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Anotace 

 Nezaměstnanost vzniká důsledkem nerovnováhy na trhu práce. Snahou každé 

moderní společnosti je dosáhnout únosné úrovně nezaměstnanosti, bojovat s ní, 

redukovat její výskyt a omezovat ekonomické a sociální dopady. Bakalářská práce 

je proto zaměřena na problematiku mladistvých, jedné z nejrizikovějších skupin na trhu 

práce, jejichž možnosti uplatnění jsou bez pomoci společnosti minimální. Analyzovány 

jsou příčiny a důsledky nezaměstnanosti mladistvých, aktivity úřadu práce podílející 

se na zvyšování zaměstnanosti u této skupiny, vybraná vývojová hlediska i nutná 

prevence vedoucí k minimalizaci nezaměstnanosti. 

 

 

 

Annotation 

 Unemployment happens due to imbalance at labour market. Every modern society 

is trying to reach acceptable level of unemployment, fight with it, reduce its occurrence 

and reduce its economic and social impact. The Bachelor Thesis is therefore focusing 

on problems of the group that is at labour market at greatest risk – the youth, whose 

opportunity for assertion is minimal without help of society. The subject of this work 

is to analyse cause and consequence of the unemployment of the youth, activities 

of employment office and its part in increasing employment withing this group, and also 

selected aspects of development and essential prevention leading to minimalization 

of unemployment occurence. 
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1. Úvod 

 Nezaměstnanost je globální problém. Negativní dopad má na celou společnost ale 

i na každého jednotlivce, který zažívá či zažil situaci nezaměstnanosti osobně.  

 Z pohledu dlouhodobého vývoje nezaměstnanosti je patrné, že se díky 

ekonomickému rozvoji státu podařilo tempo růstu v posledních letech zpomalit, podle 

nejnovějších prognóz dokonce zastavit. Tento trend se však netýká dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která dle statistických údajů naopak rostla a do budoucna se zdá být 

hlavním a trvalým problémem, jehož dopady se budou odrážet v procesech 

prohlubování společenského vyloučení, zrodu sociálně patologických jevů a finančního 

zatížení státního rozpočtu. 

 Dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce jsou nejvíce postiženy tzv. rizikové 

skupiny nezaměstnaných. Jsou to skupiny, které mají z nejrůznějších důvodů ztíženou 

možnost uplatnitelnosti na trhu práce – mladí lidé, osoby s malými dětmi, osoby 

zdravotně znevýhodněné, starší lidé, osoby s nízkou či žádnou kvalifikací, dlouhodobě 

nezaměstnaní. 

 Cílem mé práce je analyzovat problematiku, vybraná hlediska vývoje  

a preventivní opatření nezaměstnanosti mladistvých na trhu práce v regionu Mostecka.  

 Mladiství tvoří na trhu práce velmi specifickou skupinu. Jejich zastoupení 

na celkové nezaměstnanosti nepatří k nejvyšším, ale povahou problematiky se řadí 

k nejhůře uplatnitelným, což je zapříčiněno především nízkým věkem, minimálním 

vzděláním, absencí praktických zkušeností i základních pracovních návyků. 

 Nezaměstnaností u mladistvých dochází ke změně vnímání vytvořených ideálů, 

využívání volného času i rodinného soužití. Projevuje se na fyzickém a psychickém 

zdraví, může vést až k sociálně patologickému chování. 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ukládá povinnost věnovat této kategorii 

zvýšenou péči, která by vedla k zajištění konkurenceschopnosti na trhu práce 

a maximální možné úrovně zaměstnanosti. 
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2. Nezaměstnanost mladistvých 

2.1. Nezaměstnanost  

 Dle ekonomické literatury je možné k nezaměstnanosti přistoupit z různých 

hledisek. Může být považována za výraz toho, jak je organizováno a řízeno 

zaměstnávání lidí v zemi, lze ji považovat za odraz nepersonálních tržních sil, kterými 

je ovládán lidský faktor. Nezaměstnanost je možné považovat i za důsledek určitých 

schopností, dispozic a postojů jedinců. [3] 

 Budeme-li na nezaměstnanost nahlížet v oblasti tržní ekonomiky, ocitneme se  

na trhu práce, kde stejně jako na kterémkoliv jiném trhu platí, že vyrovnání mezi 

nabídkou a poptávkou vyjadřuje rovnovážný stav. Vysoká míra nezaměstnanosti 

nepříznivě ovlivňuje celkové společenské klima (společenská nestabilita) a zhoršuje 

hospodářskou situaci státu - snížení daňových příjmů do státního rozpočtu, plýtvání 

s lidskými zdroji, růst výdajů v souvislosti s vyplacenými dávkami v nezaměstnanosti, 

výdaje na APZ, zvýšení nerovnováhy veřejných financí.  

 K poznání problémů nezaměstnanosti a přístupů k jejímu řešení slouží její 

typologie. Setkáváme se s různými typy nezaměstnanosti, které rozlišujeme dle příčiny 

vzniku či závažnosti, a tím nám umožňují odvozovat i možné způsoby řešení. Je potřeba 

mít k dispozici ale dostatek informací a údajů vypovídajících o tom, koho 

se nezaměstnanost týká, kde se vyskytuje, jak dlouho trvá, jaká je její míra apod. 

� Podle délky trvání rozlišujeme nezaměstnanost: 

� Krátkodobou - doba trvání do šesti měsíců nezaměstnanosti 

� Dlouhodobou - nezaměstnanost trvající déle než šest měsíců. 

� Z ekonomického hlediska se rozlišuje nezaměstnanost: 

� Frikční – spojená s životním cyklem a s hledáním lepšího nebo i prvního 

pracovního místa. Není považována za závažný problém, je spíše krátkodobá, 

kdy po určité době nezaměstnaní nalézají uplatnění.  

� Strukturální – nepoměr mezi kvalifikační strukturou nabídky práce  

a kvalifikační strukturou poptávky po ní na pracovním trhu (v důsledku 

rychlých technických a technologických změn ve výrobě a službách se ruší 

pracovní místa, a přestože v jiných odvětvích jsou nabízena volná místa, 

kvalifikace propuštěných osob neodpovídá poptávce). 
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� Cyklická – souvisí s hospodářským cyklem v ekonomice – ve fázi recese 

poptávka po práci klesá a dochází k propouštění pracovníků a růstu 

nezaměstnanosti, naopak ve fázi expanze poptávka po práci roste  

a nezaměstnanost klesá. 

� Mezi další typy nezaměstnanosti se řadí nezaměstnanost: 

� Sezónní – způsobena nepravidelností produkce v odvětvích, která jsou závislá 

na počasí (např. stavebnictví, zemědělství, cestovní ruch) a dále na výkyvy 

ve spotřebě. 

� Skrytá – jedná se o fakticky nezaměstnané, kteří si nehledají práci a ani se jako 

nezaměstnaní neregistrují (obvykle se jedná o vdané ženy a mladistvé).  

� Neúplná – jedná se o pracovníky, kteří musejí akceptovat práci na snížený 

úvazek či práci nevyužívající plně jejich schopnosti a kvalifikaci (tohoto typu 

využíváno i jako prostředku boje proti masové nezaměstnanosti). 

� Nepravá – jde o osoby, které jsou sice nezaměstnanými, ale práci nehledají, 

nabízenou práci odmítají, spíše se snaží vyčerpat v plném rozsahu nárok 

na podporu v nezaměstnanosti a často pracují v neformální a šedé ekonomice. 

� Dobrovolná – zahrnuje pracovníky s nízkou produktivitou práce, kteří dávají 

přednost volnému času a sociálním podporám před málo placenou prací – 

volná pracovní místa existují, ale při stávající mzdové sazbě o ně není zájem. 

� Nedobrovolná – vzniká v důsledku vyšších mzdových sazeb, existuje více 

pracovníků, kteří chtějí pracovat, než je počet pracovních míst. Uplatnění tudíž 

nenacházejí a jejich nezaměstnanost je nedobrovolná. [6] 

 Nezaměstnanost tedy výrazným způsobem zasahuje do hospodářského rozvoje 

státu, ovlivňuje společnost z pohledu celku, negativní důsledky má však i pro samotné 

nezaměstnané. Nedobrovolné vyřazení práce z osobního života člověka způsobuje 

vážné sociální, psychologické, ale i zdravotní problémy.  

 Z definice nezaměstnanosti Mezinárodního úřadu práce (ILO) v Ženevě lze 

nezaměstnaného definovat jako osobu práce schopnou, která je z možnosti pracovat 

v placeném zaměstnání vyřazena, přesto se se svým vyřazením nespokojuje a hledá 

nové placené zaměstnání. [8] 

 Práce v životě člověka zaujímá nezastupitelné postavení. Je důležitou 

podmínkou jeho důstojné existence, přináší mu nejen materiální prospěch, ale současně 

mu dává pocit seberealizace a společenské užitečnosti. Vřazuje člověka do řádu 

sociálních vztahů, uspokojuje jeho potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty. 
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Neočekávaná ztráta práce pak představuje velký zásah do života. Dlouhodobou ztrátou 

placeného zaměstnání totiž mizí odměna jako hlavní zdroj uspokojování životních 

potřeb, vzniká osobní i rodinná ekonomická nejistota, ničí se obvyklé časové rozvržení 

pracovního dne, ztrácí se možnost získávání a udržování pracovních návyků 

a dovedností. [1]  

 Zvlášť závažnou se stává v souvislosti s uvedenými hledisky dlouhodobá 

nezaměstnanost a její dopady ekonomické a sociální na celou společnost i jedince, 

vyvolává zvýšené nároky na výdaje do sociálních systémů, které v podobě sociálních 

dávek nezajistí dlouhodobě nezaměstnanému potřebnou životní úroveň a v mnoha 

případech se takto postižená osoba ocitá na hranici chudoby. Dlouhodobou 

nezaměstnaností se vytrácí smysl života, dochází k omezení sociálních kontaktů 

s přáteli a spolupracovníky, nastává postupný rozklad integrity osobnosti. 

2.2. Vývoj nezaměstnanosti v České republice po roce 1990 

Nezaměstnanost v České republice lze z hlediska jejího vývoje rozdělit do tří etap, 

z nichž každá etapa odráží situaci v ekonomice a na trhu práce. 

 

Graf č. 1: Vývoj nezaměstnanosti v ČR 1991-2007 (stav k 31. 12.) 

Vývoj nezaměstnanosti v ČR
1991-2007 (stav k 31. 12.)
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Zdroj: [Zaměstnanost. Statistiky. MPSV ČR] 
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2.2.1. Období let 1991–1996 

Nezaměstnanost v České republice byla v první polovině 90. let na nízké úrovni, 

míra nezaměstnanosti nepřesáhla hranici 5 %. Docházelo spíše k opouštění původních 

pracovních míst jednotlivými zaměstnanci než k propouštění. Odliv mnoha 

přebytečných osob z průmyslu zachytily dynamicky se rozvíjející sektor služeb 

(bohužel i bobtnající státní administrativa) a rozvoj drobného podnikání. Pracujícím 

kolem důchodového věku stát umožnil využít předčasného odchodu do důchodu. Rušení 

pracovních míst postihlo především pracující důchodce a zahraniční zaměstnance. 

Dlouhodobá nezaměstnanost byla na minimální úrovni, představovaly ji především 

osoby, kterým vyhovovalo, že zaměstnání nemají. [6] 

2.2.2. Období let 1997–1999 

Koncem 90. let nezaměstnanost v České republice prudce stoupá a roste podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných. Trh práce byl ovlivněn především celkově nepříznivou 

makroekonomickou situací, dovozem levné pracovní síly, nedostatečnou mobilitou 

pracovní síly, nedostatečným rozsahem a účinností aktivní politiky zaměstnanosti, 

nevyváženou sociální politikou ale i nedostatečnou motivací nezaměstnaných 

při hledání zaměstnání. Svou úlohu sehrála rozsáhlá restrukturalizace v oblastech 

s monostrukturou průmyslu, která se projevila značnou rozdílností míry 

nezaměstnanosti v postižených regionech. [13], [14], [15] 

2.2.3. Období let 2000–2007 

 Po roce 2000 dochází v České republice k pozvolnému snížení osob bez práce. 

Trh práce byl pozitivně ovlivněn růstem výkonnosti domácí ekonomiky, výraznější 

realizací aktivní politiky zaměstnanosti a investičními pobídkami směřovanými zejména 

do oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti.  

 Situace se však změnila v roce 2002, kdy opět dochází k nárůstu nezaměstnanosti 

vlivem nejen sezónních výkyvů, ale i oslabením růstu evropské ekonomiky, 

pokračujícími negativními dopady restrukturalizace, tlakem na zvyšování produktivity 

práce, realizací investic či relativně nízkými vyčleněnými prostředky pro aplikaci 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Na přelomu let 2003-2004 se nezaměstnanost 

dostává na historicky nejvyšší hodnotu za období transformace české ekonomiky. 

 Z dlouhodobého hlediska k výraznému obratu dochází od 2. pololetí roku 2004, 

tento trend trvá prakticky dosud. Vstupem České republiky do EU dochází  
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k pozitivnímu vývoji ekonomiky. Dynamicky vzrostl příliv zahraničních investic  

a i tuzemské firmy nadále investovaly, rostl export a import, dochází k výraznému 

rozvoji v oblastech průmyslu, stavebnictví, obchodu i služeb. Na snižování 

nezaměstnanosti se podílí i státem realizovaná politika zaměstnanosti, jejímž hlavním 

cílem je dosažení co nejpříznivějšího vývoje zaměstnanosti a zvýšení motivace  

a aktivace pro hledání, nalezení a udržení zaměstnání. Mezi faktory brzdící snižování 

nezaměstnanosti patří zejména její strukturální charakter – nesoulad mezi požadavky 

zaměstnavatelů (vzdělání a praxe) a nabídkou práce, dlouhodobá nezaměstnanost  

a rizikové skupiny na trhu práce. [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22] 

2.3. Rizikové skupiny na trhu práce 

 Uplatnění člověka na trhu práce je podmíněno řadou charakteristik - věk, 

zdravotní stav, vzdělání, pohlaví, příslušnost k etnické skupině, které vyčleňují skupiny 

lidí s větším rizikem ztráty práce a předurčují je pro dlouhodobou nezaměstnanost. 

Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku opakované nezaměstnanosti, postihuje tedy 

určité skupiny populace a je zřejmé, že právě těmto skupinám je nutné věnovat 

zvýšenou péči. [1] 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, přesně definuje rizikové skupiny, kterým 

je nutné na trhu práce věnovat zvýšenou péči. Jedná se o: 

�  fyzické osoby se zdravotním postižením 

▫ osoby částečně či plně invalidní a osoby jiným způsobem zdravotně 

znevýhodněné, 

�  fyzické osoby do 25 let věku 

▫ mladiství po ukončení povinné školní docházky a další osoby, které 

předčasně ukončily soustavnou přípravu na budoucí povolání 

▫ absolventi škol středního vzdělávání 

�  absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle 

však do 30 let věku, 

�  těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, 

�  fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,  

�  fyzické osoby starší 50 let věku, 

�  fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 

6 měsíců, 
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�  fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména 

fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech 

nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické 

osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby  

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

 

Graf č. 2: Rizikové skupiny v evidenci ÚP okres Most – stav k 31. 12. 2007 

Rizikové skupiny v evidenci ÚP
okres Most - stav k 31. 12. 2007

osoby pečující o dítě 
do 15 let

1 870

OZP
1 108

ženy - těhotné, kojící, 
matky do 9. měsíce 

po porodu
328

absolventi VŠ 
do 30 let

31
osoby vyžadující 
zvláštní pomoc

17

fyzické osoby 
do 25 let

1 749

osoby ve věku 
50 let a více

2 376

 
Zdroj: [Zaměstnanost. Statistiky. MPSV ČR] 

 

 Graf č. 2 vyjadřuje zastoupení rizikových skupin v evidenci ÚP v Mostě. 

Nezobrazuje nám ale problematiku fyzických osob, které jsou vedeny v evidenci 

uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců. Jedním z faktorů umocňujících problematiku 

rizikových skupin je totiž dlouhodobá nezaměstnanost, čímž by byla vypovídající 

hodnota grafu č. 2 ovlivněna. Nezaměstnaná osoba postižená dlouhodobou 

nezaměstnaností může být zároveň osobou z ostatních rizikových skupin. 

 Problematiku fyzických osob, které jsou v evidenci o zaměstnání déle než 

6 měsíců, zobrazuje graf č. 3. Z něj je patrné, že na regionálním trhu práce Mostecko  

je dlouhodobá nezaměstnanost značným problémem, jelikož je jí postiženo 77 % všech 

uchazečů. 
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Graf č. 3: Dlouhodobá nezaměstnanost – evidence na ÚP nad 6 měsíců okres Most  
– stav k 31. 12. 2007 

Nezaměstnanost dle délky evidence
okres Most - stav k 31. 12. 2007

12-24 měsíců
1 385
15 %

9-12 měsíců
506
5 %

6-9 měsíců
661
7 %

nad 24 měsíců
4 523
50 %

do 6 měsíců
2 158
23 %

 
Zdroj: [Zaměstnanost. Statistiky. MPSV ČR] 

 

Každá skupina se vyznačuje určitým handicapem, př. kumulací handicapů 

(mladiství s nízkou úrovní kvalifikace, osoby se zdravotním postižením s nízkou 

kvalifikací nebo s kvalifikací již neupotřebitelnou), což i přes současnou poptávku 

po pracovní síle umocňuje jejich obtížnou uplatnitelnost na trhu práce. Uplatnění 

nacházejí spíše na sekundárním trhu práce a na méně placených pracích s nejistou 

budoucností. [6] 

2.4. Mladiství 

Z hlediska vývoje osobnosti probíhá prožívání nezaměstnanosti odlišně 

v jednotlivých věkových etapách. Z tohoto pohledu lze říci, že za nejvíce 

problematickou lze označit skupinu pracovně i občansky nezkušenou, vyznačující 

se nízkou či žádnou kvalifikací a omezenou možností uplatnění – mladiství. 

Mladistvé řadíme z pohledu rizikových skupin mezi fyzické osoby do 25 let věku. 

Z grafu č. 4 je zřejmé, že v celkovém zastoupení skupiny zaujímají pouze 12 %, přesto 

charakterem své specifičnosti je to skupina, která vyžaduje od subjektů působících na 

trhu práce velkou pozornost a potřebnost pomoci. 
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Graf č. 4: Fyzické osoby do 25 let – mladiství a ostatní fyzické osoby do 25 let okres 
Most – stav k 31. 12. 2007 

Fyzické osoby do 25 let - mladiství a ostatní fyzické osoby do 25 let
okres Most - stav k 31. 12. 2007

mladiství
202

12 %

ostatní fyzické 
osoby 

do 25 let
1 547
88 %

 
Zdroj: [Zaměstnanost. Statistiky. MPSV ČR] 

 

Velmi zjednodušeně můžeme mladistvé definovat jako osoby ve věku 15–18 let. 

Jelikož se ale pohybujeme v oblasti trhu práce a s ním související nezaměstnaností, 

musíme se podívat, co nám stanoví právní předpisy vztahující se k problematice 

pracovněprávní, a to zejména „zákoník práce“ a „zákon o zaměstnanosti“. Věkové 

vymezení potom totiž není jednoznačné. 

Ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 350 odst. 2 vyplývá, cituji: 

„Mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let.“ 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nedefinuje sice mladistvé, ale je nutné 

zde upozornit na ustanovení § 121 odst. 1, cituji: „Dítětem se pro účely tohoto zákona 

rozumí fyzická osoba a) mladší 15 let, nebo b) starší 15 let, pokud nemá ukončenou 

povinnou školní docházku, a to až do doby jejího ukončení.“ 

„Nezaměstnané mladistvé“ potom tedy můžeme vymezit jako fyzické osoby 

ve věku 15–18 let s minimálně ukončenou povinnou školní docházkou, vedené 

v evidenci úřadu práce. 

Je patrné, že již nízký věk s ohledem na tělesnou a duševní, příp. i mentální 

nevyzrálost, malé životní zkušenosti a zpravidla i neschopnost důsledně posoudit 

následky svého jednání předurčuje, že se jedná o specifickou a velmi rizikovou skupinu, 

které je nutné věnovat zvýšenou péči. 
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2.4.1. Příčiny nezaměstnanosti mladistvých 

 Nezaměstnanost mladistvých je považována za velice závažný jev, je proto nutné 

hledat a zjišťovat příčiny a souvislosti, ze kterých může tato problematika pramenit. 

Příčin, kdy se mladý člověk ocitne po základní škole či po předčasně ukončeném 

vzdělávacím procesu v evidenci úřadu práce, je mnoho. Obecně lze říci, že ty hlavní 

vycházejí z rodinného zázemí, průběhu docházky na základní škole a zájmu na dalším 

vzdělávání, ale souvisejí i s osobností mladého člověka. Vždy je nutné přihlížet  

ke každému z takovýchto případů individuálně. 

 Výsledky šetření a zkušenosti poradenské praxe potvrzují především negativní 

vliv problematického rodinného zázemí vyznačujícího se nízkou úrovní vzdělání, 

nezaměstnaností rodičů, jejich nízkými vzdělanostními aspiracemi i nedostatečnou 

aktivní podporou a zájmem o vzdělávání dítěte na selhání dítěte na vzdělávací cestě. 

Součástí problému těchto mladistvých je celková atmosféra v rodině a širším sociálním 

okolí, kde nízké vzdělanostní i pracovní ambice jsou ve srovnání s běžnou populací 

podstatně častější, stejně jako nezaměstnanost a pobírání sociálních dávek. [9]  

 Nezájem pokračovat ve vzdělávání po základní škole a získat střední úroveň 

vzdělání je ovlivněn jak špatnými studijními výsledky, tak i specifickými sociálně-

psychologickými charakteristikami. Hlavní příčina je spatřována ve špatné volbě oboru 

vzdělávání – především ve zkreslených a povrchních představách o tom, jaké profese 

a obory vzdělání existují, co jaká profese obnáší, co je s jakým oborem vzdělání 

spojeno, jaké předměty v sobě studium oboru zahrnuje. Dále se jedná o problémy 

se zvládnutím učiva, které jsou spojeny s nezájmem nebo dokonce odporem ke škole 

a učení a doprovázeny jsou i celkovou lhostejností, nezájmem, neschopností postarat se 

o sebe, řešit problémy a plánovat svůj osobní a profesní život. Škola v žebříčku 

mladistvých a často i v žebříčku rodičů nepředstavuje prioritu. Strach z neúspěchu 

a selhání je doprovázen určitou nejistotou a nízkým sebevědomím. 

 Osobnost mladého člověka je lehce ovlivnitelná a pro svoji nevyzrálost zranitelná. 

Životní události, jako jsou různé zdravotní problémy, úraz, dlouhodobá nemoc, 

problémy s drogami, šikana, ale i stěhování, těhotenství a následná péče o dítě, 

zapříčiňují nezájem o vzdělání a vedou k zalíbení v něčem jiném, než je škola. Získat 

kvalifikaci není v tu chvíli prioritní a závažnost rozhodnutí ukončit studium a jeho 

dopady jsou podceňovány. [2], [7]  

 

 



Nezaměstnanost mladistvých 17 

Graf č. 5: Důvody odchodu mladých lidí z počátečního vzdělávání z pohledu 
pracovníků úřadů práce 

Důvody odchodu mladých lidí z počátečního vzdělávání
z pohledu pracovníků úřadů práce

(byla zvolena možnost uvést více odpovědí současně)
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Zdroj: [NÚOV, 2006] 

2.4.2. Důsledky nezaměstnanosti mladistvých 

 Problematická se u této skupiny jeví především kumulace handicapů. Vzdělávací 

dráha mladistvých byla ukončena již po základní škole nebo předčasně v průběhu 

středního vzdělávání, tudíž na úrovni, která je z hlediska požadavků trhu práce 

nedostačující. Rizikový faktor mladistvého věku, nízké úrovně vzdělání se kombinuje 

nedostatkem praxe a absencí potřebných pracovních návyků. Již na počátku své životní 

a pracovní dráhy se tudíž vystavují riziku neuplatnitelnosti na trhu práce a dlouhodobé 

nezaměstnanosti, hrozí jim vznik závislosti na sociálních dávkách, jejichž pobírání  

se pro ně stane časem běžnou součástí života. 

 Nezaměstnanost v již tak nízkém věku může vážně ohrozit rozvoj osobní identity 

jedince. Dochází k narušení životních plánů, trvá závislost na rodičích, což může mít 

negativní dopad na chování a vývoj jedince v budoucnu. Problematické se jeví rozbití 

časové struktury dne a změny ve vnímání času – čas přestává hrát důležitou roli a je 

vyplňován pocitem nudy. Velké množství volného času dostává mladého člověka 
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do začarovaného kruhu, neboť využívání volného času vyžaduje v dnešní společnosti 

finanční zdroje, kterými nezaměstnaný mladistvý nedisponuje. Často se tak dostává 

do sféry „šedé či černé ekonomiky“ a potýká se s problémy sociálně-patologických jevů 

(vyloučení na dno společnosti – chudoba, drogy, alkohol, agresivita, automaty). [6] 

2.4.3. Legislativní opatření v problematice zaměstnávání mladistvých 

 Zvláštní postavení na trhu práce má tato skupina i z pohledu legislativy. Zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přesně stanovuje, za jakých podmínek mohou mladiství 

vstupovat do pracovněprávních vztahů i jaké pracovní podmínky jsou zaměstnavatelé 

povinni vytvářet a respektovat s ohledem na biologické a společenské zvláštnosti 

mladistvých zaměstnanců. Jedná se zejména o: 

� povinnost zaměstnavatelů vytvářet příznivé pracovní podmínky pro všestranný 

rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců, 

� povinnost zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou 

přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, 

� poskytovat mladistvým zaměstnancům zvýšenou péči, 

� vést seznam mladistvých zaměstnanců s uvedením jejich jména, příjmení, data 

narození a druhu práce, který zaměstnanec vykonává, 

� na náklady zaměstnavatele zabezpečit mladistvým zaměstnancům vyšetření 

lékařem závodní preventivní péče – před vstupem do pracovního poměru, 

převedením na jinou práci, pravidelně, minimálně 1x ročně, 

� mladistvým zaměstnancům je zakázáno vykonávat práce přesčas a práce v noci - 

výjimečně mohou konat noční práce nepřesahující 1 hodinu zaměstnanci starší 

16 let, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, 

� dále nesmějí vykonávat  

� práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, 

� práce nepřiměřené, nebezpečné a škodlivé jejich zdraví se zřetelem 

k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku, 

� práce, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo by při jejich 

výkonu mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců  

či jiných osob, 

� jako den nástupu do zaměstnání nesmí být sjednán den, který předchází dni, kdy 

je ukončena povinná školní docházka, jelikož způsobilost mladistvých 

zaměstnanců mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož 
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i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto 

povinnosti, vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne věku 15 let, 

� s mladistvým zaměstnancem nemůže být uzavřena dohoda o hmotné 

odpovědnosti, která může být se zaměstnancem uzavřena až v den, kdy dovrší 

18 let věku, 

� délka směny v jednotlivých dnech nesmí překročit 8 hodin a ve více 

pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém 

souhrnu překročit 40 hodin týdně – nová právní úprava účinná od 1. 1. 2008 

(původní znění – maximální pracovní doba byla 30 hodin týdně, délka jedné 

směny v jednotlivých dnech nesměla překročit 6 hodin). [4], [12] 

Výše uvedená legislativní opatření týkající se zaměstnávání mladistvých 

zaměstnanců jsou z pohledu ochrany nezbytná. Významná je úprava pracovní doby, 

která sjednotila pracovní dobu všech zaměstnanců. Z pohledu zaměstnavatelů je ale 

jejich zabezpečení omezující a náročnější než u ostatních zaměstnanců. 

 Z charakteristiky skupiny je patrné, že bez pomoci státu a ostatních subjektů 

na trhu práce mají nezaměstnaní mladiství minimální šanci najít si vhodné zaměstnání. 

Při řešení nezaměstnanosti této skupiny se využívají především různé formy poradenství 

a vhodné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. 
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3. Úřad práce a mladiství 

3.1. Státní politika zaměstnanosti 

 Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosažení plné, 

produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti.  

 Jedním ze základních práv občana je právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, 

barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství 

v politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo 

sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk. 

 Dnem 1. 10. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato 

základní právní norma stanovuje postup k dosažení cílů politiky státu v oblasti 

zaměstnanosti. 

 Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné 

na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace. Při jejím provádění 

spolupracuje stát rovněž s dalšími subjekty, jako např. územně samosprávnými celky, 

profesními organizacemi a sdruženími osob se zdravotním postižením. 

 Státní politika zaměstnanosti usiluje: 

� o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, 

� o produktivní využití zdrojů pracovních sil, 

� o zabezpečení práva občanů na zaměstnání.  

 Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce. 

3.2. Úřad práce 

 Úřad práce je správním úřadem, který v rámci své působnosti zpracovává 

koncepci vývoje zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce 

a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce ve svém správním obvodu 

(správní obvody úřadů práce jsou shodné s územními obvody okresů, správním 

obvodem Úřadu práce hlavního města Prahy je území obvodů hlavního města Prahy).  

 V čele úřadu práce stojí ředitel/ředitelka, který/á zastává funkci statutárního 

zástupce. Jmenování a odvolání ředitele/ředitelky je v kompetenci ministra práce 

a sociálních věcí. Nadřízeným orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí – Správa 

služeb zaměstnanosti. 
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 V České republice je celkem 77 úřadů práce. V souvislosti s ustanovením 

krajských orgánů územní samosprávy získalo 14 úřadů práce pověření výkonem 

činnosti krajských koordinátorů pro realizaci státní politiky zaměstnanosti v územním 

obvodu kraje. Pro objektivní posuzování potřeb, nároků a úkolů v oblasti zaměstnanosti 

v rámci kraje jsou v každém kraji u pověřených úřadů práce, s výjimkou Úřadu práce  

hl. m. Prahy, zřízeny Rady ředitelů. [5] 

 Organizační strukturu úřadu práce tvoří jednotlivé odbory a oddělení. Zajišťují 

činnosti a služby poskytované nejen uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i široké 

veřejnosti dle svého odborného zaměření. 

 Organizační struktura úřadů práce není jednotná. Základ je tvořen odbory 

poradenství a zprostředkování zaměstnání, trh práce, kontrolní a právní, lékařská 

posudková služba, ekonomický a státní sociální podpora. V rámci úřadů mohou být 

i další odbory, které jsou zřizovány dle potřebnosti jednotlivých úřadů. V případě 

potřeby mohou úřady práce v rámci své působnosti zřizovat i detašovaná nebo 

dislokovaná pracoviště. Organizační struktura Úřadu práce v Mostě je znázorněna 

v příloze č. 1. 

 Mezi hlavní úkoly úřadu práce patří především zprostředkovatelské, poradenské, 

informační a další služby v oblasti zaměstnanosti. Poradenství pro fyzické osoby  

se zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností  

a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání  

a rekvalifikace. Poradenství pro zaměstnavatele se zaměřuje na výběr zaměstnanců 

podle kvalifikačních a osobnostních předpokladů. Informační činnost spočívá zejména 

v informování o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech a volných 

pracovních silách. 

 Při zajišťování činností a služeb používají úřady práce tyto základní právní 

předpisy o zaměstnanosti: 

� zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

� vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, 

� vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání  

a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, 

� nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření pracovních míst 

a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci 

investičních pobídek. 
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3.2.1. Aktivní politika zaměstnanosti 

 Jako hlavní nástroj boje s nezaměstnaností využívají úřady práce aktivní politiku 

zaměstnanosti, která je definována zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s její 

pomocí se snaží o zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Prostřednictvím 

APZ stát podporuje zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků 

zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. 

Současně je zvyšování zaměstnanosti podporováno prostředky účelově určenými  

na cílené programy zaměstnanosti, na podporu zaměstnanosti v rámci Programu  

na podporu zaměstnanosti v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností  

a prostředky Evropského sociálního fondu. 

  Úřady práce realizují jednotlivé nástroje APZ v návaznosti na situaci  

na příslušném regionálním trhu práce a s ohledem na konkrétní potřeby uchazečů, které 

do programů APZ zařazují. Při zařazování uchazečů na takto vytvořená pracovní místa 

preferují uchazeče z rizikových skupin. 

 APZ je financována z prostředků státního rozpočtu a hospodaření s těmito účelově 

určenými prostředky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čerpání 

příspěvků na APZ v jednotlivých letech je limitováno přiděleným rozpočtem daného 

úřadu práce. Příspěvky nelze poskytovat organizačním složkám státu a státním 

příspěvkovým organizacím. Na příspěvky z rozpočtu APZ není právní nárok. Úřad 

práce je může zaměstnavateli poskytnout v přiznané výši jen na základě písemné 

dohody. V příloze č. 2 jsou uvedena kritéria pro poskytování příspěvků z prostředků 

APZ pro rok 2008 Úřadu práce v Mostě. 

 Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: 

� rekvalifikace, 

� investiční pobídky, 

� veřejně prospěšné práce, 

� společensky účelná pracovní místa, 

� překlenovací příspěvek,  

� příspěvek na dopravu zaměstnanců, 

� příspěvek na zapracování, 

� příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 



Úřad práce a mladiství 23 

 Součástí opatření APZ je také poradenství a podpora zaměstnávání osob  

se zdravotním postižením. Rovněž jsou to cílené programy k řešení zaměstnanosti, které 

řeší problémy obecného, okresního, krajského a celostátního charakteru. 

 Všechny výše uvedené formy realizace politiky zaměstnanosti stimulují aktivní 

přístup pracovní síly ke změně vlastního postavení na trhu práce. 

3.2.2. Pasivní politika zaměstnanosti 

 V širším pojetí zahrnuje pasivní politika zaměstnanosti nejrůznější formy 

kompenzace za ztrátu výdělku v nezaměstnanosti, které jsou realizované 

prostřednictvím vyplácení podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Při stanovení 

nároku na podporu v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se řídí úřad práce 

zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání po splnění 

podmínek vzniku nároku: 

� vykonávané zaměstnání nebo jiná výdělečná činnost zakládající povinnost 

odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti 12 měsíců za poslední 3 roky od data evidence, 

� osobně podaná žádost o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti u úřadu práce, 

kde je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů, 

� uchazeč o zaměstnání není poživatelem starobního důchodu ke dni přiznání 

podpory v nezaměstnanosti. 

 Pro účely splnění podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti  

se započítává i náhradní doba zaměstnání, která je vymezena v zákoně č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. Její započitatelná délka je maximálně 6 měsíců. 

 Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou a činí první 3 měsíce 

podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % z průměrného čistého 

měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. 

 Podpůrčí doba vyplácení podpory v nezaměstnanosti je odvislá od věku uchazeče 

o zaměstnání: 

� 6 měsíců – věk do 50 let, 

� 9 měsíců – věk 50–55 let, 

� 12 měsíců – věk nad 55 let. 

 Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, jak již bylo uvedeno, splněním 

zákonem daných podmínek a součinností uchazeče o zaměstnání s úřadem práce,  
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tzn. poskytnutí potřebných dokladů, dodržování termínů návštěv či zákonem stanovené 

informační povinnosti apod. 

 Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní 

rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, což ukazuje propojení podmínky vzniku 

nároku s nástrojem APZ, nutným aktivním přístupem uchazeče o zaměstnání a stálou 

součinností s úřadem práce. 

 Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu trvání rekvalifikace a její 

procentní sazba činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího 

základu. 

 Mladistvým uchazečům o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti 

nevzniká, protože nesplňují podmínky nároku. Pokud však nastupují na rekvalifikaci 

zajišťovanou úřadem práce, nárok na podporu při rekvalifikaci mají po celou dobu 

trvání rekvalifikace. 

 Výdaje na politiku zaměstnanosti ÚP v Mostě v roce 2007 znázorňuje graf č. 6. 

Celkem bylo v rámci politiky zaměstnanosti vydáno 264 637 tis. Kč. Nejvyšší výdaje 

tvořily příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti, dále pasivní politiky zaměstnanosti, 

podpory zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a ochrany zaměstnanců  

při platební neschopnosti zaměstnavatele – insolvence. 

 

Graf č. 6: Výdaje na politiku zaměstnanosti ÚP v Mostě – rok 2007 (v tis. Kč) 

Výdaje na politiku zaměstnanosti ÚP v Mostě
rok 2007 (v tis. Kč.)

APZ
165 643
55 %

PPZ
98 994
33 %

Insolvence
1 443
0 %

Podpora zam. OZP
35 702
12 %

 
Zdroj: [Statistiky ÚP v Mostě] 
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3.3. Mladiství a nástroje APZ 

 Aktivní politika zaměstnanosti je prioritní oblastí při řešení problému 

zaměstnanosti mládeže, zvláště mládeže bez kvalifikace a bez odpovídající přípravy 

na povolání. Cílem boje s nezaměstnaností u nekvalifikovaných mladých lidí a následně 

také cílem boje s jejich chudobou a sociálním vylučováním ze společnosti je vytváření 

takových postupů přípravy a povolání, které zabezpečí propojení školní výchovy 

s pracovním životem. [5] 

 Důraz je kladen především na návrat do vzdělávacího systému a získání takové 

kvalifikace, která je poptávána na trhu práce, dále na podporu aktivního způsobu 

hledání práce, na pomoc při vyhledávání pracovních míst na základě rekvalifikace, 

poradenství, na rozvoj orientace osob na trhu práce, na zlepšení situace flexibility 

pracovní síly apod. 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ukládá povinnost nabídnout fyzickým 

osobám do 25 let věku – tedy i mladistvým uchazečům – vypracování individuálního 

akčního plánu. IAP je jednou z poradenských technik, která má přispět ke zvýšení 

možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce a k prevenci dlouhodobé 

nezaměstnanosti.  

 Jedná se o dlouhodobý proces poradenských aktivit, které směřují k aktivizaci 

uchazeče o zaměstnání na trhu práce a vytvoření prostoru pro to, aby mohl více převzít 

odpovědnost sám za sebe. 

 Principy práce při IAP lze shrnout do několika bodů: 

� aktivní podíl uchazeče o zaměstnání při realizaci jeho potřeb a představ 

o uplatnění, 

� cílené poradenství pracovníků úřadu práce vycházející z představ a potřeb 

uchazeče o zaměstnání, 

� včasná a cílená informovanost, 

� průběžné vyhodnocování dohodnutých postupů a jejich přehodnocení, pokud 

nevedou k naplnění dohodnutého cíle, 

� dohoda o podmínkách kontaktů s úřadem práce – frekvence návštěv, forma 

kontaktu a komunikace apod., 

� informace a služby cílené a diferencované podle potřeb uchazeče o zaměstnání 

a možností úřadu práce. 
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 Při řešení problematiky mladistvých uchazečů na trhu práce využívají úřady 

nástroje a opatření, která nabízí aktivní politika zaměstnanosti dle zákona 

o zaměstnanosti a jsou pro tuto skupinu vhodná vzhledem k jejich problematice. 

V souladu s potřebami trhu práce mohou úřady práce ověřovat i nové nástroje 

a opatření, které jsou schválené MPSV.  

3.3.1. Poradenství 

 Poradenské činnosti pro mladistvé uchazeče v evidenci úřadu práce se zaměřují 

především na: 

� volbu povolání a poskytování informací o povoláních, předpokladech 

a způsobilosti pro výkon určitého povolání, možnostech studia, přípravy 

na povolání a možnostech pracovního uplatnění, 

� volbu rekvalifikace, určení obsahu a rozsahu rekvalifikace, při které se vychází 

z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností, 

� zprostředkování vhodného zaměstnání a posouzení zdravotních, kvalifikačních 

a osobnostních předpokladů, 

� výběr vhodných nástrojů APZ a usměrňování pracovního uplatnění mladistvých 

u zaměstnavatelů v souladu s požadavky a možnostmi trhu práce. 

 Poradenství se uskutečňuje skupinovou nebo individuální formou. Skupinové 

poradenství je určeno pro menší skupiny, které jsou vybírány podle určitých kritérií. 

Individuální poradenství je zaměřeno na odstraňování bariér spojených s možným 

pracovním uplatněním u jednotlivce včetně zpracování alternativních možností 

k dosažení dohodnutých cílů. Součástí poradenství je i pomocí pracovní a bilanční 

diagnostiky zajistit úzkou vazbu osobnostních předpokladů, schopností a zájmů klienta 

s aktuálními potřebami trhu práce. [11] 

 K poradenským aktivitám patří i různé formy motivačních a aktivizačních 

programů, tzv. Job cluby, jejichž činnost vychází z nácviků řešení zadaných úkolů, 

hraní rolí v modelových situacích a diskusí. Jedná se o skupinové poradenství vedené 

2 odbornými poradci za účasti max. 12 uchazečů o zaměstnání probíhající 1-2krát 

týdně. Cílem práce v Job clubu je pomoci mladistvým uchazečům orientovat se  

na místním a regionálním trhu práce, naučit se psát životopis, př. žádost o zaměstnání, 

odpovídat na inzerát, telefonovat, uspět při přijímacím pohovoru, umět prezentovat sám 

sebe a komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem. [26] 
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3.3.2. Rekvalifikace 

 Vzhledem k problematice mladistvých uchazečů na trhu práce je v rámci všech 

aktivit směřujících od úřadu práce prioritní záměr návratu těchto mladých lidí  

do vzdělávacího procesu a získání kvalifikace. Jsou však jednotlivci, kteří již  

od počátku vědí, že tato cesta je pro ně nepřijatelná a pokud si potřebnost vzdělání 

vůbec někdy uvědomí, je to až v době, kdy vzhledem k věku je možnost získání 

kvalifikace vyučením či studiem velmi omezená z důvodu minimální nabídky 

dálkových forem studia.  

 Rekvalifikace a různé formy rekvalifikačních programů, kterými se rozumí získání 

nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace, jsou řešením, jak zajistit 

mladistvým uchazečům alespoň částečně nové teoretické znalosti a praktické 

dovednosti v určitém profesním oboru.  

 Rekvalifikace mohou mít formu krátkodobějších odborných kurzů v případě, že je 

třeba kvalifikaci uchazeče pouze doplnit a rozšířit – např. zvýšení počítačové 

gramotnosti, nebo relativně dlouhé přípravy, pokud je nezbytné kvalifikaci uchazeče 

zásadně změnit. 

Obecně jsou organizovány dva druhy rekvalifikací: 

� specifické, na konkrétní profesi s příslibem zaměstnání od zaměstnavatele, 

� nespecifické, kdy bez příslibu konkrétního zaměstnání je účastník rekvalifikace 

školen na získání dovedností, které zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce. [5] 

 U mladistvých uchazečů se nejčastěji využívá dlouhodobějších rekvalifikací, 

jejichž vstupní modul má charakter motivačního kurzu, kdy pomocí poradenských 

aktivit – pracovní a bilanční diagnostiky – jsou zjištěny osobnostní zájmy a předpoklady 

mladistvého rekvalifikanta, zároveň probíhá tzv. ochutnávka nabízených 

rekvalifikačních oborů, při níž dochází k seznámení se prakticky s nabízenými obory 

rekvalifikace, které jsou vytipovány dle poptávky na trhu práce. Následuje samotná 

rekvalifikace dle výběru a zájmu účastníka. V závěrečném modulu musí rekvalifikanti 

projít praxí u zaměstnavatele. V této fázi už je především na samotném mladistvém, jak 

se bude u zaměstnavatele prezentovat, s jakým zájmem bude přistupovat k zadané práci 

a jak ochotný bude učit se novým věcem, od toho se potom odvíjí i zájem 

zaměstnavatele dát mladistvému šanci a zaměstnat ho přímo či za využití dalších 

nástrojů APZ. Kurz je ukončen ověřením získaných znalostí a získáním osvědčení 

o absolvování kurzu. Cílem kurzů je nejen psychická a motivační podpora – zajištění 
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společenského kontaktu a eliminace společenské izolovanosti, ale především návrat  

do vzdělávacího procesu či zajištění pracovního uplatnění. 

3.3.3. Společensky účelná pracovní místa 

 Účel a charakteristika vytváření nebo vyhrazování společensky účelných 

pracovních míst je vymezen zákonem o zaměstnanosti. 

 Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení SÚPM je zvýšení počtu pracovních míst 

pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění, 

včetně zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečem. Jedním z předpokladů 

tvorby společensky účelných pracovních míst a jejich efektivního využití je nízký stav 

nabídky volných pracovních míst z hlediska profesního nebo územního. Úřad práce  

je poskytuje podle konkrétní situace na místním trhu práce a za stanovených podmínek 

a po projednání předloženého návrhu. [5] 

 Dle charakteru vytvořeného společensky účelného pracovního místa rozlišujeme: 

� SÚPM zřízená zaměstnavateli – nově vytvořená pracovní místa, jejichž vznik 

potřebují zaměstnavatelé kofinancovat; využívání tohoto prostředku není tak 

vysoké, jelikož zavazuje zaměstnavatele k udržení takto vytvořeného 

pracovního místa po dobu 24 měsíců, 

� SÚPM vyhrazená pracovní místa – pracovní místa s příspěvkem na mzdové 

náklady; při obsazování jsou upřednostňovány zejména dvě skupiny uchazečů  

o zaměstnání – uchazeči do 25 let věku a uchazeči nad 50 let, 

� SÚMP zřízená uchazeči o zaměstnání – podpora zahájení samostatné výdělečné 

činnosti ze strany úřadu práce zvyšuje nejen zaměstnanost v regionu,  

ale zároveň i rozvoj drobných živnostníků. [25] 

 Z pohledu zaměstnávání mladistvých uchazečů se nejvíce využívá zřizování 

SÚPM s příspěvkem na mzdové náklady. Většinou tohoto nástroje využívají 

zaměstnavatelé v návaznosti na odbornou praxi, kterou u nich vykonával mladistvý 

uchazeč v průběhu rekvalifikace. Zaměstnavatel tak měl možnost prověřit si pracovní 

zájem a schopnosti mladistvého a rozhodl se umožnit mu získat další praktické 

dovednosti. Nezřídka se stává, že uchazeč zůstává u zaměstnavatele i po skončení 

finanční podpory ze strany úřadu práce. Pozitivní je i uvědomění si mladistvými 

souvislosti mezi kvalifikací, pracovní pozicí a finančním ohodnocením, a tím se zvyšuje 

i zájem o návrat na vzdělávací cestu. 
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3.3.4. Veřejně prospěšné práce 

 Dalším využívaným nástrojem APZ, jehož specifikace vyplývá ze zákona  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou veřejně prospěšné práce. 

 Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě 

veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných 

obdobných činnostech ve prospěch měst, obcí a jejich příspěvkových organizací, 

občanských sdružení, neziskových organizací či obecně prospěšných společností. 

Zřizovány jsou na nejdéle 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, 

k umístění především pro obtížně umístitelné uchazeče s nízkou kvalifikací – zejména  

i mladistvé, a dále uchazeče z rizikových skupin, kterým je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost při zprostředkování vhodného zaměstnání. 

 Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden 

v evidenci úřadu práce, na takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli poskytován 

až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení 

a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. 

 Z pohledu obcí patří VPP k nejoblíbenějším využívaným nástrojům APZ. Tento 

nástroj plní hned dvě základní funkce. Umožňuje nezaměstnanému uplatnění na trhu 

práce v místě bydliště a znovu začlenění do společnosti, zároveň dochází ke zlepšování 

kultury prostředí v obcích. [25] 

3.3.5. Cílené programy 

 S účinností nového zákona o zaměstnanosti začaly úřady práce realizovat i další 

nástroje APZ. Jedním z nich jsou i cílené programy k řešení nezaměstnanosti, včetně 

mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci 

Strukturálních fondů Evropského společenství a dalších programů Evropského 

společenství.  

 Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti 

fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce, součástí programu je 

stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. V rámci plnění 

cílených programů využívají úřady práce spolupráce i s jinými subjekty na trhu práce, 

součástí dohody o zajišťování může být i ujednání o finančním příspěvku za zajišťování 

cíleného programu. 
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 V regionu Mostecko jsou realizovány 4 programy zaměřené na cílové skupiny: 

osoby ze sociálně-kulturně znevýhodněného prostředí (Romové, bezdomovci), 

nezaměstnaní starší 50 let a absolventi škol. 

 Z pohledu mladistvých a ostatních osob do 25 let je významný především program 

regionálního charakteru „Memento II“ zaměřený na podporu společenské a pracovní 

resocializace a integrace příslušníků romských komunit. Zaměstnávání příslušníků 

etnických menšin má svá specifika a ne každý zaměstnavatel chce vytvořit pracovní 

příležitosti pro tuto skupinu obyvatel. Spolupráce různých organizací na lokální úrovni 

je nezbytností. Obtíže v přístupu na trh práce jsou reálným důvodem pro realizaci 

cílených programů a speciálních opatření adresovaných romským občanům. 

 Velmi pozitivní hodnocení od všech zúčastněných subjektů vypovídá o relevanci 

těchto programů i o významné pomoci, kterou přináší skupinám vyžadujícím zvýšenou 

péči na trhu práce. [25] 
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4. Vývoj nezaměstnanosti mladistvých z vybraných hledisek 

4.1. Mostecko 

4.1.1. Geografická oblast 

Mostecko leží na severozápadě České republiky a sousedí s regiony Chomutov, 

Louny a Teplice. Severozápadní hranice o délce 41 km je zároveň i státní hranicí  

se Spolkovou republikou Německo. V této části společné státní hranice se nachází 

pouze jeden hraniční přechod, což výrazně omezuje vzájemný možný příhraniční 

rozvoj, např. v oblasti turistiky, kultury, vzdělání, ekonomiky, dopravy apod. 

Území regionu náleží ke třem geografickým celkům. Na severu je to oblast 

Krušných hor, jejichž nadmořská výška je 500–700 m n. m. a délka dosahuje 130 km, 

do jihovýchodní části zasahují kopce výběžku Českého středohoří, které v jihozápadní 

části přecházejí v Žateckou plošinu, střední část vyplňuje Mostecká kotlina v podobě 

velké pánve.  

Uhelná sloj ležící přímo pod městem Most se nepřímo zasloužila o dnešní ráz 

zdejší krajiny. Těžba nerostů a hnědého uhlí se zde začala rozvíjet již v 15. stol., 

dobývání uhlí přetrvalo a vydobylo si v této oblasti na dlouhá léta dominantní 

postavení, avšak na život lidí v pánevních oblastech a také na vzhled krajin má stále 

nepříznivý vliv. Novou podobu dostává Mostecko v současné době díky 

rekultivovaným plochám. [25] 

4.1.2. Demografická a sociální oblast 

Mostecko je svou rozlohou 467 km2 druhým nejmenším regionem Ústeckého 

kraje. Žije zde 117 000 obyvatel, vyznačuje se velkou hustotou obyvatel – 250 obyvatel 

na km2 a vysokým podílem městského obyvatelstva, které dosahuje 82 %. Region tvoří 

26 obcí, z nichž pouze 5 má statut města – Most, Litvínov, Meziboří, Lom a Horní 

Jiřetín, která jsou významnou částí sídelní struktury. Příloha č. 3 znázorňuje regionální 

mapu Mostecka. [25] 

4.1.3. Vývoj nezaměstnanosti Mostecka 

Jedním z největších problémů regionu Mostecko je vysoká nezaměstnanost. 

Hlavní příčinou současného stavu je monostruktura průmyslu v období před rokem 

1990. Postupnou restrukturalizací v těžebních a chemických společnostech došlo 
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k zániku pracovních míst; nejvýznamnější zaměstnavatelé – Mostecká uhelná, a.s.,  

a UNIPETROL RPA, s.r.o (dříve Chemopetrol, a.s.) zaměstnávali ještě v roce 1991 

přibližně 30 000 zaměstnanců, v současné době je to necelých 6 500 zaměstnanců. Nová 

pracovní místa vznikala a do dnešní doby vznikají jen ve velmi malém počtu. K tomuto 

stavu došlo i z důvodu podcenění připravenosti průmyslových zón, kdy zaváhání 

v prvopočátku jejich vytváření způsobilo, že většina zaměstnavatelů nasměrovala své 

působení do lépe připravených zón v sousedních regionech. Tento handicap se doposud 

nepodařilo smazat, region Mostecko tak i nadále zůstává v ústraní zájmu velkých 

zaměstnavatelů i přesto, že průmyslové zóny jsou již připravené a noví investoři by 

svými novými výrobními kapacitami mohli zvýšit nabídku pracovních míst. Příloha č. 4 

prezentuje přehled průmyslových zón na Mostecku. [23], [24], [25] 

4.1.4. Zaměstnavatelé 

Charakteristickým rysem Mostecka je tradice průmyslové výroby. Jedná 

se především o těžbu uhlí, chemii a energetiku. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele 

patří právě zástupci těchto oborů – Mostecká uhelná, a.s., a UNIPETROL RPA, s.r.o. 

(největší petrochemický podnik v ČR – dříve Chemopetrol, a.s.). Velký význam  

na celkové zaměstnanosti má i zpracovatelský průmysl (Česká rafinérská, a. s.), 

doprava, stavebnictví a obchod. 

Charakter těchto odvětví vyvolává značné nároky na dopravu. V okrese 

je dopravní infrastruktura na dobré úrovni, avšak předpokladem pro hospodářský, a tím 

i sociální rozvoj oblasti, je modernizace stávajících a stavba nových dopravních spojení 

– to se týká jak silniční dopravy, dokončení dálnice D8, rychlostní komunikace R7 

Louny–Most–Chomutov, tak i modernizace dopravy železniční. [25] 

4.1.5. Školství 

Poměrně dobře je v regionu zastoupeno základní, učňovské i střední školství 

(28 základních škol, 2 gymnázia, dalších 16 škol středního vzdělávání, 2 vyšší odborné 

školy). Působiště zde našla též řada dalších vzdělávacích zařízení. V posledních letech 

vzrostlo zejména zastoupení detašovaných pracovišť vysokých škol (5 vysokých škol), 

což do budoucna slibuje navýšení počtu obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním  

– v současné době patříme k regionům s nejmenším podílem takto vzdělaných lidí 

(pouze 5 % obyvatelstva). [25] 



Vývoj nezaměstnanosti mladistvých z vybraných hledisek 33 

4.2. Vybraná hlediska vývoje nezaměstnanosti mladistvých 

Jak již bylo uvedeno, nezaměstnaní mladiství uchazeči v evidenci úřadu práce 

se řadí mezi uchazeče, kterým je nutné věnovat na trhu práce zvýšenou péči a sledujeme 

je jako tzv. fyzické osoby do 25 let věku. Statistické údaje, které jsou úřady práce 

sledovány a vyhodnocovány, vycházejí většinou z dat za celou sledovanou skupinu.  

Z pohledu cílové skupiny mladiství můžeme ze sledovaných statistických údajů 

vybrat tato hlediska vývoje: 

�  nezaměstnanost mladistvých v letech 1998-2007 

�  průběh nezaměstnanosti mladistvých v kalendářním roce 

�  mladiství a volná pracovní místa  

4.2.1. Vývoj nezaměstnanosti mladistvých v letech 1998-2007 

Graf č. 7: Nezaměstnanost mladistvých okres Most – období 1998-2007 – stav  
k 31. 12. 

Nezaměstnanost mladistvých
okres Most - období 1998-2007 - stav k 31. 12.
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Zdroj: [Statistiky ÚP v Mostě] 

 

Statistické údaje nám umožňují sledovat vývoj nezaměstnanosti mladistvých 

od roku 1998, odkdy je tato cílová skupina z pohledu počtu evidovaných uchazečů 

monitorována samostatně. Z grafu č. 7 je patrné, že počet mladistvých uchazečů 

v evidenci úřadu práce je nejvyšší právě v počátku sledovaného období, tj. v roce 1998. 

V letech 1999-2004 sledujeme stabilní průběh nezaměstnanosti s mírným navýšením 
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v roce 2001. Výrazný pokles v počtu nezaměstnaných mladistvých uchazečů je patrný 

od počátku roku 2005 prakticky dosud. 

Hlavní podíl na snižování nezaměstnanosti mladistvých mají efektivně vynaložené 

prostředky APZ, poradenské aktivity zaměřené na návrat ke vzdělání – Job cluby,  

ale i zákonem nařízené a s mladistvými uchazeči sestavované individuální akční plány. 

4.2.2. Průběh nezaměstnanosti mladistvých v kalendářním roce 

Graf č. 8: Průběh nezaměstnanosti mladistvých v kalendářním roce – okres  
Most – období 2000-2007 
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Zdroj: [Statistiky ÚP v Mostě] 

 

 Z grafu č. 8, který nám zobrazuje průběh nezaměstnanosti jednotlivě 

v  kalendářních letech 2000-2007 dle měsíčního přílivu, je patrné, že přírůstek či úbytek 

mladistvých uchazečů v evidenci Úřadu práce v Mostě není v jednotlivých letech 

shodný. Příčiny nezaměstnanosti již byly popsány ve druhé kapitole, nejvýznamnějším 

faktorem ovlivňujícím průběh nezaměstnanosti je problematika související se školní 
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docházkou, což nám umožňuje vymezit období dle měsíců, kdy je přírůstek mladistvých 

uchazečů vyšší. Jedná se zejména o: 

� Únor – období po hodnocení studia za I. pololetí školního roku, již v této době 

se může projevit nezvládnutí učiva, špatná volba oboru či nástup ke studiu  

bez vlastního přesvědčení, 

� Červen – období konce školního roku, kdy i přes veškeré snahy pokusit se  

o zvládnutí učiva a pokračování ve studiu, dochází k selhání, 

� Říjen, listopad – počátek školního roku – období problematické většinou  

u prvních ročníků, dochází sice k nástupu ke studiu, ale bez dostatečného 

zájmu a motivace, již po velmi krátké době dochází k odchodu ze vzdělávací 

dráhy. 

 Pokud se jedná o problémy související s rodinným zázemím nebo osobností 

mladého člověka, klasifikujeme je jako příčiny spontánní, které vývojové trendy 

neovlivňují stejně jako např. sezónní, cyklická či strukturální nezaměstnanost. 

4.2.3. Mladiství a volná pracovní místa 

 Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní 

místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance. Úřad práce vede evidenci 

volných pracovních míst a jejich charakteristiku - druh práce, místo výkonu, 

předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní 

informace o pracovních a mzdových podmínkách, zda jde o zaměstnání na dobu 

neurčitou nebo určitou, př. předpokládanou délku, ale i další informace, které 

zaměstnavatel požaduje zveřejnit. Dle zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé 

povinni oznamovat úřadu práce volná pracovní místa, která jsou následně nabízena 

uchazečům v evidenci úřadu práce jako vhodná zaměstnání. 

 Vhodným zaměstnáním se dle zákona o zaměstnanosti rozumí zaměstnání: 

� zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti, 

� s délkou pracovní doby nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,  

př. 50 % stanovené týdenní pracovní doby u uchazečů vedených v evidenci  

o zaměstnání déle než 1 rok, 

� sjednané na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce, 
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� odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno i její kvalifikaci, 

schopnostem, dosavadní délce zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní 

dosažitelnosti zaměstnání. 

 

Graf č. 9: Mladiství a volná pracovní místa dle vzdělání okres Most – období 
2004 - II. 2008 
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 Graf č. 9 srovnává počty mladistvých uchazečů v evidenci úřadu práce s volnými 

pracovními místy určenými zaměstnavateli výhradně pro mladistvé a volnými 

pracovními místy podmíněnými dosažením 18 let věku z důvodu např. nočních směn  

či hmotné odpovědnosti, která jsou již dělena dle požadavku na vzdělání, a to volná 

pracovní místa pro uchazeče bez vzdělání, dále pro uchazeče s neúplným základním 

vzděláním a pro uchazeče se základním vzděláním. Sledovaným obdobím jsou roky 

2004-2008. Srovnání nám potvrzuje minimální šance na uplatnění mladistvých na trhu 

práce. Nezájem ze strany zaměstnavatelů o tuto cílovou skupinu dokazuje nulový počet 

volných pracovních pro mladistvé v evidenci úřadu práce, první dvě volná pracovní 

místa jsou evidována až od konce roku 2007. Významným faktorem zvyšujícím 

možnosti uplatnění na trhu práce je dosažení 18 let věku, což potvrzuje i grafické 

vyjádření a rostoucí počet volných pracovních míst u ostatních kategorií. 
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5. Prevence nezaměstnanosti mladistvých 

 Navrhnout jednotná řešení a opatření, která by zabránila mladým lidem předčasně 

odcházet z počátečního vzdělávání a vystavovat se tak problematice nezaměstnanosti, 

není možné. Každý mladý člověk je osobnost, nachází se v určitém prostředí,  

je ovlivňován různými podněty, faktory, lidmi, které ho mohou vést k rozhodnutí 

předčasně ukončit střední vzdělávání. Na druhou stranu je mnoho podnětů, faktorů  

a lidí, kteří mají zájem pomoci setrvat mladému člověku na vzdělávací cestě  

či napomoci mu k opětovnému návratu. Nutné je ale vždy respektovat lidskou 

důstojnost mladého člověka i jeho práva mít vlastní názor, možnost svobodně  

se rozhodnout a zachovat individuální přístup. Důležitá je dále především ochota  

a zájem všech zainteresovaných subjektů – mladého člověka, rodiny a školy, př. dalších 

– spolupracovat a nalézt vhodnou cestu řešení. [2] 

 Prevence nezaměstnanosti mladistvých by měla směřovat zejména do oblastí 

rodinného a školního prostředí, neboť odtud příčiny neúspěchu nejčastěji vycházejí.  

 Role úřadů práce v prevenci nezaměstnanosti mladistvých je realizována 

prostřednictvím poskytovaných činností Informačních a poradenských středisek, která 

jsou součástí každého úřadu práce. 

5.1. Rodina, škola 

 Rodina a rodinné zázemí jsou nejčastější faktory, které ovlivňují mladého člověka 

v rozhodování o volbě povolání, o tom, jakou cestu si zvolí, a zda vůbec k dalšímu 

studiu nastoupí. Většina mladistvých uchazečů, kteří se ocitnou v evidenci úřadu práce, 

pochází z rodin se sociálně slabším zázemím, kde vzdělání rodičů bývá nízké – základní 

a jeden, př. oba rodiče nepracují. Vzdělání v těchto rodinách není prioritní, proto ani 

není zájem zabezpečit a podporovat dítě na střední škole, silně zde chybí motivace  

ke vzdělání. Systém podpory státu a jím poskytovaných sociálních dávek jen umocňuje 

myšlení těchto rodin, což dokazuje i jejich dlouhodobé využívání tohoto, pro ně velmi 

výhodného, systému. Tento postoj zaujímá i mladý člověk, který přebírá názory  

a postoje svých rodičů, postrádá v souvislosti se vzděláním zájem a motivaci, kterou 

měl získat dostatečnou a správným výchovným směrem poskytovanou péčí 

od rodičů již v útlém věku. [2] 
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 Nezájem o školu a nedostatečná motivace se odráží i v přístupu ke škole a školní 

docházce projevující se především problémy s kázní, výchovnými přestupky i špatným 

prospěchem. 

 Prevence směřující k omezování předčasných odchodů mladých lidí ze vzdělávání 

a minimalizace nezaměstnanosti je problémem, který vyžaduje zainteresování všech 

dotýkajících se subjektů. Spolupráce školy a rodiny by měla být na partnerské úrovni, 

v případě, že ze strany rodiny zájem nevychází, je nutný adekvátní zásah ze strany státu. 

Preventivní politika a s ní spojená opatření jsou cestou vedoucí k nalezení vhodných 

řešení a doporučení, z nichž jako nejdůležitější lze vymezit: 

� změnit či upravit zákon a sociální systém tak, aby to rodiče motivovalo 

k ponechání dítěte v počátečním vzdělávání, 

� zvýšit a rozšířit aktivitu a pravomoc sociálních, odborných pracovníků  

a kurátorů v kontaktu s rodinou, 

� zvýšit spolupráci a komunikaci mezi sociálními pracovníky, kurátory, sociálními 

úřady a školami, 

� vytvořit systém efektivní komunikace mezi školou – dítětem – rodičem, školou  

a rodičem, a především školou a žákem, 

� věnovat větší pozornost žákům, upřednostňovat individuální přístup, rozvíjet 

v rámci školy mimoškolní aktivity, 

� zkvalitňovat ve školách poradenské služby vycházející z týmové spolupráce 

všech pedagogických i poradenských pracovníků, vč. úzké součinnosti 

s pedagogicko-psychologickou poradnou, 

� klást větší důraz na význam prvotní volby povolání v teoretické i praktické 

rovině, 

� zavedení aktivit školy přispívajících ke vzájemnému poznání žáků a pedagogů, 

žáků navzájem, usnadňujících adaptaci žáků ve škole a vedoucích k posilování 

identifikace s oborem i školou. 

� obnovení učňovského školství podporovaného zaměstnavateli jako cílovými 

příjemci jimi připravované a kvalifikované pracovní síly. [10] 

5.2. Informační a poradenské středisko 

 Informační a poradenské středisko je bezplatnou službou úřadu práce. Hlavní 

aktivitou IPS je zajišťovat poradenství pro volbu a změnu povolání. Při své činnosti 

využívá informací odborných pracovišť úřadu práce, zejména rekvalifikací a analýzy 
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trhu práce, spolupracuje se školskými zařízeními, ostatními vzdělávacími institucemi 

i dalšími subjekty, např. pedagogicko-psychologickou poradnou. Služeb IPS využívají 

žáci, studenti, rodiče, pedagogové, uchazeči i zájemci o zaměstnání, zaměstnavatelé - 

celá široká veřejnost, kdy formou individuálních schůzek nebo skupinových besed mají 

možnost získat: 

� komplexní přehledy možností studia v rámci regionu a v celé ČR, 

� informace o svém profesním zájmu na základě využití samoobslužných 

počítačových programů, 

� informace o možnostech rekvalifikace a dalšího profesního vzdělávání, 

� podrobné materiály o školách a oborech, 

� popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, prostředcích, předmětech 

a požadavcích na uchazeče, o potřebném vzdělání a zdravotních nárocích 

na jednotlivá povolání, 

� informace o perspektivách uplatnění po ukončení vzdělání, videoklipy nejvíce 

frekventovaných povolání, 

� informace o možnostech, způsobech a technikách hledání zaměstnání, 

� informace o možnostech hledání zaměstnání prostřednictvím inzerátů 

v hromadných sdělovacích prostředcích, vč. internetu, 

� základní informace o možnostech studia v zahraničí, 

� informace o úřadech práce, situaci na trhu práce, o podmínkách zařazení 

do evidence uchazečů o zaměstnání a z toho vyplývajících právech 

a povinnostech. [5], [26] 

 IPS ÚP v Mostě velmi úzce spolupracuje v oblasti volby povolání se základními 

a středními školami. Poradenství pro žáky 8. a 9. tříd základních škol je zaměřené 

na prvotní volbu povolání a probíhá formou skupinových besed, jejichž cílem je mimo 

jiné i informování o situaci na trhu práce, možnostech uplatnění a nutnosti získat 

kvalifikaci, která je klíčem k získání vyššího sociálního statutu. Před podáním přihlášky 

ke studiu na školu středního vzdělávání navštíví žák IPS minimálně 2krát, není 

výjimkou, že se dostaví i vícekrát, ať už v menší skupince spolužáků či s rodiči. 

K dispozici jsou materiály IPS, vč. podrobných popisů jednotlivých profesí, 

obsahujících výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků  

a zdravotních nároků na pracovníka včetně popisů nepříznivých vlivů pracovního 

prostředí, mnoho videozáznamů umožňujících názorný pohled do základních 

pracovních činností jednotlivých profesí i pomoc a rada odborného pracovníka. 
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 ÚP v Mostě s dalšími partnery pořádá každoročně v měsíci listopadu veletrh 

vzdělávání SOKRATES. Zástupci regionálního vzdělávání se zde prezentují pod jednou 

střechou. Jejich hlavním cílem je informovat žáky 9. tříd ZŠ o možnostech studia 

a nabízených oborech před jejich rozhodnutím, kde budou pokračovat na cestě 

za vzděláváním. Veletrh je však určen i ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti 

k podpoření jejich zájmu o vzdělávání a zvýšení informovanosti o možnostech 

vzdělávání v Ústeckém kraji. 

 Informační a poradenské středisko dále spravuje a aktualizuje databázi 

regionálního přehledu škol středního vzdělávání a oborů, která je součástí 

celorepublikového přehledu. Výsledná celorepubliková databáze je pak podkladem  

pro tiskové materiály a jiné veřejné přehledy, které jsou určené k informovanosti celé 

široké veřejnosti o možnostech studia v regionu i celé ČR. Žákům 9. tříd poskytuje 

ÚP v Mostě zdarma brožuru s přehledem možností studia v regionu Most. 

 Cílem Informačního a poradenského střediska v souvislosti s prvotní volbou 

povolání jsou aktivity vedoucí k omezení předčasných odchodů z počátečního 

vzdělávání a minimalizace nezaměstnanosti mladistvých. 
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6. Závěr 

Klesající trend nezaměstnanosti a zvyšující se zaměstnanost jsou odrazem dobré 

ekonomické situace, která přinesla i hospodářské oživení a s ním související růst 

nabídky pracovních příležitostí v České republice. 

Příznivý vývoj se projevil i na regionálním trhu práce Mostecka, kde však zůstává 

i nadále nezaměstnanost nejvyšší v rámci ČR. Situace se však i zde mění, vznikají nová 

pracovní místa a naplňují se podnikatelské aktivity nově příchozích investorů  

do průmyslových zón. Zaměstnanost roste a počet uchazečů v evidenci úřadu práce  

se snižuje. S klesajícím počtem nezaměstnaných se však stále zvyšuje podíl uchazečů, 

kterým je na trhu práce nutné věnovat zvýšenou péči. Problematika tzv. rizikových 

skupin se prohlubuje a mnohonásobně roste pravděpodobnost ohrožení dlouhodobou 

nezaměstnaností. 

Nejrizikovější skupinu na trhu práce představují mladiství. Specifika této skupiny 

vycházejí především z kumulace handicapů – nízký věk, pracovní i občanská 

nezkušenost, nízké či žádné vzdělání, minimální nebo spíše žádné pracovní příležitosti – 

vše podpořené legislativním opatřením, což umocňuje i nezájem zaměstnavatelů  

o mladistvé jako potencionální zaměstnance. 

Problematická je u mladých lidí i jejich snadná ovlivnitelnost. Na nevyzrálou 

osobnost mladého člověka působí faktory a podněty, které nejčastěji vycházejí 

z rodinného a školního prostředí. Nestimulující rodinné zázemí, nízká míra motivace 

ke studiu se slabými nebo dokonce s žádnými studijními návyky, nevhodně zvolený 

obor či obtížná životní situace jsou jen některé z mnoha příčin, které vedou mladé lidi 

k předčasnému ukončení vzdělávacího procesu. V tu chvíli si neuvědomují potřebnost 

dosažení vyšší úrovně vzdělání, která otevírá přístup k vykonávání prestižnějšího 

a zpravidla lépe placeného povolání, usnadňuje budování důležitých sociálních sítí 

a hraje klíčovou roli v dosažení určité životní úrovně. Upřednostňují jiné zájmy 

a vystavují se tak riziku sociální exkluze se všemi jejími důsledky, často vedoucími 

až k sociálně-patologickým jevům.  

Většina těchto mladých lidí pochází z rodin ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí, kde nezaměstnanost je normální stav a pobírání sociálních dávek je běžné. 

Sociální systém státu je však nastaven tak, že k nároku na přiznání sociální dávky 

je nezbytná součinnost s úřadem práce a aktivní přístup při hledání uplatnění. Mladí lidé 

tak následně po splnění povinné školní docházky, ať s úplným či neúplným základním 
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vzděláním, nebo po předčasném ukončení studia na škole středního vzdělávání končí 

v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadů práce. 

Hlavním cílem úřadů práce je vrátit mladistvé uchazeče zpět do vzdělávacího 

procesu, př. jim zajistit zaměstnání, které by do budoucna znamenalo z důvodu 

získaných pracovních zkušeností vyšší konkurenceschopnost na trhu práce. Úřady práce 

využívají k aktivizaci mladistvých veškeré nabízené a vhodné služby, které poskytují 

– ze zákona povinně IAP, speciální poradenství i nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Bez této pomoci by byli prakticky neuplatnitelní, což dokazují 

i chybějící volná pracovní místa určená právě pro tuto cílovou skupinu. 

Nutné je proto zaměřit se především na preventivní opatření vedoucí 

k minimalizaci předčasných odchodů mladistvých ze vzdělávání a jejich následné 

nezaměstnanosti, což není ovšem možné bez vzájemné spolupráce všech 

zainteresovaných subjektů, legislativních změn a nastavení sociálního systému tak, 

aby byl podnícen zájem rodičů ponechat dítě ve vzdělávání a aby i samotní mladí lidé 

byli motivováni k aktivnímu jednání.  
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Kritéria pro poskytování p říspěvků z prostředků APZ pro rok 2008 

Veřejně prospěšné práce (§ 112 ZoZ) 

 
A/ údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací 

B/ pomocné práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, ve školách, údržbářské práce na  
    sportovištích atd. 
 
Zaměstnavatel Uchazeči splňující podmínky § 33 zákona o zaměstnanosti * 

 
 Obce, 
 příspěvkové organizace obcí 

10 800,- Kč 

 NNO 12 000,- Kč 
 
Výše příspěvku je uvedena včetně pojistného na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění. 
* § 33 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.- fyzické osoby se zdravotním postižením, do 25 let věku, pečující o dítě do 15 let 
věku, starší 50 let věku, vedené v evidenci déle než 6 měsíců, osoby které potřebují zvláštní pomoc  

 
Společensky účelná pracovní místa (§ 113 ZoZ) 

 

Průměrná mzda v NH za I. – III. čtvrtletí 2007 je   21 119, Kč                        Minimální mzda je   8 000,- Kč 
 
A/ Zřízení pracovního místa – jednorázový příspěvek   ( pouze pro kategorie uchazečů uvedených v části B/ )  
Max. výše příspěvku /na zřízení 1 pracovního místa dle ZoZ 
(i OSVČ)                        6 x  21 119,- Kč = 126 714,- Kč 

Max. výše příspěvku /na zřízení 10 pracovních míst dle ZoZ  
                                         8 x 21 119,- Kč = 168 952,- Kč 

                                                        
Max. výše příspěvku poskytovaná  ÚP            100 000,- Kč 

                       
Max. výše příspěvku poskytovaná ÚP         120 000,-Kč 

P
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B/ Vyhrazení pracovního místa – příspěvek na mzdové náklady 

Max. výše příspěvku /vyhrazené pracovní místo – příspěvek na úhradu mzdových nákladů 

Uchazeči nad 50 let věku 
 
/ uchazeč nad 55 let věku – příspěvek vyšší 
o 1000 Kč/ 

Uchazeči do 25 let,  
bez kvalifikace 

Uchazeči se zdravotním 
postižením 

Pracovní poměr 
na dobu neurčitou 

Pracovní poměr 
na dobu určitou 

Pracovní poměr 
na dobu neurčitou 

Pracovní poměr 
na dobu určitou 

Pracovní poměr 
na dobu neurčitou 

Pracovní poměr 
na dobu určitou 

8 000,-Kč / měs.   
max. na 12 měsíců 

6 000,-Kč / měs.  
max. na 12 měsíců 

8 000,-Kč / měs.   
max. na 12 měsíců 

6 000,-Kč / měs.  
max. na 12 měsíců 

9 000,-Kč / měs.   
max. na 12 měsíců 

7 000,-Kč / měs.  
max. na 12 měsíců 

 
 

Max. výše příspěvku /vyhrazené pracovní místo – příspěvek na úhradu mzdových nákladů 

Uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní, 
 v  evidenci déle než 6 měsíců 
 
 

Ženy, vracející se z mateřské nebo rodičovské 
dovolené * 

Uchazeči, kteří potřebují zvláštní pomoc 
(osoby společensky nepřizpůsobené, 
po výkonu trestu, ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí) 
Uchazeči v evidenci déle než 36 měsíců 

Pracovní poměr 
na dobu neurčitou 

Pracovní poměr 
na dobu určitou 

Pracovní poměr 
na dobu neurčitou 

Pracovní poměr 
na dobu určitou 

Pracovní poměr 
na dobu neurčitou 

Pracovní poměr 
na dobu určitou 

8 000,-Kč / měs.  
max. na 6 měsíců 

7 000,-Kč / měs.  
max. na 6 měsíců 

11 000,-Kč / měs.  
max. na 6 měsíců 

10 000,-Kč / měs.  
max. na 6 měsíců 

11 000,-Kč / měs.  
max. na 6 měsíců 

10 000,-Kč / měs.  
max. na 6 měsíců 

 
*   ženy  s dětmi předškolního věku 
 
Dohody o poskytnutí příspěvku na vyhrazení pracovního místa – příspěvek na mzdové náklady nelze uzavírat opakovaně na téhož uchazeče 
o zaměstnání, umisťovaného ke stejnému zaměstnavateli. 



 

Příspěvek na vyhrazení pracovního místa může být poskytnut jednomu zaměstnavateli maximálně na 10 pracovních míst. 
C/ Zabezpečení odborné praxe osob do 25 let a absolventů VŠ v organizačních složkách státu a příspěvkových organizací 

( pouze dlouhodobě nezaměstnaní déle než 6 měsíců) 

Doba poskytování příspěvku  
max. 12 měsíců 

Max. výše příspěvku/osoba/měsíčně 
14 513,- Kč (tj. mzda 10 750,- Kč + 3 763,- Kč ZP, SP)   

 
Překlenovací příspěvek (§ 114 ZoZ) 

Pro OSVČ, které byl poskytnut příspěvek 
podle §113 odst.1 

Doba poskytování příspěvku Max. výše příspěvku/osoba  
 0,12 x  21 119,- Kč  

 Max. 3 měsíce Celkem 7 603,- Kč ( 3 x 2 534,28,-Kč) 
 
Příspěvek na dopravu zaměstnanců (§ 115 ZoZ) 

Příspěvek na dopravu zaměstnanců, kdy 
zaměstnavatel zabezpečuje každodenní 
dopravu svých zaměstnanců 
do a ze zaměstnání 

Max. výše příspěvku Max. výše příspěvku 

 50 % nákladů vynaložených na dopravu 
zaměstnanců 

100 % nákladů vynaložených na dopravu 
zaměstnanců s TZP (PID) 

 
Příspěvek na zapracování (§ 116 ZoZ) 

Při zaměstnání uchazeče, kterému ÚP věnuje 
zvýšenou péči, nelze souběh s jiným 
příspěvkem  

Doba poskytování příspěvku Max. výše příspěvku/osoba 
½ min. mzdy/os./3měs. 

 Max. 3 měsíce Celkem  12 000,- Kč (3 měsíce) 
 

 



 

 
Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (§ 117 ZoZ) 

Při přechodu na nový výrobní program,kdy 
zaměstnavatel nemůže zabezpečit pro své 
zaměstnance práci v rozsahu stanovené 
pracovní doby 

Doba poskytování příspěvku Max. výše příspěvku/osoba 
½ min. mzdy/os. 

 Max. 6 měsíce Celkem   24 000,- Kč (6 měsíců) 
Příspěvky na vytvoření chráněného pracovního místa /CHPM/ a chráněné pracovní dílny / CHPD / (§ 75 a §76 ZoZ) 

CHPM a pracovní místo vytvořené 
v CHPD  
 

Max. výše příspěvku/osoba zdravotně 
postižená 
Celkem 8 x  21 119,-Kč = 168 952,-Kč  

Max. výše příspěvku/osoba s těžším 
zdravotním postižením  
Celkem 12 x 21 119,-Kč = 253 428,- Kč  

Max. výše příspěvku poskytovaná ÚP 120 000,- Kč  200 000,- Kč  
 
CHPM při vytvoření 10 a více a 10 a více 
vytvořených pracovních míst v CHPD 
 

Max. výše příspěvku/osoba zdravotně 
postižená 
Celkem 10 x 21 119,- Kč = 211 190,- Kč  

Max. výše příspěvku/osoba s těžším 
zdravotním postižením  
Celkem 14 x 19 635,- Kč = 295 666,- Kč  

Max. výše příspěvku poskytovaná ÚP 150 000,- Kč  230 000,- Kč  
 

Max. výše příspěvku ročně 
Celkem   3 x 21 119,-Kč = 63 357,-Kč  

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM 
a CHPM - SVČ 

Max. výše příspěvku poskytovaná ÚP            32 000,- Kč 

 
Příspěvek na částečnou úhradu provozních 
nákladů CHPD 

Max. výše příspěvku/osoba se zdravotním 
postižením ročně 
Celkem 4 x 21 119,- Kč = 84 476,- Kč  

Max. výše příspěvku/osoba s těžším 
zdravotním postižením ročně 
Celkem 6 x 21 119,- Kč = 126 714,- Kč  

Max. výše příspěvku poskytovaná ÚP 40 000,- Kč 60 000,- Kč 



 

Příloha č. 3: Mapa regionu Mostecko 

10,1 - 15 % 15,1 - 20 % 20,1 - 25 % 25,1 - 30 % 30,1 - 35 %
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PŘEHLED PRŮMYSLOVÝCH ZÓN V OKRESE MOST K 31. 12. 2007 
 

Název a rozloha 
průmyslové 

zóny 

Datum 
zahájení 

investování 
Název investora Stát Obor podnikání 

Celková 
předpokl. 
kapacita 

PM 

Počet PM 
k 31. 12. 07 

2002 
Nemak Czech 
Republic s.r.o. 

Mexiko 
výroba hliníkových hlav  
pro automobilový průmysl 

1 310 225 

2006 STARCAM, s.r.o. SRN 
výroba a hutní zpracování 
neželezných kovů a jejich slitin 

153 125 Havraň - Joseph 
(118 ha) 

2007 RAI Most, s.r.o. Nizozemí 
výroba interiérových prvků  
z polyuretanu pro automobilový 
průmysl 

120 45 

greiner packaging, s.r.o. 
Rakousko 
Švýcarsko 
ČR 

výroba plastových 
a pryžových výrobků 

350 179 
2003 

Magnesium Elektron 
CZ, s.r.o. 

Velká 
Británie 

výroba a zpracování 
neželezných kovů a slitin 

100 76 

2006 
Strojírna Litvínov, s.r.o. 
(pův. EUROPE 
TRADE CZ, s.r.o.) 

ČR 
strojírenská výroba 
(zámečnictví) 

35 27 

Litvínov – Louka 
(39 ha) 
 

2006 
Primed-Halberstadt-CZ 
s.r.o. 

SRN 
výroba plastových 
a pryžových výrobků  

200 150 

2006 ROS Czech s.r.o. SRN  
výroba plastových 
a pryžových výrobků  

76 41 Most – Pod 
Lajsníkem (7 ha) 

2006 Martin Stahl ČR velkosklad nápojů 30 27 
Celkem         2 374 895 

 

P
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