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SUMMARY 

The thesis is focused on the analysis of the unemployment in the district of 

Most. The content contains a description of basic concepts and unemployment rate, the 

method of determining the unemployment rate, types of unemployment, factors affecting 

unemployment and its economic and social impact in society and on individuals . 

In my diplom work, I wanted to point out the extent to which is unemployment 

in the district of Most affected by brown coal mining. The state of the District of the 

Most in terms of unemployment. Its development and short-term prognosis. On the 

current applied active and passive policy and possible solutions predicted unemploymen 

in this district. 

 

Keywords: unemployment, analysis, types of unemployment, characteristics, mining, 

brown coal, development 

 

ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti v okrese Most. 

Obsahem diplomové práce je charakteristika nezaměstnanosti a základních pojmů 

nezaměstnanosti, metoda stanovení míry nezaměstnanosti, typy nezaměstnanosti, faktory 

ovlivňující nezaměstnanost a její ekonomické a sociální dopady na společnost a na 

jednotlivce. 

V mé diplomové práci jsem chtěl poukázat, do jaké míry je nezaměstnanost 

v okrese Most ovlivněna těţbou hnědého uhlí. Na stav okresu Most z hlediska struktury 

nezaměstnanosti. Na její vývoj a krátkodobou prognózu. Na aktuální uplatňovanou 

aktivní a pasivní politiku a předpokládané moţnosti řešení nezaměstnanosti v tomto 

okrese. 

 

Klíčová slova: nezaměstnanost, analýza, typy nezaměstnanosti, charakteristika, těţba, 

hnědé uhlí, vývoj 

 



Bc. Dominik Rudolf: Vliv těţby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku 

 

2017 

Obsah 

1 ÚVOD .......................................................................................................... 1 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ................................................................. 3 

2.1 Základní pojmy ......................................................................................... 3 

2.1.1 Nezaměstnanost ................................................................................... 3 

2.1.2 Přirozená míra nezaměstnanosti .......................................................... 4 

2.1.3 Měření nezaměstnanosti ....................................................................... 5 

2.1.4 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ........................................................ 5 

2.1.5 Phillipsova křivka ................................................................................ 6 

2.1.6 Koeficient růstu, průměrný koeficient růstu a průměrné tempo 

přírůstku  .............................................................................................................. 7 

2.2 Typy nezaměstnanosti .............................................................................. 8 

2.2.1 Frikční nezaměstnanost ........................................................................ 8 

2.2.2 Strukturální nezaměstnanost ................................................................ 8 

2.2.3 Cyklická nezaměstnanost ..................................................................... 9 

2.2.4 Sezónní nezaměstnanost ...................................................................... 9 

2.2.5 Dobrovolná nezaměstnanost ................................................................ 9 

2.2.6 Nedobrovolná nezaměstnanost .......................................................... 11 

2.3 Dopady nezaměstnanosti ........................................................................ 12 

2.3.1 Ekonomické důsledky ........................................................................ 12 

2.3.2 Sociální dopady .................................................................................. 13 

2.4 Faktory ovlivňující nezaměstnanost ....................................................... 13 

2.4.1 Vládní politika zaměstnanosti ............................................................ 13 

2.4.2 Demografická struktura obyvatelstva ................................................ 14 

2.4.3 Kvalifikace ......................................................................................... 15 



Bc. Dominik Rudolf: Vliv těţby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku 

 

2017 

2.4.4 Vzdělanost .......................................................................................... 15 

2.4.5 Zákon o minimální mzdě ................................................................... 15 

3 CHARAKTERISTIKA OKRESU MOST ................................................. 17 

3.1 Historie těţby hnědého uhlí v severních Čechách .................................. 17 

3.2 Charakteristika regionu Severozápad ..................................................... 19 

3.3 Charakteristika okresu Most ................................................................... 19 

3.4 Územně těţební limity ............................................................................ 21 

3.4.1 Územně těţební limity – obecně ........................................................ 22 

3.4.2 Příčiny – těţebních limitů .................................................................. 22 

3.4.3 Argumenty pro zachování těţebních limitů ....................................... 23 

3.4.4 Argumenty pro prolomení těţebních limitů ....................................... 24 

3.4.5 Současná situace ................................................................................ 26 

3.4.6 K hlavním zastáncům těţebních limitů patří: .................................... 27 

3.4.7 K hlavním odpůrcům těţebních limitů patří: ..................................... 27 

4 ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI OKRESU MOST ........................... 28 

4.1 Analýza okresu Most .............................................................................. 28 

4.1.1 Ekonomika okresu Most .................................................................... 29 

4.1.2 Demografie okresu Most .................................................................... 29 

4.2 Nezaměstnanost v okrese Most .............................................................. 32 

4.2.1 Srovnání podílu nezaměstnaných osob mezi okresem Most, Ústeckým 

krajem a ČR  ............................................................................................................ 32 

4.2.2 Srovnání počtu UoZ, EAO, podílu nezaměstnaných osob a volných 

pracovních míst mezi obcemi v okrese Most ............................................................... 34 

4.2.3 Vývoj počtu EAO, UoZ, volných pracovních míst a počtu UoZ na 1 

pracovní místo v okresu Most ...................................................................................... 37 

4.2.4 Vývoj počtu UoZ podle doby evidence ............................................. 41 



Bc. Dominik Rudolf: Vliv těţby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku 

 

2017 

4.2.5 Vývoj počtu UoZ podle věku ............................................................. 44 

4.2.6 Struktura vzdělanosti obyvatel ........................................................... 47 

4.2.7 Vývoj počtu OZP a osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti ... 51 

4.2.8 Vývoj počtu nezaměstnaných absolventů .......................................... 52 

4.3 Propouštění horníků v okrese Most ........................................................ 53 

4.3.1 Hlubinný důl Kohinoor ...................................................................... 54 

4.3.2 Hlubinný důl Centrum ....................................................................... 54 

4.3.3 Povrchový Lom ČSA ......................................................................... 55 

4.4 Volná pracovní místa v okrese Most ...................................................... 56 

4.4.1 Struktura a vývoj počtu volných pracovních míst podle odvětví 

v okrese Most  ............................................................................................................ 56 

4.4.2 Struktura a vývoj počtu volných pracovních míst podle vzdělání ..... 58 

4.5 Zaměstnanost v okrese Most .................................................................. 59 

4.5.1 Přehled největších zaměstnavatelů a počet jejich zaměstnanců 

v okrese Most  ............................................................................................................ 60 

4.5.2 Struktura a počet zaměstnaných osob podle věku ............................. 61 

4.5.3 Aktivní politika zaměstnanosti .......................................................... 62 

4.5.4 Pasivní politika zaměstnanosti ........................................................... 64 

5 VYHODNOCENÍ A NÁVRHY PRO ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI 

V OKRESE MOST ........................................................................................................... 67 

5.1 Vyhodnocení vývoje nezaměstnanosti v okrese Most ............................ 67 

5.2 Návrhy řešení nezaměstnanosti v okrese Most ...................................... 68 

6 ZÁVĚR ...................................................................................................... 70 

 

 



Bc. Dominik Rudolf: Vliv těţby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku 

1 

2017 

1 ÚVOD  

Z historického hlediska, před rokem 1989 v totalitním ekonomickém systému se 

mohlo zdát, nebo se o to reţim alespoň snaţil, ţe nezaměstnanost neexistovala. Ve 

skutečnosti existovala stejně, jako v kapitalistickém systému. Totalitní systém ji činil 

neviditelnou ze státně-policejních důvodů. Kaţdý jedinec, aby mohl být podrobován 

kontrolám, musel být pracovně evidovaný, přestoţe jeho práce nic neprodukovala a 

neměla společensky ţádný význam. Po roce 1989, kdy došlo k rozpadu komunismu a 

nastolení demokracie, a tím kapitalistické společnosti, začala být skutečná míra 

nezaměstnanosti průhlednější.  

Nezaměstnanost, vţdy byla a v budoucnu také bude, důleţitým ekonomickým, 

psychologickým a sociálním problémem.  Stejně tak trh práce má svůj obrovský význam 

v ekonomice kaţdého státu. Má vliv na ţivot rodin, jednotlivců, společenských skupin a 

na celou společnost. Nezaměstnanost není však pouze negativním jevem. V dnešní době 

máme moţnost jejím prostřednictvím zhodnotit stav společnosti a to i pro jednotlivé 

oblasti zvlášť, jakými jsou například státní sféra, soukromá sféra, průmysl, sluţby, atd. 

Nízká míra nezaměstnanosti do 5 procent je povaţována za optimální a zdravou pro 

ekonomiku. 

Práce má pro člověka důleţitý význam. Nejen z hlediska příjmů, ale také člověku 

zajišťuje osobní rozvoj, pocit uspokojení a ţivotní smysl, i kdyţ můţe být časově a 

fyzicky náročná a vyčerpávající. Práce, jako celospolečensky hodnotná činnost, společně 

s přírodou, je tvořícím elementem všech uţitných hodnot. Bez práce by nevznikaly nové 

statky ke spotřebě ani sluţby. Práce je proto velmi důleţitá pro celou společnost. Proto je 

důleţité, aby se zamezilo vzniku vysoké nezaměstnanosti, a aby se do vzniku nových a 

udrţování stávajících pracovních míst a pracovních příleţitostí zapojilo co nejvíce 

schopných institucí, včetně státu. 

Cílem mé diplomové práce je: 

 Charakteristika nezaměstnanosti, vysvětlení pojmů, které se jí týkají 

(Phillipsova křivka, přirozená míra nezaměstnanosti, ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo,  její typy, příčiny, ovlivňující faktory, dopady), 

 charakteristika regionu Severozápad a okresu Most,  
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 charakteristika historie těţby hnědého uhlí v severních Čechách a 

charakteristika územně těţebních limitů, 

 vývoj nezaměstnanosti, analýza a krátkodobá prognóza nezaměstnanosti 

v Mosteckém regionu s ohledem na těţbu hnědého uhlí, 

 východiska a moţnosti řešení nezaměstnanosti v Mosteckém regionu. 

Ve své diplomové práci bych chtěl na závěr poukázat na souvislost těţby hnědého 

uhlí v okrese Most s nezaměstnaností. Také bych chtěl předloţit moţnosti, jakými se 

bude nezaměstnanost na Mostecku nadále řešit. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Základní pojmy 

V této kapitole popíši a charakterizuji základní pojmy týkající se 

nezaměstnanosti. Jako jsou například nezaměstnanost jako taková, přirozená míra 

nezaměstnanosti, ekonomicky aktivní obyvatelstvo, Phillipsova křivka a způsob měření 

nezaměstnanosti pomocí míry nezaměstnanosti. 

2.1.1 Nezaměstnanost  

„Nezaměstnanost představuje historicky i v současnosti jeden 

z nejsledovanějších a nejdiskutovanějších jevů trţních hospodářství“ [1], jak tvrdí 

Buchtová (2002 s. 64). Jedná se o sociálně-ekonomický a psychologický problém. Je 

stavem na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna najít si práci a přitom se jedná 

o osoby, které jsou schopné pracovat a aktivně práci hledají, je tedy důsledkem 

nerovnováhy nabídky a poptávky po pracovní síle. Je celospolečenským problémem s 

vícerozměrnými důsledky. 

„V ekonomii se za nezaměstnané povaţují osoby produktivního věku, které 

splňují dvě podmínky:  

 Nemají placené zaměstnání ani příjem ze sebe-zaměstnání, jsou 

dočasně uvolněny z práce a očekávají, ţe budou znovu 

zaměstnány, 

 aktivně hledají práci a jsou ochotny do práce nastoupit.“[1], jak 

tvrdí Buchtová (2002 s. 65). 
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Individuální nabídka práce: 

 

Obrázek 1: Individuální nabídka práce 

Zdroj: BUCHTOVÁ, B. a i.: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 

[1] 

Legenda: 

W = reálná mzda 

L = mnoţství práce na trhu 

WA = určitá výše reálné mzdy 

S = Individuální křivka nabídky práce 

A = bod, od kterého se Individuální křivka nabídky práce zakřivuje  

Individuální křivka nabídky práce je v určité části zpětně zakřivená. Je to 

způsobeno důchodovým efektem. Pracovník při vyšší mzdě nejprve preferuje práci před 

volným časem, coţ se nazývá substituční efekt, ale pokud se jeho mzda zvýší nad určitou 

úroveň (A), snaţí se pracovník odpracovat méně hodin, čemuţ říkáme důchodový efekt. 

2.1.2 Přirozená míra nezaměstnanosti 

Přirozená míra nezaměstnanosti je nejniţší, dlouhodobě udrţitelná míra 

nezaměstnanosti odpovídající potenciálnímu produktu. Skládá se z frikční a strukturální 

nezaměstnanosti, takţe zahrnuje nezaměstnané z přirozených důvodů. Jedná se o míru 

nezaměstnanosti, při které se trh práce nachází ve stavu všeobecné rovnováhy. Kdyţ se 

ekonomika nachází v tomto stavu přirozené míry nezaměstnanosti, tak jsou všichni 

jednotlivci, kteří chtějí pracovat při dané mzdové sazbě, zaměstnáni. Tento stav se 
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nazývá pojmem plná zaměstnanost. To znamená, ţe je-li hodnota skutečné 

nezaměstnanosti na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti, je HDP na úrovni 

potenciálního produktu a v ekonomice by zároveň nemělo docházet k akceleraci inflace. 

2.1.3 Měření nezaměstnanosti 

Abychom mohli měřit nezaměstnanost, musíme si nejprve rozdělit obyvatelstvo 

do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří jiţ zaměstnaní lidé, kteří vykonávají jakoukoliv 

placenou práci. Druhá skupina je tvořena nezaměstnanými lidmi, kteří si ale práci aktivně 

hledají. Rozsah nezaměstnanosti měříme pomocí míry nezaměstnanosti, která se uvádí 

v procentech. 

Základní vzorec pro míru nezaměstnanosti: 

 

Vzorec č. 1: Míra nezaměstnanosti 

Zdroj: BUCHTOVÁ, B. a i.: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 

[1] 

Legenda: 

n = míra nezaměstnanosti 

N = počet nezaměstnaných 

L = celkový počet práce schopných (ekonomicky aktivní obyvatelstvo) 

2.1.4 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo neboli pracovní sílu dané země, představují 

lidé, kteří mohou pracovat. Patří mezi ně zaměstnaní i nezaměstnaní. Zaměstnaní jsou 

všechny osoby, které jsou starší patnácti let a jsou placenými zaměstnanci. Při dosazování 

do vzorce pro měření míry nezaměstnanosti, můţe být výsledek zkreslen, protoţe do 

ekonomicky aktivního obyvatelstva nejsou započítány osoby, které zcela rezignovaly na 

hledání práce. Aktivně ji nehledají a ţijí například ze sociálních dávek. Nezapočítává se 

efekt zkrácené pracovní doby, kdyţ člověk pracuje na zkrácený úvazek, ale rád by 

pracoval na plný úvazek. Kvůli těmto zkreslením dochází k tomu, ţe skutečná míra 
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nezaměstnanosti je vyšší neţ oficiálně udávaná. Nezaměstnané jsou všechny osoby, které  

splňují  podmínky:  

• Nemají zaměstnání ani sebe-zaměstnání, 

• zaměstnání aktivně  hledají, 

• jsou připraveny k nástupu do práce. 

2.1.5 Phillipsova křivka 

Míra inflace a míra nezaměstnanosti patří k základním makroekonomickým 

ukazatelům. Oba tyto jevy jsou negativní pro ekonomiku. V průběhu času a vývoje 

ekonomie se ukázalo, ţe existuje určitý vztah mezi inflací a nezaměstnaností. Tento vztah 

vyjadřuje tzv. Phillipsova křivka podle ekonoma A. W. Phillipse. Křivka znázorňuje 

inverzní vztah mezi těmito veličinami. „Pokud míra nezaměstnanosti klesá, tempo růstu 

nominálních mezd roste. Pokud míra nezaměstnanosti roste, tempo růstu nominálních 

mezd klesá, přičemţ pokud míra nezaměstnanosti vzroste nad určitou úroveň, tak se tempo 

růstu nominálních mezd stane záporné (čili nominální mzdy se sniţují.)“ [2], jak tvrdí Petr 

Wawrosz  (2012 s. 323) 

Phillipsova křivka: 

 

Obrázek 2: Phillipsova křivka 

Zdroj: WAWROSZ Petr, Herbert Heissler, Mojmír Helísek, Petr Mach. Makroekonomie 

základní kurz. 1. Vyd. 376 s. ISBN 978-80-7408-059-3 [2]  
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Legenda: 

π = inflace 

SRPC = krátkodobá Phillipsova křivka 

LRPC = dlouhodobá Phillipsova křivka 

u =  míra nezaměstnanosti 

u* = přirozená míra nezaměstnanosti 

2.1.6 Koeficient růstu, průměrný koeficient růstu a průměrné tempo 

přírůstku 

Pro výpočty v praktické části vyuţiji koeficient růstu, průměrný koeficient růstu 

a průměrné tempo přírůstku. Koeficient růstu, neboli řetězové indexy jsou bezrozměrnou 

veličinou a vyuţiji je pro relativní srovnání pomocí poměru  mezi sousedními členy řady. 

Průměrný koeficient růstu vyjádřen v procentech, se nazývá průměrné tempo přírůstku. 

Koeficient růstu: 

 

Vzorec č. 2: Koeficient růstu 

Průměrný koeficient růstu: 

 

Vzorec č. 3: Průměrný koeficient růstu 

Průměrný koeficient přírůstku: 

 

Vzorec č. 4: Průměrný koeficient přírůstku 
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Legenda: 

kt = koeficient růstu 

yt = hodnota v čase t 

δ = průměrný koeficient přírůstku 

k = průměrný koeficient růstu 

2.2 Typy nezaměstnanosti 

V této podkapitole se zaměřím na základní typy nezaměstnanosti. To jest 

frikční, strukturální, cyklická a sezónní nezaměstnanost. Dále pak můţeme 

nezaměstnanost rozdělit na dobrovolnou a nedobrovolnou. 

2.2.1 Frikční nezaměstnanost 

Frikční nezaměstnanost je krátkodobá a přirozená forma nezaměstnanosti. 

Vychází z krátkodobého přerušení pracovního styku. Zpravidla se jedná o období mezi 

ukončením stávajícího zaměstnání a nalezením nového zaměstnání. Lze do této skupiny 

zařadit i ty, kteří hledají své první zaměstnání. Je nejčastějším typem nezaměstnanosti a 

pro ekonomiku neznamená závaţný problém. 

2.2.2 Strukturální nezaměstnanost 

Strukturální neboli systémová nezaměstnanost vzniká útlumem některého 

odvětví, změnou struktury v daném hospodářství. Představuje větší problém neţ frikční 

nezaměstnanost. Je důsledkem nedostatečné nebo klesající poptávky po určité sluţbě 

nebo produkci statků, jejímţ důsledkem je klesající poptávka po práci v odvětvích 

produkujících dané statky nebo sluţby. Útlum jednoho odvětví či výroby je zpravidla 

doprovázen růstem výroby nebo zvýšením nabídky sluţeb v jiných odvětvích nebo 

výrobách. Problémem strukturální nezaměstnanosti, tedy útlumu některých odvětví je, ţe 

uvolněná pracovní síla, která hledá uplatnění v jiných odvětvích, vyţaduje jinou 

kvalifikaci, neţ tu, kterou dosud potřebovala. I kdyby v ekonomice nastala situace, kdy 

by byl shodný počet volných pracovních míst s počtem lidí hledajících zaměstnání, 

znamená strukturální nezaměstnanost nerovnováhu regionálních trhů práce. „Strukturální 

nezaměstnanost můţe být podmíněna existencí bariér v pohybu pracovní síly (dopravní 
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omezení, bydlení atd.) a je hlavním faktorem ovlivňujícím regionální rozdíly míry 

nezaměstnanosti na trhu práce.“[1], jak tvrdí Buchtová (2002 s. 67). 

2.2.3 Cyklická nezaměstnanost 

Cyklická nezaměstnanost souvisí s cyklickým vývojem ekonomiky a jejími 

krátkodobými výkyvy. V období růstu nezaměstnanost klesá a v období recese neboli 

poklesů nezaměstnanost roste. Vývoj cyklické nezaměstnanosti je závislý na vztahu mezi 

potencionálním a reálným HDP. Je velkým problémem, tak jako strukturální 

nezaměstnanost. Cyklická nezaměstnanost vzniká ve spojení s poklesem agregátní 

(celkové) poptávky v ekonomice. Z logiky věci plyne, ţe pokud klesá HDP, pro produkci 

statků stačí menší počet osob. Ti, kteří jiţ nejsou k výrobě zapotřebí, se stávají 

nezaměstnanými. 

2.2.4 Sezónní nezaměstnanost 

Sezónní nezaměstnanost souvisí s přírodním cyklem. Vzniká v důsledku 

sezónních změn v nabídce práce nebo zaměstnání. Bývá povaţována za druh strukturální 

nezaměstnanosti, jelikoţ jde o typ nezaměstnanosti, který je spojen s určitým druhem 

pracovních míst (zemědělství, cestovní ruch, lesnictví, stavební práce atd.). Technikou 

očištění od sezónních vlivů je tento druh nezaměstnanosti vymazán z oficiálních statistik 

nezaměstnanosti. 

2.2.5 Dobrovolná nezaměstnanost 

Dobrovolná nezaměstnanost je označení stavu, kdy počet nezaměstnaných je 

niţší nebo roven počtu volných pracovních míst, tedy upřednostňování volného času před 

vykonáváním práce. Dobrovolně nezaměstnaní mohou mít nabídky pracovních 

příleţitostí, ale hledají jiné, například lépe placené místo nebo pracovní pozici blíţe ke 

svému bydlišti atd. V dokonale konkurenčním prostředí, by vytváření rovnováhy dospělo 

k řešení pouze dobrovolné nezaměstnanosti. 
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Dobrovolná nezaměstnanosti: 

 

Obrázek 3: Dobrovolná nezaměstnanost 

Zdroj: BUCHTOVÁ, B. a i.: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 

[1] 

Legenda: 

W = reálná mzda 

L = mnoţství práce na trhu 

W´ = určitá výše reálné mzdy 

S = Individuální křivka nabídky práce 

A = bod, od kterého se Individuální křivka nabídky práce zakřivuje v důsledku  

Úsečka 0LE = počet zaměstnaných 

Úsečka LEL` = rozsah dobrovolné nezaměstnanost (ti kteří nejsou ochotni 

pracovat při dané mzdě) 

L`= ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
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2.2.6 Nedobrovolná nezaměstnanost 

Pojem nedobrovolná nezaměstnanost vznikl v roce 1936 od vydání Keynesovy 

knihy Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz.  Je způsobena existencí nepruţných 

mezd. Porušuje čistící efekt na trhu práce. Nedobrovolně nezaměstnaní jsou lidé, kteří 

chtějí pracovat, hledají práci a neodmítají pracovní místo. Jsou ochotni pracovat i za niţší 

mzdu, ale nemohou najít pracovní místo. Většinou se jedná o lidi, kteří nemají 

dostatečnou kvalifikaci a je pro ně těţké změnit profesi. Nedobrovolná nezaměstnanost je 

způsobena nerovnováţnou úrovní mezd. V situaci, kdy by se mzdy nacházely na 

rovnováţné úrovni, nedobrovolná nezaměstnanost by zanikla. Zaměstnanost by se 

zvýšila a zůstala by pouze dobrovolná nezaměstnanost. Příčinou příliš vysokých mezd je 

státem regulovaná minimální mzda a tlak odborů na její neustále zvyšování nebo 

udrţování na stejné úrovni. 

Nedobrovolná nezaměstnanost: 

 

Obrázek 4: Nedobrovolná nezaměstnanost 

Zdroj: BUCHTOVÁ, B. a i.: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 

[1] 
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Legenda: 

w = reálná mzda 

L = mnoţství práce na trhu 

W = konkrétní, vyšší reálná mzda (mzdová hladina) 

S = Individuální křivka nabídky práce 

L´ = ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

WX = zaměstnaní 

XY = nedobrovolná nezaměstnanost 

YZ = dobrovolná nezaměstnanost  

Z obrázku je patrné, ţe je zaměstnáno méně populace, neţ bylo bez pevně 

stanovené minimální mzdy. Kdyby byly mzdy volné, odpovídalo by jim utvoření 

rovnováhy na trhu práce v průsečíku nabídky a poptávky po práci v bodě E. Zde však 

vzniká přebytek na straně nabídky práce. Lidé jsou ochotni pracovat za danou mzdu, ale 

práce pro ně není. 

2.3 Dopady nezaměstnanosti  

V této podkapitole rozeberu dopady nezaměstnanosti. Vysoká míra 

nezaměstnanosti má různé důsledky. Můţeme je rozdělit na dvě základní skupiny, 

ekonomické a sociální dopady. Ekonomické mají vliv na ekonomickou situaci státu a 

zejména na hrubý domácí produkt. Sociální dopady mají vliv na kvalitu ţivota 

jednotlivců. 

2.3.1 Ekonomické důsledky 

Pokud ekonomika nemůţe vytvořit dostatečný počet pracovních míst pro všechny 

lidi, kteří chtějí pracovat, dochází k nevyuţití výrobního faktoru. To sebou přináší velké 

ztráty na produkci výrobků a sluţeb, které by mohli být vyrobené nebo poskytnuté. 

Sniţování ekonomických výkonů lze spočítat. Ekonomické důsledky můţeme vidět ve 

sniţování hrubého domácího produktu. Okunův zákon nám vyjadřuje závislost mezi 

HDP a potenciálním produktem na jedné straně a mezi skutečnou mírou nezaměstnanosti 

a přirozenou mírou nezaměstnanosti na straně druhé. A říká, ţe pokud je reálná 
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nezaměstnanost vyšší neţ přirozená míra nezaměstnanosti, dochází ke sníţení reálné 

domácí produkce pod potenciální produkt. To znamená, ţe ekonomika nevyuţívá své 

potenciální moţnosti, které jsou slučitelné s mírou inflace. 

2.3.2 Sociální dopady 

 Nezaměstnanost má však negativní vliv i v sociální oblasti. V případě 

dlouhodobé nezaměstnanosti dochází u dlouhodobě nezaměstnaných ke ztrátě 

kvalifikace. Stejně tak nezaměstnaní absolventi, kteří dokončili školu a nemají zatím 

pracovní návyky, jsou pro většinu zaměstnavatelů nezajímavými. Nezaměstnanost 

doprovází sníţení ţivotní úrovně. Podpora v nezaměstnanosti a sociální zabezpečení jsou 

jen malou náhradou mzdy nebo platu. Nezaměstnaný je náchylnější na stres, nemocnost, 

stabilitu rodiny a v některých případech to můţe vést i k sebevraţdě či kriminalitě. 

2.4 Faktory ovlivňující nezaměstnanost 

Nezaměstnanost, potaţmo zaměstnanost ovlivňuje řada faktorů. V následujících 

podkapitolách uvedu a popíšu, několik z nich, které povaţuji za základní. Mezi 

nejběţnější faktory patří například vládní politika zaměstnanosti, demografická struktura 

obyvatelstva, kvalifikace, vzdělanost, vliv odborů, zákonem stanovená minimální mzda. 

2.4.1 Vládní politika zaměstnanosti 

Pokud je správně nastavená politika zaměstnanosti a sociální politika, vede to ke 

stále se zvyšujícímu ekonomickému růstu a k zajištění sociální koheze. Sociální politika 

a politika zaměstnanosti napomáhají prostřednictvím zajištění ekonomického růstu 

k eliminaci nezaměstnanosti a ke zvyšování zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti, jako 

součást hospodářské politiky státu, usiluje o zajištění rovnováhy mezi nabídkou a 

poptávkou po práci. Jedná se o souhrn nástrojů, pomocí kterých se snaţí motivovat 

nezaměstnané, zaměstnané a zaměstnavatele k určitému chování na trhu práce. Politika 

zaměstnanosti, jakoţto souhrn makroekonomických opatření, kterými jsou monetární, 

mzdová a fiskální politika, ovlivňuje stranu poptávky po práci. Politiku zaměstnanosti 

můţeme zkoumat ve třech úrovních. Makroekonomické, mikroekonomické a regionální 

úrovni. Nejvíce zaměřená je makroekonomická úroveň, která se snaţí odstranit příčiny 

vysoké nezaměstnanosti, zejména na straně poptávky a zpravidla působí plošně. Uţší 
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pojetí je mikroekonomická úroveň, která se zaměřuje především na jednotlivé podniky a 

na personalistiku. Nejniţší úroveň je regionální, která bere v úvahu regionální specifika 

nezaměstnanosti. Politiku zaměstnanosti rozdělujeme na aktivní a pasivní.  

Pokud hovoříme o aktivní politice zaměstnanosti, myslíme tím opatření, která 

podporují a vedou k vytváření a udrţování pracovních míst. K rozvoji infrastruktury na 

trhu práce, zlepšení přizpůsobivosti pracovní síly, zvyšování kvalifikace pracovních sil 

atd.  

Pasivní politika zaměstnanosti vznikla jiţ před aktivní politikou zaměstnanosti. 

Je zaměřena na podporu a zabezpečení ţivotních podmínek dočasně nezaměstnaných lidí. 

Jedná se především o podporu v nezaměstnanosti a různé formy dávek a příspěvků. 

Pasivní politika nenutí lidi nastoupit do zaměstnání. Aktivní politika se snaţí přimět lidi 

najít si zaměstnání.  

2.4.2 Demografická struktura obyvatelstva 

Na nezaměstnanost má nezanedbatelný vliv demografická struktura 

obyvatelstva. Historicky v České republice docházelo ke zvyšování a poklesům 

porodnosti ve vlnách, coţ má za následek nesoulad demografické struktury po několik 

generací. Také dochází v průběhu let ke stále se zvyšujícímu průměrnému věku doţití, 

coţ vede k transformaci na trhu práce a ke změnám v poměru předproduktivního a 

poproduktivního počtu obyvatel. Tento poměr sledujeme pomocí indexu stáří. Index 

stáří je ukazatel, který nám udává počet dětí ve věku 0-14 na 100 osob ve věku 15-64. 

Pokud hovoříme o počtu osob ve věku 65+ na 100 osob ve věku 15-64, je označen 

jako index závislosti. Počet osob v ekonomicky neaktivním věku (0-14, 65+) na 100 

osob ekonomicky aktivních je znám jako index ekonomického zatíţení. Protoţe je 

značný rozdíl mezi úmrtností muţů a ţen, je nutné počítat věkovou strukturu pro 

kaţdé pohlaví zvlášť. Při počítání obou pohlaví dohromady dochází ke zkreslení 

výsledných dat. V rámci demografické struktury obyvatelstva hovoříme o struktuře 

obyvatelstva podle věku a také o struktuře podle pohlaví. 



Bc. Dominik Rudolf: Vliv těţby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku 

15 

2017 

2.4.3 Kvalifikace 

Kvalifikace je schopnost určité osoby vykonávat určité povolání, popřípadě také 

stupeň vzdělání nebo odborné přípravy. Osoba s vyšší kvalifikací má lepší moţnosti se 

uplatnit na trhu práce a nalézt pracovní pozici, která vyţaduje danou kvalifikaci. 

Nezaměstnaní mohou vyuţít rekvalifikační kurzy podle oboru, ve kterém by chtěli 

pracovat, pořádaných a z části nebo plně placených Úřadem práce a tím zvýšit svou 

hodnotu na straně nabídky na trhu práce. 

2.4.4 Vzdělanost 

Vzdělání má velký vliv na zaměstnanost člověka. V Ústeckém kraji, potaţmo 

v České republice je nejméně nezaměstnaných osob s vysokoškolským vzděláním a se 

středoškolským vzděláním s maturitou. Naopak nejvíce postiţenou skupinou podle 

vzdělání jsou osoby s pouze základním vzděláním a osoby se středoškolským vzděláním 

bez maturity.  

2.4.5 Zákon o minimální mzdě 

Nemalý vliv na nezaměstnanost má také vládou České republiky stanovená a 

schválená minimální mzda. Minimální mzda je nejniţší přípustná výše odměny za práci v 

pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce 

(zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výši základní sazby minimální 

mzdy a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády 

č.567/2006Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném 

pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zvyšování minimální mzdy má na 

jednu stranu pozitivní vliv na zaměstnané, kterým se tímto můţe zvýšit příjem. Dále 

vyšší minimální mzda motivuje uchazeče o zaměstnání a nezaměstnané, aby si hledali 

práci, protoţe je to pro ně výhodnější neţ zůstat na dávkách sociální péče. Aby tato 

motivace fungovala, musí být minimální mzda o dost vyšší, neţ jsou státem poskytované 

dávky. Stanovení příliš vysoké minimální mzdy má však i negativní dopad. Lidé, kteří 

mají příliš nízkou kvalifikaci a jejich výkony odvedené práce neodpovídají minimální 

mzdě, si na sebe neumí vydělat. Tím dochází k propouštění těchto osob na základě 
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zvýšené minimální mzdy a můţe tím dojít ke zvýšení nezaměstnanosti. V současné době 

platí od 1. 1. 2017, ţe výše minimální mzdy činí 11 tisíc Kč. 
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3 CHARAKTERISTIKA OKRESU MOST 

V této kapitole popíši historii těţby hnědého uhlí v severních Čechách od 

prvních dochovaných záznamů aţ po současnost. Charakterizuji region Severozápad, 

následně charakterizuji okres Most. 

3.1 Historie těţby hnědého uhlí v severních Čechách 

První známá zmínka o hornické činnosti na území severních Čech je z roku 1403, 

konkrétně ze dne 21. května. Zmínka pochází ze záznamu uloţeném v městské knihovně 

v Duchcově. Mostecko má své první záznamy o první hornické činnosti aţ z roku 1613. 

V tomto roce udělil výhradní právo na těţbu uhlí tehdejší císař Matyáš panu Janu 

Weidlichovi. Tím započala těţba uhlí v obci Havraň a v Hrobě. Po třicetileté válce v roce 

1740 se objevují další záznamy o těţbě uhlí v Otovicích na Ústecku a z Varvaţova. 

Těţba se rozvíjela zejména kvůli stále rostoucí ceně dřeva, kterého bylo nedostatečné 

mnoţství. Za objevení nových uhelných loţisek byly zavedeny císařem odměny.  

V období od 2. poloviny 19. století aţ do konce 19. století docházelo s rozvojem 

ţelezniční sítě v oblasti severočeské hnědouhelné pánve k růstu těţby hnědého uhlí a 

započalo postupné slučování těţařských podniků do velkých důlních podniků, 

připojování menších uhelných dolů k větším. Tím vznikaly větší těţební celky, které 

disponovaly většími finančními prostředky. Urychlovalo to a zvyšovalo investice, které 

byly potřebné k rozšíření stávajícího provozu a k efektivnějšímu dobývání hnědého uhlí.  

Roku 1871 byly zaloţené dvě důleţité společnosti. Mostecká společnost pro 

dobývání uhlí a Duchcovsko-podmokelská ţelezniční dráha. O pět let později roku 1876 

byly ustanoveny Císařsko-královské státní hnědouhelné doly v Mostě. Ty převzaly 

veškerý důlní majetek tehdejší Duchcovsko-mostecko-chomutovské hnědouhelné a.s. 

Následovalo v roce 1889 zaloţení Těţařstvo lomských uhelných dolů a.s. a roku 1890 

Severočeské uhelné doly a.s. 

Pro období mezi léty 1900 – 1945, byl stěţejní rok 1910, kdy byla zaloţena Česká 

obchodní společnost a zároveň jiţ existovalo mnoho dalších malých důlních společností. 

Před druhou světovou válkou byl veškerý dolový majetek na území severočeské 

hnědouhelné pánve rozdělen na 35 individuálních těţařských společností. V období 

německé okupace bylo sloučeno dvanáct nejvýkonnějších těţařských společností do 
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jednoho důlního podniku Sudetenlandische Bergbau A.G. (SUBAG), který sídlil 

v Mostě. Následně probíhalo další slučování a skupovaní dalších podniků, coţ vyústilo 

v roce 1941 k tomu, ţe SUBAG vlastnil celých 36 dolů v oblasti severočeské 

hnědouhelné pánve a k tomu tři doly v sokolovské pánvi. Společnost SAUBAG tím 

pádem zajišťovala přibliţně osmdesát procent uhelné těţby v těchto dvou pánvích, coţ 

činilo přibliţně 16,5 milionu tun ročně.  

V období po druhé světové válce byly vytvořeny předpoklady pro další rozvoj 

těţby v severočeské hnědouhelné pánvi tím, ţe prezident republiky Dr. E. Beneš 

dekretem č. 100/45 ze dne 24. 10. 1945 znárodnil doly. Dále byl ustanoven nový, 

samostatný důlní národní podnik Severočeské hnědouhelné doly, n. p. sídlící v Mostě, 

který byl ustanoven tehdejším ministrem průmyslu dne 7. 3. 1946. Tento podnik, který se 

díky tomu, ţe začal spravovat 58 tehdejších provozovaných dolů, stal největším báňským 

národním podnikem tehdejší Československé republiky. V jeho čele se od roku 1946 

vystřídala řada správců a ředitelů.  Mezi roky 1990 – 2005 došlo k transformaci dvěma 

vlnami kupónové privatizace. V první vlně mezi roky 1991 – 1993 vznikly z devíti ne-

důlních státních podniků akciové společnosti. Dne 1. 11. 1993 vznikla sloučením tří 

státních podniků Mostecká uhelná společnost, a. s. (MUS, a. s.).  Jednalo se o podniky: 

Doly a úpravny Komořany, Doly Hlubina Litvínov a Doly Leţáky Most. Jako první 

v pozici generálního ředitele v akciové společnosti MUS stanul Ing. Aleš Burian. Dále 

vznikl dne 1. 1. 1994 podnik Severočeské doly, a. s. Chomutov (SD, a. s.), který vznikl 

ze dvou státních důlních podniků. Byly to podniky: Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. 

Ing. Vratislav Vajnar byl jmenován prvním generálním ředitelem SD, a. s. Chomutov. 

Jediným podnikem v likvidaci, který zůstal státním, byl Palivový kombinát Ústí nad 

Labem. V roce 1997 se po ukončení těţby na Ústecku tento podnik zaměřil na sanaci 

území, která byla postiţena těţbou.  

V roce 2007 zajišťovaly Severočeské doly, a.s. Chomutov těţbu téměř 24 milionů 

tun ročně, coţ činilo 61,25 % celkové těţby v Severočeské hnědouhelné pánvi a 

Mostecká uhelná, a.s. s 15 miliony tun ročně téměř 39 % těţby. V současné době SD, a.s 

Chomutov je vlastněna 100% společností ČEZ a je největší hnědouhelnou těţební 

společností v České republice. Roční objemy odbytové těţby přesahují 20 milionů tun, 

coţ odpovídá 55 % podílu produkce hnědého uhlí v celé České republice. Dnes MUS, 

a.s. jako taková jiţ neexistuje. Její transformaci od roku 1994 dodnes provází řada 
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nejasností. Dnes ji v podstatě nahrazuje skupina Czech Coal, která v sobě zahrnuje 

zejména těţební společnosti Vršanskou úhelnou a.s. a Severní energetickou a.s. 

3.2 Charakteristika regionu Severozápad 

V období 19. století patřila většina území severočeské hnědouhelné pánve k 

Ţateckému kraji, který obsahoval jak Mostecko, tak Chomutovsko a ke kraji 

Litoměřickému, včetně Teplicka a Ústecka. Od roku 1948 bylo zřízeno nové krajské 

zřízení obsahující 13okresů, vyjma okresů Kadaň, Podbořany a Rumburk. Začátkem 60. 

let 20. století byl při úpravě krajského zřízení ustanoven Severočeský kraj. Obsahoval 

tehdy území Karlovarského kraje i Liberecka. Oblast Sokolovské pánve náleţela do 

Plzeňského kraje. 

„Po obnově krajského zřízení k 1. 1. 2001 byly nově koncipovány vyšší územní 

celky (kraje), ke konci roku 2002 zanikly okresní úřady a jejich působnost byla 

přenesena jak na 14 nových krajů, tak i na 205 obcí s rozšířenou působností pro výkon 

státní správy. Ve smyslu územního uspořádání Evropské unie se nové kraje ČR sdruţují 

do 8 oblastí (regionů).“ [3]  Jak tvrdí Ing. Valášek (2009, s. 15). 

V dnešní době tvoří Severozápadní region dva kraje. Ústecký a Karlovarský 

kraj. Tento region obsahuje území deseti okresů, z nichţ 3 náleţí do Karlovarského kraje 

a 7 do kraje Ústeckého. Výkon státní správy v regionu zajišťuje 23 pověřených obcí s 

rozšířenou působností. Šestnáct v Ústeckém kraji a 7 v Karlovarském kraji. 

3.3 Charakteristika okresu Most 

Okres Most je v Ústeckém kraji se svou rozlohou 467 km
2
 druhým nejmenším 

okresem. Ze severní strany je obehnán Krušnými horami, ze západu, jihu a východu 

sousedí s okresy Chomutov, Louny a Teplice. Dne 1. 7. 2015, kdy bylo provedeno 

poslední sčítání lidu, zde ţilo 113 558 obyvatel. Okres je charakteristický velkou 

hustotou obyvatel (na 1 km
2
 239 lidí) a ze sedmi okresů Ústeckého kraje má nejvyšší 

podíl obyvatel ţijících ve městech. Podíl městského obyvatelstva zde dosahuje 89 %.  

Nachází se zde nejvýznamnější uhelné loţisko v České republice. Obrovské 

nerostné bohatství v této oblasti negativně ovlivnilo význam zemědělství. Oproti 



Bc. Dominik Rudolf: Vliv těţby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku 

20 

2017 

okresům Louny a Litoměřice, kde je podíl zemědělské půdy kolem 70%, zde je pouze 

30% z celkové rozlohy okresu a  tento podíl je nejniţší z okresů Ústeckého kraje. [4] 

Jiţ v době budování socialismu, kdy bylo Československo orientovano převáţně 

na energeticky náročný a těţký průmysl, byl předurčen ekonomický význam tohoto 

okresu. Hnědé uhlí se stalo nejdůleţitější sloţkou palivoenergetické základny. Tím došlo 

v průběhu čtyřiceti poválečných let v této oblasti ke zrušení přibliţně 130 průmyslových 

objektů a také ke zmizení přes 80 obcí. V té době nebylo pochybností o budoucí 

perspektivě energetiky a hornictví na mnoho desítek let do budoucna a těţbě hnědého 

uhlí muselo ustoupit i historické, přibliţně 1000 let staré, město Most.[5] Tím, ţe se vše 

v této oblasti orientovalo výhradně na těţbu hnědého uhlí a energetiku, se v dnešní době 

potýká tato oblast s nejvyšším procentem míry nezaměstnanosti v České republice 

v důsledku útlumu těţby hnědého uhlí. Útlum měl a má za následek velká propouštění 

pracovníků. Velkým problémem je kvalifikace těchto pracovníků. V dnešní době má 

pomoci s bojem s nezaměstnaností výstavba nových průmyslových zón. Velmi silný růst 

těţby a rozmach hospodářství v minulém století měl za následek velké negativní dopady 

na zdejší ţivotní prostředí. V několika posledních letech naštěstí, vzhledem k ţivotnímu 

prostředí, dochází k omezování výroby a k investicím vkládaných do ochrany ţivotního 

prostředí a tyto změny přinášejí podstatné zlepšení. 30. října 1991 bylo přijato závazné 

usnesení vlády č. 444 o územních limitech těţby hnědého uhlí v severních Čechách. Toto 

usnesení se týká lomů: 

 Nástup - Tušimice provozující Severočeské doly, 

 Vršany – provozující Vršanská uhelná, 

 ČSA - provozující Severní energetická, 

 Lom Leţáky na sever od Mostu, zde byla těţba ukončena a nyní zde 

probíhají rekultivace a vzniklo Mostecké jezero, 

 Lom Bílina nyní provozují Severočeské doly, 

 Lom Chabařovice západně od Ústí nad Labem, zde byla těţba ukončena, 

nyní zde probíhají rekultivace a vzniklo jezero Milada,  

 několika výsypek. 
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V roce 2008 vláda toto usnesení potvrdila usnesením č.1176/2008 s tím, ţe 

upravila linie lomu Bílina. K další úpravě limitů na lomu Bílina došlo v roce 2015 

usnesením vlády 827/2015, kdy došlo k dalšímu posunutí linií ve prospěch budoucí 

těţby, v některých místech poblíţ obce Braňany došlo ke zmenšení prostoru lomu. 

Ochrana ţivotního prostředí a krajiny v severních Čechách byla klíčovou 

příčinou určení limitů těţby. Vláda prostřednictvím limitů poskytuje obcím na severu 

Čech určitou jistotu a záruku, ţe se nadále nebude jejich ţivotní prostředí zhoršovat a ţe 

mají dlouhodobou jistotu své existence. Dále chrání zbytky přírody a dopravní a 

technické infrastruktury v této těţbou postiţené oblasti, tedy severočeské hnědouhelné 

pánve. Ale přesto se stále hovoří o prolomení limitů a z různých stran přicházejí takovéto 

snahy o prolomení. Nicméně i při stanovených limitech je povrchová těţba hnědého uhlí 

i v dnešní době stále nepříznivá na ţivot lidí a na vzhled krajiny v pánevních oblastech. 

V minulosti nebyly striktně dodrţovány zákony a ustanovení o ochraně a rekultivaci 

půdy při báňské činnosti, i kdyţ jsou jiţ známé dlouho. V důsledku toho byla v minulosti 

silně ničená zemědělská půda. V letech 1958 – 1959 byl zpracován první úplný souhrn 

opatření o rekultivacích sdruţení podniků Severočeské hnědouhelné doly (SHD). Aţ 

v letech 1976, kdy byla schválena novela zpřísňující zabírání a nakládání s původním 

majetkem, nabyly na významu. Souhrn těchto opatření se stal nejdůleţitější rekultivační 

směrnicí na mnoho let. Nejvíce zastoupené jsou rekultivace zemědělské, následují 

lesnické, jednu desetinu pánve by měly tvořit vodní rekultivace a zbytek by měl být 

vymezen pro obytný a výrobní prostor pro technickou infrastrukturu. Příkladem návratu 

zničeného území těţbou zpět zemědělské výrobě jsou například vinice v Chrámcích a 

v blízkosti Mostu, ovocné sady, zalesnění a louky. Na Mostecku je také rekultivacemi 

vytvořeno několik rekreačních vodních ploch. Nejhůře těţbou postiţenou oblastí je 

mostecká oblast. 

3.4 Územně těţební limity  

V této kapitole popíši územně těţební limity, které se této části republiky týkají 

a mají velký význam jak pro těţbu hnědého uhlí, tak i pro zaměstnanost a ţivotní 

prostředí. Popíši těţební limity obecně, příčiny jejich vzniku, argumenty pro a proti jejich 

prolomení, nastíním aktuální situaci a vyjmenuji několik hlavních zastánců a odpůrců. 



Bc. Dominik Rudolf: Vliv těţby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku 

22 

2017 

3.4.1 Územně těţební limity – obecně 

V severních Čechách jsou stanoveny územně těţební limity hnědého uhlí, které 

se týkají přibliţně 850 milionů tun uhlí. Z tohoto objemu připadá 750 milionů tun na lom 

ČSA a 100 milionů tun na lom Bílina. Za předpokladu, ţe limity nebudou prolomeny, 

můţe těţba na lomu Bílina pokračovat do roku přibliţně 2030, za předpokladu, ţe by se 

limity podařilo prolomit, mohla by těţba pokračovat, podle objemu, aţ do roku 2040 – 

2055. Na lomu Bílina prolomení limitů neznamená likvidaci ţádné obce. Pokud 

hovoříme o lomu ČSA, zde by těţba bez prolomení limitů skončila kolem roku 2022 – 

2025. Ale v případě úplného prolomení limitů, by těţba mohla trvat o dalších sto let déle 

aţ do roku přibliţně 2120. Nesmíme ale opomenout, ţe úplné prolomení limitů na lomu 

ČSA by znamenalo likvidaci obce Černice, kompletní likvidaci města Horní Jiřetín, ani 

město Litvínov by nezůstalo bez povšimnutí, na některých místech by se těţba mohla 

přiblíţit na vzdálenost pouhých 500 metrů od obytných domů. Zejména na sídlišti Janov. 

Dále by mohla následovat likvidace zdejších chemických závodů přibliţně v roce 2065.  

3.4.2 Příčiny – těţebních limitů 

Hlavní příčinou stanovení územních limitů těţby hnědého uhlí v severních 

Čechách byla obrovská devastace území postiţeného těţbou. Toto území se rozprostírá 

od Ústí nad Labem aţ po Kadaň a zabírá rozlohu 1 100 kilometrů čtverečních. Velká 

devastace byla zapříčiněna dobýváním hnědého uhlí, které se následně spalovalo 

v početných tepelných elektrárnách, továrnách a teplárnách. Mezi 70. a 80. léty 20. 

století byla těţba nejvyšší. Nejen těţba, ale také masivní spalování hnědého uhlí pomocí 

zastaralých, neefektivních a nekvalitních technologií vedlo k obrovskému nárůstu obsahu 

prachových částic a škodlivého oxidu siřičitého ve zdejším ovzduší. Tyto aspekty měly 

za následek zvýšení nemocnosti, zejména onemocnění dýchacích cest, očních, duševních 

a alergických onemocnění. Také úmrtnost a střední délka ţivota byla negativně ovlivněna 

v této oblasti. Negativně se projevilo drancování krajiny také v sociální oblasti. Bylo zde 

mnohem vyšší zastoupení pracovníků dělnických profesí. Niţší úroveň vzdělanosti a 

nedostatek vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných lidí, to byly také charakteristiky 

zdejšího kraje. Kvůli nedostatečné vzdělanosti a odborníků zde stagnovalo mnoho 

nevýrobních oborů vyţadujících vyšší kvalifikaci a vzdělání. Hlavní příčina byla 

orientace hlavně na palivoenergetický průmysl. Realizace této orientace byla prováděna 
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neadekvátními opatřeními, která ve svém důsledku nepreferovala vysokou kvalifikaci, 

ale naopak nízkou. Práce byla dobře mzdově ohodnocena a i jinak zvýhodněna, ale 

neregulovala a nenapomáhala k rozvoji kvalitativní pracovní síly. Spalování hnědého 

uhlí vytvářelo vysoké emise škodlivých plynů a zejména oxid siřičitý měl velmi 

nepříznivý vliv na lesy v oblasti Krušných hor. V rozmezí patnácti let byly lesy 

Krušných hor zcela zdevastovány a převáţně jehličnaté smrkové porosty se neubránily 

kontaminaci a kyselým dešťům. Došlo také ke znehodnocení jak chemických, tak i 

fyzikálně-mechanických vlastností zdejší půdy. Špatné prostředí neumoţňovalo obnovu 

zde dosud pěstovaných lesních dřevin, které byly citlivé na imise. Plošným 

odlesňováním došlo k velkým změnám ostatních mimo produkčních lesních funkcí. 

Například proti erozním, rekreačním, vodohospodářským a klimatickým funkcím lesů. 

Zbylé prořídlé lesy jiţ ztratily schopnost zadrţovat vodu, (tzv. retenční schopnost). 

Průvodním jevem této skutečnosti byly přívalové jevy, nestálost odtoků a četné 

maximální průtoky, povodně, časté přísušky v obdobích sucha, zamokřování a 

zabahňování v období četných sráţek. 

3.4.3 Argumenty pro zachování těţebních limitů  

 Prolomení limitů by mělo za následek zbourání města Horní Jiřetín. Proto 

se často při argumentaci pro zachování limitů zmiňuje, ţe by zaniklo přes 

osm set pracovních míst v tomto městě. Nicméně těţební společnost tvrdí, 

ţe by se celý Horní Jiřetín přestěhoval včetně všech pracovních míst. 

 V roce 2065, kdy by se těţba při prolomení limitů dostala aţ k průmyslové 

zóně Litvínov-Záluţí, znamenalo by to likvidaci přibliţně 3000 

pracovních pozic. 

 Při zachování limitů, by se podle expertů mohlo vytvořit přibliţně 2000 

pracovních míst v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a vývoje 

úsporných, efektivních a energeticky nenáročných technologií. Vláda by 

měla podporovat tvorbu takových pracovních pozic, která jsou zaměřena 

právě na úsporu energií. 

 Nezávislá energetická komise, Pačesova komise, předloţila studii, ve které 

tvrdí, ţe potenciál zateplení českých domů je přibliţně 5x efektivnější 
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z pohledu energetické náročnosti, neţ rozšiřování dolů na Mostecku a 

likvidace dalších měst a vesnic.[6] 

 V několika dalších desetiletích je očekáván další útlum uhelné energetiky. 

Jeho spalování pro výrobu elektřiny je v dnešní době jiţ povaţováno za 

nehospodárné a neekologické. Proto se očekává, ţe se bude stále více 

vyuţívat spíše jako chemická surovina pro rozumnější vyuţití neţ je 

spalování. 

 Pro zachování limitů hovoří také snaha o zabránění sníţení nebo vzniku 

ekologických škod. Tyto škody by vznikly spálením předpokládaných 750 

milionů tun zásob hnědého uhlí při výrobě elektrické energie. 

 Povrchová těţba uhlí sebou přináší také zvýšenou prašnost, hluk, 

nebezpečí vzniku poţárů a zápar atd.  

 Rekultivace, které se provádí na územích postiţených těţbou, jsou sice 

dobré, obnovuje se jimi krajina nebo dostává zcela novou tvář, ale obce 

které byly těţbou zničené na stejném místě, kde probíhala těţba, se 

alespoň prozatím stavět nemohou, protoţe rekultivované území má statut 

dobývacího prostoru. 

 Holé části svahů Krušných hor se staly nestabilními. Dochází zde 

ke svahovým pohybům a hrozí váţnější sesuvy půd. Při další těţbě se tyto 

negativa budou prohlubovat. 

3.4.4 Argumenty pro prolomení těţebních limitů  

 Při prolomení limitů by se zachovaly pracovní místa v Lomu ČSA, 

přibliţně 850 zaměstnanců a ve společnosti Severní energetická, 

přibliţně 1400 zaměstnanců. Formou subdodávek je vázáno na těţbu 

dalších přibliţně 4 500 pracovních míst. Při prolomení limitů by vznikla 

nová pracovní místa v Severní energetické, přibliţně 1 700 pracovních 

míst. Při rozšiřování těţby a výstavby nových obcí a pozemních 

komunikací atd. by vzniklo dalších přibliţně 4 200 pracovních míst. 

 Okres Most má jednu z nejvyšších nezaměstnaností v republice. Je zde 

kolem 10 000 nezaměstnaných, coţ představuje přibliţně 13 procent. 

Počet obyvatel se zde sniţuje.  
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 V regionu se stále sniţuje objem těţby uhlí a i v případě prolomení 

limitů tento trend pravděpodobně neustane. Horníci, kteří jsou 

propouštěni, velmi těţko hledají uplatnění.  

 Pokud nedojde k prolomení limitů, bude kolem roku 2050 hnědé uhlí 

dotěţeno. To sebou přinese podle studie od VŠE Praha pro MPO 

celkovou ztrátu přibliţně 34 tisíc pracovních příleţitostí různě vázaných 

na hnědé uhlí do roku 2050. V tomto kraji, který se potýká dlouhodobě 

s vysokou  nezaměstnaností, by to mohlo mít fatální důsledky. 

 Na těţbu a dopravu hnědého uhlí je navázáno také mnoho pracovních 

příleţitostí v ţelezniční dopravě.  

 Ceny tepla by se při zachování limitů mohly výrazně zvyšovat, coţ by 

mělo negativní ekonomický dopad jednak na domácnosti, jednak na 

obchodní společnosti. 

 Pro prolomení limitů je také zachování obrovských zisků soukromých 

těţařských společností Czech Coal a Severní energetická, které do 

státního rozpočtu odvádí nezanedbatelné sumy. Například v roce 2010 

veškeré těţařské společnosti v České republice zaplatily na dani z příjmu 

přibliţně 2,4 miliardy korun. Také za odvody na zdravotní a sociální 

pojištění platí tyto společnosti nemalé sumy. Taktéţ za odvody DPH, 

odvody které musí tyto společnosti platit státu za těţbu nerostu. 

 Některé názory tvrdí, ţe je výhodnější při zadluţení státu čerpat 

z vlastních zdrojů, neţ nakupovat suroviny ze zahraničí. Protoţe stát by 

se měl chovat jako řádný hospodář a uhlí patří státu. 

 Podle studie, která byla zpracována v roce 2010 VŠB-TU Ostrava a 

VŠE Praha by mělo dojít při zachování limitů ke ztrátě mnoha 

pracovních pozic a tím ke zvýšení nákladů státního rozpočtu. Tyto 

náklady jsou podle studie spočítány na přibliţné rozmezí 1,25 – 2,5 

miliardy Kč ročně. 

 Česká republika je díky svým obrovským zásobám uhlí, které vyuţívá 

jako zdroj výroby energie pokrývající přibliţně 60 procent z tohoto 

pohledu, značně nezávislá mezi zeměmi Evropské unie. Postupně však 

dochází ke sniţování podílu uhlí na výrobu energie a naopak roste podíl 
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vyuţívání plynu a ropy. Na těchto komoditách je však Česká republika 

zcela závislá na dovozu ze zahraničí, převáţně z Ruska, ale jsou patrné 

snahy o dovoz z USA. Malý podíl výroby energie z obnovitelných 

zdrojů a obtíţná politická situace v Evropě znemoţňující stavbu dalších 

jaderných elektráren znamená závislost na ropě a plynu, coţ sebou 

přináší velké finanční náklady na dovoz.  

 Prolomení limitů pro důl Bílina by mělo zajistit práci pro celou generaci 

lidí. Také by zajistilo teplo pro 4 miliony lidí, kteří jsou závislí na 

centrálních výtopnách. 

 Jedním z argumentů pro prolomení limitů je, ţe povrchová těţba 

nedevastuje krajinu trvale, ale pouze na přechodnou dobu. A po 

skončení těţby a rekultivačních prací se mnohdy krajina stává 

kultivovanější a někdy i hezčí neţ byla v původním stavu. Navíc se 

mnohdy stává i rekreační i jinak vyuţitelnou plochou, příkladem můţe 

být  autodrom , hipodrom  atd. 

 Obec Černice se v roce 2011 nacházela pouhých 500 metrů od těţby, 

přesto se lidé odtud nechtějí stěhovat a obec dle zákona dostala za 

odvody z vydobytého nerostu přibliţně 100 tisíc Kč na obyvatele a 

výrazně se díky tomu pozvedla.  

 Mnoho lidí také spekuluje a pomocí prolomení limitů plánují zbohatnout 

tím, ţe v současné době skupují nemovitosti leţící v oblastech, které by 

při prolomení limitů byly zbourané (Horní Jiřetín) a očekávají, ţe při 

prolomení limitů budou mít velké zisky při odkupu jejich pozemků 

s nemovitostmi těţebními společnostmi, které jim nabídnou výrazně 

vyšší částky, neţ byly pořizovací náklady. Zářným příkladem takovéto 

spekulace je pan Milan Nečas, který ve velkém skupuje s rodinnými 

domy v Horním Jiřetíně. [7] 

3.4.5 Současná situace 

Na podzim roku 2015 dne 19. 10. vláda Bohuslava Sobotky jednohlasně rozhodla 

na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem o prolomení limitů na lomu Bílina. Hranice 

těţby bude vzdálena na minimální vzdálenost 500 metrů od domů. Tím by nemělo dojít 
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k ohroţení obce a ani ke zhoršení podmínek bydlení. Odhadované zásoby za limity na 

lomu Bílina jsou přibliţně 100 milionů tun hnědého uhlí. Toto uhlí by mělo být pouţito 

výhradně pro teplárny. Jeden z důvodů, proč se vláda rozhodla pro prolomení u lomu 

Bílina je, ţe ČEZ, který je koncovým vlastníkem lomu Bílina, je ve většinovém 

vlastnictví státu. Tím by si stát mohl lépe zajistit, ţe uhlí, které se zde vytěţí, skutečně 

skončí v teplárnách. U Lomu ČSA jsou limity prozatím beze změn a s největší 

pravděpodobností o nich bude rozhodovat vláda kolem roku 2020.   

3.4.6 K hlavním zastáncům těţebních limitů patří: 

Obce a jejich zastupitelstva, zejména město Horní Jiřetín, kde se konalo 

referendum v roce 2005, konkrétně 25. února a s účastí 75 procent všech obyvatel tohoto 

města se vyslovilo celých 96 procent pro zachování těţebních limitů. Podobně dopadlo 

referendum v Litvínově, kde se 1. prosince 2006 vyslovilo 95,5 procent obyvatel pro 

zachování limitů. Účast zde byla 38 procent obyvatel. Pro jejich zachování se vyslovilo 

také město Hora svaté Kateřiny. Pro zachování těţebních limitů se vyslovilo i několik 

politických stran. Jednou z nich byla politická strana Věci veřejné, která však byla 

rozpuštěna roku 2015, dále Strana zelených a Liberálně ekologická strana. Mezi zastánce 

patří také několik spolků a neziskových nevládních organizací, například Hnutí DUHA, 

Greenpeace ČR, Společnost pro trvale udrţitelný ţivot a jiné. Nejznámější politické 

osobnosti, které se vyslovily, proti prolomení limitů, jsou Martin Bursík, bývalý 

prezident České republiky Václav Havel, Petr Pithart, Milan Šťovíček, Andrej Babiš a 

další.  

3.4.7 K hlavním odpůrcům těţebních limitů patří: 

Jasnými zastánci prolomení těţebních limitů jsou samozřejmě Severní 

energetická, Czech Coal a Severočeské doly. Z politických stran sem patří jednoznačně 

Komunistická strana Čech a Moravy. Hlavní politické osobnosti vyslovující se pro 

prolomení jsou současný prezident České republiky Miloš Zeman, Jiří Paroubek, Martin 

Kuba, Jan Bureš, Oldřich Bubeníček a další. 
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4 ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI OKRESU MOST 

V této kapitole se zaměřím na analýzu nezaměstnanosti v okrese Most. Analyzuji 

ho v oblasti obecné, ekonomické, demografické a sociální. Popíši strukturu a vývoj 

nezaměstnanosti v okrese Most. Provedu porovnání s Ústeckým krajem a ČR. Uchazeče 

o zaměstnání (UoZ) rozdělím do několika kategorií. Například podle doby evidence, 

podle věku, podle vzdělanosti atd. U jednotlivých kategorií provedu analýzu vývoje 

struktury. Popíši strukturu vzdělanosti a vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, na 

Mostecku a v mikroregionech okresu. Zaměřím se i na propouštění horníků v tomto 

okrese. Dále budu analyzovat volná pracovní místa podle odvětví a podle poţadavků na 

vzdělání. Rozeberu otázku zaměstnanosti. Popíši největší zaměstnavatele a počty jejich 

zaměstnanců. Analyzuji strukturu a počet zaměstnaných osob podle věku.  Nastíním 

uskutečňovanou aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti. 

4.1 Analýza okresu Most  

Okres Most, který se nachází v severozápadní části České republiky a je okresem 

v Ústeckém kraji, sousedí s Ústeckými okresy Teplice, Louny a Chomutov. Na 

severozápadě sousedí se státní hranicí s německým Saskem, a protoţe Německo je 

nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky, je tato poloha pro okres Most 

velmi důleţitá a výhodná, jak uţ z pohledu ekonomického, tak i v kulturní oblasti. Okres 

se skládá z 26 obcí, z nichţ je 6 městského charakteru. 

V 15. Století se zde poprvé začalo těţit hnědé uhlí. Postupně se těţba stále více 

rozmáhala a rozvíjela aţ dodnes. Tím se utvořila tvář dnešní zdejší krajiny. Dobývání 

hnědého uhlí v období kolem roku 1980 bylo nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím 

v tomto okrese a toho času i v celé České republice. V dnešní době se do popředí dostala 

i jiná odvětví. Velký význam a charakteristickým odvětvím je pro okres Most také 

chemický průmysl a energetika. Okres Most je přehlídkou nejrůznějších druhů 

rekultivací. Můţeme zde najít rekultivace v podobě zatopení starých lomů – 

hydrologické rekultivace, například jezero Most, vytvoření rekreačních areálů, například 

sportovně – rekreační areál Benedikt, vinohradnické rekultivace, například Čepiroţská 

výsypka - nyní vinice, lesnické rekultivace, například Kopistská výsypka nebo zalesněné 

výsypky bývalého lomu Leţáky-Most. Bývalá výsypka lomu Vrbenský-Matylda se po 

rekultivaci stala sportovním areálem (autodrom včetně polygonu). Z Velebudické 
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výsypky vznikl rekultivací dostihový areál – Hipodrom Most, golfový areál. Na terase 

této výsypky vznikla téţ i první průmyslová zóna Mostecka. 

4.1.1 Ekonomika okresu Most 

Charakteristický je pro okres Most těţký průmysl, hlavně pak dobývání nerostů a 

především hnědého uhlí.  

Hnědé uhlí, které se v okrese Most těţí uţ od 15. století, zapříčinilo dnešní 

podobu zdejší krajiny. Těţba hnědého uhlí si vyslouţila během své pětisetleté existence 

dominantní postavení. Dnes uţ není okres Most charakteristický jen těţbou hnědého uhlí, 

ve kterém je zde nejvýznamnější společnost Czech Coal, a. s, ale také chemickým 

průmyslem, ve kterém je zde nejvýznamnější společnost Unipetrol RPA s. r. o.  Jedná se 

o jeden z největších petrochemických závodů v celé České republice a v Mosteckém 

regionu je druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem. Dalšími průmyslovými 

odvětvími, která se významně podílejí na zaměstnanosti v regionu, jsou zejména 

zpracovatelský průmysl, který je zde zastoupený společností Česká rafinérská, a.s., dále 

pak doprava, obchod a stavebnictví. 

Všechna odvětví, která jsem uvedl, jsou velmi náročná na dopravu a kladou velké 

nároky na dopravní infrastrukturu. V okrese je dopravní infrastruktura na dobré úrovni. 

Vzhledem k přístupu ke vzdělání je na tom okres poměrně dobře a školství je zde dobře 

pokryto.  Nachází se zde mnoho odborných a středních škol. Počty vysokých škol a jejich 

detašovaných pracovišť se také zvyšuje. Na Mostecku se nachází například Univerzita J. 

E. Purkyně Ústí nad Labem, Česká zemědělská univerzita Praha, Vysoká škola finanční a 

správní, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Vysoká škola báňská-Technická 

univerzita Ostrava a další. 

4.1.2 Demografie okresu Most  

Vzhledem ke své malé rozloze a vysokému počtu obyvatel se okres Most řadí 

mezi okresy v České republice s největší hustotou obyvatelstva na 1 km čtvereční. 

V tomto ohledu je na třetím místě v rámci ČR. Malá rozloha okresu a vysoké průmyslové 

pokrytí má za následek vysokou hustotu obyvatelstva. Vysoká hustota je důsledkem 

velkého průmyslového pokrytí a podprůměrnou rozlohou okresu. 
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Tab. č.  1: Rozloha , počet  obcí a obyvatel  okresu Most 

Rozloha 467 km² 

Počet obcí 26 

Počet obyvatel 113 371 

Hustota osídlení (lidnatost) 243 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 1 jsou znázorněny informace o rozloze, počtu obyvatel, počtu obcí 

a údaj o lidnatosti daného okresu. Údaj o počtu obyvatel je dle Českého statistického 

úřadu (ČSÚ) ze dne 1. 1. 2016.  Lidnatost, to jest podíl počtu obyvatel na sledovaném 

území a celkové rozlohy tohoto území. 

Okres Most leţí v Ústeckém kraji a skládá se z 26 obcí, z nichţ je 6 městského 

charakteru. Jsou to města Horní Jiřetín, Litvínov, Lom, Most, Meziboří a nově také Hora 

Svaté Kateřiny. 

V následující tabulce č. 2 jsou znázorněny počty obyvatel v jednotlivých obcích 

okresu. Obce jsem seřadil od nejlidnatější po nejméně lidnaté. Celkově za všechny obce 

je o 456 více ţen neţ muţů a v populaci jen mírně převládají. Celkový počet lidí 

v produktivním věku je 76 746 osob ve věku od 15 – 65 let. V intervalu 15 – 65 let mají 

mírnou převahu naopak muţi. Největší převahu ţen tvoří skupina ve věku nad 65 let. 
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Tab. č.  2 Počet obyvatel v jednotlivých obcích okresu Most 

Obec Celkem Muţi Ţeny 
Průměrný věk  

 Celkem Muţi Ţeny 

Most 67 002 32 816 34 186 41,3 39,6 42,8 

Litvínov 24 485 12 259 12 226 42,7 41,4 43,9 

Meziboří 4 705 2 315 2 390 44,1 42,5 45,7 

Lom 3 700 1 891 1 809 40,8 40,3 41,4 

Horní Jiřetín 2 284 1 181 1 103 39,7 38,5 41 

Obrnice 2 183 1 165 1 018 34,7 34,4 35 

Běčov 1 475 732 743 38,8 38,2 39,5 

Braňany 1 303 697 606 39 38 40 

Louka u Litvínova 711 366 345 38,8 38,6 39 

Havraň  703 403 300 40,2 39,1 41,6 

Luţice 618 347 271 42,5 42,5 42,5 

Mariánské Radčice 481 269 212 37,6 35,7 40,1 

Ţelenice 481 254 227 40,8 39,2 42,5 

Nová Ves v Horách 466 226 240 44,2 43,3 45,1 

Hora Svaté Kateřiny 453 225 228 40,1 41,1 39,1 

Patokryje 446 212 23 39 40,3 37,9 

Brandov 240 128 112 44,2 51,9 46,9 

Polerady 240 139 101 43,1 41,1 46 

Skršín 235 119 116 44,4 44,1 44,7 

Malé Březno 227 128 99 39,2 37,8 41,1 

Bělušice 216 114 102 41,6 40 43,4 

Lišnice 210 113 97 43,9 42,9 45,2 

Korozluky 205 104 101 39,1 38 40,1 

Klíny 119 61 58 41,7 40,8 42,7 

Volevčice 103 50 53 43 41 45 

Český Jiřetín 80 38 42 47,8 49,2 46,5 

Celkem 113 371 56 352 56 808  41,2  40,8 42,6  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Nezaměstnanost v okrese Most 

V této podkapitole ukáţu pomocí tabulek a obrázků strukturu uchazečů o 

zaměstnání z hlediska věku, dále pak z hlediska jejich vzdělání. Nastíním vývoj míry 

nezaměstnanosti. Mostecko se potýká s velmi vysokou mírou nezaměstnanosti v rámci 

ČR a jiţ dlouhou dobu si v tomto ohledu drţí prvenství.  

4.2.1 Srovnání podílu nezaměstnaných osob mezi okresem Most, Ústeckým 

krajem a ČR 

Tab. č.  3 Podíl nezaměstnaných osob v letech 2005 - 2016 

Rok 
Podíl nezaměstnaných osob v %  Koeficient růstu 

Okres Most Ústecký kraj ČR Okres Most Ústecký kraj ČR 

2005 16,2 11,3 6,59 x x x 

2006 14,78 10,2 5,75 0,91 0,90 0,87 

2007 11,01 7,88 4,49 0,74 0,77 0,78 

2008 9,37 7,32 4,51 0,85 0,93 1,00 

2009 11,58 9,87 7,12 1,24 1,35 1,58 

2010 11,66 10,23 7,4 1,01 1,04 1,04 

2011 11,5 9,79 6,77 0,99 0,96 0,91 

2012 12,32 10,46 7,37 1,07 1,07 1,09 

2013 13,51 11,47 8,17 1,10 1,10 1,11 

2014 12,79 10,67 7,46 0,95 0,93 0,91 

2015 11,1 8,91 6,24 0,87 0,84 0,84 

2016 10,08 7,79 5,19 0,91 0,87 0,83 

Průměrný koeficient růstu 0,9578 0,9668 0,9785 

Průměrné tempo přírůstku -4,22% -3,32% -2,15% 

Rozdíl PNO v % 

r. 2005 k 31.12 

2016 
-6,12% -3,51% -1,40% x x x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 3 vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob v okrese Most, v Ústeckém 

kraji a v České republice v letech 2005 – 2016. Data jsou platná vţdy k  31. 12. daného 

roku. Do tabulky jsem dále zahrnul koeficienty růstu v jednotlivých letech, které 

představují poměr hodnot mezi jednotlivými roky. Průměrný koeficient růstu, který 

představuje geometrický průměr koeficientů růstu v jednotlivých letech. Průměrný 

koeficient růstu nám udává, ţe ve sledovaném období se v okrese Most podíl 

nezaměstnaných osob sníţil v kaţdém roce v průměru 0,9578 krát. Průměrné tempo 
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přírůstku, které v okrese Most za celé sledované období činí -4,22%. Vidíme, ţe v okrese 

Most dochází v porovnání s Ústeckým krajem a ČR k největšímu sniţování podílu 

nezaměstnaných osob. Přesto si stále drţí prvenství jako okres s nejvyšší 

nezaměstnaností v ČR. Pro lepší přehlednost přikládám k tabulce obrázek č. 5. 

 

Obrázek 5: Podíl nezaměstnaných osob v procentech v letech 2005 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V obrázku č. 5 je zachycen vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2005 – 

2016 v procentuálních hodnotách. Vývoj podílu nezaměstnaných je znázorněn pro 

kaţdou sledovanou oblast zvlášť. Z obrázku lze vyčíst, ţe podíl nezaměstnaných se 

v období let 2005 a 2006 pohyboval v České republice nad hodnotou 5 %, v letech 2007 

a 2008 byl pod 5%. V roce 2007 vzrostl aţ k hodnotě kolem 7 % a ve zbývajícím období 

se na této hodnotě drţel. Od roku 2013, kdy byl nejvyšší podíl nezaměstnaných v ČR za 

sledované období přes 8 %, začal pozvolna klesat aţ k dnešní hodnotě 5,19 %.  Dále 

můţeme vyčíst, ţe tvar křivky vyjadřující podíl nezaměstnaných v okrese Most a 

v Ústeckém kraji kopíruje tvar křivky pro ČR. Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji je 

permanentně vyšší neţ v ČR a okres Most má vyšší podíl nezaměstnaných neţ Ústecký 

kraj. Pokud by nadále pokračoval nastavený trend poklesu podílu nezaměstnaných, který 

pro okres Most činí 4,22 %, mohl by být v roce 2020 podíl nezaměstnaných v okrese 

Most kolem 8,5%. 
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4.2.2 Srovnání počtu UoZ, EAO, podílu nezaměstnaných osob a volných 

pracovních míst mezi obcemi v okrese Most 

Tab. č.  4: Počet UoZ, EAO v mikro-regionech okresu Most k poslednímu únoru 2017 

Obec UoZ EAO 
Podíl neza. 

osob  
Volná 

místa 
Počet UoZ na 

1 prac. místo 

Bečov 85 1 025 8,20% 0 x 

Bělušice 10 162 5,60% 8 0,8 

Braňany 63 908 7,50% 5 12,6 

Brandov 8 162 5,60% 1 8,0 

Český Jiřetín 5 51 7,80% 0 x  

Havraň 27 522 5,90% 117 0,2 

Hora Svaté Kateřiny 16 301 4,30% 0 x 

Horní Jiřetín 145 1 508 9,30% 60 2,4 

Klíny 3 85 8,20% 2 1,5 

Korozluky 5 141 4,30% 6 0,8 

Lišnice 12 152 6,60% 2 6,0 

Litvínov 1 752 15 881 11,20% 485 3,6 

Lom 225 2 555 9,20% 13 17,3 

Louka u Litvínova 40 493 8,50% 14 2,9 

Luţice 22 448 3,30% 5 4,4 

Malé Březno 9 166 6,00% 5 1,8 

Mariánské Radčice 28 340 7,60% 3 9,3 

Meziboří 238 3 069 8,30% 2 119,0 

Most 4 519 45 395 10,00% 659 6,9 

Nová Ves v Horách 19 323 6,50% 0 x 

Obrnice 246 1 467 17,30% 14 17,6 

Patokryje 14 320 4,70% 0 x 

Polerady 5 167 2,40% 2 2,5 

Skršín 8 158 6,30% 4 2,0 

Volevčice 3 73 4,10% 0 x 

Ţelenice 23 340 7,60% 2 11,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 4 jsem porovnal počty UoZ, ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

(EAO), podíl nezaměstnaných osob a volných pracovních míst v jednotlivých obcích. 

V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny jednotlivé hodnoty počtů UoZ připadající na 

jedno pracovní místo v dané obci. V tomto ohledu je na tom jednoznačně nejhůře obec 

Meziboří, kde tato hodnota činí celých 119 osob na jedno pracovní místo. 
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Z následujícího obrázku č. 6, je na první pohled jasné, ţe nejvyšší podíl 

nezaměstnaných osob je v obci Obrnice, kde hodnota přesahuje 17% hranici. Následuje 

Litvínov s 11,2% a Most s 10 %. Nejlépe je na tom obec Polerady, kde podíl činí 

pouhých 2,4%. 

 

 

Obrázek 6: Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých mikroregionech okresu Most v % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro lepší ukázku následuje obrázek č. 7 počet UoZ na 1 pracovní místo. 

V obrázku jsou zahrnuty i obce, kde je nulový počet volných pracovních míst. Pro 

potřeby obrázku a lepší demonstrativní účel jsem u těchto obcí doplnil hodnotu počtu 

volných pracovních míst 1. Z obrázku je pak dobře vidět ţe Meziboří a Bečov mají tento 

ukazatel na nejhorší úrovni.  Nejlepší výsledek má obec Havraň, coţ je zapříčiněno 

průmyslovou zónou Joseph. Je zde vysoký počet volných pracovních míst a nízký počet 

UoZ. Dalšími obcemi, kde je vyšší počet volných míst neţ UoZ jsou Bělušice a 

Korozluky. 
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Obrázek 7: Počet UoZ na 1 pracovní místo 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3 Vývoj počtu EAO, UoZ, volných pracovních míst a počtu UoZ na 1 

pracovní místo v okresu Most 

Tab. č.  5 Vývoj počtu EAO,UoZ a volných pracovních míst v okrese Most v letech 2005 - 2016 

Rok Počet EAO Počet UoZ 
Počet volných 

míst 
Počet UoZ na 1 

pracovní místo 

2005 64 316 13 666 279 48,98 

2006 63 965 12 454 695 17,92 

2007 59 961 9 267 1 119 8,28 

2008 60 553 7 911 823 9,61 

2009 59 284 9 729 222 43,82 

2010 58 747 9 702 247 39,28 

2011 59 633 9 285 293 31,69 

2012 57 629 9 861 302 32,65 

2013 56 694 10 638 416 25,57 

2014 55 771 9 907 722 13,72 

2015 55 213 8 512 833 10,22 

2016 54 557 7 638 1409 5,42 

Průměrný 

koeficient 

růstu 
0,9852 0,9485 1,1586 0,8186 

Průměrné 

tempo 

přírůstku 
-1,48% -5,15% 15,86% -18,14% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 5 vyjadřuje počet ekonomicky aktivních obyvatel, počet uchazečů o 

zaměstnání, počet volných pracovních míst a počet UoZ připadajících na jedno pracovní 

místo za období mezi roky 2005 – 2016.  Na první pohled je vidět, ţe počet EAO v čase 

pozvolna klesá. Od počátku sledovaného období v roce 2005 do roku 2016 klesl počet 

EAO o téměř 10 000 lidí. Průměrný procentuální pokles je 1,48%  kaţdý rok. Také počet 

uchazečů o zaměstnání se sniţuje v průměru o 5,15 % ročně a za celé období klesl o více 

jak 6 000 lidí. Naproti tomu počet volných míst se zvyšuje. Nyní následují dva obrázky. 

Z prvního obrázku č. 8, je dobře vidět významně převyšující počet UoZ nad volnými 

pracovními místy v jednotlivých letech. V roce 2005, 2006 a 2013 byl počet UoZ 

nejvyšší a pohyboval se nad hranicí 10 000 osob.  Z druhého obrázku č. 9, který 

vyjadřuje počet UoZ na jedno pracovní místo, vyčteme, ţe největší rozdíl mezi UoZ a 

volnými místy byl v letech 2005 a 2009, kdy na jedno pracovní místo připadlo více jak 
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40 uchazečů a naopak nejniţší rozdíl jsem zaznamenal v roce 2007, kdy podíl činil 8,28 

UoZ na 1 pracovní místo a v roce 2016, kdy hodnota klesla aţ na 5,42. Z obrázku je také 

patrný pozvolný pokles od roku 2009 do roku 2016.  Průměrný procentuální pokles UoZ 

na 1 pracovní místo za celé období činí 18,14%. 

 

Obrázek 8: Počet UoZ a volných pracovních míst v letech 2005 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 9: Počet UoZ na 1 pracovní místo v letech 2005 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3.1 Vývoj počtu UoZ rozdělen na muţe a ţeny v letech 2005 - 2016 

Tab. č.  6: Struktura UoZ rozdělena na muže a ženy v letech 2005 - 2016 

Rok 

Počet 

nezaměstnaných  

Podíl 

nezaměstnaných v 

% Rozdíl 

Muţi Ţeny Muţi  Ţeny 

2005 6 719 6 947 49,17% 50,83% 1,67% 

2006 5 950 6 504 47,78% 52,22% 4,45% 

2007 4 346 4 921 46,90% 53,10% 6,20% 

2008 3 738 4 173 47,25% 52,75% 5,50% 

2009 4 656 5 073 47,86% 52,14% 4,29% 

2010 4 699 5 003 48,43% 51,57% 3,13% 

2011 4 514 4 771 48,62% 51,38% 2,77% 

2012 4 644 5 217 47,09% 52,91% 5,81% 

2013 5 098 5 540 47,92% 52,08% 4,15% 

2014 4 629 5 278 46,72% 53,28% 6,55% 

2015 3 938 4 574 46,26% 53,74% 7,47% 

2016 3 479 4 159 45,55% 54,45% 8,90% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 6 jsem rozdělil nezaměstnané osoby na muţe a ţeny, jak 

v absolutních hodnotách, tak v procentuálním vyjádření, za období od roku 2005 do 

2016. Hodnoty jsou uvedeny vţdy k  31. 12. daného roku. Z tabulky a následujícího 

obrázku č. 10 je tedy zřejmé, ţe v kaţdém sledovaném období je vyšší počet 

nezaměstnaných ţen neţ muţů. Největší rozdíl byl v roce 2016, kdy nezaměstnaných ţen 

bylo o 8,9% více neţ muţů. Nejniţší rozdíl byl v roce 2005 (1,67%). 
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Obrázek 10: Podíl UoZ rozdělen na muţe a ţeny v letech 2005 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.4 Vývoj počtu UoZ podle doby evidence  

Tab. č.  7: Struktura UoZ podle doby evidence 

Evidence 
Rok 2016 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

Do 3 měs. 1 861 1 821 1 811 1 696 1 625 1 521 1 506 

3-6 měs. 1 115 1 289 1 145 1 263 1 209 1 251 1 199 

6-9 měs. 662 663 766 785 882 760 859 

9-12 měs. 506 512 499 490 486 536 546 

12-24 měs. 1 223 1 219 1 218 1 223 1 193 1 161 1 148 

Nad 24 měs. 3 377 3 373 3 360 3 312 3 246 3 189 3 143 

Celkem 8 744 8 877 8 799 8 769 8 641 8 418 8 401 
  

      

  

Evidence 
Rok 2016 Rok 2017 

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor 

Do 3 měs. 1 487 1 629 1 665 1 711 1 585 1 741 1 667 

3-6  měs. 1 096 986 897 835 1 024 1 062 1 158 

6-9  měs. 829 824 742 646 628 578 541 

9-12  měs. 616 513 604 553 551 508 466 

12-24  měs. 1 129 1 116 1 096 1 124 1 111 1 115 1 100 

Nad 24 měs. 3 104 3 034 2 955 2 854 2 798 2 731 2 674 

Celkem 8 261 8 102 7 959 7 723 7 697 7 735 7 606 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 11: Struktura UoZ podle doby evidence od ledna 2016 do února 2017 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 7 s obrázkem č. 11 je důkazem, ţe z pohledu délky evidence UoZ je nejvyšší 

počet nezaměstnaných osob v kategorii doby evidence nad 24 měsíců. Ve sledovaných 

měsících je stabilní počet UoZ v této kategorii přes 3 000 uchazečů aţ do září 2016. Od 

října 2016 tento počet klesl pod hranici 3 000 lidí a trend poklesu pokračuje. Druhou 

nejpočetnější skupinou je kategorie osob v evidenci v délce do 3 měsíců. Kategorie doby 

evidence 3-6 a 12-24 měsíců jsou za celé sledované období na podobné úrovni. 

Tab. č.  8: Průměrný koeficient růstu a průměrná % změna ve struktuře UoZ podle doby 

evidence za sledované období od ledna 2016 do února 2017 

Evidence 
Průměrný 

koeficient 

růstu 

Průměrné 

tempo 

přírůstku 

Do 3 měs. 0,9916 -0,84% 

3-6 měs. 1,0029 0,29% 

6-9 měs. 0,9846 -1,54% 

9-12 měs. 0,9937 -0,63% 

12-24 měs. 0,9919 -0,81% 

Nad 24 měs. 0,9822 -1,78% 

Celkem 0,9893 -1,07% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 8 je spočítán průměrný koeficient růstu a průměrná % změna  

v jednotlivých  kategoriích za sledované období od ledna 2016 do února 2017. Největší 

pokles je v kategorii nad 24 měsíců. Přesto je stále nejpočetnější. Druhý největší pokles 

nastal ve skupině 6 – 9 měsíců. Kromě skupiny 3 – 6 měsíců, kde byl zaznamenán mírný 

nárůst, došlo ve všech ostatních skupinách k poklesům.  

Lidé ve skupině nad 24 měsíců mohou pocítit negativní důsledky dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Mezi nejběţnější důsledky patří frustrace, apatie, neochota pracovat a 

smíření se s tím, ţe práci uţ nenaleznou atd. Nejvíce zastoupeni jsou v této skupině 

osoby se základním vzděláním. Většina těchto lidí nechce a ani nikdy nebude pracovat. 

Jedná se ve většině o obyvatele romského původu. Romská skupina obyvatel je z důvodu 

špatné pracovní morálky, přístupem k práci, k ţivotu a nízkou úrovní vzdělání 

nezajímavá pro zaměstnavatele. Kdyţ vezmeme obě skupiny, které spadají do 6 měsíců 

délky trvání evidence, jedná se pak o druhou nejvíce obsazenou skupinu. Pro tyto 

uchazeče by mělo být v celku bezproblémové prozkoumat místní trh práce a najít vhodné 

zaměstnání. Při překročení hranice 6 měsíců evidence na ÚP je důleţité, aby uchazeč 

prošel rekvalifikačním procesem. V opačném případě ztrácí uchazeč z pohledu 
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zaměstnavatele svou hodnotu a hůře se mu hledá uplatnění. Proto by měl ve vlastním 

zájmu uchazeče i v zájmu pracovního úřadu si najít nebo by mu mělo být 

zprostředkováno vhodné zaměstnání a uchazeč by do tohoto zaměstnání měl nastoupit, 

byť by musel slevit ze svých očekávání a představ. Při tomto zaměstnání by mohl nadále 

hledat vhodnější uplatnění, ale neztrácel by alespoň svou hodnotu na straně nabídky trhu 

práce. 

Romská komunita je z hlediska nezaměstnanosti na Mostecku nejproblémovější 

a nejhůře uplatnitelná. Jejím největší problém je tvořen nedostatečným vzděláním. Podle 

statistik Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2011 celých 60 % nemá dokončené 

základní vzdělání nebo má speciální školu. 29 % z nich má ukončenou základní školu, 9 

% má výuční list. Střední nebo vysoké vzdělání mají pouze 1,3 %. Nejenom vzdělání, ale 

také etnická příslušnost můţe být problémem při uplatnění Romů. Na Mostecku dosahuje 

nezaměstnanost této skupiny 90 % a je nejhorší v celé ČR. 
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4.2.5 Vývoj počtu UoZ podle věku  

Tab. č.  9: Struktura UoZ podle věku od ledna 2016 do února 2017 

Věk 
Rok 2016 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

15-19 392 398 400 408 389 354 333 

20-24 885 909 898 888 826 785 766 

25-29 887 911 893 879 896 874 881 

30-34 998 1 029 1 001 997 990 986 976 

35-39 1 065 1 063 1 079 1 058 1 033 992 1 004 

40-44 1 094 1 104 1 098 1 099 1 074 1 065 1 043 

45-49 960 961 949 950 957 925 946 

50-54 1 005 1 034 1 013 1 003 988 974 961 

55-59 1 061 1 076 1 064 1 065 1 061 1 031 1 041 

60-64 371 364 374 390 396 398 418 

nad 65 26 28 30 32 31 34 32 

Celkem 8 744 8 877 8 799 8 769 8 641 8 418 8 401 

  
      

  

Věk 
Rok 2016 Rok 2017 

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor 

15-19 338 417 411 367 354 372 363 

20-24 727 727 692 641 652 653 642 

25-29 867 836 807 795 771 759 730 

30-34 960 926 899 851 854 860 861 

35-39 993 960 922 893 897 907 869 

40-44 1 002 951 950 937 936 940 931 

45-49 948 916 910 861 850 842 837 

50-54 947 910 894 893 892 894 867 

55-59 1 016 996 1 001 997 995 987 975 

60-64 432 426 434 446 454 477 487 

nad 65 31 37 39 42 42 44 44 

Celkem 8 261 8 102 7 959 7 723 7 697 7 735 7 606 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 9 je zřejmé, ţe nejvíce nezaměstnaností postiţenou skupinu tvoří 

osoby ve věku od 35 do 59 let. Můţeme předpokládat, ţe velkou část nezaměstnaných 

mezi 35 a 39 let tvoří ţeny po mateřské dovolené. O matky s malými dětmi je nízký 

zájem ze strany zaměstnavatelů z důvodu opakované absence kvůli starostem o dítě. Jsou 

tedy ohroţenou skupinou na trhu práce. Úplně nejhůře jsou na tom osoby od 40 do 59 let. 

Člověk, který přijde o práci v tomto věku, je pro zaměstnavatele, jak uţ bylo výše psáno, 

také nezajímavý. Má praxi, ale je z pohledu zaměstnavatele uţ příliš starý. Dále je však 
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vidět klesající tendence celkového absolutního počtu nezaměstnaných, coţ je 

jednoznačně pozitivní trend. Od dubna roku 2016 do února letošního roku klesl počet 

uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce o celých 1000 osob.  

 

Obrázek 12: Vývoj počtů UoZ podle věku od ledna do července 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 13: Vývoj počtů UoZ podle věku od srpna 2016 do února 2017 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro lepší přehlednost přikládám obrázky č. 12 a 13 počtu UoZ, ve kterých je 

vidět počet nezaměstnaných osob věkově rozdělených. Kromě uchazečů nad 60 let 

dochází ke sniţování jejich počtu. Uchazeči do19 let jsou čerstvými absolventy a jak uţ 

jsem psal výše, tito lidé obtíţně hledají práci a dá se předpokládat, ţe se jejich počty na 

úřadu práce budou nadále zvyšovat. Skupina nad 60 let má těsně před důchodem, proto 

uţ nejsou zajímavými pro zaměstnavatele a ani sami nemají jiţ ve většině případů 

motivaci nastoupit do pracovního poměru. Počet lidí evidovaných na ÚP ve věku nad 60 

let se bude také nadále zvyšovat.  

Tab. č.  10: Průměrný koeficient růstu a průměrné tempo přírůstku ve struktuře UoZ podle věku 

Věk 
Průměrný 

koeficient 

růstu 

Průměrné 

tempo 

přírůstku 

15-19 0,9941 -0,59% 

20-24 0,9756 -2,44% 

25-29 0,9851 -1,49% 

30-34 0,9887 -1,13% 

35-39 0,9845 -1,55% 

40-44 0,9877 -1,23% 

45-49 0,9895 -1,05% 

50-54 0,9887 -1,13% 

55-59 0,9935 -0,65% 

60-64 1,0211 2,11% 

nad 65 1,0413 4,13% 

Celkem 0,9893 -1,07% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 10 jsem spočítal průměrné koeficienty růstu a průměrné tempo 

přírůstku. Z výsledků je zřejmé, ţe kategorie ve věku nad 60 let mají rostoucí tendenci. 

Všechny ostatní skupiny mají klesající charakter.  
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4.2.6 Struktura vzdělanosti obyvatel 

Tab. č.  11: Struktura vzdělanosti obyvatel 

Vzdělání 
Okre Most Ústecký kraj ČR 

Počet % Počet % Počet  % 

Základní nebo bez 

vzdělání 
28159 30 132000 19 1243300 13,9 

Vyučení a střední 

vzdělání bez  

maturity 
37543 40 254500 36,7 3038500 34 

Střední vzdělání s 

maturitou 
20974 22,3 220200 31,7 3063700 34,3 

Vysokoškolské  5115 5,4 85800 12,4 1572400 17,6 

Nezjištěno 2059 2,3 1900 0,2 15100 0,2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle tabulky č. 11, která vychází z údajů ČSÚ z posledního čtvrtletí roku 2014, 

můţeme vidět, ţe procento osob se základním a středním vzděláním bez maturity je 

opravdu vysoké. Okres je na tom z tohoto pohledu při porovnání s ostatními okresy 

velmi špatně. Na Mostecku a i v celém Ústeckém kraji je velký počet obyvatel, kteří mají 

pouze základní vzdělání nebo jsou zcela bez vzdělání. Naopak vysokoškolsky 

vzdělaných lidí je na Mostecku a v Ústeckém kraji při porovnání s ostatními kraji ČR 

velmi málo. Vzdělání je důleţité při hledání zaměstnání, proto není divu, ţe se promítá 

do nezaměstnanosti. Z tohoto pohledu můţeme usuzovat, ţe v okrese Most, tedy v okrese 

s nejniţší vzdělaností, je zároveň nejvyšší nezaměstnanost.  Nízká vzdělanost je v tomto 

okresu důsledkem dřívějšího striktního zaměření na hornickou činnost s nízkými 

poţadavky na vzdělání pracovníků. 

Na Mostecku, jak můţeme vidět v následující tabulce č. 13, tvoří největší počet 

nezaměstnaných evidovaných na ÚP lidé se základním vzděláním (C). V únoru letošního 

roku jich bylo celkem 3483, druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou lidé se středním 

odborným vyučením s výučním listem (H), kde jich ve stejném období bylo evidováno 

2315. Nejméně UoZ je v kategorii s doktorským vzděláním. 
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4.2.6.1 Vývoj počtu UoZ podle vzdělání 

Tab. č. 12: Vysvětlivky k tabulce č. 13 a č. 18 

Bez vzdělání A 
Neúplné základní B 
Základní  C 
Niţší střední D 
Niţší střední odborné E 
Střední odborné s výučním listem H 
Střední odborné bez matutrity a výučního listu J 

Úplné střední  K 
Úplné střední s výučním listem a maturitou L 
Úplné střední s maturitou bez výučního listu M 
Vyšší odborné N 
Bakalářské  R 
Inţenýrské  T 
Doktorské V 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. č.  13: Struktura UoZ podle dosaženého vzdělání za období od ledna 2016 do února 2017 

Vzdělání 
Rok 2016 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

A 7 7 7 9 9 10 9 

B 91 100 101 100 101 102 102 

C 4 074 4 132 4 141 4 187 4 104 3 997 3 943 

D 5 5 5 5 4 4 4 

E 269 282 281 282 278 261 251 

H 2 674 2 700 2 647 2 620 2 583 2 526 2 535 

J 31 31 29 31 34 33 33 

K 140 147 145 142 147 138 136 

L 306 317 306 307 309 308 313 

M 902 918 895 858 845 818 823 

N 16 16 18 19 19 16 22 

R 76 72 64 61 66 66 76 

T 149 145 156 143 137 134 148 

V 4 5 4 5 5 5 6 

Celkem 8 744 8 877 8 799 8 769 8 641 8 418 8 401 

  
      

  

Vzdělání 
Rok 2016 Rok 2017 

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor 

A 10 10 11 11 11 21 91 

B 109 141 143 175 176 183 172 

C 3 829 3 747 3 689 3 591 3 572 3 578 3 483 

D 4 4 4 4 4 4 4 

E 244 231 225 219 218 224 231 

H 2 507 2 450 2 398 2 334 2 356 2 363 2 315 

J 32 29 26 21 20 22 22 

K 140 124 119 110 118 129 127 

L 309 300 294 264 269 272 261 

M 808 802 794 762 726 704 674 

N 27 30 22 26 26 27 28 

R 83 83 79 69 64 68 67 

T 153 147 151 133 134 136 128 

V 6 4 4 4 3 4 3 

Celkem 8 261 8 102 7 959 7 723 7 697 7 735 7 606 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. č.  14: Koeficient růstu a průměrná % změna ve struktuře UoZ podle vzdělání 

Vzdělání 
Průměrný 

koeficient 

růstu 

Průměrné 

tempo 

přírůstku 

A 1,2181 21,81% 

B 1,0502 5,02% 

C 0,9880 -1,20% 

D 0,9830 -1,70% 

E 0,9884 -1,16% 

H 0,9890 -1,10% 

J 0,9740 -2,60% 

K 0,9925 -0,75% 

L 0,9878 -1,22% 

M 0,9778 -2,22% 

N 1,0440 4,40% 

R 0,9904 -0,96% 

T 0,9884 -1,16% 

V 0,9781 -2,19% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 14 jsem spočítal průměrný koeficient růstu a průměrné tempo 

přírůstku. Z údajů vyplývá, ţe rapidně přibývá nezaměstnaných osob zcela bez vzdělání. 

Bylo to způsobeno velkým skokovým nárůstem v posledním sledovaném měsíci přílivem 

cizinců. Stejně tak kategorie s neúplným vzděláním. Ostatní kategorie mají klesající 

charakter. 
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4.2.7 Vývoj počtu OZP a osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti 

V tabulce č. 15 a následujícího obrázku č. 14 vidíme, ţe se počty OZP a osob 

pobírajících podporu v nezaměstnanosti nijak zásadně nemění. Dochází jen k velmi 

pozvolnému sniţování jejich počtu. Průměrné tempo přírůstku činí za posledních 14 

měsíců u OZP -0,43% a u osob, které pobírají podporu v nezaměstnanosti -0,65%. 

Tab. č. 15: Vývoj počtu osob se zdravotním postižením a osob pobírajících podporu v 

nezaměstnanosti od ledna 2016 do února 2017 

Rok Měsíc 
Osoby se 

zdravotním 

postiţením 

Osoby pobírající 

podporu v 

nezaměstnanosti 

2016 

Leden 1 006 1325 

Únor 1 003 1291 

Březen 992 1220 

Duben 998 1239 

Květen 1 002 1261 

Červen 982 1222 

Červenec 978 1243 

Srpen 983 1258 

Září 951 1156 

Říjen 962 1145 

Listopad 957 1208 

Prosinec 945 1216 

2017 
Leden 940 1280 

Únor 951 1218 

Průměrný koeficient růstu 0,9957 0,9935 

Průměrné tempo přírůstku -0,43% -0,65% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 14: Vývoj počtu OZP a osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.8 Vývoj počtu nezaměstnaných absolventů 

Tab. č.  16: Počet a podíl nezaměstnaných absolventů v letech 2005 - 2016 

Rok 

Počet nezaměstnaných 

absolventů 

Podíl 

nezaměstnaných 

absolventů  

Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny 

2005 288 292 580 49,66% 50,34% 

2006 324 271 595 54,45% 45,55% 

2007 196 200 396 49,49% 50,51% 

2008 117 160 277 42,24% 57,76% 

2009 140 172 312 44,87% 55,13% 

2010 163 182 345 47,25% 52,75% 

2011 167 188 355 47,04% 52,96% 

2012 164 184 348 47,13% 52,87% 

2013 146 179 325 44,92% 55,08% 

2014 132 180 312 42,31% 57,69% 

2015 104 124 228 45,61% 54,39% 

2016 89 100 189 47,09% 52,91% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 15: Podíl nezaměstnaných absolventů rozdělen na muţe a ţeny v letech 2005 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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hnědém uhlí. Je zřejmé, ţe takové obrovské sniţování stavů zaměstnanců se negativně 

promítlo do enormního nárůstu míry nezaměstnanosti v celé oblasti Mostecké pánve také 

proto, „ţe rychlý útlum do té doby nosných odvětví nebyl doprovázen odpovídajícím 

rozvojem průmyslových a podnikatelských zón a vytváření pracovních příleţitostí 

v nových, netradičních oborech hospodářského zaměření regionu.“ [3], jak tvrdí Ing. 

Valášek (2009, s. 324). Obrovský růst nezaměstnanosti byl také důsledkem nízké 

kvalifikace propouštěných zaměstnanců, kteří se v jiných oborech jen velmi těţko 

uplatňují. Propouštění nedoprovázely v adekvátní míře sociální programy, které by tento 

problém  pomáhaly  řešit. 

V období od poloviny 90. let do roku 2006 se míra nezaměstnanosti v Mostecké 

pánvi několikanásobně zvýšila. Na Mostecku nejvýrazněji z 5,39 % na 22,7 % v roce 

2004. Nejzávaţnější příčina rychlého nárůstu míry nezaměstnanosti na Mostecku mezi 

léty 1994 – 2004 spočívaly v omezování těţby hnědého uhlí a tím sniţování počtu 

zaměstnanců Mostecké uhelné, a.s. Most. Od roku 2005 míra nezaměstnanosti klesá na 

současných cca 10,1 % v důsledku měnící se hospodářské orientace regionu, přesto je 

stále nejvyšší z celé ČR. 

4.3.1 Hlubinný důl Kohinoor 

Z historického hlediska největší propouštění na Mostecku přinesla kolem roku 

2000, při změně vlastnictví v důsledku kupónové privatizace, realizace projektu 

restrukturalizace hnědouhelné společnosti, tehdejší Mostecké uhelné společnosti, a.s.  

Tento projekt byl nejrozsáhlejším projektem restrukturalizace hnědouhelné firmy 

v Evropě. Nastal v důsledku poklesu odbytu uhlí. Propouštění se nejvíce dotklo horníků 

z hlubinného Dolu Kohinoor, který vlastnila tehdejší Mostecká uhelná společnost, a.s.. 

Ještě v roce 1998 zde pracovalo přes 2 000 lidí, v roce 2002 uţ jen necelých 500. Dne 31. 

8. 2002 byla těţba na Dole Kohinoor ukončena. [9], [10] a [11] 

4.3.2 Hlubinný důl Centrum  

Posledním provozovaným hlubinným hnědouhelným dolem v ČR, který byl 

zaloţen jiţ v roce 1888, byl důl Centrum. Byl v provozu aţ do roku 2016 a o jeho 

uzavření bylo rozhodnuto vládou jiţ v roce 1994. V posledních několika letech vlastnila 

tento důl Severní energetická, a.s. (Czech Coal). Jeho ţivotnost byla uměle prodluţována 
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aţ do usnesení vládou o těţebních limitech. Vzhledem k tomu, ţe limity nebyly v této 

oblasti prolomeny, došlo zde 1. 4. 2016 ke slavnostnímu vyvezení poslední tuny hnědého 

uhlí z hloubky 160 metrů. Tím skončilo hlubinné dobývání hnědého uhlí v České 

republice. Přibliţně 300 zaměstnanců, kteří zde pracovali, ještě asi dva měsíce pod zemí, 

rozebírali zbylé technologie, které se následně přesunuly na povrchové doly. Poté důl 

zasypali speciální hmotou a zabezpečili. Přibliţně 300 zaměstnanců bylo propuštěno. 

Jejich průměrný věk byl 45 let a průměrná mzda byla přibliţně 26 tisíc korun. Jak uţ 

jsem uvedl v kapitole  4.2.4 , lidé ve věku kolem 45 let těţko hledají práci. Naštěstí pro 

tyto horníky z tohoto hlubinného hnědouhelného dolu se většina z nich, cca 200, 

uplatnila v povrchovém lomu ČSA, část zaměstnanců odešla do předčasného důchodu, 

část našla uplatnění v jiném oboru a úplné minimum jich skončilo na úřadu práce. 

V tomto konkrétním případě uzavření dolu nemělo téměř ţádný vliv na nezaměstnanost 

na Mostecku. [12] 

4.3.3 Povrchový Lom ČSA 

V současnosti dochází a v blízké budoucnosti se očekává, v důsledku 

neprolomení limitů, velké postupné sniţování stavů zaměstnanců na Lomu ČSA. Na 

tomto lomu do roku 2019 při současném stavu územních těţebních limitů dojde podle 

analytika Michala Tučka, ke sníţení počtu pracovních míst o více neţ 1200. Kaţdých 

1000 nově evidovaných uchazečů o zaměstnání zvyšuje míru nezaměstnanosti o přibliţně 

0,2 %. Jedním z východisek této situace by mohlo být postupné propouštění a přesouvání 

horníků do společnosti Severočeské doly, která spravuje důl Bílina. Zde, v důsledku 

prolomení těţebních limitů, by mělo dojít ke zvyšování počtu pracovních míst. Dobývání 

by mohlo na dole Bílina pokračovat aţ do roku přibliţně 2055. [13] a [14] 
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4.4 Volná pracovní místa v okrese Most 

V této části diplomové práce se zaměřím na analýzu volných pracovních míst, 

na vývoj a strukturu počtu uchazečů o zaměstnání celkově, poté také při rozdělení z 

hlediska věku uchazečů a z pohledu jejich vzdělání. Analyzuji dobu evidence uchazečů 

na ÚP. 

4.4.1 Struktura a vývoj počtu volných pracovních míst podle odvětví v okrese 

Most 

Tab. č. 17: Struktura a vývoj volných pracovních míst ve vybraných měsících roku 2016 a 2017 

Odvětví 

Počet volných pracovních míst v daném odvětví 
Podíl v % 

v měsíci únor 
Rok 2016 Rok 2017 

Duben Srpen Prosinec Leden Únor 
Zpracovatelský průmysl 163 214 194 185 149 26,56% 
Stavebnictví 104 121 101 99 99 17,65% 
Velkoobchod a 

maloobchod; opravy a 

údrţba motorových vozidel 
53 64 69 57 51 9,09% 

Zdravotní a sociální péče 43 52 38 44 45 8,02% 

Profesní, vědecké a 

technické činnosti 
55 64 31 34 44 7,84% 

Doprava a skladování 11 17 23 17 25 4,46% 
Administrativní a podpůrné 

činnosti 
54 43 29 22 22 3,92% 

Vzdělávání 15 28 15 16 21 3,74% 
Činnosti v oblasti 

nemovitostí 
20 21 9 14 16 2,85% 

Ubytování, stravování a 

pohostinství 
37 36 21 16 15 2,67% 

Veřejná správa a obrana; 

povinné sociální 

zabezpečení 
6 8 11 15 15 2,67% 

Ostatní činnosti 13 19 15 16 14 2,50% 
Těţba a dobývání 12 8 16 15 12 2,14% 
Zásobování vodou; činnosti 

související s odpady a 

sanacemi 
11 10 15 16 12 2,14% 

Kulturní, zábavní a 

rekreační činnosti 
6 6 8 4 11 1,96% 

Zemědělství, lesnictví, 

rybářství 
3 6 6 6 6 1,07% 

Informační a komunikační 

činnosti 
2 3 6 4 4 0,71% 

Peněţnictví a pojišťovnictví 11 7 8 8 0 0,00% 

Celkem 619 727 615 588 561 100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky č. 17 a následujícího obrázku č. 16 , který z ní vychází, je vidět,ţe 

v posledním sledovaném měsíci únoru, se největší podíl volných pracovních pozic 

nachází ve zpracovatelském průmyslu (26,56%), následuje stavebnictví (17,65%), 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba motorových vozidel (9,09%), zdravotní a 

sociální péče (8,02%) a profesní vědecké a technické činnosti (7,84). V ostatních 

odvětvích je procentuální podíl pod hranicí 3 %, proto jsem je do obrázku nezahrnul. 

Celkový počet volných míst ve všech odvětvích má celkově klesající tendenci. Tato 

tendence, vyjádřena jako průměrná procentuální změna, činí -2,43%. 

 

Obrázek 16: Procentuální zastoupení jednotlivých odvětví podle počtu volných pracovních míst 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.2 Struktura a vývoj počtu volných pracovních míst podle vzdělání 

Tab. č. 18: Struktura a vývoj počtu volných pracovních míst podle od ledna 2016 do února 2017 

Vzdělání 
Rok 2016 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 

A 26 22 23 23 21 20 20 
B 0 0 0 1 0 0 0 
C 255 329 358 407 526 588 612 
D 13 5 14 31 23 24 18 
E 53 59 89 115 82 95 103 
H 205 181 240 271 272 310 332 
J 1 0 0 0 0 5 1 
K 49 46 63 66 66 64 64 
L 38 37 45 52 49 53 59 
M 34 30 44 45 56 56 57 
N 6 8 11 8 10 13 11 
R 1 2 3 4 4 3 3 
T 29 37 53 71 79 84 85 
V 0 0 0 0 0 0 0 

 
      

  

Vzdělání 
Rok 2016 Rok 2017 

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor 

A 24 24 23 23 22 22 21 

B 5 0 0 0 0 0 3 

C 621 557 583 613 536 495 494 

D 20 18 21 25 24 24 17 

E 101 97 94 94 129 118 67 
H 463 423 449 473 458 438 394 
J 2 1 1 1 1 7 2 

K 79 60 70 81 74 75 53 
L 59 42 42 48 35 35 37 
M 65 60 61 69 49 49 46 

N 16 12 11 12 9 14 14 

R 11 11 5 5 2 4 4 

T 92 70 69 70 69 79 87 
V 0 0 0 1 1 4 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 18 vyplývá, ţe nejvyšší mnoţství nabízených pracovních míst 

v okrese Most je pro uchazeče se základním vzděláním a středním odborným vzděláním 

s výučním listem. Následují místa vyţadující vysokoškolské vzdělání uchazeče. Nejhůře, 

podle tabulky, budou hledat uplatnění lidé bez dokončeného základního vzdělání, dále 

lidé s výučním listem bez maturity a bakaláři. Nejvyšší zájem podle ÚP je ze strany 

zaměstnavatelů o uchazeče s výučním listem. Jedná se především o profese jako je 
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například zedník, elektrikáři, kuchař, svářeč, uklízečka, nekvalifikovaný dělník atd. Na 

druhé straně právě tito lidé jsou ve velkém počtu zastoupeni jako uchazeči o zaměstnání. 

Je to pravděpodobně zapříčiněno malým finančním ohodnocením, které uchazeče 

nemotivuje, neschopnost pracovat v úkolu nebo zdravotním stavem uchazeče. Je velice 

časté, ţe zaměstnavatelé u nás u manuálních prací, kde není tolik potřebná komunikace 

v českém jazyce, dávají přednost cizincům, protoţe pracují více neţ Češi a jsou ochotni 

pracovat za menší finanční ohodnocení.  

 

Obrázek 17: Podíl volných pracovních míst v % podle vzdělání 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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zaměstnat aţ 400 lidí. Dále zde působí společnosti Nemak Czech Republic, Starcam, 

RAI Most a AFSI Europe, které dohromady zaměstnávají přibliţně 1000 lidí. 

4.5.1 Přehled největších zaměstnavatelů a počet jejich zaměstnanců v okrese 

Most 

Tab. č. 19: Přehled největších zaměstnavatelů a počet jejich zaměstnanců 

Společnost 
 Počet zaměstnanců v letech 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vršanská uhelná, a.s. 572 590 587 668 706 

Severní energetická, a.s. 913 850 929 285 301 

Severočeské doly, a.s. 5064 5198 5275 5270 4901 

Unipetrol RPA, s.r.o. 1589 1560 1531 1528 1522 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 19 vidíme 4 největší společnosti, které zaměstnávají největší počet 

lidí na Mostecku. Severočeské doly, a.s, Vršanská uhelná, a.s. a Severní energetická, a.s. 

jsou báňské podniky. SD a.s. jsou největším zaměstnavatelem v okrese Most. Severní 

energetická, a.s. spravuje LOM ČSA včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí 

Komořany. Má také ve svém portfoliu Hipodrom Most. Unipetro RPA, s.r.o. je jedna 

z deseti největších společností v ČR při srovnání podle trţeb. Zabývá se petrochemií a je 

druhým největším zaměstnavatelem na Mostecku. Tyto 4 největší společnosti dohromady 

zaměstnávaly za sledované období v průměru cca 8000 lidí. 
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4.5.2 Struktura a počet zaměstnaných osob podle věku 

Tab. č. 20: Struktura a počet zaměstnaných osob podle věku 

Věk Počet zaměstnaných 

do 19  4853 

20-24 6324 

25-29 7022 

30-34 6818 

35-39 8128 

40-44 8271 

45-49 7052 

50-54 7021 

55-59 6378 

60-64 7317 

Celkem  69184 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 20 můţeme vyčíst, ţe na Mostecku je nejniţší počet zaměstnaných 

osob z ekonomicky aktivního obyvatelstva osob ve věku do 19. let. Můţeme se 

domnívat, ţe je to způsobeno tím, ţe mnoho lidí ve věku do 19 let stále ještě studuje a 

mají tak statut studenta a nejsou vedeni na ÚP, i kdyţ stále někteří z nich ještě nepracují. 

Naopak nejvíce zaměstnaných je kategorii 35 - 45, jak je vidět na následujícím obrázku 

č. 18.  

 

Obrázek 18: Počet zaměstnaných osob rozdělených podle věku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.5.3 Aktivní politika zaměstnanosti 

V této kapitole popíši aktuální prováděnou aktivní politiku zaměstnanosti. 

Jednotlivé projekty. Aktivní politika vychází ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2004 č. Tato základní právní norma stanovuje postup k 

dosaţení cílů politiky státu v oblasti  zaměstnanosti. [15] 

4.5.3.1 Rekvalifikace  

V případě, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá nabídce pracovních 

sil, zabezpečuje ÚP rekvalifikace pro uchazeče, nebo zájemce o zaměstnání. 

Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace 

uchazeče. Náklady na rekvalifikace hradí ÚP včetně případných nutných nákladů 

spojených s rekvalifikací, jako jsou například jízdné, stravné atd. Zajišťuje je krajská 

pobočka ÚP. Délka trvání rekvalifikačních kurzů bývá od 3 do 12 týdnů. Při některých 

rekvalifikacích náleţí uchazeči podpora v nezaměstnanosti, která se vypočítá 

z průměrného výdělku z předešlého zaměstnání. Pro financování kurzů se vyuţívají 

prostředky ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Mezi nejčastější rekvalifikační 

kurzy patří například: obsluha osobního počítače, počítačová gramotnost, tvorba 

webových stránek, mzdové účetnictví, základy podnikání, účetnictví a daňová evidence, 

řidičská oprávnění skupin C, CE, D, DE a T, profesní způsobilost řidiče, obsluha CNC 

obráběcích strojů, obsluha  elektrovozíků  a  motovozíků, atd. [16] 

4.5.3.2 Projekty Ústeckého kraje 

V této podkapitole popíši tři základní projekty aktivní politiky zaměstnanosti, 

které se týkají Ústeckého kraje. 

4.5.3.2.1 Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeţe pro region NUTS 2 

Pro Severozápad v Ústeckém kraji vznikl projekt Iniciativa podpory 

zaměstnanosti mládeţe pro region NUTS 2. Tento projekt je realizován od 1. 11. 2015 – 

31. 10. 2018. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Je zaměřen na věkovou 

skupinu 15 – 29 let. Cílem projektu je řešení špatné situace zaměstnanosti mladých lidí. 
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Osvojení si pracovních návyků a dalších kompetencí. Pro lidi, kteří jsou do tohoto 

projektu zařazeni jsou k dispozici následující formy podpory:  

 Práce na zkoušku – maximální délka je 3 měsíce při maximálně 20 hod. 

týdně. Zaměstnavatel dostane finanční příspěvek na úhradu mzdy těchto 

zaměstnanců maximálně 10 000,- Kč měsíčně na osobu nebo při vyšším 

odborným či vysokoškolským vzděláním aţ 12 000,- Kč. Zaměstnavateli 

jsou příspěvky vypláceny zpětně na základě doloţení vyplněného 

formuláře vyúčtování práce na zkoušku. Zaměstnavatel dřív, neţ 

zaměstná člověka na práci na zkoušku, musí vyplnit Ţádost o příspěvek 

na zajištění aktivity Práce na zkoušku a musí mu být schválena. 

 Odborná praxe – nabízí aţ roční odbornou praxi při plném pracovním 

úvazku. Pro zaměstnavatele jsou zde příspěvky na úhradu mzdových 

nákladů účastníků ve výši 15 000,- Kč pro uchazeče o zaměstnání 

vedených na ÚP minimálně 3 měsíce, 18 000,- Kč pro absolventy 

středních a vyšších odborných škol a pro vysokoškolsky vzdělané do 25 

let evidovaných také minimálně 3 měsíce a pro vysokoškolsky vzdělané, 

kteří jsou v evidenci déle jak 24 měsíců aţ 20 000,- Kč. 

 Stáţe v zahraničí – pro účastníky projektu, kromě vysokoškolsky 

vzdělaných. Úřad práce zprostředkuje zaměstnání v zahraničí na dobu 

minimálně 3 měsíců. Zde je příspěvek na cestovné a ubytování aţ do 

výše 300 eur měsíčně po dobu 6 měsíců.  

 Návrat do vzdělání – pro účastníky, kteří předčasně ukončili vzdělávací 

proces. Projekt pomáhá při hledání vhodné školy a podporuje při studiu. 

Zde je také příspěvek na dopravu, stravu, ubytování a na nákup školních 

pomůcek. Výše příspěvku je v tomto případě individuální. [17] 

4.5.3.2.2 Flexibilně do práce v Ústeckém kraji 

Tento projekt je také financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na osoby 

pečující o dítě do 15 let věku a osoby pečující o závislé členy rodiny. Tyto osoby se 

výrazně podílejí na nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Projekt poskytuje poradenství, 

moţnosti rekvalifikace a školení. Proplácí příspěvky na vstupní lékařské prohlídky, 
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cestovní výdaje a pečovatelské sluţby pro závislé osoby a seniory. Zaměstnavatelé, kteří 

zaměstnají osobu zařazenou v tomto projektu, mají moţnost získat příspěvek ve výši 

13 000,- Kč na 12 měsíců na osoby evidované na ÚP méně neţ 12 měsíců a na osoby 

evidované déle neţ 24 měsíců aţ 15 000,- Kč.[18] 

4.5.3.2.3 Společně to dokáţeme v Ústeckém kraji 

I tento projekt je financován stejně jako oba předešlé z Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané s nízkou kvalifikací a trpící sociálním 

vyloučením. Tato skupina tvoří významný podíl na nezaměstnanosti. Projekt 

zprostředkovává komplexní balík sluţeb, kterým pomáhá účastníkům zapojit se do 

běţného ţivota. Řeší finanční a bytovou tíseň i další oblasti ţivota. Je důleţitý i 

z hlediska prevence kriminality. Projekt poskytuje poradenské a motivační aktivity. 

Jednou z aktivit projektu je Práce na zkoušku za podobných podmínek, jako u projektu 

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeţe pro region NUTS 2, není zde ovšem omezení 

věkem účastníka.[19] 

4.5.4 Pasivní politika zaměstnanosti 

Jak uţ bylo zmíněno, do pasivní politiky zaměstnanosti, patří především různé 

druhy příspěvků a dávek, které zmírňují tíţivou finanční situaci uchazečů o zaměstnání 

při výpadku příjmů. V současné době je v ČR poskytováno několik variant takových 

podpor a dávek sociální podpory. Mezi nejběţnější patří podpora v nezaměstnanosti, 

příspěvek na pokrytí nákladů na bydlení a přídavek na dítě. 

4.5.4.1 Podpora v nezaměstnanosti 

Nárok na tuto podporu má ten, kdo vykonával 12 měsíců v rozhodném období 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kde se za daného zaměstnance odvádělo 

sociální pojištění. Rozhodné období je posledních 24 měsíců před zařazením do 

evidence. Ţadatel nesmí pobírat starobní ani plný invalidní důchod. Podpora je 

odstupňována podle věku a podle způsobu ukončení předchozího pracovního poměru. 

Pokud dá výpověď zaměstnanec nebo dojde k dohodě o zrušení pracovního poměru, 

náleţí zaměstnanci podpora ve výši 45% jeho průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel 

propustí zaměstnance nebo dojde k vypršení doby, na kterou byla pracovní smlouva 
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sepsána, náleţí zaměstnanci odstupňovaná podpora podle měsíců doby evidence a jeho 

věku. Viz. Tabulka č. 21. 

Tab. č.  21: Podpora v nezaměstnanosti 

Doba Do 50 let Do 55 let Nad 55 let 
Ukončení praco. 

poměru bez 

váţného důvodu 

1. - 2. měsíc 65% 65% 65% 45% 

3.-4.měsíc 50% 50% 50% 45% 

5.měsíc 45% 45% 45% 45% 

6. - 8. měsíc 0% 45% 45% 45% 

9. 11. měsíc 0% 0%  45% 45% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.4.2 Příspěvek na bydlení 

Tato dávka poskytovná státem je příspěvkem na náklady na bydlení rodinám a 

jednotlivcům, kteří jsou vlastníky nebo nájemci bytu a mají v něm hlášený trvalý pobyt. 

Tyto osoby, aby dostaly příspěvek na bydlení, musí prokázat, ţe 30% z výše příjmů 

rodiny nestačí na pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je příjem niţší, neţ příslušné 

normativní náklady stanovené zákonem. V Praze je hranice 35%.[20] Důvodem této 

hranice pro Prahu, jsou vyšší příjmy zdejších obyvatel. 

4.5.4.3 Přídavky na dítě 

Přídavek na dítě je dlouhodobou dávkou. Poskytuje se rodinám s dětmi. Nárok 

na příspěvek mají rodiny, které nemají vyšší příjem neţ 2,4 násobek ţivotního minima. 

Přídavek je rozdělen podle věku dítěte. Viz tabulka č.15. 

Tabulka 1: Výše přídavků na dítě [20] 

Věk dítěte Přídavek na dítě  

do 6 let 500 

6 - 15 let 610 

15 - 26 let 700 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.4.4 Podpora pro horníky 

Pro kraj Moravskoslezský a pro Mostecko vláda schválila speciální příspěvek 

pro propuštěné horníky. Jako první bylo vládou schváleno přispívat horníkům 
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propuštěných z OKD. Později i pro horníky z Mostecka. Příspěvek slouţí ke zmírnění 

sociálních dopadů, které souvisejí s restrukturalizací nebo útlumem činnosti společností, 

které se zabývají těţbou uhlí nebo uranu. Pro Mostecko je maximální výše příspěvku 

5 300,-Kč měsíčně.[21] U horníků z OKD příspěvek činí 7000,- Kč, u pracovníků, kteří 

odpracovali alespoň 15 let 8000,- Kč. [22] 
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5 VYHODNOCENÍ A NÁVRHY PRO ŘEŠENÍ 

NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE MOST  

5.1 Vyhodnocení vývoje nezaměstnanosti v okrese Most 

Při porovnání podílu nezaměstnaných osob mezi okresem Most, Ústeckým 

krajem a ČR jsem zjistil, ţe okres Most převyšuje v průměru o více jak 6% celkový 

průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR. Analýzu jsem provedl v letech 2005 – 2016. 

Nejhůře na tom byl okres na začátku sledovaného období v roce 2005, kdy byla hodnota 

podílu nezaměstnaných osob 16,2 %. Od začátku sledovaného období dochází k poklesu 

nezaměstnanosti. Nejlepší hodnotu podílu nezaměstnaných osob (10,08%) jsem 

zaznamenal v roce 2016. Přesto, ţe trend vývoje nezaměstnanosti je klesající, je okres 

Most stále oblastí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR. Při zachování klesajícího 

trendu by mohl okres v roce 2020 mít hodnotu kolem 8,5%. Nejpostiţenějšími obcemi 

tohoto okresu jsou Obrnice (17,3%), Litvínov (11,2%) a Most (10%). Vzhledem k tomu, 

ţe města Most a Litvínov jsou největšími obcemi v okresu, je zde také nejvyšší počet  

UoZ a EAO i volných pracovních míst. Pro lepší srovnání mezi obcemi jsem pro 

jednotlivé obce vypočítal počet UoZ na jedno pracovní místo. Z tohoto pohledu je 

Meziboří a Bečov nejvíce postiţenou oblastí. V průměru je hodnota UoZ na jedno 

pracovní místo od roku 2005 – 2016 za celý okres 23,93 osob. V okrese za celé 

sledované období mírně převládá počet nezaměstnaných ţen nad muţi. Nejvíce UoZ je 

v evidenci ÚP vedených déle jak dva roky. Jsou tedy nejpostiţenější skupinou. 

V průměru jich je 3000 a dvojnásobně převyšují ostatní kategorie podle délky evidence. 

Nejvíce UoZ podle věku je starších 50ti let. Trend vývoje této skupiny je rostoucí.  

Okres je z hlediska vzdělanosti, v porovnání s ČR, na tom špatně. Celých 30% 

obyvatel má nejvýše základní vzdělání. Osoby se základním vzděláním jsou nejčastěji 

zastoupené na úřadu práce a tvoří téměř 50% podíl všech nezaměstnaných osob, 

průměrně cca 3600 osob za sledované období. V okrese je také nejvíce nabízených 

pracovních míst právě pro osoby se základním vzděláním, průměrně cca 510 míst. 

Pozitivní trend jsem zjistil u vývoje počtu nezaměstnaných absolventů. Ve sledovaném 

období jejich počet významně klesal v průměru o 9,7% ročně.  
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S ohledem na těţbu hnědého uhlí došlo k nejvýznamnějším propouštěcím vlnám 

jiţ v 90. letech. Ve mnou sledovaném období došlo k řešení těţebních limitů, díky jejich 

prolomením na Lomu Bílina se dá očekávat navyšování pracovních míst. Jejich udrţení a 

na lomu ČSA povede ke sniţování pracovních míst. Dá se očekávat, ţe většina 

propuštěných pracovníků z ČSA najde uplatnění v Lomu Bílina, případně v průmyslové 

zóně Joseph. Těţba hnědého uhlí v okrese zaměstnává velký počet lidí. V současné době 

a v blízké budoucnosti se, z mého pohledu, v důsledku útlumu těţby nebude výrazně 

zvyšovat nezaměstnanost.  

Aktivní politika zaměstnanosti je v okrese dobře nastavená a funguje. Pro celý 

Ústecký kraj je k dispozici několik projektů na podporu zaměstnanosti. Projekty jsou 

financovány z větší části z Evropského sociálního fondu. Projekty jsou výhodné jak pro 

UoZ, tak i pro zaměstnavatele, kterým šetří náklady na mzdy. Uchazečům jsou 

k dispozici také rekvalifikační kurzy, které zvyšují nebo rozšiřující kvalifikaci uchazeče. 

5.2 Návrhy řešení nezaměstnanosti v okrese Most 

Klíčovým problémem tohoto okresu je vzdělanost. Stát se tuto situaci snaţí 

správně řešit poskytováním vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. Dále navrhuji, aby 

stát více podporoval výuku cizích jazyků a sloţení standardizovaných zkoušek pro ţáky 

8. a 9. tříd základních škol formou dotací. Stát by měl motivovat rodiče, aby děti posílali 

do školy a dbali na jejich vzdělávání, například formou lepší informovanosti o 

moţnostech vzdělávání v daném regionu. Jednotlivé vzdělávací instituce, by se měly 

snaţit překonat bariéry na straně vzdělávacího systému a škol, lepší komunikací a 

informovaností o potřebách dětí. Dále by bylo vhodné vytvořit školy, které budou 

pořádat výuku v přírodě, kde děti mají daleko lepší studijní výsledky. Lépe se soustředí, 

jsou kreativnější a učení je více baví. Nevhodné vzdělávací programy, které kladou na 

děti příliš vysoké nároky a nerozvíjejí jejich talent a osobní předpoklady, by měly být 

zrušeny.  

Nejvíce nezaměstnaných je v registraci na úřadu práce déle jak dva roky. UoZ, 

kteří jsou v registraci takto dlouho dobu, budou uţ jen velmi těţko hledat pracovní místo. 

Většina z těchto lidí do práce ani nastoupit nechce a pouze vyuţívají štědrý sociální 

systém. Proto by bylo dobré zavést sankce proti lidem, kteří sociální systém zneuţívají. 

Stát by měl zajistit rozlišení mezi lidmi, kteří opravdu hledají práci a lidmi, kteří jen 
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parazitují na ostatních. Pokud by si UoZ do 12 měsíců od své registrace nenašel pracovní 

místo, měl by být zařazen do rekvalifikačního kurzu podle vlastního výběru. V případě, 

ţe by pobíral jakékoliv sociální příspěvky, měl by po 12. měsíci začít vykonávat 

například veřejně prospěšné práce nebo se nějakým způsobem zapojit do systému 

produkce.  

Systém sociální podpory je nastaven špatně. V mnoha případech se UoZ vyplatí 

setrvat na podporách, neţ nastoupit do práce za minimální mzdu. Výše mezd v tomto 

okrese je problémem. Tento problém je způsoben tím, ţe trh práce je zde v nerovnováze. 

Nabídka práce je mnohem vyšší neţ poptávka po práci. Zaměstnavatelé si díky tomu, 

mohou určit niţší mzdy pro své zaměstnance, neţ v jiných regionech s niţším podílem 

nezaměstnaných. Řešením je vytvoření rovnováhy na trhu práce. Stát by měl podporovat 

nové investory, kteří vytvoří více pracovních míst. Například daňovými úlevami, 

poskytováním pozemků v průmyslových zónách za výhodné ceny. Stát a příslušné 

odbory na krajské úrovni by měly aktivně vyhledávat nové investory doma i přímo 

v zahraničí. Zlepšení infrastruktury, by také vedlo k přilákání nových investorů. Stát by 

neměl dlouhodobě poskytovat vysoké sociální podpory. 
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6 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se věnoval analýze nezaměstnanosti ve vztahu 

k těţbě hnědého uhlí v okrese Most. Nezaměstnanost představuje jeden z nezávaţnějších 

problémů společnosti. Je nedílnou součástí hospodářské politiky kaţdého státu. Cílem 

hospodářské politiky státu je dosáhnout přirozené míry nezaměstnanosti. 

Nezaměstnanost přináší problémy nejen UoZ, ale také státu. Pro stát představuje vysoká 

míra nezaměstnanosti velké zatíţení státního rozpočtu, vzhledem k vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek. 

Cílem mé diplomové práce byla charakteristika nezaměstnanosti, vysvětlení 

základních pojmů. Charakteristika regionu Severozápad a okresu Most, charakteristika 

historie těţby hnědého uhlí v severních Čechách a územně těţebních limitů. Analýza 

nezaměstnanosti a krátkodobá prognóza nezaměstnanosti v  Mosteckém regionu 

s ohledem na těţbu hnědého uhlí. Východiska a moţnosti řešení nezaměstnanosti 

v Mosteckém regionu. Analýzu nezaměstnanosti jsem provedl v období od roku 2005 aţ 

do roku 2016. Provedl jsem srovnání s celým Ústeckým krajem a ČR. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitolou je úvod. Druhá 

kapitola je zaměřena na teoretická východiska a vysvětlení důleţitých pojmů. Ve třetí 

kapitole je popsána charakteristika okresu Most. Čtvrtá kapitola obsahuje jiţ vlastní 

analýzu. V páté kapitole je provedeno vyhodnocení a navrhnuta opatření pro zlepšení 

situace. Poslední, šestou kapitolou je závěr. 

Okres Most je region, který se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností 

jiţ téměř 30 let. V ČR Horníci kteří jsou propouštěni velmi těţko hledají uplatnění. 

Horníci, kteří jsou propouštěni velmi těţko hledají uplatnění. Horníci kteří jsou 

propouštěni velmi těţko hledají uplatnění. Horníci, kteří jsou propouštěni velmi těţko 

hledají uplatnění. Horníci kteří jsou propouštěni velmi těţko hledají uplatnění.  si stabilně 

udrţuje prvenství. Je zde obrovský potenciál volné pracovní sankce síly. 

První příčinou vzniku nezaměstnanosti v tomto okrese byla velká umělá 

přezaměstnanost a jednotvárná struktura průmyslu. Bylo zde několik zaměstnavatelských 

gigantů, kteří zaměstnávali většinu zdejších obyvatel.  S útlumem těţby a kupónovou 

privatizací po listopadových událostech 1989 došlo k masivnímu propouštění, protoţe 

noví vlastníci neměli potřebu umělou přezaměstnanost udrţovat. Důsledkem těchto 
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prapříčin, je zejména špatná vzdělanostní struktura obyvatel. Nejvíce ohroţenou 

skupinou jsou osoby se základním vzděláním, mladí lidé a ţeny. Hlavním problémem je 

zde dlouhodobá a strukturální nezaměstnanost, coţ je důsledkem dřívějšího velkého a 

nerozumného těţení hnědého uhlí a maximalizací státního zisku bez ohledu na investice 

do budoucnosti.  

Situaci se vzhledem k analyzovanému období daří postupně řešit. Státní aktivní 

politika zaměstnanosti funguje dobře. Také správně funguje systém investičních pobídek 

zaměstnavatelům. V několika posledních letech se významně rozšířila a nadále bude 

rozšiřovat, průmyslová zóna Joseph, kde vznikají stále nová pracovní místa. Stát by měl 

podporovat také malé a střední podnikatele.  

Investice do vzdělání a tím zlepšení vzdělanostní struktury zdejších obyvatel je a 

bude impulsem pro nové investory. 

Okres Most má své nejhorší chvíle jiţ za sebou. V posledních mnou 

analyzovaných 12 letech dochází k postupnému zlepšování zdejší situace. Pokud se i 

nadále budou správně zapojovat všechny zainteresované strany jako je stát, kraje, místní 

samosprávy a občané, bude i nadále docházet ke sniţování nezaměstnanosti a zvyšování 

ţivotní úrovně zdejších obyvatel. 
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