opava 359 66 236 77 202 76 257 67 206 68 282 79 

Kravaře 54 10 19 6 8 3 49 13 20 7 x x 

Hlučín 92 17 37 12 43 16 54 14 64 21 60 17 

Vítkov 41 7 15 5 14 5 21 6 14 4 13 4 

Okres 549 100 307 100 267 100 381 100 304 100 355 100 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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 Tabulka nám zachycuje volná pracovní místa v okrese Opava od roku 2009 – 2014. Volná 

pracovní místa  jsou vždy zachycena v posledním měsíci daného roku. Jak můžeme vidět v tabulce, 

okres Opava měl v roce 2014 546 volných pracovních míst, toto číslo se zvýšilo oproti roku 2013 o 

239 pracovních míst. Ve srovnání s celou Českou republikou, kde bylo nahlášeno 58 739 volných 

pracovních míst, se okres Opava podílel 0,9 % a v rámci Moravskoslezského kraje 10 %, neboť v 

Moravskoslezském kraji bylo 5 399 volných pracovních míst v roce 2014. 

 Velkým problémem není jen nouze o pracovní místa, ale i struktura pracovních míst, neboť 

je nedostatek stejných profesí (např. obchodní zástupci, prodavači, řidiči). 
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 V prosinci 2014 se ucházelo o jedno volné pracovní místo 18,7 uchazečů, ve srovnání s 

koncem roku 2013 došlo ke zlepšení, neboť se v okrese Opava na konci roku 2013 ucházelo 

dokonce 36,5 uchazečů na jedno volné pracovní místo. Ale i přesto je situace na trhu volných 

pracovních míst v oblasti velmi špatná v porovnání s jinými částmi České republiky, neboť pouze 8 

okresů mělo víc uchazečů o volné pracovní místo než okres Opava.  K 31. 12. 2014  byl 

republikový průměr volných pracovních míst 9,2. 

3.3.1 Dlouhodobě evidovaná volná pracovní místa 

 Dlouhodobým evidovaným pracovním místem se rozumí takové pracovní místo, které nelze 

obsadit po dobu třech měsíců. Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě mělo v prosinci 2014 v 

evidenci celkem 256 dlouhodobě volných pracovních míst, toto číslo je skoro polovina (46,9 %) z 

celkového počtu pracovních pozic, které má Úřad práce v databázi. Důvodů proč eviduje Úřad 

práce tak mnoho pracovních míst, která nejde rychle obsadit je více, jedním z nich je nesoulad 

kvalifikace uchazečů zapsaných na ÚP s potřebami trhu práce v této oblasti a také nabídka 

pracovních míst v okrese Opava není rozmanitá a velmi často se opakují povolání, které lze jen 

velmi těžko obsadit. 

Tabulka 3.7: Volná pracovní místa a dlouhodobě evidovaná pracovní místa v letech 2014 - 2002 

Stav k 31. 12 Volná pracovní místa 

celkem 

Z toho: dlouhodobě evidovaná pracovní místa 

absolutně procentuálně 

2014 546 256 46,9 

2013 307 76 24,8 

2012 267 * - 

2011 381 184 48,3 

2010 304 173 56,9 

2009 355 202 56,9 

2008 782 561 71,7 

2007 1303 854 65,5 

2006 766 290 37,9 

2005 488 169 34,6 

2004 360 137 38,1 

2003 284 136 47,9 

2002 320 84 26,3 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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 V roce 2012 data ohledně dlouhodobě evidovaných pracovních míst nebyla k dispozici, 
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příčinou byl přechod na nový informační systém kontaktního pracoviště Úřadu práce v Opavě. 

 Hlavními příčinami, díky kterým dochází k déle trvajícím  neobsazení míst, jsou: 

 nouze o dostatečně kvalifikované uchazeče (osoby nemají příslušné vzdělání či rekvalifikaci, 

popřípadě chybí praxe u absolventů); 

 uchazeči mají vysoké požadavky na platové ohodnocení jejich práce; 

 osoby mají zdravotní omezení (nemohou pracovat v prašném prostředí atd.); 

 nezaměstnané osoby nemají zájem dojíždět za prací či pracovat na směny; 

 neochota vykonávat nepopulární profese (př. řidič); 

  uchazeči  o zaměstnání preferují pracovní poměr na dobu neurčitou. 

 Za rok 2014 nejvíce volných pracovních míst evidovaných kontaktním pracovištěm  ÚP v 

Opavě déle než 3 měsíce byly povolání: nástrojaře, řidiče nákladních automobilů a vozidel pro 

speciální účely a seřizovače obráběcích strojů. V minulých letech k těmto zaměstnáním patřilo i 

povolání obchodního zástupce. 

3.4 Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Opava 

 Aktivní politika zaměstnanosti je nejdůležitější nástroj, pomocí něhož dochází k snižování 

nezaměstnanosti. Úřady práce  se snaží pomáhat evidovaným nezaměstnaným při hledání vhodného 

místa. Stát kromě poskytování financí na tuto politiku, snaží se začlenit a vytvořit nová místa i pro 

osoby, které mají zdravotní problémy. 

 V roce 2014 v okrese Opava byla realizována nejen aktivní politika zaměstnanosti, ale i 

další projekty, které byly finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky. 

 Aktivní politika zaměstnanosti pro rok 2014 byla zaměřená zejména na osoby, které si 

neuměli najít na trhu práce zaměstnání. Šlo hlavně o osoby, které byly evidované na úřadu práce 

déle jak 5 měsíců, osobám kterým úřad práce věnuje zvýšenou pozornost (zdravotně postižení, 

absolventi, mladiství, ohrožení sociálním vyloučení). 

 Kontaktní pracoviště ÚP v Opavě v roce 2014 poskytlo finance na tyto nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti v okrese Opava: 

 společensky účelná pracovní místa, 

 veřejně prospěšné práce, 

 překlenovací příspěvek, 

 rekvalifikace. 

Tyto nástroje byly podpořeny kontaktním pracoviště ÚP v Opavě, neboť již v minulých letech 



zvýšily v tomto okrese zaměstnanost zejména osob, které byly dlouhodobě evidované na ÚP.   

3.4.1 Společensky účelná pracovní místa 

 Díky společensky účelným pracovním místům získá zaměstnání i osoba, které nelze zajistit 

jiné pracovní uplatnění. 

  V roce 2014 bylo nově vytvořeno celkem 883 společensky účelných pracovních míst, což je 

o 304 pracovních míst více než  v roce 2013, kdy bylo zřízeno celkem 579 společensky účelných 

pracovních míst. 

 Následující tabulka zobrazuje počet společensky účelných pracovních míst v letech 2010 – 

2014. 

Tabulka 3.8: Počet zřízených SÚPM v letech 2010 - 2014 

Nástroj APZ/ 

období 
2014 2013 2012 2011 2010 

SÚPM – zřizovaná zaměstnavatelem s příspěvkem úřadu práce 

počet pracovních 

míst 
21 25 20 9 31 

SÚPM – vyhrazená zaměstnavatelem s příspěvkem úřadu práce 

počet pracovních 

míst 
768 469 221 230 549 

SÚPM - SVČ 

počet pracovních 

míst 
94 85 79 78 136 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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3.4.1.1 Společensky účelná pracovní místa zřízená zaměstnavatelem s příspěvkem 

úřadu práce 

 V minulém roce vzniklo v okresu Opava celkem 21 společensky účelných pracovních míst, 

která byla zřízena zaměstnavatelem za finanční podpory úřadu práce. Kontaktní pracoviště ÚP v 

Opavě v tomto roce podepsal celkem 17 písemných dohod a posléze na základě těchto dohod 

vzniklo 21 pracovních míst. Celkem 6 SÚPM (pozice: dělník) vytvořila firma Charita Opava, tyto 

pozice byly obsazeny osobami, které mají zdravotní postižení.    

 Velikost příspěvku, který poskytoval úřad práce, byl vyplácen v rozmezí 65 000 až 100 000 

Kč.  Celkem úřad práce vyplatil 1 940 000 Kč zaměstnavatelům na zřízení 21 SÚPM. 

Zaměstnavatelé, ale musí splnit povinnost, která je stanovena zákonem o zaměstnanosti a to je 

provozovat nově vzniklé SÚPM po dobu 365 dnů.   
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3.4.1.2 Společensky účelná pracovní místa vyhrazená zaměstnavateli s příspěvkem 

úřadu práce 

 V předchozím roce vzniklo dohromady 768 společensky účelných pracovních míst 

vyhrazených zaměstnavateli, na které přispěl úřad práce. Nově vytvořená pracovní místa byla 

financována z národního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, díky projektu s názvem 

„Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti“. Národní rozpočet poskytl finance na vytvoření 197 

SÚPM a zbylých 571 pracovních míst byly financované z projektu ESF. 

 V roce 2013 bylo vytvořeno o 40 %  méně těchto pracovních míst než za rok 2014. 

Příspěvek poskytovaný úřadem práce zaměstnavatelé použili na mzdu. V roce 2014 vstoupl zájem o 

tuto finanční pomoc, i když výše příspěvku byla snížena na 13 000 Kč za měsíc a délka vyplácení 

tohoto příspěvku činila 6 měsíců.  Úřad práce vyplácel tento příspěvek zejména zaměstnavatelům, 

kteří zaměstnali dlouhodobě evidovanou osobu, osobu nad 55 let, zájemce o zaměstnání se 

zdravotním postižením,  osobu, která se stará o dítě do 15 let a absolventa do 25 let, který ještě 

nezískal požadovanou praxi v oboru. 

 V roce 2014 bylo poskytnuto na vytvoření společensky účelných pracovních míst 

vyhrazených zaměstnavatelem s příspěvkem úřadu práce celkem 59 958 386 Kč,  z toho 17 175 515 

Kč bylo poskytnuto z národního rozpočtu a 42 782 871 Kč  z projektu „ Vzdělávejte se pro růst ! - 

pracovní příležitosti. 

Tabulka 3.9:  SÚPM vznikala nejčastěji v těchto profesích 

Název profese Počet míst 

Všeobecní administrativní pracovníci 105 

Pomocní dělníci ve výrobě 59 

Prodavači v prodejnách 41 

Montážní dělníci výrobků a zařízení 28 

Úředníci ve skladech 15 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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 Tabulka viz výše nám zachycuje nejčastější nově vytvořená společensky účelná pracovní  

místa, která byly vytvořeny zaměstnavatelem, a na který byl poskytnut příspěvek z úřadu práce. 

Nejvíce pracovních míst vzniklo v profesi všeobecný administrativní pracovník, kde bylo vytvořeno 

celkem 105 míst což z celkového počtu 768 SÚPM činí skoro 14 %. 
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3.4.1.3 Společensky účelná pracovní místa – SVČ zřízená uchazeči o zaměstnání  

 Od roku 2012 kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě zaznamenalo zájem o příspěvek na 

samostatně výdělečnou činnost, téhož roku bylo vypláceno 79 příspěvku na SVČ, v roce 2013 bylo 

zřízeno 85 SÚPM -SVČ a loni celkem 94 SVČ. I když minulý rok podalo žádost o příspěvek na 

samostatnou výdělečnou činnost celkem 127 uchazečů, s úřadem práce písemnou dohodu uzavřelo 

pouze 94 z nich.  Podmínkou poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního 

místa pro výkon samostatné výdělečné činnosti bylo provozovat tuto činnost minimálně po období 

365 dnů. Celkem bylo úřadem práce vypláceno 7 060 000 Kč, tudíž průměrná částka na jedno 

pracovní místo činila 75 106 Kč. 

 Při poskytování příspěvku na samostatnou výdělečnou činnost měli přednost žadatelé, kteří 

byli již dlouhodobě evidovaní na úřadě práce a s danou činnosti, se kterou žádali o příspěvek, v 

minulosti nepodnikali. Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě stanovilo minimální dobu 5 

měsíců, kdy uchazeč musí být registrován na ÚP a poté může býti jeho žádosti vyhověno. Byla však 

nařízena výjimka, že na osoby, které mají zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, se tato 

lhůta nevztahuje. 

Tabulka 3.10: SÚPM – SVČ vznikala nejvíce v těchto profesích 

Předmět podnikání Počet OSVČ 

Stavební práce 14 

Velkoobchod, maloobchod 13 

Kosmetické a kadeřnické služby 9 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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 Jak můžeme vidět v tabulce, nejvíce společensky účelných pracovních míst pro samostatně 

výdělečné osoby vznikly v oboru stavení práce, velkoobchod, maloobchod a v kosmetických a 

kadeřnických službách. 

3.4.2 Veřejně prospěšné práce 

 Dalším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, realizovaným kontaktním pracovištěm ÚP 

v Opavě jsou veřejně prospěšné práce. Veřejně prospěšné práce jsou pracovní příležitosti, které jsou 

časově omezené. Hlavní náplní těchto činností je úklid veřejného prostranství, spravování veřejných 

staveb a institucí či oprava komunikací.   

 Na tyto pracovní pozice jsou většinou dosazovány starší osoby s nízkým vzděláním, kteří 

jsou na trhu práce velmi těžko umístitelní a kteří mají zájem pracovat blízko svého obydlí. 
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 Pozitivní je, že od roku 2007 do roku 2011 vzniklo každým rokem víc pracovních míst, díky 

příspěvků úřadu na veřejně prospěšné práce. V roce 2012 došlo k náhlému poklesu vytvořených 

pracovních míst na polovinu oproti roku 2011, v roce 2012 vzniklo 144 míst VPP. Tento pokles byl 

způsoben nastolením povinné služby pro veřejnost, která byla vykonávána uchazeči o zaměstnání. 

Ale v roce 2013 se opět zvýšil  počet nově vzniklých pracovních míst v rámci veřejně prospěšný 

prací, v tomto roce bylo vytvořeno celkem 332 míst. Maximální měsíční výše dotace v roce 2013 

činila 15 000 Kč na jedno pracovní místo. V loňském kalendářním roce vzniklo celkem 341 veřejně 

prospěšných pracovních míst,  maximální výše příspěvku, které poskytoval úřad práce, činil na 

jedno pracovní místo 13 000 Kč. 

 V roce 2014 byla úřadem práce na veřejně prospěšné práce poskytnuta celkem částka ve 

výši 44 836 004 Kč, z této částky 4 684 680 Kč byla financována místa z národního rozpočtu a  

zbylých 40 151 324 Kč byla hrazena z Evropského sociálního fondu z programu „Vzdělávejte se 

pro růst! - pracovní příležitosti“.   

Tabulka 3.11: Místa v rámci VPP vznikala nejčastěji v těchto profesích 

Název profese Počet míst 

Uklízeč veřejných prostranství 298 

Pracovník sociálních služeb 8 

Pomocný pracovník pro stavební a 

zemědělskou činnost 

6 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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 Tabulka nám zachycuje místa v rámci VPP, která vznikala v těchto profesích nejčastěji. 

Nejvíce pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací vznikly v profesi uklízeči veřejných 

prostranství, těchto míst bylo vytvořeno dohromady 289. 

3.4.3 Překlenovací příspěvek 

 Překlenovací příspěvek je vyplácen úřadem práce zejména osobám, kteří jsou evidovaní na 

ÚP nebo kteří přišli o zaměstnání a mají zájem vytvořit si sami pracovní místo jako osoba 

samostatně výdělečně činná. Příspěvek je poskytován na základě písemné dohody s úřadem práce. 

Zpravidla je vyplácen za účelem financování provozních nákladů, za určité období. 

 V roce 2014 bylo uzavřeno celkem 21 písemných dohod a úřad práce na tento nástroj aktivní 

politiky poskytl celkově 237 807 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné tyto finance převážně 
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použili k zaplacení nákladů souvisejících s nájmem prostor. 

3.4.4 Rekvalifikace 

 Dalším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, který se snaží začlenit na trh práce osoby, 

které mají nízkou kvalifikaci a pomocí kurzu a dalšího vzdělání zvýšit těmto lidem jejich 

způsobilost. 

 Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě nabízí rekvalifikační kurzy v několika oblastech 

např.: počítačové  a internetové gramotnosti, účetnictví, nespecifické rekvalifikace a jiné viz tabulka 

3.13. 

 V minulém kalendářním roce klesl počet uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří byli 

zařazeni do  rekvalifikačního kurzu. Počet rekvalifikačních kurzů spolupracujících s úřadem práce 

bylo 22 a dohromady se rekvalifikovalo 218 osob, což je o 282 uchazečů méně než v roce 2013. 

Příčinou tohoto poklesu je mnoho rekvalifikačních kurzů na trhu práce a tudíž si mohou osoby bez 

práce vybírat. 

 V roce 2014 měli uchazeči o zaměstnání největší zájem o rozšíření si řidičského průkazu, 

svářečské kurzy, kurzy programátora a administrativní kurzy.   

 Rekvalifikační kurzy byly financovány z peněz Evropského sociálního fondu díky projektu 

„Vzdělávání a dovednosti na trhu práce“. Některé rekvalifikační kurzy byly taktéž hrazeny z 

národního rozpočtu, které stát vyhradil na aktivní politiku zaměstnanosti. 

 V letech 2013 – 2014 kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě nedostalo ani jednu žádost 

o rekvalifikaci svých zaměstnanců, protože většina zaměstnavatelů podávala své žádosti ohledně 

zaměstnaneckých rekvalifikací v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. 

Díky tomuto projektu mohli zaměstnavatelé čerpat finance na zvýšení kvalifikace svých 

zaměstnanců či  příspěvek na mzdu v období, kdy se zaměstnanec bude vzdělávat. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 3.12: Rekvalifikace uchazečů (zájemců) o zaměstnání a zaměstnanců 

ukazatel 2013 2014 index v % 

2013/2014 

rekvalifikace uchazečů (zájemců) o zaměstnání 

zahájené rekvalifikační kurzy APZ národní 28 13 46,4 

zahájené rekvalifikační kurzy ESF NIP 65 9 13,8 

počet UoZ (zájemců) zařazených do rekvalifikací (APZ 

+ESF) 

500 218 43,6 

z toho: - zájemců o zaměstnání 5 1 20 

            - UoZ v rámci ESF- NIP 261 70 26,8 

            - UoZ v rámci ESF- RIP 13 0 - 

            - UoZ v rámci ESF -grantové projekty 51 32 62,7 

rekvalifikaci ukončilo celkem
38

 392 144 36,7 

z toho úspěšně 346 137 39,6 

zvolená rekvalifikace 

podané žádosti o zvolenou rekvalifikaci 176 787 447,2 

schválené žádosti o zvolenou rekvalifikaci 130 273 210 

podané žádosti o zvolenou rekvalifikaci – NIP ESF – OP 

LZZ 

126 311 246,8 

Schválené žádosti o zvolenou rekvalifikaci – NIP ESF – 

OP LZZ 

91 263 289 

rekvalifikace zaměstnanců 

zaměstnavatelé s rekvalifikovanými zaměstnanci 0 0 0 

zaměstnanci zařazení do rekvalifikací 0 0 0 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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Tabulka 3.13: Nejčastěji poskytované rekvalifikační kurzy uchazečům o zaměstnání včetně počtu 

zařazených 

Název kurzu Počet zařazených 

Obsluha PC 89 

Nespecifická rekvalifikace 43 

Kurzy účetnictví 24 

Příprava k zahájení podnikání 13 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
40
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4. Zhodnocení 

 Tato kapitola se zabývá zhodnocením nástrojů, patřících do aktivní politiky zaměstnanosti, 

které kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě používá k snížení nezaměstnanosti. V předchozí 

kapitole jsme mohli vidět, kolik pracovních míst bylo vytvořeno, díky financím ze státního rozpočtu 

a z Evropského sociálního fondu. Aktivní politika zaměstnanosti má velmi pozitivní výsledky a 

mnoho evidovaných uchazečů na úřadě práce, díky nim našlo zaměstnání.    

4.1 Poradenská činnost 

 Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě poskytuje poradenské služby  všem osobám, 

které mají zájem zvýšit si kvalifikaci nebo chtějí změnit zaměstnání a potřebují poradit. 

 O radu zde mohou požádat i osoby, které ještě navštěvují základní, střední či jinou školu a 

potřebují poradit ohledně výběru nové školy, neboť úřad práce poskytuje i tyto informace. Náplní 

této činnosti je informovat ohledně výběru povolání či vzdělání  žáky, studenty rodiče či občany se 

zájmem dále se vzdělávat. 

 Úřad práce se zaměřuje zejména na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou považovaní za 

problémové. Činnost je založena na komunikaci uchazeče a odborného pracovníka úřadu práce. 

4.2 Realizované projekty okresu Opava 

4.2.1 Národní individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita“ 

 Hlavním cílem tohoto projektu je podporovat především zaměstnavatele, kteří zaměstnávají 

osoby v těchto odvětví strojírenství, stavebnictví, maloobchod, sociálních službách nebo v 

hospodářství. Do projektu se mohou zapojit malé, střední i velké firmy. 

 V případě, že zaměstnavatel požaduje finanční příspěvek z tohoto projektu, musí splnit 

následující podmínky: 

 zaměstnavatel přijímá nové zaměstnance; 

 nové zaměstnance je nutné vyškolit či rekvalifikovat; 

 firma působí v odvětvích jmenovaných výše. 

 Úřad práce uzavřel v roce 2013 celkem 29 písemných dohod s 10 zaměstnavateli, kteří se 

zapojili do projektu „Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita“.  Celkem si zvýšilo vzdělání 100 

zaměstnanců z 10 různých podniků. Daný projekt byl prodlužen do konce února 2015. 

 Největší zájem zúčastnit se tohoto projektu měli podniky z oblasti strojírenství, které chtěli 



svým zaměstnancům zvýšit kvalifikaci v oblasti svářečství a výroby strojů, zařízení. 

Tabulka 3.14: Realizace národního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst! - 

adaptabilita“ 

ukazatel (podle uzavřených dohod) rok 2013 rok 2014 index v % 

2014/2013 

počet uzavřených dohod 29 0 - 

počet zapojených zaměstnavatelů 10 0 - 

počet zaměstnanců zařazených do 

vzdělávání 

100 0 - 

objem finanč. prostř. nasmlouv. v 

dohodách (Kč) 

2470796 0 - 

objem vyplácených příspěvků celkem 5421681 628972 11,6 

z toho - náklady vzdělávání (kurzovné) 

(Kč) 

2736329 291500 10,7 

-příspěvky na mzdy (Kč) 2685352 337472 12,6 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
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4.2.2 Národní individuální projekt „Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců“ 

 Tento projekt navazuje na projekt, o kterém jsem se zmiňovala výše. Cílem tohoto projektu 

je zvyšovat kvalifikaci a vzdělání zaměstnancům nebo osob samostatně výdělečně činných. Tento 

projekt se zaměřuje zejména na stabilní zaměstnavatele, kteří vykazují růst tržeb či nemají vyšší 

pokles tržeb jak 15 %  a jejich zaměstnancům, dává šanci profesně růst. 

 Tento projekt je prodlužen do konce listopadu 2015, avšak rekvalifikace a odborné vzdělání 

zaměstnanců musí být ukončeno ke dni 30. 9. 2015. Z tohoto projektu zaměstnavatelé mohou čerpat 

příspěvek na vzdělání svých zaměstnanců popřípadě na mzdu zaměstnanců, ale jenom po dobu 

jejich vzdělávání. 

 Stejně jako v projektu „Vzdělávejte se pro růst“ i zde mají největší zájem zaměstnavatelé o 

svářečské kurzy pro své zaměstnance, mezi další kurzy, které jsou oblíbené- jazykové kurzy. 

  Díky tomuto projektu si zvýšilo svoje vzdělání 242 zaměstnanců od celkem 18 
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zaměstnavatelů. Do prosince roku 2014 tento projekt vyplatil celkem 843 510 Kč zaměstnavatelům, 

kteří byli tohoto projektu součástí. Veškeré důležité číselné údaje můžeme vidět v tabulce č. 15. 

Tabulka 3.15: Realizace národního individuálního projektu „Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců“ 

ukazatel (podle uzavřených dohod) za celý projekt stav k 31.12.2014 

počet uzavřených dohod 39 

počet zapojených zaměstnavatelů 18 

počet zaměstnanců zařazených do vzdělávání 242 

nasmlouv. finanč. prostř. v dohodách (Kč) 5091348 

 vyplácené příspěvky celkem 843510 

z toho - náklady vzdělávání (kurzovné) (Kč) 400992 

-příspěvky na mzdy (Kč) 442518 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2014
42 

4.2.3 Regionální individuální projekty 

4.2.3.1 Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském kraji II. 

 Tento projekt vznikl, neboť o minulý projekt „Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském 

kraji“ byl značně velký zájem zejména u zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé mohou své žádosti do 

tohoto projektu podávat od 1. 8. 2013, realizace projektu bude probíhat až do 31. 10. 2015, ale 

školení a vzdělávání zaměstnanců musí být ukončeno k 31. 7. 2015. 

 Projekt Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském kraji II. Je financován z prostředků 

státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu, díky Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a je na tento projekt vyhrazena částka 89 999 700 Kč. 

 Tento projekt zpracovává krajská pobočka v Ostravě, ale mohou se do něj zapojit všichni 

zaměstnavatelé působící v Moravskoslezském kraji. 

 Maximální částka, kterou může zaměstnavatel čerpat na mzdový příspěvek na jednoho 

zaměstnance je 25 000 Kč za měsíc. Maximální příspěvek na mzdu je 151 Kč za hodinu na jednoho 

zaměstnance. 
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4.2.3.2 Projekt „10 pro život“ 

 Cílem tohoto projektu je dát šanci i uchazečům, kteří patří do skupiny problémově 

zařaditelných na trh práce nebo mají zdravotní omezení. Tento projekt nabízí této skupině mnoho 

aktivit například motivačních školících, vzdělávacích atd. 

 Tento projekt je realizován od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2015 a snaží se začlenit na trh práce i 

osoby se zdravotním omezením či uchazeče, kteří jsou obtížně umístitelní, snahou projektu je zvýšit 

teoretické i praktické schopnosti těchto uchazečů a namotivovat tak zaměstnavatele, aby takové 

osoby do pracovních poměrů přijímali. Na tento projekt bylo celkově vyhrazeno 21 696 145 Kč. 

4.3.2.3 Příležitost dělá(t) zaměstnance 

 Tento projekt je určen pouze pro 215 osob, které žijí v lokalitách Moravskoslezského kraje, 

které jsou sociálně vyloučené. Zejména se jedná o osoby, které jsou sociálně vyloučené nebo o 

osoby, které jsou takto ohrožené. 

 Snahou projektu je profesně vzdělat, poradit a  namotivovat tyto vyloučené osoby a najít jim 

vhodné zaměstnání. 

  Tento projekt je realizován od 1. 5. 2013 do 30. 11. 2015 a na tento projekt bylo vytyčeno 

celkem 27 234 900 Kč. 

4.2.4 Grantové projekty 

4.2.4.1 Práce a rodina to jde přece dohromady 

 Tento projekt byl realizován v okrese Opava v období od 1. 12. 2012 – 30. 11. 2014 a byl 

zaměřen především na dlouhodobě nezaměstnané ženy a na osoby, vracející se po rodičovské 

dovolené na trh práce nebo osoby, které se dlouhodobě staraly o člena rodiny, který potřeboval 

pomoc. Projekt „ Práce a rodina to jde přece dohromady“ probíhal i ve 12 oblastech 

Moravskoslezského kraje. 

 Hlavním cílem projektu je podporovat u těchto osob podnikatelskou činnost. Osoby 

zapojené do tohoto projektu mohou využít rekvalifikace, která se týká podnikání a jak obhájit 

podnikatelský záměr, osobám jsou i poskytnuty individuální poradenství před zahájením podnikání 

a kariérové poradenství. 

4.2.4.2 FLEXIMATERNITY 

 Projekt FLEXIMATERNITY je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané osoby a je realizován 

od 1. 3. 2012 do 27. 2. 2015 v rámci Moravskoslezského kraje. 



 Účelem projektu je vytvořit systematický nástroj, který bude pomáhat znevýhodněným 

osobám na trhu práce v jejich složité situaci a navrhne jim různé řešení jejich problémů. K dalším 

cílům patří testování nové rekvalifikace- péče o dítě  a dalších produktů. Tento projekt eviduje 

pečovatelky o dítě, firmy i zaměstnance. 

4.2.4.3 Na trhu práce máme své místo 

 Projekt probíhá od 15. 4. 2013 – 31. 3. 2015 v rámci celého Moravskoslezského kraje a je 

zaměřen na osoby se zdravotním postižením, které jsou v evidenci úřadu práce déle než 6 měsíců. 

 Za nejdůležitější cíl, který si tento projekt přeje splnit je zvýšit zaměstnanost osob se 

zdravotním postižením (tj. osoby s tělesným či mentálním postižením nebo osoby s různými 

duševními nemocemi). Osobám, zařazeným do tohoto projektu, nabízí mnoho aktivit: 

 poradenský program; 

 psychologické poradenství; 

 pracovní a bilanční diagnostika; 

 rekvalifikace; 

 motivační aktivity – díky této aktivity postiženým osobám odborníci pomůžou nalézt různá 

řešení jejich stavu; 

  doprovodné aktivity – finanční podpora, která bude náležet jak účastníků projektu tak 

zaměstnavatelům, kteří vytvořili nové pracovní místo pro tyto osoby, zaměstnavatelé zapojující se 

do projektu mají možnost využít taky poradenství. 

4.2.4.4 Kariéra navzdory bariérám 

 Projekt byl uskutečňován od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 v celém Moravskoslezském kraji. 

Projekt „ Kariéra navzdory bariérám“ byl zaměřen pouze na osoby starší 50 let, které měli alespoň 3 

z následujících jmenovaných handicapů: 

 dlouhodobá nezaměstnanost, která trvala déle než 1 rok; 

 zdravotní omezení; 

 osoba měla jen základní vzdělání; 

 hmotná nouze; 

 trvalé bydliště v sociálně vyloučeném regionu (př. Osoblažsko). 

 Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost u osob nad 50 let, zejména z sociálně vyloučených 



regionů. Zvýšení zaměstnanosti těchto osob se snaží získat, díky individuálního a skupinového 

poradenství, dále pak vzděláním a motivací těchto osob.   

 Mezi další cíle, které si projekt klade jsou: 

 hledání stimulu, díky kterému budou osoby nad 50 let aktivnější v hledání práce; 

 možnosti uplatnění na trhu práce; 

 finanční gramotnost; 

 zvýšení vzdělání, dovedností a schopností těchto osob; 

 umístění na pracovní místa. 

4.3 Faktory ovlivňující trh práce v okrese Opava 

 Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují trh práce v okrese Opava. Mezi ně patří: 

demografická struktura oblasti, vzdělání obyvatel, sociální podpora státu, geografický profil a 

politika státu. 

  Počet obyvatel tohoto okresu neustále klesá, i když se počet narozených dětí rok od roku 

zvyšuje. Podle statistik počet zemřelých osob bohužel převyšuje počet narozených dětí. A ze 

statistik vyplývá, že obyvatelstvo této oblasti stárne, průměrný věk občanů je zde 41 let, neboť 

skupina ekonomicky aktivního obyvatelstva neustále klesá a naopak roste věkové zastoupení osob 

starších 64 let (postproduktivní skupina). 

 Dalším důležitým faktorem je vzdělání obyvatel žijících na tomto území. V případě, že 

vzdělávací struktura je ve shodě s potřebou trhu práce, potom klesá strukturální nezaměstnanost. 

Bohužel existuje mnoho případů, kdy je obvyklá opačná situace, když vzdělání osob  neodpovídá 

požadavky trhu práce a důsledkem je rostoucí nezaměstnanost. Avšak největší problémy činí 

kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Opavě zařadit na trh práce osoby bez vzdělání či pouze se 

základním vzděláním. Většinou se tyto osoby musí kvalifikovat, aby mohly být zařazeny na 

pracovní místa. 

 Sociální podpora státu a zákonem stanovená minimální mzda patří taktéž k faktorům 

ovlivňující trh práce v okrese Opava, které musíme započíst. Vysoké sociální dávky zapříčiňují 

zvýšení nezaměstnanosti (dobrovolné), neboť lidé nebudou chtít pracovat v hůř placeném 

zaměstnání, když mají vysokou podporu i bez práce a tito lidé si často říkají, že se jim nevyplatí jít 

do práce. Dobrovolně nezaměstnaná osoba může pobírat vysoké dávky a pracovat na černo, neboť 

nechce své pracovní příjmy danit.   

 Vláda, díky státní politiky může ovlivňovat trh práce prostřednictvím finanční pomoci. Stát 



může vládními výdaji na aktivní politiku zaměstnanosti snížit nezaměstnanost. Pomocí těchto 

financí, se vytváří nová pracovní místa, lidé bez práce se mohou rekvalifikovat atd. Stát však taky 

poskytuje finance na pasivní politiku zaměstnanosti. Úřady práce nezaměstnaných osobám, kteří 

jsou evidovaní, vyplácí hmotné podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky. 

 Bohužel v posledních letech se v okrese Opava neobjevil žádný významný investor, díky 

kterému by vznikla spousta pracovních míst. Důvodem může být špatný stav silnic na tomto území, 

chybí zde napojení na Ostravu a dálniční síť, ve srovnání s ostatními okresy České republiky je zde 

špatné ovzduší a populace této oblasti výrazně stárne. 

4.4 Doporučení 

 Úřad práce by měl na základě statistických údajů, dotazníků zjišťovat, jak pokračuje situace 

na trhu práce v okrese Opava. Měl by se snažit o  realizaci programů, které pomůžou zejména 

dlouhodobě nezaměstnaným osobám, které jsou vedeny v evidenci.  Kromě výše jmenovaných 

řešení by se měl taktéž snažit o nalezení nových východisek, které umožní  zvýšit zaměstnanost. 

 Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě, se snaží prostřednictvím projektů snížit různé 

druhy nezaměstnanosti. Poté, co daný projekt skončí, úřad práce zjišťuje, jak byl projekt účinný a 

zda byl o něj v dané oblasti zájem. Přínosem pro danou oblast je taktéž možnost zapojit se do 

projektů vytvářených Evropským sociálním fondem, které se snaží zmenšit nezaměstnanost v dané 

oblasti. V této situaci bych kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Opavě doporučila, aby neustále 

pokračoval na projektech ve spolupráci s ESF a i nadále podporoval individuální a grantové 

projekty, neboť díky nim dlouhodobě nezaměstnané osoby budou uplatnitelní na trhu práce. 

 V dnešní době velký problém v okrese Opava vidím v nelegální práci a v ziscích, které 

nejsou zdaněny. S těmito činnostmi lze bojovat velmi těžko a jsou i hůř dokazatelné. Dalším 

problémem je vyplácení sociálních dávek bez ohledu na minulou aktivitu uchazeče. Mnoho 

uchazečů o zaměstnání se snaží být v evidenci, i když nejsou ochotni pracovat, tito lidé se snaží 

většinou dostat pouze sociální dávky. Myslím si, že několikrát evidovaným uchazečům o práci by 

bylo vhodné  snížit sociální podporu nebo řešit tuto situaci obdobným způsobem. 

4.5 Vyhodnocení 

 Díky mnohým ukazatelům, které jsem srovnávala, mohu konstatovat, že v roce 2014 se 

oproti roku 2013 situace na trhu práce v okrese Opava velmi zlepšila. 

 Tato situace hodně souvisí s ekonomikou země a taktéž z celosvětovou ekonomikou, která se 

opět pomalu rozvíjí, neboť dřívější krizové roky s sebou přinesly značné problémy, se kterými 

zápolilo mnoho zaměstnavatelů, podnikatelů a osob. Ukazuje se, že zlepšení situace na trhu práce 



nastalo díky stabilitě a vzniklým novým pracovním místům. 

 Hlavním důvodem, proč uchazeči na trhu práce v okrese Opava mají problém najít zde místo 

je věk obyvatelstva, který se neustále zvyšuje (průměrný věk obyvatel je 41 let), další příčinou je 

vzdělání, neboť vzdělávací struktura není ve shodě s potřebou trhu práce a tudíž roste strukturální 

nezaměstnanost, lidé v tom to okrese nejsou ochotni stěhovat se za prací. 

 Z předchozí kapitoly bylo zjištěno, že počet obyvatel v okrese Opava se neustále snižuje, i 

když dochází k nárůstu počtu narozených dětí, neboť počet zemřelých osob toto číslo bohužel 

převyšuje. 

  Nejvíce  vzniklých společensky účelných pracovních míst bylo vyhrazeno zaměstnavateli s 

příspěvkem úřadu práce, jejich počet činil 768 míst. Avšak i další nástroje přispěly k zlepšení 

situace na trhu práce v tomto okrese. Například rekvalifikaci stejně jako u projektů  a veřejně 

prospěšných prací využilo mnoho dlouhodobě evidovaných uchazečů nebo osob s nízkým 

vzděláním či  nepostačující kvalifikací. Tudíž můžeme říct, že zájem o aktivní politiku 

zaměstnanosti je obrovský a taktéž tato státní politika zapojuje na trh práce osoby, které by jinak 

práci nenašly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Závěr 

 Diplomová práce se zabývala aktivní politikou zaměstnanosti se zaměřením na její nástroje 

v okrese Opava. Věnovala se především otázce, zda díky prostředkům aktivní politiky 

zaměstnanosti získávají nezaměstnané osoby práci snadněji, než kdyby si osoby zaměstnání hledali 

sami a zda nástroje aktivní politiky zaměstnanosti skutečně pomáhají snížit nezaměstnanost v dané 

oblasti. 

 Každá osoba na ztrátu zaměstnání reaguje jinak a velmi záleží, jak se jedinec postaví dané 

situaci. Většina nezaměstnaných osob si hledá práci sama, i když jsou evidovaní na úřadu práce, 

protože ví, že v České republice je vysoká míra nezaměstnanosti a domnívají se, že kdyby nebyli 

aktivní, práci by nedostali. Ale existují i takoví, kteří sečkávají na kontaktním pracovišti ÚP v 

Opavě na pro ně vhodnou nabídku zaměstnání. Většina občanů při rozhodování, zda je práce pro ně 

výhodná či nikoliv, se rozhoduje na základě výši platu nebo mzdy. Zaměstnavatelé upřednostňují 

zejména nezaměstnané  osoby s praxí, což je problém pro absolventy škol. Kromě těchto skupin, 

pomáhá ÚP najít zaměstnání i osobám s vysokým věkem nebo se zdravotním postižením. Kontaktní 

pracoviště ÚP v Opavě se snaží, zařadit nezaměstnané osoby, pomocí příspěvků, které poskytuje ÚP 

zaměstnavatelům na vytvoření nových pracovních míst. Dle mého názoru, kontaktní pracoviště ÚP 

v Opavě velmi vhodně pomáhá evidovaným osobám najít práci. Velmi dobře využívá poradenské 

programy, o kterých jsem psala v kapitole zhodnocení. 

 Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Opava je realizována velmi dobře a v roce 2014 

bylo díky ní vytvořeno mnoho pracovních míst. Taktéž kontaktní pracoviště ÚP v Opavě se snaží 

pomocí konzultací a poradenství s nezaměstnanými osobami je motivovat a apelovat na vzdělávání, 

které je pro dlouhodobě evidované osoby nevyhnutelné. Díky rekvalifikacím se mohou znovu 

zařadit na pracovní trh i starší osoby, které neovládají informační technologie, ale díky různým 

rekvalifikacím, které jsou přizpůsobeny těmto občanům, mohou opět najít zaměstnání. 

 Dle mého názoru se mi podařilo cíl diplomové práce splnit, neboť kontaktní pracoviště ÚP v 

Opavě mi poskytlo dostatek informací o situaci na trhu práce a o aktivní politice zaměstnanosti v 

této oblasti. Cíl diplomové práce byl stanoven na základě účelu a myslím si, že kontaktní pracoviště 

ÚP v Opavě vhodně poskytuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a dle mého názoru v dalších 

letech poroste zaměstnanost v okrese Opava.   
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