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Anotace 

V této bakalářské práci se zabývám analýzou nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR. 

Tímto regionem je Moravskoslezský kraj. Má práce je rozčleněna do několika částí. V první 

části popisuji charakteristiku Moravskoslezského kraje. V druhé části vysvětluji základní 

pojmy, které se s nezaměstnaností pojí. Ve třetí, hlavní části této bakalářské práce, 

vypracovávám analýzu nezaměstnanosti z hlediska různých ukazatelů. Těmito ukazateli jsou 

podíl nezaměstnanosti osob, volná pracovní místa, počet uchazečů o zaměstnání, strukturou 

uchazečů o práci a aktivní politikou zaměstnanosti. Závěr práce věnuji krátkému shrnutí 

zjištěných poznatků a zamýšlím se nad možným dalším vývojem nezaměstnanosti.  

Klíčová slova: nezaměstnanost, podíl nezaměstnaných osob, práce, trh práce, analýza 

nezaměstnanosti, úřad práce, Moravskoslezský kraj 

 
 
 

Summary 

In this bachelor thesis I analyze unemployment in the selected region in the Czech Republic. 

This region is the Moravian-Silesian Region. My thesis is divided into several parts. The 

first part describes the characteristics of the Moravian-Silesian Region. In the second part 

I explain the basic concepts that are associated with unemployment. In the third, the main 

part of this thesis, I analyze unemployment of the Moravian-Silesian Region in terms of 

various indicators. These indicators are the proportion of people in unemployment, job 

vacancies, the number of job seekers, the structure of job seekers and active employment 

policy. End of this work is devoted to a short summary of the findings and I think of a 

possible further development of unemployment. 

Keywords: unemployment, the share of unemployed persons, labor, labor market, analysis 

of unemployment, the labor office, Moravian-Silesian Region 
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1. Úvod 

Nezaměstnanost je v dnešní době velice diskutovaným problémem ekonomického, 

ale i sociálního rázu. Nejen kvůli tomu jsem si nezaměstnanost zvolila jako hlavní téma své 

bakalářské práce.  

Cílem práce byla analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu České republiky 

se zaměřením na strukturu uchazečů o práci. Region, který jsem si zvolila, je 

Moravskoslezský kraj. Tento kraj je v rámci České republiky jedním z nejpostiženějších 

krajů, co se nezaměstnanosti týče.  

Bakalářská práce je rozčleněna na pět částí, z nichž první je úvod. Druhá kapitola 

je věnována popisu Moravskoslezského kraje. Charakterizuji v ní polohu kraje v rámci 

České republiky i okolních států, jeho velikost a popis území, na kterém se rozprostírá. Dále 

v této kapitole popisuji ekonomickou a sociální situaci kraje vliv a výši nezaměstnanosti, 

výši hrubého domácího produktu ve srovnání s vybranými kraji a také strukturu vzdělanosti 

obyvatel Moravskoslezského kraje. V poslední části první kapitoly popisuji hustotu osídlení 

kraje a také počet obyvatel z hlediska věkových skupin. 

Třetí kapitola popisuje základní pojmy, které se vážou k nezaměstnanosti. Mezi 

základní pojmy, kterými se v této práci zabývám, patří mzda, práce, trh práce, rekvalifikace, 

nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti. 

V následující kapitole jsem zpracovala samotnou analýzu nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji. Hlavním ukazatelem nezaměstnanosti v mé bakalářské práci je 

v roce 2013 nově zavedený podíl nezaměstnanosti osob. Hodnoty tohoto ukazatele jsem 

porovnávala za období 2013 - 2015 a to v rámci okresů Moravskoslezského kraje a pohlaví. 

Dále jsem se zabývala volnými pracovními místy a počty uchazečů o práci. Zhodnotila jsem 

také nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji z hlediska struktury uchazečů o práci. 

Poslednímu tématu, kterému se v rámci analýzy nezaměstnanosti věnuji, je aktivní politika 

zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, konkrétně zvolené rekvalifikace, veřejně 

prospěšné práce a společensky účelná místa. Závěr této kapitoly věnuji krátkému 

vyhodnocení zjištěných údajů. 

Poslední kapitolou je závěr této bakalářské práce.   
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2. Charakteristika vybraného regionu 

Mým zvoleným regionem, ke zpracování této práce, je Moravskoslezský 

kraj (MSK). Tento kraj jsem si zvolila nejen proto, že v něm bydlím, ale zejména proto, že 

nezaměstnanost v tomto kraji je již několik let vysoká. 

2.1 Poloha kraje 

Moravskoslezský kraj se nachází na severu České republiky. Se svou rozlohou 

5 427 Km2 je šestým největším krajem naší republiky. [1] Jeho hranice tvoří na jihu Zlínský 

kraj, na západě Olomoucký kraj. Ze severu je hranice s Polskem a na jihovýchodě se 

rozprostírá Slovensko. [2] 

Tvoří jej 6 okresů a to Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava 

a Ostrava-město. Tyto okresy jsou rozděleny do dvaadvaceti správních obvodů s rozšířenou 

působností a je zde celkem 299 obcí. Z těchto obcí je přitom 41 měst. Především kvůli 

vzrůstajícímu turistickému ruchu se MSK začal rozdělovat na 4 euroregiony a sice: Beskydy, 

Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko.[5] 

Obrázek 1: Okresy Moravskoslezského Kraje [4] 
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Typicky hornatá krajina, vytyčuje přírodní hranice kolem kraje. Nalezneme zde tři 

významná pohoří, a to Hrubý Jeseník, kde je nejvyšší horou Praděd (1491 m n. m), Nízký 

Jeseník a Moravskoslezské Beskydy, kde nejvyšší bod tvoří vrchol Lysé hory 

(1324 m n. m.). [3] 

Území, na kterém se rozprostírá MSK, náleží k úmoří Baltského moře. Výjimkou 

je pouze okolí Rýmařovska a území okresu Nového Jičína, kde se vody vlévají do řeky 

Moravy, jejíž vody ústí Černého moře. Nejdůležitějším a nejznámějším vodním tokem MSK 

je řeka Odra. Jejími přítoky jsou řeka Opava a Ostravice. Tyto dvě řeky se do Odry vlévají 

na území města Ostravy a společně odvodňují oblast Moravskoslezských Beskyd, Jeseníků 

a celé Opavsko. Soutok Odry s Olší, který je kousek od Bohumína, je nejnižším bodem MSK 

– 195 m. n. m. Olše tvoří hranici s Polskem a odvodňuje těšínskou oblast. Vodní nádrže 

Šance, Morávka a Kružberk, tvoří hlavní zdroje pitné vody pro tento kraj. [5] 

2.2 Charakteristika ekonomická a sociální 

Z hospodářského pohledu se Moravskoslezský kraj se vždy vyznačoval především 

těžkým průmyslem, zejména hutnictvím, těžkým strojírenstvím a také hornictvím. Od tohoto 

zaměření se, ale pomalu upouští a hlavní páteř ekonomiky se posouvá směrem k průmyslu 

s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou strojírenství, elektrotechnika a potravinářství. 

V posledních letech patří mezi vyvíjející se odvětví také automobilový průmysl. 

Všudypřítomné je zemědělství a na úpatí Beskyd a Jeseníků je rozšířené lesní 

hospodářství. [4] 

Restrukturalizace hospodářské základny, která v kraji probíhá od roku 1990, byla 

a je ve znamení uvolňování velkého počtu zaměstnanců. Tato restrukturalizace způsobila, že 

v Moravskoslezském kraji docházelo k razantnímu potlačení těžkého průmyslu a zvyšování 

nezaměstnanosti, která rostla až do roku 2004. Od tohoto roku již doznívající vliv 

restrukturalizace, takovou měrou nepůsobil na trh práce a situace se začínala obracet. 

V únoru 2004 byl evidovaný počet nezaměstnaných v kraji 110 792, jejich počet se do roku 

2008 snížil o 48,1 % a to na 53 291 osob. [4] 

V roce 2008, kdy Českou republiku postihl vliv celosvětové krize, byl pozitivní 

vývoj na trhu práce v Moravskoslezském kraji zastaven a nezaměstnanost začala opět 

stoupat. [4] Vývoj nezaměstnanosti v MSK je znázorněn na obrázku č. 2. 
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Hodnoty hrubého domácího produktu (HDP) v Moravskoslezském kraji za rok 

2013, stále nedosáhly na hodnoty z roku 2008. Rozdíl je menší o 0,3 %, při měření v běžných 

cenách. Ze srovnání s krajem Středočeským nebo Jihomoravským, můžu tvrdit, že HDP 

v MSK roste pomaleji. V roce 2013 dokonce došlo k poklesu, který nenastal v žádném 

srovnávaném kraji. Tento hodnota HDP v tomto roce poklesla o 2,4 %.[22] V grafu 1 je 

znázorněn vývoj HDP ve vybraných krajích během období 2007-2013. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

HDP [mil.Kč]

Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Jihomoravský kraj

Obrázek 2: Vývoj nezaměstnanosti MSK 2008 - 2013 [21] 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [22] 

Graf 1: Srovnání HDP v běžných cenách 
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Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatel je MSK charakteristický tím, 

že nejvíce osob ve věku 15 let a více, má ukončené středoškolské vzdělání bez maturity 

či vyučení. V číslech tento údaj znamená, že z 1 032 341 obyvatel mělo v roce 2011 toto 

vzdělání ukončeno 362 120 obyvatel, což tvoří 35,08 %. Necelých 26 % tvoří lidé se 

středoškolským vzděláním zakončeným maturitou. Pouze základní vzdělání má, podle 

českého statistického úřadu, 201 832 obyvatel kraje. Nejvíce obyvatel s dosaženým 

vysokoškolským vzděláním je ve věku 25-29 let a celkově to je 11,24 %. [4] V grafu číslo 2 

je znázorněno nejvyšší dosažené vzdělání z hlediska věkových skupin osob. 

2.3  Demografická charakteristika 

Nejhustěji osídlená oblast Moravskoslezského kraje je v městech Ostrava, Karviná, 

Havířov a Frýdek-Místek. Tyto oblasti patří zároveň mezi nejhustěji obydlené místa České 

republiky respektive, MSK je druhým nejhustěji obydleným krajem, hned po hl. m. Praha 

(viz graf 3). [4]  
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Graf 2: Struktura vzdělání obyvatelstva MSK k 31. 12. 2011 
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Z tabulky níže vidíme, že počet obyvatel v Moravskoslezském kraji neustále klesá. 

Lidí v produktivním i předproduktivním věku ubývá, naopak se zvyšují počty obyvatel 

v poproduktivním věku. S tímto souvisí i průměrný věk, který má stoupající tendenci a v roce 

2013 průměrný věk dosáhl hodnoty 41,5 let, což je o 2,22 % více než v roce 2010. Stárnoucí 

obyvatelstvo představuje pro kraj největší problém. [4]  

Tabulka 1: Vývoj MSK 2010 – 2013 

K 31.12 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvatel 1 243 220 1 230 613 1 226 602 1 221 832 

Obyvatelstvo ve věku:  

0 – 14 178 467 178 888 178 845 178 789 

Z toho ženy 87 207 87 345 87 329 87 210 

15 – 64 875 959 857 430 846 615 835 577 

Z toho ženy 433 704 424 036 418 035 412 318 

65 a více 188 794 194 295 201 142 207 466 

Z toho ženy 114 200 117 124 120 758 124 033 

Průměrný věk 40,6 40,9 41,2 41,5 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [4]   

2512,9

117,3 63,3 75,7 91 155 138,6 116,2 114,3 75,2 162,4 121,1 148,3 226

Graf 3: Hustota obyvatel na 1 m2 k 1. 1. 2013 [4] 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ [4] 
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3. Teoretická východiska 

V této kapitole jsem se zaměřila na základní pojmy, které se pojí k nezaměstnanosti. 

Dozvíte se tedy, co je to trh práce, kdy a jak nastává rovnováha na tomto trhu, co je to 

nezaměstnanost a jak se dělí, měří, apod. 

3.1 Práce 

Práce je jedním z výrobních faktorů. Z hlediska výroby statků je nenahraditelná. 

Práce, jako taková, neexistuje samostatně, jejím nositelem je člověk, který práci vykonává. 

Člověk je tedy nositelem pracovní síly, za předpokladu, že má schopnost pracovat. [10] 

3.2 Mzda 

Mzdou se rozumí finanční ohodnocení poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci 

za práci. Mzda se vyplácí pracovníkovi v penězích v hotovosti, anebo na bankovní účet. 

S doplatkem mzdy je povinen zaměstnavatel dát zaměstnanci písemné vyúčtování mzdy, ze 

kterého je dobře čitelná výška a druh jednotlivých složek mzdy a výška a druh provedených 

srážek. [16] 

Minimální mzda – zavedena jako opatření proti firmám, které by jinak stanovovaly příliš 

nízké mzdové sazby. Pokud je stanovena výš, než je rovnovážná mzda, může dojít k zvýšení 

nezaměstnanosti, neboť si firmy vybírají mezi zaměstnanci ty méně kvalifikované, které 

následně propouští. [19] 

3.3 Trh práce 

Na tomto specifickém trhu se střetává poptávka po práci ze strany potencionálních 

zaměstnavatelů s nabídkou práce, kterou nabízejí osoby ucházející se o zaměstnání. 

Předmětem směny nejsou ovšem osoby, nýbrž jejich pracovní síla. Na trhu práce dochází 

k směnným vztahům mezi prací a mzdou. [9]  

Mezi jedny z faktorů, jež ovlivňují trh práce, patří kvalifikace uchazečů. Šance 

uchazečů jsou v reálném světě ovlivněny nejen již zmíněnou kvalifikací, ale i pohlavím, 

rasou, bydlištěm či věkem. [11] 
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3.3.1 Nabídka práce 

Nabídka je na trhu práce zastoupena domácnostmi. Ochota pracovat, se odvíjí od 

efektu, který práce přináší. Tento efekt by měl být větší nebo roven újmě, se kterou je konání 

práce spojeno. Jako efekt práce označujeme finanční ohodnocení za vynaloženou práci, čímž 

je mzda. [7] 

Reálná mzda je rozhodující prvek v tom, zda bude práce nabídnuta. Jedná se 

o vyjádření kolik zboží nebo služeb si může příjemce reálné mzdy dovolit koupit. [7] 

Můžeme také říci, že se člověk rozhoduje mezi tím, zda pracovat nebo nepracovat, 

tedy mezi prací a volným časem. Volný čas můžeme považovat za statek, jelikož je pro 

člověka vzácný a může si díky němu užívat. Toto rozhodování závisí také na substitučním 

anebo důchodovém efektu růstu mezd. U substitučního efektu růstu mzdy se snižuje 

poptávka po volném času, protože mzdy rostou a volný čas je nahrazován jinými statky. 

S růstem mezd je spojen i vzrůst důchodů, z tohoto plyne důchodový efekt růstu mzdy, kdy 

si člověk může dovolit koupit více statků a tím vyvolává zvýšení poptávky po volném 

čase.[12] 

3.3.2 Poptávka po práci 

Poptávka je na trhu práce reprezentována především podniky, které se snaží 

maximalizovat svůj zisk. Poptávku ovlivňuje rozhodnutí podniku přijmout nové pracovní 

síly, což s sebou nese nejen zvýšení celkové produkce podniku, ale i zvýšení nákladů na 

mzdy. Optimální stav nastává tehdy, když se zvýšení produkce podniku rovná reálné mzdě. 

V dokonale konkurenčním prostředí platí, jestliže je reálná mzda rostoucího charakteru, 

podnik, kvůli maximalizaci zisku, bude snižovat poptávku po pracovní síle. Pokud bude 

reálná mzda klesat, je pro podnik výhodné zvyšovat zaměstnanost.[13] 

Chování podniků ovlivňuje mnoho vnějších i vnitřních faktorů. Z vnějších to může 

být míra inflace, konkurence na trhu, legislativa a zásahy státu do ekonomiky. K vnitřním 

můžeme zařadit situace plynoucí z vývoje podniku v letech, úroveň vyspělosti řízení podniku 

apod. [13] 
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3.3.3 Rovnováha trhu práce 

Z obrázku č. 3 je patrné, že na vodorovnou osu se vynášejí hodnoty množství 

vykonané práce a na svislou osu vynášíme hodnoty reálné hodinové mzdy. V bodě, kde se 

nám křivky nabídky S a poptávky D protnou, nastává tržní rovnováha značená bodem E. 

Mzdu, při které dojde k tržní rovnováze, nazýváme rovnovážnou. Rovnovážnou mzdu máme 

v grafu značenou bodem We. Jestliže na trhu práce dojde k rovnováze, můžeme hovořit 

o přirozené míře nezaměstnanosti nebo také plné zaměstnanosti. [14] 

V momentě, kdy bude mzda vyšší W2, bude poptávka po práci nižší a nabízené 

množství práce poroste. Tento stav nazýváme nezaměstnaností. V opačném případě, když 

bude mzda nižší, než rovnovážná, zvýší zaměstnavatel svou poptávku po práci a nabídka 

práce za tuto mzdu bude nízká. [14] 

Absolutní rovnováha na trhu nenastává. Za určitých předpokladů se však může 

k rovnovážnému stavu přiblížit. Ekonomickou prosperitu, která je spojená s růstem 

produktivity práce a zajišťuje pracovní příležitosti i zvyšování mzdové úrovně, považujeme 

za první předpoklad. Jako druhý předpoklad můžeme označit alokaci nabídky pracovních 

míst, která by měla být shodná s alokací pracovních sil, tzn., že zajistíme poptávku práce 

podniků tam, kde je velká nabídka práce domácností. Posledním předpokladem je 

adaptabilita pracovních míst z pohledu mobility lidí (schopnosti dojíždění za prací) a také 

Obrázek 3: Trh práce - rovnovážný stav [14] 
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požadavky na zvyšování kvalifikace ze strany trhu práce (flexibilita).  Podmínkou, ovšem 

zůstávají minimální zásahy ekonomiky do státu. [13] 

3.4 Rekvalifikace 

Pojmem rekvalifikace označujeme tyto skutečnosti: 

1. Získání nové kvalifikace, v případě kdy osoba již nějakou kvalifikací předtím 

disponovala, 

2. obnovení, zvýšení, rozšíření či udržování si kvalifikace stávající, 

3. získání kvalifikace, kdy osoba do této doby žádnou kvalifikací 

nedisponovala.[20] 

Rekvalifikace mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé. Záleží na tom, zda si účastník 

rekvalifikačního kurzu potřebuje kvalifikaci jen prohloubit, nebo získat kvalifikaci zcela 

novou. Rekvalifikaci mohou provádět (vést), pouze vzdělávací, státní nebo soukromé 

a zdravotnické zařízení, která mají k tomuto účelu platnou akreditaci. Úřad práce hradí 

rekvalifikační kurz, uchazeči o práci, v plném rozsahu. Také v některých případech přispívá 

na náklady, které vlivem kurzu, vznikají zaměstnavateli.[15] 

3.5 Nezaměstnanost 

Za nezaměstnanost můžeme označit stav, kdy lidé nemůžou získat práci, která je 

pro ně zdrojem obživy, i když ji hledají a chtějí pracovat. Je to tedy nerovnováha na trhu 

práce z pohledu převisu nabídky. [11] 

Druhy nezaměstnanosti: 

V ekonomice rozlišujeme 3 druhy nezaměstnanosti podle příčiny vzniku a to 

frikční, cyklickou a strukturální. Frikční nezaměstnanost, spolu se strukturální 

nezaměstnaností, tvoří přirozenou míru nezaměstnanosti resp., rovnovážnou 

nezaměstnanost. 
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Frikční nezaměstnanost 

Tento druh nezaměstnanosti zahrnuje osoby, které jsou dočasně nezaměstnané, jelikož 

opustili své zaměstnání a teď si hledají nové místo. Můžeme tedy říci, že je to jakési 

přechodné období, než si tito lidé najdou práci. [14]  

Změny ve frikční nezaměstnanosti jsou způsobeny především dobrovolnou dobou, kterou 

stráví nezaměstnaný hledáním nové práce. Tato doba se odvíjí nejen od požadavků na 

pracovní místo ze strany osoby nezaměstnané, ale také i strukturou trhu práce nebo 

podmínkami nezaměstnanosti. Dá se ovlivnit zlepšením informovanosti jednotlivých 

subjektů trhu práce a usnadněním mobility. [9]  

Strukturální nezaměstnanost 

Tato nezaměstnanost vzniká v důsledku změn ve struktuře ekonomiky. Díky těmto změnám 

dochází k zmenšování nebo naopak zvětšování některých profesí. Odvětví, která se 

zmenšují, budou propouštět své zaměstnance a odvětví, po kterých roste poptávka, budou 

nové zaměstnance nabírat. [14] 

V důsledku přelívání potřeby pracovních sil v jednotlivých odvětvích, je po nezaměstnaných 

osobách požadována rekvalifikace. Znamená to tedy delší dobu, po kterou si nezaměstnaný 

bude hledat práci, jelikož samotná změna kvalifikace zabere určitý čas. Ohroženými 

skupinami lidí jsou především vdané ženy, rodiče s více dětmi, starší osoby, osoby s nízkou 

kvalifikací a osoby zdravotně handicapované. [14] 

Cyklická (sezónní) nezaměstnanost 

Cyklická nezaměstnanost tvoří rozdíl mezi skutečnou a přirozenou mírou nezaměstnanosti. 

Příčinou tohoto druhu nezaměstnanosti je ochabnutí domácích investic nebo poklesu 

zahraniční poptávky. Jevem, jenž doprovází fázi celkového hospodářského poklesu, je 

nezaměstnanost napříč všemi odvětvími.[14] 

O sezonní nezaměstnanosti hovoříme, pokud je cyklická nezaměstnanost spojená například 

s ročním obdobím. Zasažené jsou především odvětví závislé na počasí. Příčinou mohou být 

i výkyvy ve spotřebě spojené například se svátky, prázdninami apod. [9] 
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Skrytá nezaměstnanost 

Pojem skrytá nezaměstnanost, používáme tehdy, když osoby nejsou evidovány na úřadu 

práce, ale i tak si práci hledají. Jako příklad můžeme uvést lidi, kteří jsou v předčasném 

důchodu či rodiče na mateřské dovolené. [20]  

 Nezaměstnanost dále můžeme členit na dobrovolnou a nedobrovolnou. 

Dobrovolná nezaměstnanost 

Dobrovolně nezaměstnaný člověk preferuje volný čas, místo aby pracoval. Tito lidé, mohou 

mít nabídky práce, ale aktivně hledají lepší příležitosti, např. lépe placené místo. 

Dobrovolnou nezaměstnaností, můžeme také označit stav, kdy je počet nezaměstnaných 

nižší či roven počtu volných pracovních míst tzn., že každý kdo hledá práci, ji může 

najít. [10] 

Nedobrovolná nezaměstnanost 

Nedobrovolnou nezaměstnanost můžeme označit jako poruchu, kterou vyvolávají existující 

nepružné mzdy. V tom případě je čistící efekt trhu práce narušen, tedy nefunkční a dochází 

k situaci, kdy subjekty jsou sice ochotny obchodovat na trhu při dané ceně, ale nemohou. [10] 

 Z časového hlediska můžeme rozdělit nezaměstnanost na krátkodobou s dobou trvání 

do 3 měsíců, střednědobou do jednoho roku a dlouhodobou s trváním více než jeden rok. 

3.5.1 Měření nezaměstnanosti 

Abychom mohli provádět měření nezaměstnanosti, musíme obyvatelstvo rozdělit do 

určitých kategorií. [17] 

Nezaměstnaní – Eurostat definuje nezaměstnané jako osoby starší 15 let, které zároveň ve 

sledovaném období, splňovaly alespoň 3 podmínky:  

1. Osoby byly bez práce = neměly žádné placené zaměstnání ani sebezaměstnání. 

2. Tyto osoby si aktivně hledaly práci = tzn., registrovaly se na příslušném úřadu práce, 

samy si aktivně hledají práci a to pomocí inzerce, přímo v podnicích, chtějí si založit 

vlastní podnikatelskou činnost, apod. 

3. Byly připraveny nastoupit do práce, a to ihned, anebo do 14 dní. [18] 

Pokud osoba nesplňuje některou z podmínek, řadíme ji do některé z dalších skupin. 
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Zaměstnaní – veškeré obyvatelstvo, které má placené zaměstnání nebo pracuje jako OSVČ. 

Řadí se zde i osoby, které jsou v práci dočasně nepřítomny (mateřská dovolená, nemocenská, 

apod.). [17] 

Ekonomicky neaktivní – jsou to všichni obyvatelé, kteří nesplňují podmínky prvních dvou 

skupin. Patří zde například: studenti, důchodci, handicapovaní, apod.  

 Všechny osoby, které patří do skupin zaměstnaných a nezaměstnaných označujeme, 

za ekonomicky aktivní obyvatelstvo.[17] 

Míra nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost můžeme vyjádřit pomocí míry nezaměstnanosti (u), která je 

vyjádřena jako poměr počtu nezaměstnaných osob (U) k pracovním silám (L). Pracovní silou 

rozumíme ekonomicky aktivní obyvatelstvo, což představuje součet osob zaměstnaných (E) 

a osob nezaměstnaných (U). Vzorec pro výpočet míry nezaměstnanosti tedy vypadá takto: 

𝑢 =
𝑈

(𝐸+𝑈)
× 100 =  

𝑈

𝐿
× 100 (%)  [17] 

Tento ukazatel je nejpoužívanější a vyjadřuje se v procentech. Vypočítává se pro regiony, 

ale i pro celou republiku. Může se také používat u jednotlivě zvolených skupin např.: pro 

muže, ženy, pro různé věkové kategorie, podle dosaženého vzdělání apod. [17] 

 Až do konce roku 2012 byly v České republice rozlišovány dva ukazatele míry 

nezaměstnanosti. Prvním byla registrovaná míra nezaměstnanosti a hodnoty pro její 

výpočet jsou získávány z podkladů poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí 

(MPSV). Pro  MPSV jsou nezaměstnaní brány ty osoby, které jsou registrované na úřadu 

práce. Druhým ukazatelem je obecná míra nezaměstnanosti, která je podložena daty 

získanými Českým statistickým úřadem (ČSÚ). U obecné míry nezaměstnanosti se provádí 

každé čtvrtletí průzkum vybraných domácností. Tento průzkum je nazýváme Výběrovým 

šetřením pracovních sil a u nás je méně známým, jelikož se používá především ke srovnávání 

na mezinárodní úrovni. Bývá také nižší než registrovaná míra nezaměstnanosti. Rozdíl 

v obou ukazatelích, tedy představují, metody získávání dat. [17] 

 Od ledna roku 2013 se v České republice začal využívat ukazatel podílu 

nezaměstnaných osob (PNO). PNO se vypočítává jako podíl dosažitelných uchazečů 
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o zaměstnání v produktivním věku, evidovaných na úřadu práce a počtem všech obyvatel 

v produktivním věku. Vzorec tedy vypadá takto: 

𝑃𝑁𝑂 =  
𝑑𝑜𝑠𝑎ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛í 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑖 𝑜 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛á𝑛í 𝑣𝑒 𝑣ě𝑘𝑢 15−64𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜𝑣á𝑛í 𝑛𝑎 úř𝑎𝑑𝑢 𝑝𝑟á𝑐𝑒

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑒 𝑣ě𝑘𝑢 15−64 𝑙𝑒𝑡
     [23] 

MPSV ukazatel vytvořilo jako náhradu za registrovanou míru nezaměstnanosti. Tento 

ukazatel, s novou metodikou výpočtu, má za úkol zabránit zaměňování hodnot předchozích 

dvou ukazatelů. Také se zjednodušilo získávání dat a to zejména okresních a díky tomu by 

měl být tento ukazatel přesnější a reprezentativnější. Hodnoty, kterých tento ukazatel 

nabývá, jsou v porovnání s výpočtem registrované míry nezaměstnanosti, nižší. [23] 

Přirozená míra nezaměstnanosti 

Tento ukazatel se týká především, v ekonomice převažující, úrovně 

nezaměstnanosti. Představuje určitou úroveň, kdy jsou různé trhy práce v zemi v průměru 

v rovnováze. „Přirozená“ neznamená, že se jedná o nevyhnutelnou či vhodnou výši 

nezaměstnanosti, ale že skutečná nezaměstnanost se od této míry příliš neodchyluje. Pokud 

je dosažena přirozená míra nezaměstnanosti, znamená to, že země optimálně využívá své 

zdroje a nezaměstnanost, pokud existuje, je nezaměstnaností dobrovolnou. [17] 

Dnes je přirozená míra inflace spojována s vývojem inflace v ekonomice. 

V důsledku toho, jí můžeme charakterizovat jako míru nezaměstnanosti, kdy je inflace 

stabilní. [17] 

Mezi faktory, ovlivňující tuto veličinu, můžeme zařadit motivaci lidí hledat si práci, 

schopnost úřadů práce, nacházet uchazečům o práci, volná pracovní místa a struktura 

obyvatelstva z hlediska demografického. Ovlivňovat přirozenou míru nezaměstnanosti může 

také velikost a délka pobírání podpory v nezaměstnanosti. [18] 

3.5.2 Rizikové skupiny uchazečů o práci 

Z pohledu úřadu práce můžeme mezi rizikové skupiny zařadit především tyto 

skupiny populace:  

- handicapovaní občané, 

- mladiství a absolventi škol, 

- občané vyššího věku, 

- občané s nízkou kvalifikací, 
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- ženy, 

- romská populace. 

Osoby, spadající do některé ze skupin je složitější zařadit do pracovního procesu. Zařazení 

je závislé nejen od umístění regionu a s tím spojené ekonomické situace v oblasti, ale záleží 

také na jednotlivých počtech ve skupinách. Velkým faktorem je také návyk na 

nezaměstnanost resp. na sociální podporu. [6] 

 Dle průzkumů úřadu práce představuje nejhorší skupinu vysoký věk, který se 

objevuje v kombinaci s dalšími faktory. Pro příklad je vyšší věk často spojen 

s nevyhovujícím zdravotním stavem, nedostatečnou kvalifikací či kombinací všech tří 

faktorů. Prioritně se pomáhá mladistvým uchazečům a absolventům, neboť při dlouhodobé 

nezaměstnanosti této skupiny, dochází k nežádoucím důsledkům a to jak v oblasti 

ekonomické, tak i v oblasti sociální. Samotný nezájem o práci u jednotlivých osob, 

spadajících do některé ze skupin, je těžko měřitelný, má však přímou závislost na výši mzdy, 

či dosažený stupeň vzdělání. [6] 

Handicapovaní občané – u této skupiny lidí se objevují nejen ekonomické, sociální 

a psychické problémy, ale zejména problémy plynoucí z pocitů méněcennosti a lidské 

důstojnosti. Díky tomu, že se dnes klade důraz na vysoké výkony zaměstnanců a vysokou 

produktivitu práce, je pro lidi, se zdravotním omezením, stále těžší získat uplatnění na trhu 

práce. Oproti zdravým jedincům, jejich doba evidence na úřadech práce je mnohokrát vyšší. 

Handicapovaní občané se díky tomu dostávají často do bezvýchodných situací. Tento stav 

se projevuje i na jejich rodinách, které se o ně jako o nezaměstnané handicapované, musejí 

postarat.  Úřady práce věnují této skupině maximální péči, obecně můžeme říci, že problém 

s umístěním takového člověka, klesá na základě výše jeho vzdělání. Integrování zdravotně 

postižených lidí do společnosti závisí také na sociálních, ekonomických a právních 

podmínkách. [7] 

Absolventi a mladí lidé do 30 tet – absolventi jsou oproti ostatním uchazečům 

o zaměstnání značně znevýhodněni, jelikož nemají žádné praktické zkušenosti. Chybí jim 

také potřebné kontakty sloužící k lepší orientaci na trhu práce a nemají pracovní návyky. 

Absolventi, zejména po dokončení vysoké školy, zakládají rodiny nebo již rodinu mají, 

a proto je pro ně pravidelný příjem důležitý. Obecně můžeme říct, že nezaměstnanost 

mladých stále stoupá.  
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Závažné problémy psychologického a výchovného charakteru se objevují 

u absolventů středních škol a mladistvých, kteří o práci zájem nemají. Pokud u této 

podskupiny nedojde k osvojení určitých pracovních návyků, představují do budoucna 

problém nejen pro společnost. Neschopnost pracovat, která není opodstatněná (zdravotními 

problémy,…), vede až k sociálněpatologickému chování. „Dle závěru studie L. B. Hendryho 

z Aberdeen University (1983) prodloužená adolescence ohrožuje rozvoj osobní identity, 

identity mužství a ženství, dosažení nezávislosti na rodičích, akceptaci rodinných hodnot 

a hodnot společnosti. Ohrožuje i rozvoj profesionální role a schopnost navazovat a udržovat 

přátelství.“ [6] 

Problém této skupiny také nastává, kdy mladý člověk v panice, že nestačí splácet 

své závazky a dluhy, vezme první nebo každou nabídku, která se mu naskytne. Tyto 

unáhlené, vynucené rozhodnutí mohou vést k lítosti, neboť tyto práce bývají minimálně 

placené. I přesto je někdy nezbytné vzít i méně placenou práci, a to zejména kvůli získání 

vědomostí, zkušeností a pracovních návyků. [10] 

Mladiství – zahrnuje nejmladší účastníky na trhu práce. Jedná se především o mladé 

lidi, bez kvalifikace, pracovních návyků a neochotou hledat si pracovní místo. Postavení 

rodičů, ze sociálního hlediska nebývá nejlepší a proto i potomci dávají přednost pobírání 

sociálních dávek před pracovním příjmem. Tito lidé mají často nereálné představy o druhu 

práce, pracovní době či mzdě i proto je pro ně těžké najít práci. Jedná se zejména o osoby 

mladší 18 let, a tudíž nemohou být vázány hmotnou odpovědností nebo vykonávat různé 

práce.  

Další problém představuje to, že tito mladiství nechtějí pracovat v oboru, který 

vystudovali. Zaměstnavatelé dávají přednost zkušenějším a kvalifikovanějším osobám, který 

bývá i samostatnější.  

Občané vyššího věku – z praxe můžeme říci, že zaměstnavatelé dávají přednost 

mladším uchazečům o volné pracovní místo. Zaměstnavatel má stále vyšší nároky, od 

zaměstnance očekává schopnost práce s nejmodernější technikou, znalost jazyků a rychlé 

přizpůsobení se pracovním požadavkům. Mladší lidé jsou také flexibilnější a oproti starší 

věkové kategorii nemají nežádoucí pracovní návyky získané v pracovním procesu.  

Lidé, kteří většinu svého profesního života strávili na jedné pracovní pozici, mají 

omezený přehled, zkušenosti i dovednosti. Jsou také často poznamenáni nějakou formou 
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zdravotního omezení, které má vliv na pracovní morálku a docházku.  Lidé ve vyšším věku, 

jak již je výše uvedeno, se hůře přizpůsobují, s tím souvisí jejich nasazení pro hledání si 

nové práce. Čím déle jsou nezaměstnaní, tím více ztrácí sebedůvěru a to se projevuje i na 

jejich společenském životě. [6] 

Občané s nízkou kvalifikací – tato skupina je v oblasti nezaměstnaných největší. 

Asi jedna třetina všech nezaměstnaných spadá pod tuto skupinu, do které řadíme i lidi, kteří 

mají dokončené jen základní vzdělání. Jsou to občané, kteří jsou charakterističtí pro své 

chování jak v individuálním tak i v rodinném životě. Mluvíme především o lidech 

s deviantními sklony chování (recidivisti, alkoholici, sociálně nepřizpůsobiví, lidé 

propuštění z nápravných zařízení, atd.). Tito lidé jsou odděleni, svým postavením, ze 

společnosti a žijí odkázáni na podpoře státu. Dlouhodobá nezaměstnanost je pro tuto skupinu 

charakteristická a negativně ovlivňuje výše uvedené sklony v chování.  

Opět můžeme říci, že zařazení těchto občanů do pracovního procesu závisí přímou 

úměrou na jejich dovednostech, zkušenostech a kvalifikaci. Čím menší kvalifikaci člověk 

má, tím lépe jde nahradit, např. pracovními stroji.  

Ženy – zaměstnavatelé upřednostňují muže především kvůli jejich produktivitě na 

pracovišti a také kvůli mobilitě resp. flexibilitě. Podniky dnes již mají pracovní místa pro 

směnný provoz a místa se zkrácenou pracovní dobou ubývají. [7] 

Ženy se do složitých situací dostávají především tehdy, jsou-li samoživitelky. 

Problém představuje hlavně častější absence z důvodu nemoci dítěte, apod. I když ztráta 

zaměstnání není pro ženu z psychického hlediska tak náročná jako pro muže, znamená to 

tíživou situaci sociálního i ekonomického měřítka pro celou rodinu. Nezaměstnaná žena 

ovšem začne brát péči o domácnost, rodinu, jako práci a tím se cítí být stále seberealizovaná. 

Ochota zaměstnávat ženy mladšího věku je pro zaměstnavatele nízká. Zaměstnavatel počítá 

z možností, že mladá žena brzy po zaměstnání půjde na mateřskou dovolenou, což je pro 

zaměstnavatele nevýhodné. Muži jsou naopak v mladším věku ctižádostivější, jsou od nich 

očekávány vysoké výkony, s tím stoupá i zájem zaměstnavatelů. [7]  

Romská populace – jelikož je na trhu práce velice důležitá dosažená výše 

kvalifikace s rozsahem zkušeností a dovedností souvisejících s pracovním místem, má 

romské etnikum stále složitější možnosti k naleznutí si práce. Většina Romů má ukončené 
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pouze základní vzdělání a k další kvalifikaci již nedochází. Mnoho Romů nemá ukončené 

ani základní vzdělání a možnosti další kvalifikace jsou pro ně téměř nemožné. [7] 

Majoritní společnost na Romy vytváří tlak v podobě stále se zvyšujících nároků. 

Stejně tak jsou Romové pod tlakem ze své vlastní strany skrz tradice, vzorců chování, atd. 

Zvlášť tam, kde je kumulace romského obyvatelstva větší, dochází k růstu nejen kriminality. 

Majoritní společnost tu romskou zatím neintegrovala a Romové si již vytvořili závislost na 

sociálních podporách od státu. To představuje problém i do budoucna, zejména pak pro 

mladou generaci, která si tyto návyky rychle osvojí. [7] 

3.5.3 Důsledky nezaměstnanosti 

Důsledky nezaměstnanosti se projevují v ekonomické i sociální sféře. Po inflaci ji 

ekonomové řadí jako druhý nejhorší jev. Hlavním rozdílem mezi nimi je to, že 

nezaměstnanost je ve vztahu pouze k několika rodinám, kdežto inflace má negativní 

důsledky pro celou populaci. [17] 

Vysoká nezaměstnanost poukazuje na to, že země nevyrábí na hranici svých 

možností, to znamená, že část zdrojů není využita. Těmito zdroji, přitom není jen pracovní 

síla, ale patří zde i kapitálové zdroje. Tento stav označujeme jako ztrátu produktu ekonomiky 

a dá se popsat dle Okunova zákona takto: „Zvýší-li se skutečná míra nezaměstnanosti o 1 % 

oproti přirozené míře nezaměstnanosti, poklesne reálný produkt o 2-3 % oproti hodnotě 

potencionálního produktu.“ [17] 

Díky přetrvávající nezaměstnanosti, také dochází ke zvyšování státního dluhu 

a schodku státního rozpočtu. Tento stav je důsledkem vyplácení podpor v nezaměstnanosti 

a dalších výdajů, které jsou spojeny s provozem úřadů práce a aktivní politikou 

zaměstnanosti. Dochází také ke snižování daňových příjmů, jelikož nezaměstnaní nemají 

příjem a tudíž nemají jak odvádět daň z příjmu. Kromě daně z příjmu, je státní rozpočet 

ochuzen i o vyšší příjem z nepřímých daní. Nízké důchody, jež mají rodiny k dispozici, 

způsobují, že tyto rodiny málo nakupují a šetří (tzn.: nízký odvod z DPH či spotřebních 

daní). [17] 

Jako další důsledek, dlouhodobé nezaměstnanosti, můžeme uvést úpadek lidského 

kapitálu. Dlouhodobá nezaměstnanost vede u lidí ke ztrátám zkušenosti a schopností, které 

jsou potřebné v zaměstnání. To jim ve značné míře stále více snižuje šanci na nalezení 
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pracovního místa. S rostoucí dobou nezaměstnanosti osoby, klesá jeho zájem o práci. Je to 

zapříčiněno tím, že si zvyká na volný čas, který by jinak trávil v práci a pobírá sociální 

podporu. [17] 

Ohledně vlivu nezaměstnanosti na zdraví člověka, byly udělány již mnohé studie. 

Prokázáno bylo, že nezaměstnanost je spojená se stresem, který může způsobovat mnohé 

zdravotní problémy a postihuje všechny věkové kategorie. Nezaměstnaní trpí častěji 

depresemi a úzkostnými stavy, mají také nižší sebevědomí. Lidé, kteří ke své práci měli 

vztah, byli jí oddáni a naplňovala je, se hůře vyrovnávají s její ztrátou. To má negativní vliv 

na jejich psychickou pohodu. Schopnost vyrovnání se nezaměstnaného se ztrátou 

pracovního místa, je ovlivněna i mezilidskými vztahy, především pak podporou svého okolí, 

rodiny apod.  Negativně působí na osoby také jen obava ze ztráty zaměstnání, kdy člověk na 

úkor práce zanedbává zdravotní péči. [7] 

Nezaměstnaný člověk ovlivňuje soužití v rodině negativním způsobem. Ztráta 

práce pro živitele rodiny může způsobit pokles statusu plynoucí z nižšího příjmu a pokles 

autority této osoby v očích ostatních členů rodiny. Může to vyústit až v psychické problémy, 

které ovlivní nebo zasáhnout všechny osoby v rodině. S dlouhodobou nezaměstnaností  se 

pojí i vysoká míra rozvodovosti a také je častější výskyt zanedbávání a zneužívání dětí. [7] 

Společenská reakce na zvýšenou nezaměstnanost v zemi se projevuje především 

v souvislosti se sociálně-patologickými jevy. Tyto jevy se nám projevují nepřímo jako vyšší 

počet lidí drogově závislých, kouřících, konzumujících alkohol. Spotřeba léků, vyšší 

nemocnost a sebevražedné sklony, jsou také projevy, které může způsobovat 

nezaměstnanost. Dochází také ke zvýšení kriminality. [7] 

Ztráta práce má pozitivní vliv, jen na ty osoby, které byly v práci nešťastné a cítily 

se pod tlakem či ve stresu. Jedná se však o ojedinělé případy, neboť i lidé, kteří dříve 

obsazovali nízké posty, hodnotí svou práci po její ztrátě kladně. [7] 

3.6 Státní politika zaměstnanosti 

Státní politika zaměstnanosti chce dosáhnout rovnováhy poptávky a nabídky na 

trhu práce. Zabývá se také efektivním rozložením a využíváním pracovních sil 

a zabezpečením práv občanu na zaměstnání. Státní politiku spravuje Ministerstvo práce 
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a sociálních věcí spolu s úřady práce. Mezi činnosti, které státní politika zaměstnanosti 

zahrnuje, patří:  

- Neustálé pozorování a analyzování situace na trhu práce, vytváření plánů 

a programů pro pracovní příležitosti, 

- prosazování aktivní politiky zaměstnanosti, 

- uvádění v činnost opatření v oblasti zaměstnanosti a to v souladu s evropskou 

strategií zaměstnanosti, 

- začlenění se do programů, které jsou v kontextu s rozvojem lidských zdrojů 

a trhem práce. [19]  

Politiku zaměstnanosti můžeme označit jako záchranou sociální síť, pomocí které se 

uskutečňují opatření proti růstu nezaměstnanosti. O snižování nezaměstnanosti resp. 

zvyšování zaměstnanosti usiluje přímo nebo nepřímo. Stát působí na trh práce pasivní či 

aktivní politikou zaměstnanosti a hospodářsko-politickými opatřeními. [15] 

3.6.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

 Za aktivní politiku zaměstnanosti můžeme označit veškerou činnost, která slouží 

k zajištění rovnováhy na trhu práce, přičemž je financována z prostředků k tomu určených. 

Můžeme říci, že aktivní politika zaměstnanosti slouží k zajištění maximálně možné úrovně 

zaměstnanosti, tzn., že na vědomí je brána aktuální sociální situace. Tuto politiku 

zaměstnanosti zajištuje MPSV s ÚP ve spolupráci s dalšími organizacemi na trhu práce. 

Programy a opatření, které v rámci aktivní politiky fungují, mají působnost regionálního, 

celostátního i mezinárodního charakteru. [19] 

 Mezi prostředky, kterými MPSV a úřady práce bojují proti nezaměstnanosti 

v rámci aktivní politiky, patří: dotace poskytované podnikatelům na vytváření 

společensky účelných pracovních míst, organizace veřejně prospěšných prací, vytváření 

rekvalifikačních kurzů a chráněných pracovišť pro handicapované občany, apod. [17] 

3.6.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

Stát ovlivňuje trh práce pasivně, a to jako prostředník, který informuje a nabízí práci 

uchazečům a především nezaměstnané hmotně zabezpečí. Zprostředkovávání práce může 

být bráno z pohledu osoby, která hledá vhodné pracovní místo anebo z pohledu 
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zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. Zprostředkovávaní práce zajišťují hlavně 

úřady práce, ale mohou to být také různé agentury práce. Součástí této činnosti by měly být 

i informační nebo poradenské služby. [19] 

3.6.3 Úřad práce České republiky  

Úřad práce má celostátní působnost a tvoří státní organizační složku na úseku 

zaměstnanosti. Slouží k hodnocení stavu zaměstnanosti v příslušném územním obvodu, také 

vytváří opatření k ovlivnění dění na trhu práce. Jak již bylo uvedeno výše, poskytují služby 

nezaměstnaným, především ke zprostředkování pracovního místa a zaměstnavatelům, kdy 

jim pomáhá najít vhodné zaměstnance. Úřad práce spravuje Ministerstvo práce a sociálních 

věcí a je jeho nadřízeným správním úřadem. Úřad práce České republiky je tvořen 

generálním ředitelstvím, krajskými pobočkami a pobočkou pro hl. m. Prahu. [15] 

Úřady práce své služby poskytují zdarma. Mezi hlavní úkoly, které úřad práce plní, 

patří: 

- Posuzování stavu na trhu práce a s tím spojené vypracovávání posudků 

a opatření sloužící k ovlivnění subjektů tohoto trhu; 

- informování nezaměstnaných o volných pracovních příležitostech, možností 

rekvalifikace či jiné odborné přípravy a informování zaměstnavatelů o volných 

pracovních silách; 

- zajišťování resp. zprostředkovávání vhodného zaměstnání zájemcům; 

- služby v oblasti poradenství, spojené s hledáním práce, volbou vhodného 

povolání nebo rekvalifikací; 

- vedení evidence uchazečů, kdy rozhodují i o vyřazení z této evidence; 

- stanovují také podmínky, kdy může uchazeč získat hmotné zabezpečení v dané 

výši, zajišťování jejich výplat, odejmutí, přiznání, zastavení či vrácení patří taky 

k úkolům a funkcím ÚP; 

- vedení rekvalifikačních kurzů; 

- podporování podnikatelů ve zřizování nových pracovních míst, absolventů 

a  mladistvých k získání praxe, vytváření prospěšných prací, apod.; 

- kontrola dodržení všech daných předpisů, zákoníku práce, případné uložení 

pokuty.[15] 
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Prostřednictvím Informačních a poradenských středisek (IPS) informují nejen uchazeče, 

ale i žáky, studenty a absolventy o aktuálních informacích, které jim mohou usnadnit vstup 

na trh práce. IPS je pro zájmy veřejnosti přístupné nejen osobně, ale i na internetu. V IPS je 

vedená i evidence oborů středních, vyšších odborných i vysokých škol v rámci celé České 

republiky. Naleznou zde informace o příjímacím řízení, o současném uplatnění studentů na 

trhu práce apod. [15] 

Informace o volných pracovních příležitostech na trhu práce jsou dostupné pro všechny 

občany na příslušných úřadech práce. Osoby žijící v ČR vč. cizinců, kterým byl přiznán 

trvalý pobyt či status uprchlíka, mohou požadovat po úřadu práce také zprostředkování práce 

nebo poradenské služby, přičemž zaevidovat občana jakož to uchazeče, může ÚP, jen pokud 

splňuje následující podmínky: 

- osoba může a je ochotna pracovat, 

- nejsou nikde zaměstnání,  

- nevykonávají OSVČ. 

Podmínkou zařazení do evidence na ÚP, je také podaná písemná žádost uchazeče 

o zprostředkování práce. Tuto žádost musí uchazeč doručit na úřad práce, který je příslušný 

jeho trvalému bydlišti. [15] 

 Ostatní občané, kteří z nějakých důvodu nesplňují podmínky pro evidenci, mohou 

informace o pracovních příležitostech získat také přímo na ÚP nebo na jejich internetových 

stránkách. Kam úřad práce, na přání zaměstnavatelů, uveřejňuje nabídky práce (volných 

míst). [15] 

Největší a nejznámější funkcí úřadu práce, jak už jsem uvedla, je zprostředkovatelská 

činnost. Zprostředkování práce předchází porovnání kvalit uchazeče s požadavky 

zaměstnavatele na dané pracovní místo. Vhodné uchazeče pak posílá průběžně ve 

smluvených termínech za zaměstnavatelem či umožní setkání uchazeče se zaměstnavatelem 

přímo na půdě úřadu. [15] 

3.6.4 Pracovní agentury 

Jedná se o podnikatelské osoby, jejichž zájmem je, jako u firem obecně, maximalizace 

zisku za minimalizace nákladů. Fungování těchto podnikatelských subjektů můžeme popsat 

jako spolupráci s podniky, které poptávají práci a tvoří agentuře zisk. [18] 
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Agentura fakturuje firmě práci, kterou provedli její zaměstnanci. Z této fakturované 

částky pak vyplácí své zaměstnance, ale určitý podíl si nechává. Procentuální podíl, který si 

agentura nechává jako odměnu za zprostředkování práce, je uveden ve smlouvě, kterou 

uzavřel s uchazečem. Platí, že když firma nezaplatí agentuře fakturovanou částku, nevyplatí 

agentura své zaměstnance.  

Nevýhodou agentur je, že můžou upřednostňovat určité etnikum, typy lidí 

(např. pokud vlastní agenturu Rus, bude upřednostňovat ruské uchazeče). [18] 

3.6.5 Podpora v nezaměstnanosti  

Na podporu v nezaměstnanosti, dříve označovanou jako „hmotné zabezpečení 

uchazečů o práci“, má nárok jen ten uchazeč o zaměstnání, který:  

- měl aspoň 12 měsíců zaměstnání, nebo prováděl jinou výdělečnou činnost, při 

níž musel odvádět důchodové pojištění a příspěvky na politiku zaměstnanosti, 

- ústní nebo písemnou žádostí, požádal příslušný ÚP, kde je evidován jako 

nezaměstnaný, o podporu v nezaměstnanosti, 

- k datu, kdy mu byla podpora schválená, nepobírá starobní důchod. 

Přičemž nárok na tuto podporu nemají uchazeči, kteří v posledních 6 měsících před 

zařazením do evidence ÚP, porušili závažným způsobem předpisy v práci a byly s nimi tudíž 

rozvázány pracovní poměry a také na ni nemají nárok ti, kterým byl přiznán nárok na 

výsluhový příspěvek. [20] 
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4. Analýza nezaměstnanosti 

Mezi slabé stránky Moravskoslezského kraje, jež přispívají k nezaměstnanosti 

obyvatelstva, můžeme zařadit dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky, zejména ve 

spojitosti s útlumem těžkého průmyslu a hornictví. Jako slabou stránku kraje můžeme 

označit i nedostatečnou podnikatelskou základnu ve smyslu podpory malých a středně 

velkých firem. Moravskoslezský kraj se potýká s pomalu rostoucí intelektuální základnou, 

jelikož mladí, kvalifikovaní lidé a lidé s vyšším vzděláním, mají tendence kraj opouštět. 

Naopak se zvyšuje počet sociálně nepřizpůsobivých občanů a v důsledku toho dochází 

k marginalizaci některých sociálních skupin. Rostoucí ceny jízdného, avšak mnohdy špatná 

dostupnost hromadné dopravy v kraji, se také podepisují na nezaměstnanosti osob.  

V Moravskoslezském kraji je řada fungujících a připravovaných průmyslových zón, 

které vytvářejí perspektivní místa pro příchozí firmy. Také zde vznikla široká institucionální 

základna (krom ÚP), která slouží k řešení problémů na trhu práce, patří zde vzdělávací 

a poradenské instituce (např.: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Agentura pro 

regionální rozvoj, apod.). [24] 

4.1 Podíl nezaměstnaných osob 

V rámci srovnávání jednotlivých údajů jsem si zvolila období 2013-2015. Uvedené 

údaje byly naměřeny vždy k 31. lednu daného roku. 
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Graf 4: Srovnání podílu nezaměstnaných osob MSK a ČR k 31. 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [25], [26], [27] 



Denisa Knotová: Nezaměstnanost ve vybraném regionu ČR 

2015     25 

 

V Moravskoslezském kraji, došlo v roce 2014, k nárůstu PNO o 1,1% oproti roku 

2013, kdy hodnota v kraji byla nejnižší (9,8 %) za sledované období. V roce 2014 měl 

ukazatel podílu nezaměstnaných osob hodnotu 10,9 % a od průměru České republiky se 

odlišoval o 2,3 % (graf č. 4). V následujícím roce 2015 došlo v Moravskoslezském kraji 

k poklesu podílu nezaměstnaných osob, ale svou hodnotou 10,0 % byl ukazatel stále 

nepatrně vyšší než v roce 2013. Naopak hodnota ukazatele pro ČR se v roce 2015 oproti 

roku 2013 snížila o 0,3 %.  

Z grafu výše vidíme, že PNO u žen je za sledované období v kraji zhruba o 1 % 

nižší, než u mužů. V lednu roku 2014 překročil podíl nezaměstnanosti mužů 11 %, přitom 

v předchozím i následujícím roce byl tento ukazatel na průměrné hodnotě 10,5 %. Podíl 

nezaměstnanosti žen byl nejnižší v roce 2013, kdy činil 9 %. Na základě tohoto grafu mohu 

také říci, že nezaměstnanost u žen, je z dlouhodobého hlediska nižší, než je celkový průměr 

nezaměstnanosti v MSK.   
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Graf 5: Srovnání podílu nezaměstnaných osob MSK k 31. 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [25], [26], [27] 
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Z pohledu jednotlivých okresů Moravskoslezského kraje, má největší 

nezaměstnanost okres Bruntál. Oproti Frýdku-Místku, který je se svým průměrným PNO 

7,5 % nejméně zatíženým okresem MSK, je v Bruntále PNO téměř 2x vyšší. Z  grafu č. 6 

a tabulky č. 2, také vyplývá, že druhým okresem s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob 

v MSK je Karviná, následuje Ostrava-město, Opava a Nový Jičín.  

Tabulka 2: Podíl nezaměstnaných osob [%] v okresech MSK dle pohlaví k 31. 1. 

 2013 2014 2015 

Okres Ženy Muži Celkem Ženy Muži Celkem Ženy Muži Celkem 

Bruntál 12,8 15,1 14,0 13,9 16,4 15,2 12,9 14,4 13,6 

Karviná 11,1 11,6 11,4 12,5 13,2 12,8 12,0 12,3 12,2 

Ostrava-město 9,5 11,3 10,4 11,1 12,9 12,0 10,7 11,8 11,2 

Opava 7,5 9,8 8,7 8,4 10,7 9,6 7,5 9,4 8,5 

Nový Jičín 7,2 8,8 8,0 7,7 9,1 8,4 6,5 7,3 6,9 

Frýdek-Místek 6,7 8,0 7,4 7,6 8,3 7,9 6,8 7,4 7,1 

MSK celkem 9,0 10,6 9,8 10,2 11,6 10,9 9,5 10,4 10,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [25], [26], [27] 
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 Jak již bylo řečeno výše, okres Bruntál má nejvyšší hodnoty ukazatele PNO. Za 

sledované období nebyly zaznamenány průměrné hodnoty nižší než 13,5 %. Nejvyšší 

hodnota naměřená v roce 2014 byla o 1,6 % vyšší, než nejnižší naměřená hodnota z roku 

2015, která činila 13,6 %. Rozdíl mezi stavem ukazatele PNO mužů a žen byl pro kraj, ale 

i okres největší v roce 2014. PNO mužů v té době činil 16,4 % a byl vyšší než PNO žen 

o 2,5 %.  

 Karviná, jakožto druhý okres s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob, dosahoval 

nejvyšší hodnoty nezaměstnanosti v roce 2014. V tomto roce PNO byl 12,8 % a ke snížení 

došlo v roce 2015 o 0,6 %. Tento zaznamenaný pokles však nebyl nejnižší naměřenou 

hodnotou tohoto okresu. Nejnižší naměřenou hodnotu měl rok 2013 a to 11,4 %. 

Nezaměstnanost z pohledu pohlaví se v tomto kraji v průměru pohybuje na hodnotě 11,9 % 

u žen a 12,3 % u mužů za celé sledované období. 

 Největší změna PNO proběhla v okrese Ostrava–město v letech 2013-2014, kdy 

nezaměstnanost vzrostla z 10,4 % na 12,0 %. V lednu letošního roku byla hodnota ukazatele 

nižší o 0,8 % než v roce předcházejícím, avšak ve srovnání s hodnotou roku 2013 byla 

hodnota vyšší o 0,9 %. Podíl žen v celkovém srovnání okresu za sledované období 

byl o 1,6 % nižší než u mužů, jehož výše byla 12 %. 

 Opava, jedním ze tří okresů Moravskoslezského kraje, jejichž ukazatel celkového 

podílu nezaměstnaných osob, nepřekročil ve sledovaném období hodnotu 10 %. V roce 2014 

byl sice PNO u mužské populace 10,7 %, ale hodnota ukazatele u žen byla o 2,3 % nižší, 

a proto celkové PNO činilo 9,6 %. Hodnoty PNO se liší v letech 2013 a 2015 u mužů o 0,4 %, 

ale u žen zůstal ukazatel naprosto stejný. V letošním roce klesla nezaměstnanost v okrese na 

8,5 %, což je nejnižší hodnota zaznamenaná za srovnávané období pro tento okres. 

 Nový Jičín vychází jako druhý okres s nejmenší nezaměstnaností, resp. ve srovnání 

okresů MSK dle PNO jej řadíme na předposlední místo a to navzdory tomu, že v roce 2014 

byl ukazatel PNO nejnižším v kraji (viz tabulka č. 2). Hodnota posledního sledovaného 

období činila 6,9 %, ale celkový průměr PNO činí 7,8 %. Nový Jičín, tak zaostává za 

okresem Frýdek-Místek o 0,3 %, ve srovnání průměrné hodnoty PNO. 

 Okres Frýdek-Místek má v kraji nejnižší hodnoty průměrné PNO za sledované 

období. Jako jedinému z okresů, se hodnota PNO nezvýšila nad 8 %. Nejvyšší hodnota je 

z roku 2014 a činí 7,9 %. Tato hodnota je vyšší vzhledem k nejnižší naměřené hodnotě 
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okresu o 0,8 %. Ve srovnání okresů dle rozdílu PNO v pohlaví, patří Frýdku-Místku druhé 

místo. Rozdíl v podílu nezaměstnanosti, dle pohlaví za sledované období, činí 0,9 % ve 

prospěch mužů. 

4.2 Volná pracovní místa a počet uchazečů 

Volná pracovní místa 

Jak je vidět z tabulky č. 3, evidoval v roce 2015 Úřad práce ČR 62 257 volných 

pracovních míst, což je o 71,1 % více než v roce předcházejícím. Z tohoto počtu bylo 9 % 

míst na území Moravskoslezského kraje. Až na pár výkyvů, byl během sledovaného období 

2013 – 2015 v kraji ve všech okresech zaznamenán nárůst VPM. 

Tabulka 3:  Srovnání VPM dle okresů MSK k 31. 1.  

Nejmenší počet VPM v Moravskoslezském kraji byl za sledované období evidován 

na Bruntálsku.  Nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2013 s celkovým počtem 134 

volných pracovních míst. V dalších letech docházelo k postupnému nárůstu, který činil 

v roce 2014 9,7 % a v roce 2015 100 % oproti roku 2013. 

 2013 2014 2015 

Bruntál 134 147 268 

Frýdek-Místek 424 615 884 

Karviná 438 356 678 

Nový Jičín 231 406 1 016 

Opava 287 497 481 

Ostrava-město 1 687 886 2 296 

Moravskoslezský kraj 3 201 2 907 5 623 

Česká republika 33 794 36 394 62 257 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [25], [26], [27] 
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Růst počtu volných pracovních míst byl ve Frýdku–Místku konstantní. V každém 

období činil průměrný nárůst 230 (+ 44,3 %) VPM.  

Karviná se v roce 2014 potýkala s mírným poklesem pracovních míst. Ve srovnání 

s rokem 2013, kdy evidovaný počet míst činil 438, byl pokles v roce 2014 téměř 19 %.  

V roce 2015, však došlo k nárůstu a počet VPM se téměř zdvojnásobil. 

V okrese Nový Jičín bylo k 31. 1. 2015 zaznamenáno 1 016 volných míst, tento stav 

byl o 610 (+ 150,2 %) vyšší než v roce 2014.  

Oproti roku 2014, došlo v letošním roce k poklesu pracovních míst v okrese Opava. 

Letošní stav činil 481 VPM, což je o 16 (- 3,2 %) míst méně než v roce předcházejícím. 

Největší propad v počtu pracovních míst byl zaznamenán v okrese Ostrava-město. 

V roce 2014 bylo téměř o polovinu méně míst, než v roce 2013, kdy bylo ÚP evidováno 

1 687 VPM.  V roce 2015 však došlo k nárůstu a to o 1 410 VPM. 

Uchazeči o zaměstnání 

Tabulka 4: Počet uchazečů o zaměstnání dle okresů MSK k 31. 1. 

 2013 2014 2015 

Bruntál 9 733 10 307 9 133 

Frýdek–Místek 11 116 11 933 10 458 

Karviná 21 303 23 374 21 939 

Nový Jičín 8 764 9 032 7 494 

Opava 10 966 11 976 10 598 

Ostrava-město 24 207 27 089 25 559 

Moravskoslezský kraj 86 089 93 714 85 181 

Česká  republika 585 809 629 274 556 191 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [25], [26], [27] 

 V Moravskoslezském kraji, jak je vidět z tabulky č. 4, bylo v roce 2015 evidováno 

ÚP celkem 85 181 uchazečů o práci. Oproti minulému roku, ve kterém byl zaznamenán 
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největší počet osob ucházejících se o zaměstnání, se jejich počet zmenšil o 9,1 %, což činí 

úbytek o 8 533 osob. Nejvíce, tj. 27 089 uchazečů o zaměstnání v kraji, bylo evidováno 

v roce 2014 okresem Ostrava–město. Nejméně, pak v roce 2015, v okr. Nový Jičín, kdy 

počet osob ucházejících se o zaměstnání nepřekročil hranici 7,5 tis. osob.   

 Největší úbytek evidovaných uchazečů o zaměstnání činil v letošním roce 17 % 

a zaznamenán byl v okr. Nový Jičín. Tento okres vykazuje za sledované období nejmenší 

počet uchazečů v kraji. Nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání měl okres v roce 2014, kdy 

bylo v evidenci 9 032 osob. Tato hodnota znamenala nárůst oproti roku předcházejícímu 

o 3,1 %. 

 Okres Bruntál je z hlediska kraje druhým krajem s nejméně uchazeči. V posledním 

srovnávaném období byl počet uchazečů o práci 9 133 osob. Tento stav znamenal snížení 

počtu uchazečů o 11,4 % ve srovnání s rokem předchozím.  

 Frýdek–Místek se v roce 2015 dostal počtem osob ucházejících se o zaměstnání pod 

hranici 10,5 tis. osob. Ve srovnání s rokem 2013 to je zlepšení o 658 (- 5,9 %) osob. 

 V okr. Karviná je počet uchazečů v kraji jedním z největších. Na pomyslné příčce 

zaujímá druhé místo za okr. Ostrava–město. Ve srovnání let 2013 a 2015 nedošlo v tomto 

okresu ke zlepšení resp. úbytku počtu UoZ. V roce 2013 činil počet uchazečů o zaměstnání 

21 303 osob, počet UoZ byl tak o 636 osob nižší, než v roce letošním.   

 V okrese Opava byl počet UoZ v roce 2013 na hranici 11 tis. osob. V následujícím 

období tuto hranici překročil a celkový počet osob ucházejících se o zaměstnání vzrostl na 

11 979 osob. Na konci ledna 2015 došlo k poklesu nezaměstnanosti a úřad práce evidoval 

o 1 381 UoZ méně.    

 Jak již bylo řečeno výše, má okres Ostrava–město nejvyšší počet osob ucházejících 

se o zaměstnání v kraji za sledované období. V roce 2013 byl počet UoZ v okrese nejnižší 

(24 207 osob), v následujícím roce se počet osob evidovaných úřadem práce zvýšil o 2 882. 

Pokles o 5,6 % byl nejmenším z poklesů zaznamenaných ve všech okresech MSK v letošním 

roce.  
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Počet uchazečů o zaměstnání připadajících na 1 volné pracovní místo 

Na základě údajů z grafu 7 mohu říci, že průměr počtu osob připadajících na jedno 

volné pracovní místo, je v Moravskoslezském kraji po celé sledované období vyšší, než 

průměr České republiky. I když průměr této hodnoty v ČR v letech 2013 a 2014 stagnoval 

na 17,3 osobách, průměr MSK vzrostl z hodnoty 26,9 na hodnotu 33,4 UoZ připadajících na 

1 VPM. V letošním roce došlo v celé ČR i MSK k poklesu. V Moravskoslezském kraji se 

počet osob na 1 VPM snížil o 54,8 % na hodnotu 33,4 osob (tzn., že pokles byl procentuálně 

vyšší, než je průměrný pokles v celé České republice, který činil 48,6 %).  
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V porovnání okresů (graf č. 8) Moravskoslezského kraje je nejvíce uchazečů, 

připadajících na jedno volné pracovní místo v bruntálském okrese. Zde připadalo 

v roce 2013 na jedno volné pracovní místo 73 osob. Naštěstí se během sledovaného období 

počet osob snižoval až na konečnou hodnotu z roku 2015, která byla o 53 % méně než na 

počátku. 

Druhým okresem Moravskoslezského kraje s největším počtem UoZ na 1 VPM je 

Karviná. Počet osob, které připadly na 1 VPM, se oproti roku 2013 v roce následujícím 

navýšil o 17 osob a celkový počet osob tak činil 65,7. V letošním roce, stejně jako ve většině 

okresů MSK, došlo i v okr. Karviná k poklesu osob ucházejících se o jedno volné pracovní 

místo o 50,7%. 

Okres Opava vykazoval během sledovaného období 2013 - 2015 snižování počtu 

UoZ připadajících na 1 VPM. Vzhledem k roku 2013, počet těchto osob klesl o 42,4 % a na 

konci sledovaného období činil 22 osob. 

Jedním z okresů, ve kterých nedocházelo k soustavnému poklesu hodnot, byl okres 

Ostrava–město. V roce 2013 měl tento okres nejnižší hodnotu v MSK (14,3 osob). V roce 

následujícím byl nárůst hodnoty o 114 % a celkový počet osob na 1 VMP činil 30,6. 

V posledním sledovaném období došlo k poklesu a hodnota 11,1 UoZ  připadajících na 

1 VPM patřila opět mezi jedny z nejmenších. 

Okres Nový Jičín vykazoval v roce 2015 nejmenší počet uchazečů připadajících na 

1 VPM. Hodnota v tomto roce činila 7,4 osob a byla 4,5x menší, než byla hodnota ve stejném 

roce na Bruntálsku. Oproti tomuto roku byla hodnota na počátku sledovaného období na 

Novojičínsku o 30,5 osob připadajících na 1 VMP vyšší. 

V okrese Frýdek–Místek byla nejvyšší hodnota v roce 2013, kdy na 1 VPM 

připadalo 26,2 osob. Od tohoto roku docházelo ke snižování průměrně o 7,2 osob za rok. 

  



Denisa Knotová: Nezaměstnanost ve vybraném regionu ČR 

2015     33 

 

 

4.3 Struktura uchazečů o práci  

4.3.1 Věková struktura uchazečů o zaměstnání 

Jak je vidět z grafu číslo 9, nejvyšší počet uchazečů o práci za celé sledované 

období, byl ve věku 55 – 59 let.  Naopak nejmenší počet uchazečů spadá do věkové skupiny 

osob nad 65 let. Počet osob této věkové skupiny nepřekročil ani v jednom roce sledovaného 

období 130 osob.   

V roce 2013 bylo nejvíce osob ucházejících se o zaměstnání ve věku 20 – 24 let. 

Jejich počet se následující rok zvýšil o 75 osob na výslednou hodnotu 11 289 UoZ. 

V letošním roce došlo k poklesu u osob této věkové skupiny o 23 %.  

Druhou nejvýše zastoupenou věkovou skupinou byly v roce 2013 osoby ve věku 

55 – 59 let. V roce 2013 byl počet osob této věkové kategorie v kraji roven hodnotě 

11 194 osob. V následujícím roce došlo k nárůstu o 6,7 %. V posledním roce sledovaného 

období došlo k poklesu o 644 osob oproti předešlému roku, avšak v porovnání s prvním 

rokem 2013 byla tato hodnota stále vyšší.  
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Graf 9: Věková struktura UoZ v MSK k 31. 3. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [29], [30], [31] 
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4.3.2 Vzdělanostní struktura uchazečů o práci 

Na základě údajů znázorněných v tabulce 5, můžu tvrdit, že oproti roku 2013 docházelo 

v roce 2014 k nárůstu nezaměstnanosti napříč celou vzdělanostní strukturou uchazečů 

o zaměstnání. Největší rozdíly přitom byly patrné u uchazečů s nižším vzděláním 

a uchazečů, jež mají úplné vzdělání s maturitou i výučním listem. U obou těchto skupin činil 

nárůst v roce 2014 přes 1 000 osob.  

 V roce 2013 zaznamenaly Úřady práce v Moravskoslezském kraji pokles 

nezaměstnanosti. Největší pokles osob ucházejících se o zaměstnání činil téměř 4  800 ve 

skupině osob s výučním listem.  

Tabulka 5: Vzdělanostní struktura UoZ v MSK k 31.3. 

 2013 2014 2015 

Žádné a ZV 26 430 27 161 25 464 

Nižší SV a SOV 2 013 3 123 2 871 

Nedokončené SV a SOV 330 476 417 

SOV s výučním listem 37 125 37 746 32 959 

Úplné SV a SOV 13 641 14 196 12 322 

Úplné SOV s vyučením i maturitou 3 444 4 452 3 783 

Vyšší odborné vzdělání 398 446 399 

Bakalářské vzdělání 960 1 124 1 069 

Vysokoškolské vzdělání 2 919 3 013 2 751 

Doktorské vzdělání 89 100 83 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [29], [30], [31] 

Z tabulky vzdělanostní struktury uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji 

vidíme, že nejvíce evidovaných osob na ÚP za sledované období, má ukončené 

středoškolské odborné vzdělání s výučním listem. Počet uchazečů o zaměstnání s tímto 

vzděláním neklesl pod hranici 32 500 osob. Nejvíce uchazečů o zaměstnání s tímto 
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vzděláním bylo evidováno v roce 2014, kdy jejich počet dosahoval hodnoty 37 746 osob. 

Oproti roku předcházejícímu, tato hodnota představovala nárůst o 621 osob. V roce 2015, 

však došlo k poklesu o 4 787 evidovaných uchazečů, což byl zároveň největší zaznamenaný 

pokles ve sledovaném období.  

Druhou nejvíce zastoupenou skupinou, v rámci vzdělanostní struktury UoZ 

v moravskoslezském kraji, je skupina osob bez vzdělání a osoby se základním vzděláním. 

Nejnižší počet UoZ této skupiny byl evidován v roce 2015 a to 25 464 osob. Pokles, oproti 

předcházejícímu roku 2014, činil 1 697 osob. V roce 2014 byla nezaměstnanost v této 

skupině nejvyšší a to o 2,77 % (731 osob) vyšší než v roce 2013. 

V na pomyslném třetím místě, co se počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání 

týče, se umístila skupina osob s úplným středoškolským vzděláním vč. úplného 

středoškolského odborného vzdělání. Nejvyšší počet takto vzdělaných UoZ činil v roce 2014 

14 196 osob. Tato hodnota byla o 555 osob vyšší než v roce předcházejícím. V roce 2015 

byl zaznamenán pokles o 13,20 %, tedy o 1 874 osob. 

Uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou, 

a zároveň vlastní výuční list, byli v roce 2013 na úřadu práce zastoupeni v počtu 3 444 osob.  

I v této skupině osob došlo v roce 2014 k nárůstu o 1 008 osob (+ 29,27 %). Tento nárůst, 

představoval jeden z největších přírůstků v evidenci uchazečů o zaměstnání dle vzdělanostní 

struktury, v tomto roce. V roce následujícím byl pokles zaznamenaný ÚP 15,03 % a konečná 

hodnota činila 3 783 UoZ.  

Počet vysokoškolsky vzdělaných osob v evidenci ÚP činil v průměru za sledované 

období 2 894 osob, přičemž nejvíce osob bylo v evidenci v roce 2014. Evidence v tomto 

roce zaznamenala 3 013 UoZ s tímto vzděláním. V následujícím roce se počet uchazečů 

snížil na 2 751 osob.  

Počet osob s nižším vzděláním, které úřady práce na území MKS evidovaly, se 

v roce 2014 zvýšil oproti roku 2013 na 3 123 osob. Nárůst, který činil 1 110 osob (+ 55,14 %) 

ucházejících se o zaměstnání, představoval v roce 2014 největší přírůstek v kraji za celé 

sledované období. V roce 2015 došlo ke snížení počtu UoZ na 2 871. 

Průměrný počet uchazečů o zaměstnání s ukončeným bakalářským vzděláním, činil 

za sledované období, 1 051 osob.  Nejvyšší počet uchazečů, evidovaný za sledované období, 
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byl v roce 2014 (1 124 UoZ). V prvním čtvrtletí roku 2015, sice byl zaznamenán pokles 

v evidenci UoZ této skupiny, ale hodnota 1 069 byla stále o 11,35 % vyšší než nejnižší 

naměřená hodnota v roce 2013.   

Mezi poslední tři skupiny s nejmenší nezaměstnaností, patří osoby s vyšším 

odborným vzděláním, nedokončeným středoškolským vzděláním a osoby s doktorandským 

vzděláním.  Žádná z těchto skupin uchazečů o zaměstnání, nepřekročila ve sledovaném 

období hranici 500 UoZ. Všechny skupiny zaznamenaly nárůst v roce 2014 oproti roku 2013, 

přičemž nejmenší nárůst, v těchto letech, činil 11 osob ve skupině uchazečů s doktorandským 

vzděláním. Výsledná hodnota v roce 2014 činila rovných 100 evidovaných uchazečů. V roce 

následujícím se počet uchazečů, spadajících do této skupiny, snížil na 83 evidovaných osob.  

Nedokončené středoškolské vzdělání, ve smyslu ukončení střední školy bez 

maturity, zastupovalo v roce 2013 na ÚP 330 uchazečů o zaměstnání. Počet těchto uchazečů 

se v roce 2014 navýšil na 476, což představuje nárůst o 44,24 %. V roce 2015 došlo k poklesu 

o 59 uchazečů, evidovaných úřadem práce a celkový počet uchazečů v Moravskoslezském 

kraji byl 417. 

V roce 2013 bylo evidováno 398 osob s vyšším odborným vzděláním. Počty těchto 

osob se v následujícím roce zvýšily o 48 UoZ. Na konci prvního čtvrtletí roku 2015, kdy 

došlo ke snížení, počet osob v evidenci s tímto vzděláním činil 399.  

4.3.3 Počet zdravotně postižených uchazečů o práci  

Vysoký počet osob se zdravotním postižením (OZP) je pro Moravskoslezský kraj 

charakteristický, a to hlavně díky hornictví a těžkému průmyslu. Tyto osoby se na úřadech 

práce řadí z dlouhodobého hlediska, mezi nejhůře umístitelné. 

Tabulka 6: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání – OZP k 31. 3. 

 2013 2014 2015 

Moravskoslezský kraj 9 187 8 944 8 829 

Česká  republika 63 478 63 399 61 634 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [29], [30], [31] 
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 Z tabulky 6 je patrné, že počty osob v evidenci ÚP Moravskoslezského kraje se 

zdravotním postižením, klesá. Počet OZP, který ÚP evidoval, jako zájemce o zaměstnání, 

činil v roce 2013 9 187 osob. V roce následujícím došlo ke snížení počtu zdravotně 

postižených osob, ucházejících se o zaměstnání na ÚP v MSK, o 2,65 % (- 243 UoZ - OZP). 

Ve srovnání let 2014 a 2015 došlo v roce 2015 k opětovnému snížení počtu osob 

evidovaných ÚP se zdravotním postižením o 115 osob a celkový stav činil 8 829 osob pro 

tento rok. 

Podíl Moravskoslezského kraje v počtu UoZ se zdravotním postižením činil 

přibližně 14,3 % k počtu těchto uchazečů v celé ČR po celé sledované období (tabulka 6). 

Tabulka 7: Vývoj počtů uchazečů o zaměstnání – OZP v krajích MKS k 31. 3. 

 2013 2014 2015 

Bruntál 1 267 1 186 1 150 

Frýdek–Místek 1 419 1 309 1 334 

Karviná 1 886 1 889 2 008 

Nový Jičín 1 047 987 937 

Opava 1 125 1 072 1 050 

Ostrava–město 2 443 2 501 2 350 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů MPSV [29], [30], [31] 

Z tabulky vývoje počtu uchazečů o zaměstnání – OZP v krajích MSK vyplývá, že 

největší počet těchto osob je evidován na Ostravsku. V tomto kraji bylo průměrně evidováno 

2 431 zdravotně postižených UoZ, za celé sledované období. Krajem, kde v evidenci úřadů 

práce nejmenší počet těchto uchazečů o zaměstnání, je kraj Nový Jičín. Průměrný počet 

uchazečů, zde činí 990 osob, což je téměř 2,5x méně uchazečů než v okrese Ostrava-město.   

Druhým okresem s největším počtem evidovaných uchazečů o práci se zdravotním 

postižením je Karviná. Tento okres je jediným krajem Moravskoslezského kraje, ve kterém 

docházelo, ve všech sledovaných letech, k nárůstu počtu osob se zdravotním postižením, 

kteří se ucházeli na úřadu práce o zaměstnání. V roce 2013 činil stav počtu těchto uchazečů 

1 886 osob. Zatímco v roce následujícím byl nárůst počtu UoZ se zdravotním postižením 
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3 osoby, v roce 2015 byl nárůst vyšší a činil 119 osob. Stav počtu uchazečů se zdravotním 

handicapem byl v roce 2015, se svou hodnotou 2 008 osob, druhým nejvyšším v rámci všech 

okresů v Moravskoslezském kraji.  

Vývoj počtu uchazečů o práci se zdravotním postiženým, v okrese Frýdek-Místek, 

měl ve srovnání let 2013 a 2014 klesající tendenci. V roce 2013 byl evidovaný počet 

uchazečů 1 419 osob a pokles vzhledem k r. 2014 činil 7,8 %. V roce 2015 byl na Frýdecko-

Místecku oproti roku 2014 zaznamenán nárůst o 25 osob se zdravotním postižením, které se 

ucházely o zaměstnání. 

V okrese Bruntál, se stavy uchazečů o zaměstnání s handicapem, během 

sledovaného období 2013-2015, snižovaly. V roce 2013 bylo evidováno ÚP 

1 267 handicapovaných uchazečů o zaměstnání, avšak v roce následujícím, došlo k poklesu 

o 81 osob. Pokles pokračoval i v roce 2015, kdy hodnota počtu těchto osob v evidenci ÚP 

činila 1 150 osob. 

  V okrese Ostrava-město, došlo v roce 2014 k přírůstku počtu UoZ se ZP o 58 osob 

vzhledem k roku předcházejícímu. V roce 2014 činil počet osob se ZP v evidenci ÚP 2 501, 

ale jejich počet se v roce 2015 snížil o 6 % (151 osob). Tento pokles byl největším 

zaznamenaným poklesem v MSK pro rok 2015. 

V okrese Opava docházelo také, během sledovaného období, k úbytku počtu UoZ 

se zdravotním postižením. Stav počtu těchto uchazečů o zaměstnání činil v roce 2013 1 125 

osob. V porovnání s tímto rokem, činil pokles v roce 2015 téměř 6,7 %. V absolutních 

hodnotách, se počet uchazečů o zaměstnání s handicapem, během let 2013-2015 snížil o 75 

osob. 

Na Novojičínsku, jak již bylo řečeno výše, je počet evidovaných zdravotně 

postižených uchazečů o práci nejmenší z celého Moravskoslezského kraje. Hodnoty během 

sledovaného období 2013-2015 nepřekročili hranici 1 100 osob. Ve sledovaných letech 

docházelo k postupnému poklesu počtu zdravotně postižených UoZ. První zaznamenaný 

pokles činil v r. 2014 60 osob, a hodnota v tomto roce klesla na celkových 987 osob 

v evidenci ÚP. V roce 2015 hodnota poklesla oproti roku předcházejícímu přibližně o 5 % a 

pokořila hranici 940 osob v evidenci ÚP jako OZP.   
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4.4 Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) v Moravskoslezském kraji zabezpečuje 

Krajská Pobočka v Ostravě (KrP Ostrava). Nejdůležitější funkcí je zprostředkovávání 

pomocí speciálních programů ovlivňovat trh práce a cíleně podporovat dlouhodobá pracovní 

místa. KrP v Ostravě také věnuje péči o uchazeče o zaměstnání ve smyslu poskytnutí možné 

změny profesního zaměření (rekvalifikace), dále se věnuje zřizování společensky účelových 

míst, veřejně prospěšných prací, chráněných pracovních míst a dílen, apod. V rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti KrP v Ostravě, podporuje zaměstnavatele formou finančních 

příspěvků na úhradu mezd, jako podporu při přechodu na jiný podnikatelský program, aj. 

[24] 

V následujících podkapitolách se zabývám nejvyhledávanějšími a 

nejvyužívanějšími nástroji APZ z hlediska uchazečů o zaměstnání. Těmito nástroji jsou 

především rekvalifikační kurzy, veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní 

místa. 

4.4.1 Rekvalifikační kurzy v Moravskoslezském kraji 

Jelikož rekvalifikační kurzy mají velice pozitivní dopad na uchazeče o zaměstnání, 

věnuje se této činnosti v Moravskoslezském kraji velká pozornost. Rekvalifikace umožňuje 

uchazečům změnu profesního zaměření, a tím zvyšuje jejich zájem o práci. Má také příznivý 

dopad na obnovení pracovních návyků a na možnosti získání stálého pracovního místa. 

Rekvalifikaci si UoZ může zvolit sám (tzv. zvolená rekvalifikace) a zažádat ÚP o proplacení 

kurzu, nebo mu rekvalifikace může být nabídnuta samotným ÚP. V následující tabulce se 

věnuji vývoji, srovnání, počtu uchazečů, kteří si svou rekvalifikaci zvolili. [8] 

Tabulka 8: Vývoj počtu uchazečů zvolených rekvalifikací k 31. 3  

 2013 2014 2015 

Moravskoslezský kraj 631 342 1 139 

Česká republika 2 777 3 766 10 476 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [29], [30], [31] 
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V roce 2013 činil počet uchazečů se zvolenou rekvalifikací v Moravskoslezském 

kraji 631 osob. Tyto osoby tvořily 23 % z celkového počtu uchazečů v České republice. 

V roce následujícím došlo v MSK k poklesu zájmu o rekvalifikace ze strany uchazečů. 

Pokles činil téměř 46 % a svou rekvalifikaci si zvolilo jen 342 uchazečů. Celkový počet 

uchazečů, kteří si svou rekvalifikaci zvolili v ČR, se meziročně navýšil o 989 uchazečů. Na 

celkové hodnotě počtu uchazečů měl MSK v roce 2014 9 % podíl.  V roce 2015 počet 

uchazečů v Moravskoslezském kraji i v celé České republice rapidně vzrostl. Navýšení 

v MSK činilo 70 % (797 osob). 10 % podíl Moravskoslezského kraje vůči počtu uchazečů 

České republiky znamenal mírné zlepšení oproti podílu z minulého roku.  

4.4.2 Veřejně prospěšné práce v Moravskoslezském kraji 

Veřejně prospěšné práce (VPP) jsou omezené dobou svého trvání. Mezi činnosti, 

jež uchazeči v rámci VPP vykonávají, patří především: úprava zeleně veřejného prostranství, 

úklid veřejných prostor, budov, apod. Veřejně prospěšné práce jsou určeny především pro 

občany – uchazeče, kteří jsou špatně umístitelní, co se zaměstnání týče. Jedná se především 

o osoby dlouhodobě nezaměstnané, s nízkou nebo žádnou kvalifikací, osoby vyššího věku, 

osoby mající zdravotní omezení, atd. Tyto práce umožňují uchazečů si získat, osvojit nebo 

připomenout pracovní návyky, také by měly předcházet nežádoucím sociálně patologickým 

jevům, které se k nezaměstnanosti pojí a napomáhají nepřizpůsobivým osobám k integraci 

do společnosti. [33] 

Tabulka 9: Vývoj veřejně prospěšných prací k 31. 3. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů MPSV [29], [30], [31] 

V roce 2013, jak je vidět z tabulky výše, byl počet vytvořených míst pro VPP i počet 

umístěných uchazečů nejmenší. V Moravskoslezském kraji bylo na konci prvního čtvrtletí 

 

2013 2014 2015 

Vytvořená 

místa 

Umístění 

uchazeči 

Vytvořená 

místa 

Umístění 

uchazeči 

Vytvořená 

místa 

Umístění 

uchazeči 

MSK 45 29 219 83 3 049 1 860 

Česká 

republika 
2 337 2 048 3 309 2 736 16 891 12 097 
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2013 vytvořeno jen 45 míst, na které se podařilo umístit 29 uchazečů. Podíl MSK v počtu 

vytvořených míst, pro tento rok, zaujímal zhruba 2 % míst vytvořených na území ČR a 1 % 

podílu v počtu uchazečů. V roce následujícím došlo k navýšení počtu vytvořených míst na 

219 míst, také počet umístěných uchazečů se zvýšil na 83 osob. Nejvyššího nárůstu za 

sledované období se VPP dočkaly v roce 2015. Oproti roku 2014 zde došlo k navýšení 

volných míst o 1 292 % (2 830 míst) a i počet uchazečů se zvýšil o 1 777 osob. V tomto roce 

činil podíl MSK na počtu míst a uchazečů celé republiky 18 % míst a 14 % uchazečů, což je 

výrazně lepší výsledek než v roce 2013. 

4.4.3 Společensky účelná pracovní místa v Moravskoslezském kraji 

Společensky účelová pracovní místa jsou určená především pro osoby, které mají 

problém s uplatněním se na trhu práce. Jedná se hlavně o ženy, vracející se z mateřské 

dovolené, osoby se zdravotním handicapem a osoby s vyšším věkem či neuplatnitelnou 

kvalifikací. Tento nástroj APZ patří k nejúčinnějším, jelikož vede k dlouhodobému uplatnění 

se uchazečů na trhu práce. SÚPM rozlišujeme na nově zřízená místa zaměstnavatelem, 

vyhrazená místa a místa vytvořená pro provozování samostatně výdělečné činnosti. [32] 

Tabulka 10: Vývoj SÚPM zřízených u zaměstnavatele k 31. 3. 

 

2013 2014 2015 

Vytvořená 

míst 

Umístění 

uchazeči 

Vytvořená 

místa 

Umístění 

uchazeči 

Vytvořená 

místa 

Umístění 

uchazeči 

MSK 58 51 77 69 54 34 

Česká 

republika 
262 218 135 199 156 104 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [29], [30], [31] 

Tabulka 10 znázorňuje vývoj počtu vytvořených společensky účelných pracovních 

míst a na ně umístěných uchazečů za zvolené období v MSK a v celé České republice. V roce 

2013 bylo vytvořeno na území Moravskoslezského kraje 58 SÚPM a umístit se podařilo 51 

uchazečů. Podíl, Moravskoslezského kraje ku České republice, činil v tomto roce 22 % pro 

vytvořené místa a 23 % z hlediska umístěných uchazečů. V roce 2014 došlo v MSK 
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k mírnému nárůstu. Nárůst počtu SÚPM činil 19 míst (+33 %), přírůstek v počtu umístěných 

uchazečů byl 18 uchazečů (+ 35 %). Oproti tomu celková hodnota vytvořených míst 

a umístěných uchazečů v ČR klesla a to o 48 % v počtu vytvořených SÚPM. O 9 % se snížil 

také počet umístěných uchazečů. Díky tomuto poklesu co se České republiky týče, avšak 

meziročnímu vzrůstu MSK, vzrostl podíl i MSK v počtu vytvořených míst na 57 % a podíl 

umístění uchazečů na 35 % osob. V roce 2015 klesl zájem o SÚPM tento pokles je dán 

především snížením celkové nezaměstnanosti v MSK oproti r. 2014. Počet vytvořených 

společensky účelných míst zaznamenal pokles o 30 % na 54 míst. Úbytek umístěných 

uchazečů činil 51 %. Podíl, který tvořil MSK počtem SÚPM zřízených u zaměstnavatele, 

byl v roce 2015 přes 30 %.  

Tabulka 11: Vývoj společensky účelných míst – vyhrazených k 31. 3. 

 2013 2014 2015 

Vytvořená 

míst 

Umístění 

uchazeči 

Vytvořená 

místa 

Umístění 

uchazeči 

Vytvořená 

místa 

Umístění 

uchazeči 

MSK 709 688 745 725 2389 2063 

Česká 

republika 
2144 2142 4304 4179 18534 17234 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV [29], [30], [31] 

 V roce 2013 byl počet vytvořených míst i na ně umístěných uchazečů 

nejmenší z celého sledovaného období (tabulka 11). Celkový podíl MSK na vyhrazených 

SÚPM v celé České republice, činil 33 % míst a 32 % osob. V následujících letech docházelo 

k nárůstu. V roce 2014 činil nárůst vytvořených vyhrazených SÚPM na území MSK 36 míst 

a nárůst počtu umístěných uchazečů byl o 37 osob. Shodný 17 % podíl MSK na SÚMP 

v České republice byl menší než v roce předcházejícím. V roce 2015 pokračoval nadále 

vzrůstající trend SÚMP. Nově vytvořených míst bylo 2 389, což bylo přibližně 3x více než 

v roce předcházejícím. Také umístit se v tomto roce povedlo 3x více uchazečů než v roce 

předešlém, což z tohoto roku činí nejúspěšnější rok z hlediska SÚMP – vyhrazených. Díky 

vzrůstajícím hodnotám vyhrazených SÚMP na území celé ČR se podíl Moravskoslezského 

kraje pohyboval jen kolem 13 %.  
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4.5 Vyhodnocení 

Moravskoslezský kraj je jedním z krajů s největší nezaměstnaností v České 

republice. Tento závěr je potvrzen zejména ukazatelem podílu nezaměstnaných osob, kdy 

ve sledovaném období, bylo toto kritérium v Moravskoslezském kraji vyšší, než průměrné 

hodnoty PNO České republiky. Nejvyšší nezaměstnanost byla v Moravskoslezském kraji 

v letech 2013 – 2015 zaznamenána v roce 2014, kdy byla hodnota PNO vystoupla téměř na 

11 %. Naopak nejmenší nezaměstnanost v kraji činila 9,8 % v roce 2013.  

Nejméně zatíženým okresem z pohledu PNO byl v předmětném období 

v Moravskoslezském kraji okres Frýdek-Místek, když průměrná hodnota podílu 

nezaměstnaných osob dosáhla 7,9 %, což byla hodnota zhruba 2x nižší, než hodnota 

nezaměstnaností nejvíce zasaženého okresu Bruntál. Současně lze konstatovat, že 

v Moravskoslezském kraji převládá, z hlediska pohlaví za sledované období, vyšší 

nezaměstnanost mužů a to zhruba o 1 % oproti ženám. 

Počet volných pracovních míst se během sledovaného období v České republice 

postupně navyšoval a to z původních 33 794 míst roku 2013, na 62 257 volných pracovních 

míst v roce 2015. V Moravskoslezském kraji však došlo v roce 2014 k jejich poklesu o téměř 

300 VPM. Jednou z možných příčin poklesu mohla být nejistota podnikatelských subjektů 

pramenící z oslabení koruny vůči euru. Nejmenší počet volných pracovních míst jsem za 

sledované období zaznamenala na Bruntálsku. Naopak největší počet volných pracovních 

míst je v okrese Ostrava-město a to hlavně proto, že na rozdíl od okresu Bruntál disponuje 

dobrým dopravním spojením (železnice, dálnice, blízké mezinárodní letiště), je sídlem 

správních úřadů a některých velkých nadnárodních firem (Veolia Energie, Siemens, Tieto 

apod.) a v neposlední řadě zde působí státní i soukromé vysoké školy. Z tohoto důvodu je 

Ostrava pro investory a podnikatele jednou z nejvyhledávanějších oblastí kraje. 

 V okrese Ostrava-město je evidováno nejvíce uchazečů o práci, tento počet je 

ovlivněn velikostí a hustotou osídlení tohoto okresu a také postupným útlumem těžkého 

průmyslu. Nejmenší počet uchazečů o zaměstnání byl v letech 2013 - 2015 evidován na 

území okresu Nový Jičín.  

Průměr uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo, je 

v Moravskoslezském kraji po celé sledované období vyšší, než je průměr České republiky. 
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Nejvíce uchazečů se o jedno volné pracovní místo uchází na Bruntálsku. Během let 

2013 – 2014 zde přesahoval počet ucházejících se zájemců o 1 volné pracovní místo 70 osob. 

V roce 2015 však došlo k poklesu téměř o polovinu.  Nejméně uchazečů na 1 VPM připadá 

v okrese Ostrava-město, průměrně 18,7 UoZ  za sledované období.  

Z hlediska počtu uchazečů, které evidují úřady práce Moravskoslezského kraje, 

jsou na tom nejhůře osoby středoškolsky vzdělané s výučním listem a osoby bez vzdělání 

nebo s ukončeným základním vzděláním. Podle věkové struktury uchazečů o zaměstnání 

v MSK jsou nejvíce nezaměstnaností ohroženými skupinami osob lidé ve věku 55-59 let 

a 20-24 let.  

Koncentrace těžké průmyslové výroby a hornictví a z toho vyplývající vysoké 

procento úrazů a zdravotních postižení způsobují vyšší hodnoty UoZ se zdravotním 

postižením v Moravskoslezském kraji. Nejvyšší počet těchto uchazečů evidují okresy 

Ostrava-město a Karviná. Nejméně uchazečů s handicapem se nachází na Novojičínsku. 

Aktivní politika zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji se zabývá především 

nástroji pro zlepšení možností uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu práce. 

Nejvýznamnějšími nástroji jsou rekvalifikační kurzy, veřejně prospěšné práce a společensky 

účelná místa. Během sledovaného období je vidět, že popularita těchto nástrojů roste., což 

se odrazilo ve zvýšení počtu umístěných uchazečů v roce 2015. Největší úspěšnost 

v množství umístěných uchazečů měla v tomto roce společensky účelná místa – vyhrazená.  
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5. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na analýzu nezaměstnanosti ve vybraném 

regionu České republiky. Tímto regionem byl Moravskoslezský kraj.  

Nezaměstnanost je z hlediska dopadu ekonomického, ale i sociálního rázu, jedním 

z největších problémů současnosti. Její negativní dopady můžeme v běžném životě 

pozorovat téměř kdekoliv. Projevuje se zejména na psychickém a fyzickém zdraví 

nezaměstnaných osob. Mnoho sociálně-patologických jevů se objevuje právě u dlouhodobě 

nezaměstnaných osob. Dopady na ekonomickou situaci státu nejsou také zanedbatelné, 

neboť výdaje na aktivní i pasivní politiku zaměstnanosti zatěžují státní rozpočet.  

Při osobní návštěvě Úřadu práce v Ostravě, mi nebyly poskytnuty žádné materiály 

vhodné k použití, byla jsem ale odkázána na volně přístupná data internetového portálu 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Proto ve své práci vycházím především z odborné 

literatury a tohoto internetového portálu.  

 Na základě provedené analýzy nezaměstnanosti mohu říci, že problém 

nezaměstnanosti, který ve velkém odstartovala hospodářská krize v r. 2008 je aktuální a bude 

aktuálním tématem ještě řadu let nejen v Moravskoslezském kraji, kde je nezaměstnanost 

nejhorší na Bruntálsku a Karvinsku. Především v těchto okresech by měla být prioritní 

potřeba přilákat investory a podnikatelské subjekty pro vytvoření nových pracovních míst, 

jelikož počet uchazečů je zde vysoký.  

 I když se zlepšilo financování z hlediska aktivní politiky zaměstnanosti, je stále 

mnoho osob, které nemohou najít odpovídající uplatnění. Patří zde především osoby 

rizikových skupin: osoby mladší 29 let a starší 50 let, osoby s nízkým vzděláním a osoby 

sociálně nepřizpůsobivé. Pro tyto ohrožené skupiny lidí v Moravskoslezském kraji je nutno 

vytvářet příznivé podmínky pro jejich úspěšné začleňování se do pracovního prostředí. 

Především mladí lidé potřebují „nasát“ pracovní morálku a získat potřebné zkušenosti, aby 

mohli být přínosem pro trh práce. 
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