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1 ÚVOD 
 

Česká republika se setkala s problémem nezaměstnanosti počátkem 90. let. 

Po rozpadu komunistického režimu, vzniku tržního hospodářství a trhu práce, se 

začíná nezaměstnanost stávat významným problémem celé ekonomiky.   

S nezaměstnaností bojují úřady práce ve svých regionech pomocí nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti a zaměřují se zejména na skupiny obyvatel obtížně 

zaměstnatelných na trhu práce. V rámci okresu Šumperk vykonává státní politiku 

zaměstnanosti Úřad práce v Šumperku. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat organizaci a činnost Úřadu práce 

v Šumperku, analyzovat vývoj nezaměstnanosti v okrese Šumperk v letech 2004 až 

2007 a zhodnotit účinnost jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které 

úřad práce v tomto období použil. 

Ke zpracování bakalářské práce jsem použila interní statistické údaje Úřadu 

práce v Šumperku, analýzy trhu práce okresu Šumperk a literatury, která je uvedena 

v seznamu použité literatury. V práci jsem použila metody analýzy, srovnávání a 

kompilace.  

Ve druhé kapitole práce jsou vysvětleny a definovány důležité pojmy z oblasti 

politiky zaměstnanosti, jako trh práce, nezaměstnanost, nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti a druhy činností a struktura úřadů práce. 

Třetí kapitola popisuje základní charakteristiky okresu Šumperk, historický 

vývoj okresu i jednotlivých regionů. Dále pak údaje o počtu obyvatel, přehled 

nejvýznamnějších zaměstnavatelů. 

Čtvrtá kapitola analyzuje trh práce okresu Šumperk v letech 2004 - 2007 a 

popisuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.  

Pátá kapitola je shrnující a závěrečná.  
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2 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 
 

Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti politiky 

zaměstnanosti. 

 

2.1 Trh práce 

Trh práce je součástí prostředí tržní ekonomiky, která se skládá z různých 

vzájemně propojených trhů. Na trhu práce je nabízen a poptáván vzácný ekonomický 

zdroj - práce. Trh práce je tedy místem, kde se střetává poptávka po práci ze strany 

potencionálních zaměstnavatelů s nabídkou práce, která je představována jednotlivci 

ucházejícími se o zaměstnání. Předmětem koupě a prodeje nejsou jednotlivé osoby, 

je to jejich pracovní síla (práce).  

Práce je nezastupitelný výrobní faktor, jenž je potřebný k výrobě statků a 

služeb. Je tvořen fyzickými a duševními silami jednotlivce, který může svou pracovní 

silou v demokratických společnostech svobodně a libovolně disponovat.  

Nejčastěji se setkáme se členěním trhu na trh vnitřní a vnější. Pokud hovoříme 

o střetu nabídky a poptávky, ke kterému dochází uvnitř konkrétní firmy, kdy poptávka 

je tvořena ze strany firmy a nabídka ze strany zaměstnanců dané firmy, hovoříme o 

tzv. vnitřním trhu. O vnějším trhu hovoříme v případě, že poptávka je tvořena ze 

strany firem a nabídka je představována jednotlivci, kteří mohou okamžitě, či ve 

velmi krátké době nastoupit na nová pracovní místa.                                   

V ekonomické teorii však můžeme nalézt i další členění, a to na trh primárního 

a trh sekundárního sektoru. „Trh práce primárního sektoru je trhem s dobrými 

pracovními místy, která se vyznačují vysokou mzdou, štědrými zaměstnaneckými 

požitky, dobrými vyhlídkami na budoucí kariéru a v neposlední řadě také 

dlouhodobou pracovní jistotou, kdežto trh práce sekundárního sektoru je trhem se 

špatnými pracovními místy, pro něž je charakteristická nízká mzda, malá atraktivita a 

minimální pracovní jistota".* 

                                                             

* TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s. , 2007, str. 147.   
  ISBN 978-80-251-1801-6. 
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Nabídka práce je představována pracovníky, kteří se nechávají firmami 

zaměstnávat nebo ji lze chápat jako počet odpracovaných hodin při výdělečné 

činnosti. Nabídka je závislá především na výši reálných mezd a státních transferů, 

dále na míře ekonomicky aktivních obyvatel, pracovních a kulturních zvycích, 

pohlavní a věkové struktuře. Domácnosti i každý jedinec se rozhodují, zda budou 

nabízet více či méně své pracovní síly na základě porovnání užitku z volného času s 

užitkem plynoucím z výrobků a služeb, které si budou moci nakoupit za mzdu. Pokud 

bude docházet k růstu reálné mzdové sazby, budou lidé nabízet více a více práce, 

dokud se jim vyplatí obětovat užitek z volného času ve prospěch užitku z 

nakoupených statků a služeb.  
Poptávka po práci se odvíjí od poptávky po finálních statcích, které jsou 

pomocí práce vyrobeny. Poptávku na trhu práce vytvářejí hlavně firmy, které najímají 

pracovníky pro práci, je tedy závislá na poptávce spotřebitelů po výrobcích a 

službách. Dále je tato poptávka ovlivněna cenou práce a její produktivitou, cenami 

ostatních vstupů, volnou pracovní silou na trhu, kolektivními smlouvami či pracovně 

právním zákonodárstvím. Náklady na tento druh výrobního faktoru představuje 

mzdová sazba, která je pro pracovníka odměnou za vykonanou práci. 

Rovnováha na trhu práce nastává v případě, kdy se nabídka práce rovná 

poptávce po práci, tzn. při rovnovážné mzdě, která je daná průsečíkem tržní křivky 

poptávky po práci a tržní křivky nabídky práce. Ani tato rovnováha však nezajišťuje 

plnou zaměstnanost. Vždy zde bude určitý počet osob, které při dané mzdové sazbě 

nebudou hledat práci a raději budou pobírat podporu. 
K základním cílům hospodářské a sociální politiky vyspělých států patří 

dosažení produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti, což má na starosti státní 

politika zaměstnanosti. Vytváří ji stát a podílejí se na ni další subjekty činné na trhu 

práce, především zaměstnavatelé a odborové organizace. Při provádění státní 

politiky zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, 

zejména s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdružením 

osob se zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů.*  

 

                                                             

* § 2 odst. 2 zákona č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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2.2 Nezaměstnanost 

Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, kdy nabídka 

převyšuje poptávku, je důvodem vzniku nezaměstnanosti. Nezaměstnanost můžeme 

definovat jako stav ekonomiky, ve kterém osoby v produktivním věku schopné práce 

a přející si pracovat, nemohou najít zaměstnání. Přesná definice tohoto pojmu se 

v jednotlivých zemích liší. Společným rysem definice je však členění obyvatelstva do 

dvou skupin: ekonomicky aktivní obyvatelstvo a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo. 

Příčiny nezaměstnanosti jsou různé. Není to jen otázka množství pracovních 

příležitostí a ochoty občanů pracovat, ale je to i cena za práci a nastavená úroveň 

sociálního systému. Důsledky nezaměstnanosti jsou individuální i společenské. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je představováno skupinou, do které patří 

jak zaměstnané, tak nezaměstnané osoby, které dosáhly věku, kdy jim zákon 

umožňuje pracovat. Zaměstnaní jsou lidé, kteří jsou v pracovně právním vztahu a 

nebo osoby samostatně výdělečně činné. Mezi nezaměstnané patří ty osoby, které 

nemají zaměstnání, jsou registrovaní na úřadu práce a hledají si aktivně nové 

pracovní místo, a kterým do nástupu do zaměstnání nic nebrání.* 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo je představováno skupinou osob, které 

jsou nezaměstnané, ale nejsou charakterizovány jako osoby nezaměstnané 

(nesplňují základní podmínky nezaměstnanosti). Mohou to být například děti 

předškolního věku, studenti, ženy v domácnosti, důchodci, invalidé apod. Tuto 

skupinu tvoří nezanedbatelná část dospělého obyvatelstva. 

 

2.2.1 Míra nezaměstnanosti 

V rámci makroekonomických analýz patří k jedněm z nejsledovanějších 

ukazatelů míra nezaměstnanosti, kterou zpravidla definujeme jako procentuální podíl 

nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel. V rámci 

statistické praxe se však setkáváme i s dalšími typy míry nezaměstnanosti. 

Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu neumístěných 

uchazečů o zaměstnání a zaměstnaných osob a je vyjádřený v procentech.   

                                                             

* Tzv. základní podmínka nezaměstnanosti. 
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Způsob výpočtu míry registrované nezaměstnanosti se do července 2004 počítal dle 

tzv. staré metodiky a od měsíce července 2004 se začala používat tzv. metodika 

nová. Dle staré metodiky se ve výpočtu počítalo s  uchazeči, kteří byli registrovaní na 

úřadu práce, a nebral se ohled na to, zda nezaměstnaný mohl nebo nemohl 

nastoupit ihned do práce. Tento způsob udával míru nezaměstnanosti nejvyšší.                                              

Nová metodika zohledňuje pouze dosažitelné nezaměstnané evidované na 

úřadu práce. Dosažitelným uchazečem o zaměstnání je takový uchazeč, který může 

bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. 

evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí do 

zaměstnání.* Tuto novou metodiku používá Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) a údaje zveřejňuje každý měsíc. 

 

Nová definice výpočtu míry registrované nezaměstnanosti je konstruována takto: 

  

dosažitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce 
           ----------------------------------------------------------------------------------- x 100  

pracovní síla 
 
Čitatel je tvořen počtem dosažitelných, neumístěných uchazečů o zaměstnání a 

jmenovatel tvoří součet zaměstnaných z výběrového šetření pracovních sil, počet 

cizinců podle evidence MPSV a počet dosažitelných neumístěných uchazečů o 

zaměstnání. Údaje o počtu nezaměstnaných jsou počítány jako klouzavé průměry za 

posledních 12 měsíců.  

 Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na 

celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele 

konstruované podle mezinárodních definic a doporučení aplikovaných ve výběrovém 

šetření pracovních sil. Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu 

vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). ** 

Přirozená míra nezaměstnanosti je „úroveň nezaměstnanosti, při níž jsou 

různé a diferencované trhy práce v zemi v průměru v rovnováze. Některé vykazují 

                                                             

* ČSÚ. Zaměstnanost a nezaměstnanost [online]. c2009, [cit. 2009-03-16].    
  Dostupné z: < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps>. 
** ČSÚ. Zaměstnanost a nezaměstnanost [online]. c2009, [cit. 2009-03-16].    
  Dostupné z: < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps>. 
 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps>
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps>
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převahu poptávky (existence volných míst), zatím co jiné vykazují přebytek nabídky 

(nezaměstnanost). Ve svém celku působí suma těchto sil tak, že tlaky na mzdy a  

ceny jsou v globálním pohledu v rovnováze. Přirozená míra není nutně optimální 

mírou nezaměstnanosti. Je to spíše nejnižší míra nezaměstnanosti, která je 

udržitelná“.* Tedy jinak řečeno: Všichni, kteří chtějí při dané mzdové sazbě pracovat, 

jsou zaměstnaní. Tento stav je v rámci ekonomické teorie označován jako plná 

zaměstnanost. 

Rozdíl mezi těmito způsoby zjišťování míry nezaměstnanosti rozhodně není 

zanedbatelný. Je tedy třeba vědět, zejména při srovnávání s jinými státy, který z nich 

je vhodné použít. Pro ilustraci uvádím příklad: ve 4. čtvrtletí 2004 byla registrovaná 

míra nezaměstnanosti v České republice podle staré metodiky 10 %, podle nové 

metodiky 9 % a obecná míra nezaměstnanosti činila 8,2 %. 

Nezaměstnanost je velmi složitým jevem, k jejímu řešení je potřeba mít 

k dispozici celou informační síť potřebných dat takového typu, jako např. koho se 

zaměstnanost týká, kde se vyskytuje, jak dlouho trvá. Také z tohoto důvodu není 

postačující jen obecná míra nezaměstnanosti nebo míra registrované 

nezaměstnanosti, ale konstruuje se celá řada dalších ukazatelů. V praxi se 

setkáváme s mírou nezaměstnanosti v určitých věkových skupinách, v určitých 

odvětvích, s mírou nezaměstnanosti osob vyřazených z evidence uchazečů o 

zaměstnání či nově evidovaných, s  mírou nezaměstnanosti mužů a žen nebo osob 

zdravotně postižených apod. ** 

Údaje o registrované míře nezaměstnanosti jsou zveřejňovány Ministerstvem 

práce a sociální věcí a údaje o obecné míře nezaměstnanosti jsou zveřejňovány 

Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Hlavním důvodem výpočtu míry 

nezaměstnanosti podle MPSV je harmonizace s Evropskou unií, kdy jsou údaje 

zveřejňované jednotlivými členskými státy lépe srovnatelné. 

                                                             

* SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda 
1992, s. 303. ISBN 80-205-0192-4. 

** KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3. přepracované vyd. Praha: Aspi, a.s., 2005, s. 286-287. 
  ISBN 80-7357-050-5. 
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2.2.2 Typy nezaměstnanosti 

Rozlišujeme různé typy nezaměstnanosti, z nichž můžeme vyvozovat její 

příčiny, a odvozovat podle toho i možné způsoby řešení. Mezi základní typy 

nezaměstnanosti patří nezaměstnanost frikční, cyklická a strukturální. 
Frikční nezaměstnanost se vyskytuje na trhu práce zcela běžně. Jde o 

nezaměstnanost krátkodobou, která vzniká v důsledku pohybu lidí mezi oblastmi a 

pracovními místy nebo v průběhu jednotlivých stádií životního cyklu. Jde tedy o 

nezaměstnanost, která vyplývá z vlastní vůle člověka.  
Strukturální nezaměstnanost je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po 

pracovní síle. Například poptávka po určitém druhu práce se zvyšuje, zatímco po 

jiném druhu práce se snižuje a nabídka se po ani jednom druhu práce 

nepřizpůsobuje dostatečně rychle. Tato situace souvisí s nerovnováhami jednotlivých 

odvětví. 
Cyklická nezaměstnanost se objevuje v recesi a značí situaci, kdy celková 

poptávka po práci je nízká. Tento stav nastává zejména v období hospodářské 

recese. Výkon ekonomiky klesá a nezaměstnanost roste.  
Jiné typologie nezaměstnanosti rozlišují nezaměstnanost dobrovolnou a 

nedobrovolnou. 

Dobrovolná nezaměstnanost nastává v případě, kdy pracovní místa existují, 

ale není o ně zájem vzhledem ke stávající mzdové sazbě, anebo osoby 

nezaměstnané nemají zájem pracovat vůbec. O dobrovolné nezaměstnanosti 

hovoříme v souvislosti s nezaměstnaností frikční. 
Nedobrovolná nezaměstnanost  nastává v případě, kdy poptávka po práci je 

nižší než nabídka, tj. existuje více pracovníků, kteří chtějí pracovat, ale je málo 

pracovních míst. 

„Při popisu nezaměstnanosti se v literatuře pracuje i s dalšími koncepty.  

Jde o koncept tzv. work reduction, kdy jde o zaměstnanost, k níž dochází 

především v důsledku odbytových potíží firem, případně i celé ekonomiky a  

job reduction, kdy nezaměstnanost je důsledkem zavádění nových technologií, 

změn v obsazích práce a ve struktuře ekonomiky“.*  

                                                             

* KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3. přepracované vyd. Praha: Aspi, a.s., 2005, s. 288. 
  ISBN 80-7357-050-5. 
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2.3 Státní politika zaměstnanosti 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, tvůrcem státní polity zaměstnanosti 

je stát, jehož hlavním cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti 

nezaměstnanosti. 

Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména 

• zabezpečování práva na zaměstnání, 

• sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a 

koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce a 

programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob, 

• koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů 

v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání 

pomoci z Evropského sociálního fondu, 

• uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, 

• tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem 

zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, 

• hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, 

• poskytování informačních a poradenských a zprostředkovatelských služeb 

na trhu práce, 

• poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

• opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, 

s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se 

zdravotním postižením a dalšími skupinami osob, které mají ztížené 

postavení na trhu práce, 

• usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České 

republiky a z území České republiky do zahraničí.*   

 

 

 

 

 

                                                             

* § 2 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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2.3.1 Členění státní politiky zaměstnanosti 
 Státní politika zaměstnanosti se orientuje zejména na následující aktivity 

• rozvoj infrastruktury trhu práce, 

• podporuje vytváření nových pracovních míst a pracovních činností,  

• zaměřují se na zvýšení adaptability pracovní síly,  

• podílí se na zabezpečení životních podmínek těch, kteří se stali dočasně 

nezaměstnanými.  

První tři aktivity řadíme do aktivní politiky zaměstnanosti, aktivity spojené 

s určitou kompenzací příjmů při ztrátě zaměstnání řadíme do pasivní politiky 

zaměstnanosti. 

Pasivní politika zaměstnanosti (PPZ) představuje různé dávky a příspěvky 

pro nezaměstnané, zabezpečuje jejich základní potřeby, než se jim podaří najít si 

zaměstnání. Čím větší je nezaměstnanost, tím je tedy pro stát dražší. Jde o soustavu 

institutů životního minima, minimální mzdy a podpory v nezaměstnanosti. 
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je souhrn opatření, jejichž hlavním 

cílem je napomáhat především obtížně zaměstnatelným skupinám uchazečů o 

zaměstnání (tzv. rizikovým skupinám) v jejich pracovním uplatnění na trhu práce. Ve 

svém důsledku podporuje strukturální změny zaměstnanosti, snižuje finanční 

náročnost státního rozpočtu na pasivní politiku zaměstnanosti a podporuje sociálně - 

ekonomický rozvoj v regionech, resp. mikroregionech. K provádění aktivní politiky 

zaměstnanosti stát disponuje celou řadou nástrojů, které budou blíže popsány 

v následující kapitole. Jelikož k 1. 10. 2004 vešel v platnost nový zákon o 

zaměstnanosti, zaměřila jsem se na nástroje platné od tohoto data. 

 

2.3.2 Nástroje APZ uplatňované v České republice od 1. 10. 2004 

 

 Rekvalifikace a poradenské činnosti 

Úřady práce zabezpečují rekvalifikaci pro uchazeče nebo zájemce o 

zaměstnání v případech, kdy získání nové nebo rozšíření stávající kvalifikace 

umožňuje nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání.  
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Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené 

především pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou obtížně zaměstnatelní nebo 

dlouhodobě nezaměstnaní. Úřad práce poskytuje zejména obcím a městům finanční 

příspěvek na úhradu mzdových nákladů na zaměstnance. 

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazování SÚPM je vytvoření 

pracovních příležitostí pro uchazeče, kterým není možno jiným způsobem zajistit 

pracovní umístění. Jedná se zejména o uchazeče, kterým je věnována ze strany 

úřadu práce zvýšená pozornost.* 

 Příspěvek na SÚPM se týká tří oblastí 

• příspěvek na pracovní místa zřizovaná pro uchazeče, 

• příspěvek na částečné krytí mzdových nákladů, 

• příspěvek při zahájení samostatně výdělečné činnosti uchazečem o 

zaměstnání. 

Překlenovací příspěvek 

Jedná se o příspěvek, o který může zažádat uchazeč o zaměstnání pokud 

s úřadem práce podepsal dohodu o zřízení SÚPM za účelem výkonu samostatné 

výdělečné činnosti.  

Příspěvek na dopravu zaměstnanců 

Příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který zajistí 

každodenní dopravu svých zaměstnanců do a ze zaměstnání, a to v případech, kdy 

hromadnými dopravními prostředky není prokazatelně doprava vůbec provozována.  

Příspěvek na zapracování 

Příspěvek se poskytuje na žádost zaměstnavateli, pokud přijímá do 

pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou 

péči. 

 

  

                                                             

* Dle § 33 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o osoby se zdravotním postižením, fyzické 
osoby do 25 ti let, osoby pečující o dítě do 15 ti let věku, osoby starší 50 ti let, dlouhodobě 
nezaměstnaní (evidence nad 6 měsíců) a osoby, které potřebují zvláštní pomoc. 
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Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Příspěvek poskytuje úřad práce zaměstnavateli na základě s ním uzavřené 

dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto 

důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby.  

Příspěvky na vytvoření chráněné pracovní dílny (CHPD) a chráněného 
pracovního místa (CHPM) 

Chráněné pracovní místo je místo, které vytvořil zaměstnavatel pro osobu se 

zdravotním postižením. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, ve 

kterém pracuje v průměrném přepočteném stavu nejméně 60 % zaměstnanců se 

zdravotním postižením. 

Cílené programy k řešení zaměstnanosti  

Problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti 

zaměstnanosti mohou být řešeny prostřednictvím cílených programů, včetně 

mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci 

Strukturálních fondů Evropského společenství.  

Státní politiku zaměstnanosti provádí MPSV a úřady práce, za případné 

spolupráce s jinými subjekty. 

 

2.3.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky bylo zřízeno s účinností 

od 1. 7. 1990 zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., o změnách v organizaci 

a působnosti ministerstev České republiky jako ústřední orgán státní správy České 

republiky. Zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti, 

soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, řídí úřady práce, zabezpečuje 

tvorbu národní soustavy povolání v souladu s vývojem na trhu práce, zabezpečuje 

rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce.*  

                                                             

*  MPSV. Důvod a způsob založení [online]. c2009, poslední revize 13. 3. 2007 [cit. 2009-03-16].  
   Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/3359>. 

http://www.mpsv.cz/cs/3359>
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Zjednodušeně můžeme činnost MPSV na vlastním úseku zaměstnanosti 

označit jako činnost řídící, koncepčně - iniciační, koordinační, kontrolní, analytickou, 

metodickou, správní a zřizovací. 

 

2.3.4 Úřady práce       

Úřady práce (ÚP) jsou územními orgány státní správy s právní subjektivitou a 

jsou řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí.      

Úřady práce jsou správními úřady. V čele úřadu práce je ředitel, jeho 

jmenování a odvolání se řídí zvláštním právním předpisem.* Správní obvody úřadů 

práce jsou shodné s územními obvody okresů.** Správním obvodem Úřadu práce 

hlavního města Prahy je území obvodů hlavního města Prahy. Místní příslušnost 

úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno, nebo 

bydlištěm fyzické osoby, která o zprostředkování zaměstnání žádá. V České 

republice je celkem 78 úřadů práce. 

 Pravidla vnitřního řízení procesů, vymezení a působnosti jednotlivých 

organizačních útvarů, zodpovědnost za průběh procesů a vztahy při dělbě práce 

mezi jednotlivými organizačními útvary stanovuje organizační řád. 

Organizačními útvary úřadu práce jsou kancelář ředitele, pobočky, odbory, 

oddělení, detašovaná pracoviště a referáty.  

                   

2.3.4.1 Činnost úřadu práce        

Úřad práce zejména 

• zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém správním obvodu, 

soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření 

na ovlivnění situace na trhu práce, za tím účelem spolupracuje 

s koordinačními úřady práce a může vyžadovat od zaměstnavatelů 

informace o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti, 

                                                             

* Dle § 53 odst. ř zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). 
** Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a územních obvodů Hl. města 
Prahy.      
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• spolupracuje se správními úřady, územními samosprávními celky, orgány 

sociálního zabezpečení, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli a 

dalšími subjekty při tvorbě a realizaci opatření, která souvisejí s rozvojem 

trhu práce a se zaměstnaností, 

• přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a 

ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický 

původ, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, 

které mají ztížené postavení na trhu práce, 

• zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem 

lidských zdrojů v oblasti trhu práce ve svém správním obvodu, včetně 

účasti na mezinárodních projektech, a projektech a programech 

financovaných Evropským společenstvím, 

• provádí zprostředkování zaměstnání,   

• zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,                                                                         

• vede pro účely zaměstnanosti evidenci volných míst, evidenci zájemců o 

zaměstnání, evidenci uchazečů o zaměstnání, evidenci osob se 

zdravotním postižením, evidenci cizinců a evidenci povolení k výkonu 

činností dětí, 

• poskytuje podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci.* 

Od 1. 4. 2004 k činnostem úřadu práce byly převedeny i kompetence státní 

sociální podpory. 

 

2.3.4.2 Státní sociální podpora 

Jelikož se v  mé bakalářské práci orientuji zejména na činnost úřadu práce, 

zmíním se o státní sociální podpoře (SSP) pouze okrajově. Systém SSP je upraven 

zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky  

• přídavek na dítě, 

• rodičovský příspěvek, 

                                                             

* Dle § 8 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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• sociální příplatek,  

• příspěvek na bydlení,  

• dávky pěstounské péče,  

• porodné,  

• pohřebné. 

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, 

které jsou hlášeny k trvalému pobytu  na území České republiky a občané Evropské 

unie, krytí Nařízením Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68. 

Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, pouze 

příjmy, a to také pouze u některých dávek. V závislosti na příjmu rodiny jsou 

poskytovány přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Bez ohledu 

na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, 

porodné, pohřebné. Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek, včetně 

určení hranice příjmů osoby či rodiny, je životní minimum. Žádosti o poskytnutí dávek 

SSP vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce, a to dle místa trvalého pobytu 

osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

* MPSV. Státní sociální podpora [online]. c2009,[cit. 2009-03-16].  
  Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/obecne>. 
 
 

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/obecne>
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OKRESU ŠUMPERK 
 

3.1  Okres Šumperk 
Okres Šumperk vznikl k 1. 7. 1960 ze tří původně samostatných okresů.  

Okresu šumperského, zábřežského a jesenického. Od té doby zaznamenaly hranice 

dvě význačné změny. K 1. 7. 1976 bylo katastrální území obce Pískov přičleněno 

k okresu Olomouc a k 1. 1. 1996 došlo vyčleněním 22 měst a obcí okresu Šumperk a 

1 města okresu Bruntál ke vzniku okresu Jeseník. Současná podoba okresu je 

znázorněna na obrázku 3.1.  

 

                          Obrázek 3.1 Okres Šumperk 

 
                        Zdroj: ÚP Šumperk.  
 

Okres Šumperk se rozprostírá na severu Olomouckého kraje, jehož součástí 

je od 1. 1. 2000. Na jihovýchodě sousedí s okresem Olomouc a na severu s okresem 
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Jeseník. Na východě má okres Šumperk společnou hranici s okresem Bruntál, tedy 

s Moravskoslezským krajem a na západě má společnou hranici s okresem Svitavy a 

okresem Ústí nad Orlicí, tedy s Pardubickým krajem. Celkovou rozlohou 1 315 km2 

se řadí na druhé místo mezi pěti okresy Olomouckého kraje. Na celkové ploše 

Olomouckého kraje se podílí 26 %. Z celkové rozlohy okresu zaujímá zemědělská 

půda 43 % a orná půda 22,8 %. Velmi významnou část výměry má lesní půda, 

celkem 48,2 %. K 1. 1. 2008 měl okres Šumperk celkem 124 475 obyvatel. V období 

od roku 2004 do roku 2008 se počet obyvatel snížil v průměru o 330 obyvatel ročně  

(viz tabulka 3.1).  

Okres Šumperk je významnou oblastí z hlediska cestovního ruchu. Nabízí 

možnost návštěvy mnoha hradů, zámků, kostelů, chrámů a galerií. Nejen historie a 

kulturní památky oslovují návštěvníky okresu, ale hlavně překrásná příroda.  

Území okresu má členitý terén s převahou horských oblastí v jeho severní 

části a tvrdší klimatické podmínky, ztěžující zejména zemědělské hospodaření. 

V regionu nalezneme bohaté zdroje nerudných surovin, jako jsou vápenec, 

štěrkopísky, cihlářská hlína, grafit, dekorační kámen. Značně vysoký podíl lesních 

porostů a zásoby kvalitní dřevní hmoty jsou dobrým zázemím pro lehký průmysl, 

který je v okrese zastoupen poměrně širokým spektrem odvětví.  

Od počátku devadesátých let nastal rozmach lehkého strojírenského 

průmyslu, který společně s elektrotechnickou výrobou zaujal přední místo 

v zaměstnanosti celého okresu. Další nezastupitelnou úlohu na trhu práce má 

stavebnictví, potravinářský a papírenský průmysl.* 

 

 

 

 

 

 

                                                             

* Město Šumperk [on-line], c2007, [cit. 2009-03-9].  
  Dostupné z: < htpp: //www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/>. 

http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/>
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Tabulka 3.1 Počet obyvatel a průměrný věk obyvatel okresu Šumperk 

K datu Obyvatelstvo  Průměrný věk v % 

 Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

1.1.2004 125794 61800 63994 38,9 37,3 40,4 

1.1.2005 125268 61557 63994 39,3 37,7 40,7 

1.1.2006 124966 61460 63506 39,6 38,0 41,1 

1.1.2007 124595 61279 63316 39,9 38,4 41,4 

1.1.2008 124475 61253 63222 40,1 38,6 41,6 

Zdroj: ČSÚ - vlastní zpracování. 
  

V současném uspořádání systému osídlení okresu Šumperk mají rozhodující 

úlohu tři největší města, která představují zároveň i tři hlavní regionální střediska. 

Šumperk, Zábřeh a Mohelnice (obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním 

úřadem). Důležitým střediskem jsou také Hanušovice, i když jejich populační velikost 

je již nižší.  

 

3.2 Stručná charakteristika měst okresu Šumperk  

3.2.1 Město Šumperk  

Město bylo založeno ve 13. století jako správní centrum oblasti, kde se těžily 

drahé kovy. Postupem času se stalo střediskem řemeslné a zejména textilní výroby. 

Právě textilní průmysl přinesl městu v 19. století neobyčejný rozkvět. Po 2. světové 

válce došlo k odsunu německých obyvatel, kteří tvořili většinu obyvatelstva města. 

Po krátké stagnaci se město dále rozvíjelo a dnešních 28 tisíc obyvatel znamená 

takřka dvojnásobný stav oproti roku 1938. Město Šumperk je správním, politickým a 

hospodářským centrem severozápadní Moravy.  

Jde o nejrozvinutější část okresu. Převažuje průmysl na zpracování dřeva, 

papírenství (nejstarší ruční papírna ve střední Evropě ve Velkých Losinách a 
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moderní papírna v Olšanech) a lehký strojírenský průmysl. Jižní část je zemědělská, 

severní části je důležitá pro pracovní příležitosti zejména pro svou rekreační funkci.*  

Nejvýznamnější zaměstnavatelé této oblasti 

CeramTec Republic s. r. o. Šumperk (vývoj a výroba technické keramiky), 

Epcos s. r. o. Šumperk (výroba měkkých magnetických feritů), 

Pars nova a. s. Šumperk (strojírenská výroba, opravy kolejových vozidel), 

Sumtex CZ s. r. o. (textilní výroba), 

Pramet Tools s. r.o. (výroba břitových destiček a frézovacích nástrojů), 

Nemocnice Šumperk s. r. o. (preventivně – léčebná činnost), 

OP papírna s. r. o.  Olšany (výroba a zpracování papíru), 

Fortex - AGS a. s. Šumperk (stavební výroba, kovovýroba). 

Do správního obvodu „Šumperk“ spadají obce Bludov, Bohdíkov, Bohutín, 

Bratrušov, Bušín, Chromeč, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, 

Jakubovice, Janoušov, Libina, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Olšany, Oskava, 

Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Sudkov, Velké Losiny, 

Vernířovice, Vikýřovice.**  

 

3.2.2 Město Hanušovice  
První zmínky se již datují do roku 1325. Rozkvět Hanušovice zaznamenaly 

v 19. století. Roku 1852 zde byla založena moderní úpravna lnu a následně byly  

podnikatelem Eduardem Oberleithnerem založeny dvě přádelny. Jedna z nich v jižní 

části Hanušovic a druhá v sousední Holbě. Počátkem 70. let 19. století bylo v tomto  

podniku, který se řadil mezi největší tohoto druhu na Moravě a ve Slezsku, 

zaměstnáno 800 dělníků a dělnic. Další obyvatelé Hanušovic, Holby a okolních obcí, 

nalezli v 60. letech 19. století zaměstnání v jindřichovské papírně a roku 1874 zřídila 

společnost šumperských průmyslníků druhý největší podnik v Holbě, pivovar. Dalším 

činitelem, který hrál také důležitou roli v této oblasti, bylo spojení s okolním světem 

železniční tratí Šternberk - Šumperk - Králíky, která vznikla v roce 1873. V polovině 

                                                             

* Město Šumperk [on-line], c2007, [cit. 2009-03-9].  
  Dostupné z: < htpp: //www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/>. 
** ePUSA. Olomoucký kraj [online]. c2003-2009, [cit. 2009-03-27].  
  Dostupné z: <http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124>. 
 

http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/>
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124>
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80. let 19. století byla tato trať spojena s tratí Olomouc - Bruntál - Krnov - Frývaldov 

(nyní Jeseník) - Hanušovice. Hanušovice představovaly průmyslově - zemědělské 

obce.  

Převažuje těžba a zpracování dřeva, rekreační funkce a ze zemědělských 

aktivit chov skotu.*  

Nejvýznamnější zaměstnavatelé  

Pivovar Holba a. s.,  

ZKL Hanušovice a. s. (zajišťuje trubkový program pro automobilový průmysl), 

Lesní závod Hanušovice s. r. o. (lesní společnost). 

Do správního obvodu „Hanušovice“ spadají obce Branná, Jindřichov, 

Kopřivná, Malá Morava, Staré Město, Šléglov a Vikantice.**  

 

3.2.3 Město Zábřeh  

Osada Zábřeh vznikla na levém břehu řeky Moravská Sázava a první zmínka 

o Zábřehu byla zaznamenána již v roce 1254. Až do počátku 17. století se ve městě 

střídaly různé šlechtické rody. Jeho největší rozmach však nastal s příchodem 

panského rodu Tunklů, který proslul především zakládáním rybníků. Další významný 

historický moment přišel v polovině 19. století, kdy byla vybudována železniční trať z 

Olomouce do Prahy. Význam zábřežské železniční stanice byl ještě podtržen v roce 

1871 dokončením odbočky do Šumperka a Sobotína, o níž se zasloužila zejména 

podnikatelská rodina Kleinů. 

 Tímto vznikly předpoklady k tomu, aby se město Zábřeh stalo významným 

obchodním, průmyslovým a přepravním centrem, a to jak pro celou oblast 

Zábřežska, tak i Šumperska.  

 

 

 

 

                                                             

* Město Hanušovice [on-line]. c 2004-2009, [cit. 2009-03-27].  
  Dostupné z: < htpp://www.hanusovice.info.cz>. 
** ePUSA. Olomoucký kraj [online]. c2003-2009, [cit. 2009-03-27].  
  Dostupné z: <http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124>. 
 

http://www.hanusovice.info.cz>
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124>
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Jde o typicky zemědělskou oblast, na zaměstnanost má však hlavní vliv 

průmyslová výroba.* 

Nejvýznamnější zaměstnavatelé  

Sulko s. r. o. Zábřeh (výroba, montáž a prodej plastových a hliníkových oken a dveří 

včetně doplňků), 

Pas Zábřeh na Moravě s. r. o. (opravy a prodej zahraničních nákladních vozidel, 

náhradních dílů a opravy vysokotlakých vstřikovacích systémů a čerpadel), 

MEP slévárna a. s. Postřelmov (slévárenství), 

Klein a Blažek s. r. o. Štíty (výroba lisovaných a obráběcích autodílů).  

Do správního obvodu Zábřeh spadají obce Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, 

Dubicko, Hoštejn, Horní Studénky, Hrabová, Hynčina, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, 

Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, 

Rájec, Rohle, Rovensko, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zborov, Zvole.**  

 

3.2.4 Město Mohelnice 

První zmínky o Mohelnici se datují k 12. století. Ve středověku město bylo 

centrem obchodu a vzdělávání. Důležitou změnou v historii města bylo vysídlení 

německého obyvatelstva po 2. světové válce a příchod českého obyvatelstva na 

jejich místo.  

Mohelnice je důležitý dopravní uzlem, jelikož se zde napojuje silniční trasa 

z Hradce Králové směrem na Olomouc (rychlostní silnice R 35). O Mohelnici 

hovoříme jako o centru jižní části okresu.*** 

Do správního obvodu Mohelnice spadají obce Klopina, Krchleby, Líšnice, 

Loštice, Maletín, Mírov, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Stavenice, Třeština, 

Úsov.**** 

                                                             

* Zábřeh-turist. Historie města-osobnosti [on-line]. c2009, [cit. 2009-03-27].  
  Dostupné z: < http://tourism.zabreh.cz/index.php?a=cat.232>.     
**ePUSA. Olomoucký kraj [online]. c2003-2009, [cit. 2009-03-27].  
  Dostupné z:< http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124>. 
***Mohelnice-net. Město Mohelnice-informace [on-line]. c2009, [cit. 2009-03-27].  
  Dostupné z: <http://www.mohelnice.net>. 
**** ePUSA. Olomoucký kraj [online]. c2003-2009, [cit. 2009-03-27].  
  Dostupné z:< http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124>. 
 

http://tourism.zabreh.cz/index.php?a=cat.232>
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124>
http://www.mohelnice.net>
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=124>
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Nejvýznamnější zaměstnavatelé  

Siemens Elektromotory s. r. o. (výroba nízkonapěťových elektromotorů), 

Hella Autotechnik Nova s. r. o. (světelná technika), 

Úsovsko a.s. Klopina (zemědělská činnost). 

 

Státní politiku zaměstnanosti v okrese Šumperk vykonává Úřad práce 

v Šumperku, kterému se budu v následující kapitole věnovat. 
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4 ZHODNOCENÍ SITUACE NA TRHU PRÁCE 
V OKRESE ŠUMPERK 

 

4.1  Úřad práce Šumperk 

Politiku zaměstnanosti v okrese Šumperk vykonává Úřad práce v Šumperku.  

Podle vykonávaných odborných činností se úřad práce člení na 7 odborných útvarů 

a 2 pobočky. 

Odbory, oddělení informatiky, oddělení dávek SSP a pobočky řídí vedoucí, 

podřízený přímo řediteli úřadu práce. Vedoucí detašovaného pracoviště je podřízen 

vedoucímu odboru zprostředkování. Odborné útvary zabezpečují výkon státní správy 

na úseku zaměstnanosti. 

 Odborné útvary tvoří 

• Útvar ředitele, 

• Oddělení trhu práce, 

• Odbor poradenství pro zprostředkování, 

• Odbor poradenství, 

• Odbor ekonomický, 

• Odbor právní a kontrolní, 

• Oddělení informatiky, 

• Oddělení dávek SSP, 

• Pobočka Zábřeh, 

• Pobočka Mohelnice. 

 
Stručný přehled hlavních činností jednotlivých útvarů 

Ředitel úřadu práce 

Ředitel odpovídá MPSV za zajištění úkolů Úřadu práce podle zřizovací listiny, 

včetně realizace státní politiky zaměstnanosti v regionu, a za koordinaci politiky 

zaměstnanosti v kraji.  

Oddělení trhu práce 

Oddělení zajišťuje poznávání a předvídání dějů na trhu práce, výkon služeb 

pro subjekty trhu práce, zvyšování zaměstnanosti, udržení stávajících a vytváření 
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nových pracovních míst k zajištění rovnováhy na trhu práce a ke zpružnění trhu 

práce a zabezpečuje evidenci volných pracovních míst. 

Odbor poradenství pro zprostředkování 

 Odbor zajišťuje vedení evidence uchazečů o zaměstnání, zájemců o 

zaměstnání a osob se zdravotním pojištěním, dále vedení osob žádajících o pracovní 

rehabilitaci, rozhoduje ve věcech nároku na podporu v nezaměstnanosti a podporu 

při rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání, připravuje výplaty podpor v 

nezaměstnanosti, zajišťuje export dávek do státu Evropské unie (EU) a poskytuje 

poradenské služby pro zprostředkování zaměstnání mezi fyzickými osobami a 

zaměstnavateli. 

Odbor poradenství 

Odbor zajišťuje zaměstnatelnost, aktivizaci fyzické osoby, hledání možností 

profesního a pracovního uplatnění fyzické osoby, změnu kvalifikace uchazečů o 

zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo zaměstnanců ke zvýšení jejich 

zaměstnanosti a k získání zaměstnání a jeho udržení. 

Odbor ekonomický 

Odbor zajišťuje vnitřní správu, hospodářskou správu, financování, účtování a 

kontrolu hospodaření úřadu práce. 

Odbor právní a kontrolní 

 Odbor zajišťuje vyřizování podnětů ke kontrolní činnosti, kontrolu dodržování 

zákona o zaměstnanosti, kontrolu opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zajišťuje 

agendu uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatelů, kontrolu splnění zákonných podmínek pro povolení činnosti dítěte. 

Útvar zabezpečuje právní činnosti úřadu práce a provádí kontroly v oblasti SSP. 

Oddělení dávek SSP 

Oddělení zajišťuje zaevidování a poučení žadatele, přijetí a zpracování 

žádostí, ověření přiznaného nároku a rozhodnutí, vyřizování stížností, podnětů a 

oznámení, export rodinných dávek do státu EU, zabezpečování potřeb mezi subjekty 

rodinně právního vztahu. 

Pobočky v Zábřehu a v Mohelnici 

Pobočky zajišťují poradenství pro zprostředkování zaměstnání, evidenci a 

podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, monitoring a marketing trhu práce, 
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evidenci volných pracovních míst, zajišťují kontakt se žadatelem a stanovení nároku 

na dávku SSP. 

 

 Příslušnost jednotlivých pracovišť v rámci správního obvodu okresu Šumperk 

znázorňuje obrázek 4.1. 

 

Obrázek 4.1 Příslušnost pracovišť Úřadu práce Šumperk 

 
 Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní úprava. 

 

V následující kapitole provedu analýzu vývoje nezaměstnanosti v okrese 

Šumperk v období let 2004 - 2007, zaměřením se na nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti uplatňované úřadem práce v tomto období. Pro analýzu jednotlivých 

období jsem využila údaje o míře nezaměstnanosti, počtech volných míst, počtech a 

struktuře nezaměstnaných. Údaje jsem čerpala ze statistik Úřadu práce Šumperk.   
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4.2 Analýza trhu práce v roce 2004  

V průběhu let 2002 - 2003 se v okrese Šumperk podařilo míru 

nezaměstnanosti stabilizovat. V těchto letech dosahovala průměrná roční míra 

nezaměstnanosti 12,4 %. Přehled vývoje míry nezaměstnanosti v okrese Šumperk 

před sledovaným obdobím nám zobrazuje tabulka 4.2. 

 Tabulka 4.2 Vývoj míry nezaměstnanosti v % 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

6,2 7,6 10,8 11,5 11,7 12,4 12,4 

            Zdroj:  ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
 

4.2.1 Míra nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst 
 Na počátku sledovaného období míra nezaměstnanosti v okrese Šumperk 

zaznamenala oproti stejnému období roku předchozího zlepšení o 0,33 %. 

V následujících měsících procento nezaměstnanosti klesalo a pohybovalo se 

dokonce pod hranicí roku 2003. Dokonce ani v červnu, kdy se předpokládalo 

navýšení počtu nezaměstnaných z důvodu evidence absolventů škol, zůstal stav na 

klesající křivce. Až v měsíci červenci se procento nezaměstnanosti opět přehouplo 

nad hranice roku 2004 (sledováno dle staré metodiky výpočtu míry 

nezaměstnanosti). V měsíci červenci byla zavedena nová metodika výpočtu míry 

nezaměstnanosti, a proto se v přehledu objevily dva výpočty. Dle nové metodiky se 

nezaměstnanost v okrese vylepšila v průměru o jedno procento. Ale ať již budeme 

posuzovat nezaměstnanost dle nové či staré metodiky, nemění to nic na faktu, že 

celková nezaměstnanost k 31. 12. 2004 oproti roku 2003 vzrostla, jak nám ukazuje 

tabulka 4.2.1 
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Tabulka č. 4.2.1 Míra nezaměstnanosti (MN) v okrese Šumperk 

  

Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

Poznámka: S - stará metodika výpočtu míry nezaměstnanost, N - nová metodika 

výpočtu míry nezaměstnanosti. 

 

V lednu roku 2004 zaznamenal počet hlášených volných míst od 

zaměstnavatelů hned v počátku období snížení ve srovnání se stejným obdobím 

roku předešlého. Od měsíce února do měsíce dubna se počet volných míst postupně 

zvyšoval. V květnu však došlo k podstatnému snížení hlášených volných míst. 

V průměru bylo hlášeno o 100 míst méně, než v roce předchozím. Do konce roku již 

nebyly zaznamenány podstatné změny. Vývoj v počtu hlášených volných míst 

ukazuje graf 4.2.1.  

Vzhledem ke skutečnosti, že počet evidovaných uchazečů v období roku 2004 

vzrostl, možnost uplatnit se na trhu práce byla podstatně menší. K 31. 12. 2004 bylo 

na jedno volné místo celkem 28 uchazečů. 

 

 

 

Měsíce 
MN okr. 

Šumperk v % r. 2003 
MN okr. 

Šumperk v % r. 2004 

Leden 13,59 13,26 
 

Únor 13,52 13,39 
 

Březen 13,30 13,17 
 

Duben 12,36 12,29 
 

Květen 11,93 11,87 
 

Červen 11,97 11,85 
 

  S                  N 

Červenec 12,25 12,35 11,37 

Srpen 12,29 12,44 11,50 

Září 12,16 12,32 11,31 

Říjen 11,70 12,14 11,39 

Listopad 11,74 12,51 11,64 

Prosinec 12,50 13,34 12,63 
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Graf 4.2.1 Hlášená volná místa 2003 - 2004 

 

 
 Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

 

4.2.2 Vývoj nezaměstnanosti 
Ve vývoji počtu nezaměstnaných došlo k výraznému zhoršení stavu. Po celé 

sledované období se počty uchazečů pohybovaly nad hranicí počtu uchazečů roku 

2003. Výrazné rozdíly můžeme zaznamenat zejména v měsících leden až březen a 

listopad až prosinec, což nám ukazuje graf 4.2.2. Tato situace ovšem 

nekoresponduje s vývojem míry nezaměstnanosti, což bylo ovlivněno negativním 

vývojem zaměstnanosti (míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu 

neumístěných uchazečů a zaměstnaných osob). Průměrný počet nově evidovaných 

se oproti roku 2003 snížil pouze o čtyři uchazeče. Kategorie nově evidovaných se 

nejvíce zvýšila v lednu, červenci, listopadu a prosinci.  

 Úřad práce rozlišuje čtyři základní důvody vyřazení z evidence uchazečů o 

zaměstnání. 

 Umístění úřadem práce - jedná se o osoby, kterým bylo přímo úřadem práce 

zprostředkováno zaměstnání z databáze volných míst a tyto osoby byly přijaty do 

pracovního poměru nebo zahrnuje osoby, kterým úřad poskytl finanční prostředky na 

zahájení samostatně výdělečné činnosti (tj. SÚPM - SVČ). 
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 Umístění jinak - jedná se o osoby, které si sjednaly nástup do zaměstnání 

bez přímého doporučení úřadu práce, což ovšem nevylučuje možnost, že kontakt na 

zaměstnavatele byl získán z databáze hlášených volných míst. 

 Nespolupracující - jsou osoby, které byly vyřazeny pro maření součinnosti 

s úřadem práce (neplnění si povinností uchazeče o zaměstnání dle § 30 zák. č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 

 Ostatní - zahrnuje zejména důvody vyřazení na vlastní žádost, kdy uchazeč o 

zaměstnání již netrvá na dalším zprostředkování zaměstnání.  

 Průměrně se úřadu práce podařilo vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání 

738 osob měsíčně, což je méně než v roce 2003, a to celkem o 22 uchazečů. 

V měsíci březnu, dubnu, září a říjnu došlo k navýšení osob vyřazených z evidence 

uchazečů o zaměstnání, a to z důvodu nástupu na sezónní práce a z důvodu 

umístění uchazečů na veřejně prospěšné práce. V roce 2004 bylo umístěno úřadem 

práce celkem 1685 osob, umístěno jinak 4123 osob, vyřazeno pro nespolupráci 399 

osob a z ostatních důvodů bylo vyřazeno 2653 osob. 

 

Graf 4.2.2 Vývoj počtu nezaměstnaných 

 

 
Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
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4.3  Analýza trhu práce v roce 2005  

4.3.1 Míra nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst 

Při sledování vývoje nezaměstnanosti v 1. pololetí roku 2005 bylo nutno 

přihlédnout ke změně metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti. Porovnáním podle 

staré metodiky došlo v průběhu sledovaného období k dalšímu zvýšení procenta 

nezaměstnanosti (viz tabulka 4.3.1). 

V letních měsících lze zaznamenat, tak jako v předchozích letech, opět 

snížení nezaměstnanosti. Srovnání procenta nezaměstnanosti podle nové metodiky 

s předchozím obdobím nemělo smysl, protože bychom pouze konstatovali, že má, 

stejně jako v případě metodiky staré, s příchodem letní sezóny klesající tendenci. 

V tomto roce klesla nezaměstnanost v regionu Hanušovicko a naopak stoupla 

v regionu Zábřežsko a Mohelnicko. V těchto regionech někteří zaměstnavatelé 

ukončili svou činnost, což se projevilo v růstu nezaměstnanosti.    

 

Tabulka 4.3.1 Míra nezaměstnanosti (MN) v okrese Šumperk     

MN okr.  
Šumperk v % r. 2004 

MN okr. 
Šumperk v % r. 2005 

Měsíce 
S/N S N 

Leden 13,26 13,74 12,95 

Únor 13,39 13,59 12,81 

Březen 13,17 13,49 12,62 

Duben 12,29 12,72 11,81 

Květen 11,87 12,26 11,43 

Červen 11,85 12,18 11,39 

Červenec 12,35 11,37 12,48 11,76 

Srpen 12,44 11,5 12,58 11,86 

Září 12,32 11,31 --- 11,53 

Říjen 12,14 11,39 --- 11,15 

Listopad 12,51 11,64 --- 11,14 
Prosinec 13,34 12,63 --- 11,96 

 Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

Poznámka: S - stará metodika výpočtu míry nezaměstnanost, N - nová metodika 

výpočtu míry nezaměstnanosti. 
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Počet volných míst nezaznamenal během ledna výraznější změnu ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2004. S dalšími měsíci se však počet volných míst rapidně 

snížil. V měsících únor až březen klesl počet hlášených volných míst v průměru o 

100 míst. Situace se ještě zhoršila v červenci, kdy již meziroční rozdíl v počtech 

hlášených volných míst činil 139 míst. Od měsíce srpna byl zaznamenán růst 

v počtech, a to zejména díky tomu, že byly opět zahájeny veřejně prospěšné práce a 

tím se počet míst v databázi zvýšil. Přehled o hlášených volných místech nám 

zobrazuje graf 4.2.1. Průměrný počet hlášených volných míst v roce 2005 byl 360 

míst.  K 31. 12. 2005 bylo na jedno volné místo celkem 23 uchazečů. 

 

Graf 4.3.1 Hlášená volná místa v letech 2004 - 2005 

 

 
Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

 

4.3.2 Vývoj nezaměstnanosti 

V porovnání s rokem 2004 bylo zjištěno, že od měsíce ledna do měsíce října 

se držel počet nezaměstnaných nad hranicí roku 2004. Teprve od měsíce listopadu 

došlo, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, k poklesu počtu uchazečů 

(viz graf 4.3.2). 

Ve sledovaném období se nově do evidence uchazečů o zaměstnání přihlásilo 

o 555 osob méně (průměrný počet nově hlášených nezaměstnaných do evidence se 
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ve srovnání s loňským rokem snížil o 47 osob).  Opět se nejvyšší nárůst projevil 

v měsících lednu, červenci a prosinci. 

U skupiny osob umístěných jinak, umístěných úřadem práce a umístěných 

z ostatních důvodů byl zaznamenán pokles. Umístit úřadem práce se podařilo 1023 

osob, umístit jinak 4603 osob a z ostatních důvodů byla ukončena evidence u 2537 

osob. Zvýšil se však počet uchazečů, kteří byli vyřazeni pro nespolupráci s úřadem 

práce (785 osob). Jelikož se však celkově snížil počet uchazečů o zaměstnání, tak 

se konečný měsíční průměr vyřazených z evidence uchazečů o zaměstnání 

pohyboval kolem 746 osob, což bylo více jako v roce předešlém, a to o 8 uchazečů. 

Nejvíce vyřazených osob bylo zaznamenáno v měsíci dubnu a květnu a září a říjnu. 

Nejméně vyřazených bylo zaznamenáno v měsíci prosinci. 

  
Graf 4.3.2 Vývoj počtu nezaměstnaných 

 

  

Zdroj:ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
 

4.4  Analýza trhu práce v roce 2006  

4.4.1 Míra nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst 

Celkový vývoj nezaměstnanosti v roce 2006 je velmi pozitivní. V  měsíci lednu 

byla míra nezaměstnanosti podle nové metodiky 12, 52 %, což bylo méně než ve 
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stejném období roku předcházejícího, a to o 0, 43 %. Do konce měsíce června se 

snížila až na 10, 12 %. V průběhu měsíce července a srpna se pohybovala okolo  

10, 5 %. Od září do října byl zaznamenán opět pokles míry nezaměstnanosti, a to až 

do konce měsíce listopadu. Nepatrný nárůst byl zaznamenán opět až v měsíci 

prosinci (viz tabulka 4.3.1). K 31.12 2006 činila míra nezaměstnanosti 10, 36 %, čímž 

se okres Šumperk zařadil na 19. místo v rámci celé republiky (průměrná míra 

nezaměstnanosti v České republice se rovnala 8, 1 % podle nové metodiky). 

 

Tabulka 4.4.1 Míra nezaměstnanosti (MN) v okrese Šumperk      

MN okr. MN okr. 

Šumperk v % r. 2005 Šumperk v %  
r. 2006 

Měsíce 

 Nová metodika 
Leden S N 12,52 

Únor 13,74 12,95 12,37 

Březen 13,59 12,81 11,90 

Duben 13,49 12,62 11,14 

Květen 12,72 11,81 10,41 

Červen 12,26 11,43 10,12 

Červenec 12,18 11,39 10,46 

Srpen 12,48 11,76 10,50 

Září 12,58 11,86 10,19 

Říjen  11,53 9,71 

Listopad  11,15 9,48 

Prosinec  11,14 10,36 

Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
 

V roce 2006 se počet hlášených volných míst zvýšil. V průměru bylo v 

databázi 593 míst, což bylo v porovnání s rokem 2005 o 233 míst více. Nárůst byl 

pravděpodobně ovlivněn tiskovou zprávou, která proběhla v roce 2006 médii, a která 

se zmiňovala o tom, že úřad práce může pokutovat zaměstnavatele za nenahlášení 

uvolněných nebo nově vzniklých pracovních míst. Největší nárůst volných míst byl 

zaznamenán v měsíci březnu, kdy tento počet činil celkem 657 míst.  Jednalo se o 

nejvyšší počet od roku 2001. K 31. 12. 2006 připadalo na jednoho uchazeče 10 

volných míst. 
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Přehled o počtu volných míst hlášených úřadu práce v letech 2005 - 2006 je 

zobrazen v grafu 4.4.1. 

 

Graf 4.4.1 Hlášená volná místa v letech 2005 - 2006 

 

 
Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
 

4.4.2 Vývoj nezaměstnanosti 

Po celý rok 2006 se držel počet nezaměstnaných v jednotlivých měsících pod 

hranicí roku 2005. Ve sledovaném roce bylo ve stavu nezaměstnaných v  průměru o 

816 osob méně, než v roce předcházejícím. Nově hlášených uchazečů o zaměstnání 

bylo za rok 2006 celkem 8439, což bylo o 181 uchazečů méně než v roce předešlém 

(viz graf 4.4.2). Nejvyšší počet nově evidovaných byl zaznamenán v měsících lednu, 

září a listopadu. 

Vyřazených z evidence uchazečů o zaměstnání bylo celkově 9648 osob. 

Z tohoto počtu bylo umístěno úřadem práce celkem 1267 osob, umístěných jinak 

celkem 4779 osob. V obou případech se podařilo vyřadit více uchazečů, než v roce 

2005. Také v kategorii ostatních vyřazených došlo k nárůstu, a to o 349 osob. 

V kategorii vyřazených pro nespolupráci došlo k poklesu, vyřazeno bylo celkem 752 

osob.    

Průměrný měsíční počet celkově vyřazených uchazečů o zaměstnání byl 807 

osob, což bylo ve srovnání s rokem 2005 o 61 osob více. 
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V tomto období se tedy méně osob nahlásilo jako nových uchazečů o 

zaměstnání a více osob bylo z evidence vyřazeno. Nejvyšší počet vyřazených byl 

zaznamenán v měsících březnu, dubnu a září a říjnu. Nejméně vyřazených bylo 

zaznamenáno v měsíci prosinci. 

 

Graf 4.4.2. Vývoj počtu nezaměstnaných 

 

 
 Zdroj. ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
 

4.5  Analýza trhu práce v roce 2007 

4.5.1 Míra nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst 

Ke konci roku 2007 dosáhla míra nezaměstnanosti hranice 8,15 %, čímž si 

okres Šumperk v rámci České republiky udržel 19. místo.  

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v měsíci lednu (10,82 %), 

poté míra nezaměstnanosti klesala. V měsíci červenci došlo k mírnému nárůstu, ale 

od následujícího měsíce byl opět zaznamenán pokles, který vytrval až do měsíce 

listopadu (7,57 %). V měsíci prosinci opět míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,58 % 

(viz tabulka 4.5.1).  
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 Tabulka 4.5.1 Míra nezaměstnanosti v okrese Šumperk     

Měsíce MN okr. 
Šumperk v % r. 2006 

MN okr. 
Šumperk v % r. 2007 

Leden 12,25 10,82 

Únor 12,37 10,36 

Březen 11,90 9,74 

Duben 11,14 8,99 

Květen 10,41 8,44 

Červen 10,12 8,29 

Červenec 10,46 8,53 

Srpen 10,50 8,51 

Září 10,19 8,38 

Říjen 9,71 7,72 

Listopad 9,48 7,57 

Prosinec 10,36 8,15 

 Zdroj. Úřad práce Šumperk - vlastní zpracování. 
 

Ve sledovaném období opět pokračoval pozitivní vývoj ve stavu volných 

pracovních míst hlášených úřadu práce. Ke konci ledna 2007 bylo v evidenci celkem 

763 volných pracovních míst, ale již v březnu dosáhla jejich výše 923 míst. Projevil 

se každoroční nárůst míst na výkon veřejně prospěšných prací. V průběhu měsíce 

dubna počet míst mírně klesl, ale na konci května již úřad práce evidoval 936 míst. 

S příchodem letní sezóny došlo k dalšímu navýšení nabídky a v měsíci srpnu 

dosáhla jejich hranice počtu 1079, což bylo nejvíce od roku 1995 (viz graf 4.5.1). 

K 31. 12. 2007 připadalo na jedno hlášené volné místo 5 uchazečů o zaměstnání. 

V loňském roce to bylo 10 nezaměstnaných na jedno volné místo.   
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Graf 4.5.1 Hlášená volná místa v letech 2006 - 2007 

 

 
 Zdroj ÚP Šumperk - vlastní zpracování.  
 

4.5.2 Vývoj nezaměstnanosti 

V průměru bylo v evidenci úřadu práce ve sledovaném období o 1524 osob 

méně než v roce 2006. Průměrný počet nezaměstnaných v roce 2006 činil 7179 

osob, v roce 2007 to bylo 5655 osob. Přehled o počtu nezaměstnaných nám 

zobrazuje graf 4.5.2. 

U nově hlášených osob bylo zaznamenáno snížení počtu. Přihlásilo se celkem 

7591 osob, což bylo o 848 osob méně než v roce 2006. Nejvíce uchazečů se 

evidovalo v měsících lednu a září. Pokles oproti roku 2006 zaznamenal i počet 

uchazečů vyřazených z evidence ÚP, kdy se ve sledovaném období celkem podařilo 

úřadu práce vyřadit 9051 osob, což je o 633 méně než v roce 2006. 

Z celkového počtu vyřazených bylo 1143 osob umístěno úřadem práce, 

umístěných jinak bylo 4478, z ostatních důvodů bylo vyřazeno 22644 osob. Zbytek 

byl vyřazen z důvodu nespolupráce s úřadem práce. Nejvyšší počet vyřazených byl 

zaznamenán v měsíci březnu, nejméně se vyřadilo v měsíci prosinci (447 osob). 
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 Graf 4.5.2 Vývoj počtu nezaměstnaných 

 

 
Zdroj ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
 

4.6  Struktura uchazečů o zaměstnání v letech 2004 - 2007 

Z hlediska vzdělanostní struktury tvořily nejpočetnější skupinu uchazečů o 

zaměstnání osoby se základním vzděláním. Dle věkové kategorie převládaly 

osoby do 25 ti let věku (většinou absolventi škol a mladiství) a osoby nad 50 let. 

Více jak polovinu z celkového počtu nezaměstnaných tvořily ženy.  

Všechny výše uvedené kategorie, spolu s osobami zdravotně postiženými, 

lze definovat jako osoby obtížně zaměstnatelné, kterým byla věnována zvýšená 

pozornost při zprostředkování zaměstnání. 

Charakteristickým rysem okresu ve sledovaném období byl také nárůst 

dlouhodobě nezaměstnaných. Mezi dlouhodobě nezaměstnané se řadili uchazeči, 

kteří byli vedeni v evidenci déle jak 6 měsíců. Struktura dlouhodobě 

nezaměstnatelných byla v převážné míře tvořena uchazeči z řad obtížně 

zaměstnatelných. Každá z uvedených kategorií měla své důvody pro začlenění  mezi 

uchazeče dlouhodobě nezaměstnané. 

 Osobám se základním vzděláním ztěžovala situaci na trhu práce 

nedostatečná nabídka volným pracovních míst. Většinou se jednalo o osoby, které 

spadaly do věkových hranic do 18 ti let (mladiství) a nad 50 let. U osob nad 50 let se 

často jednalo zároveň i o osoby se zdravotním postižením.  
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 Kategorie osob do 25 ti let věku zahrnovala většinou absolventy škol. 

Problematika absolventů škol spočívala hlavně v neochotě zaměstnavatelů 

respektovat nedostatek jejich praktických zkušeností. Průměrný počet absolventů a 

mladistvých se ve sledovaném období podařilo snížit, zejména díky nárůstu počtu 

volných míst a vytvoření nových pracovních příležitostí. Průměrný počet hlášených 

volných míst pro absolventy se v roce 2006 v průměru pohyboval okolo 33 míst, 

v roce 2007 to již bylo 95 míst. 

 Ženy na trhu práce znevýhodňovala péče o dítě, a proto se často po skončení 

mateřské či rodičovské dovolené stávaly dlouhodobě nezaměstnanými.  

 Nárůst osob zdravotně postižených ovlivnila aktivita okresní správy 

sociálního zabezpečení, která od roku 1998 přezkoumávala podmínky pro přiznávání 

invalidních důchodů. Osoby, kterým byly dávky plného invalidního důchodu zrušeny 

z důvodu odejmutí plné či částečné invalidity, neměly jinou možnost, než se 

zaregistrovat na úřadu práce.  

Dlouhodobá nezaměstnanost se na celkové nezaměstnanosti v okrese 

Šumperk ve sledovaném období podílela následovně. Ke konci roku 2003 tvořila 

skupina dlouhodobě nezaměstnaných více jak 60 % z celkového počtu 

nezaměstnaných a ke konci roku 2007 jejich podíl na celkové nezaměstnanosti činil 

55 %. Nejpočetnější skupinu dlouhodobě nezaměstnaných tvořili uchazeči evidovaní 

více jak 24 měsíců (viz příloha č. 1). Dalším zdrojem dlouhodobé nezaměstnanosti 

byly oblasti odlehlé od hospodářských center. Jednalo se zejména okrajové části 

okresu, kde převládala zemědělská výroba, která prošla v předcházejících letech 

zásadním útlumem. Nejvýrazněji je dlouhodobou nezaměstnaností postižen region 

Hanušovicka, především v důsledku nedostatku pracovních příležitostí a nízkého 

vzdělání obyvatelstva. Nacházely se zde obce s mírou nezaměstnanosti v rozmezí 

20 % - 30 %.  

 Pomocí kterých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti působil úřad práce 

zejména na výše uvedené rizikové skupiny, je předmětem následující podkapitoly.  
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4.6.1 Účinnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech  

           2004 - 2007 

 Nástroje, které využíval ve svém regionu ÚP Šumperk ve sledovaném období, 

můžeme rozdělit do tří skupin. První skupinu tvořily nástroje pro zřízení nových 

pracovních míst, druhou skupinu příspěvky v rámci APZ (platné od 1. 10. 2004) třetí 

skupinou byly rekvalifikační a poradenské programy a projekty v rámci ESF. Přehled 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které využíval úřad práce v letech 2004 - 

2007 je zobrazen v příloze č. 2. 

 

4.6.1.1 Nově vytvořená pracovní místa 

 Pod tímto pojmem jsou zahrnuty finanční příspěvky na nově vytvořená 

společensky účelná pracovní místa a příspěvky na mzdové náklady zaměstnanců 

(SÚPM), dále finanční příspěvky na zahájení samostatné výdělečné činnosti osob 

z řad uchazečů o zaměstnání (SÚPM - SVČ), finanční příspěvky na provoz 

chráněných pracovních dílen (CHPD) a chráněných pracovních míst pro občany se 

zdravotním postižením (CHPM) a finanční příspěvky na zřízení pracovních míst 

v rámci veřejně prospěšných prací (VPP).  

 Společensky účelná pracovní místa 

 Úřad práce, na základě žádosti zaměstnavatele, finančně přispíval buď na 

zřízení nového pracovního místa, nebo na částečné krytí mzdových nákladů na 

zaměstnance. Podmínkou bylo, že zaměstnavatel musel přijmout do pracovního 

poměru osobu z řad uchazečů o zaměstnání. I zde byl zájem úřadu práce poskytovat 

tento příspěvek zejména na přijetí uchazečů o zaměstnání, kteří měli ztížené 

pracovní uplatnění na trhu práce, tj. obtížně zaměstnatelní a dlouhodobě 

nezaměstnaní. Ve sledovaném období bylo vytvořeno díky tomuto nástroji celkem 

950 míst. 
 Veřejně prospěšné práce  

 Pomocí vytvoření míst na veřejně prospěšné práce se podařilo snížit 

nezaměstnanost zejména v jarních měsících. Umísťováni byli uchazeči se základním 

vzděláním, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. Funkce veřejně prospěšných prací 

spočívala v poskytnutí dočasného zaměstnání s pozitivním dopadem na udržení či 

obnovu pracovních návyků. Nejefektivnější byl tento nástroj zejména v okrajových 
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oblastech okresu, kde byla míra nezaměstnanosti nejvyšší, vzhledem k absenci 

potencionálních zaměstnavatelů nebo problematické dojížďky do zaměstnání. 

Veřejně prospěšné práce nejčastěji uchazeči vykonávali pro obec, ve které měli 

trvalé bydliště. V rámci sledovaného období úřad práce každoročně vytvořil přes 220 

míst. I přes skutečnost, že se jednalo o zaměstnání na dobu určitou, byl ze strany 

uchazečů zaznamenán pozitivní ohlas.   

 SÚPM - zahájení samostatně výdělečné činnosti 

 Příspěvek se poskytoval na zahájení samostatné výdělečné činnosti osobám 

z řad uchazečů o zaměstnání. Úřad práce dával přednost podnikatelským aktivitám 

v oborech výroba, řemesla, služby a obchodní činnost (řazeno dle pořadí důležitosti). 

Tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti byl zaměřen na podporu malého a 

středního podnikání a tím podpořil rozvoj celého regionu. V rámci tohoto nástroje 

bylo ve sledovaném období kladně vyřízeno přes 370 žádostí. Navíc těmto 

uchazečům byl před zahájením jejich samostatně výdělečné činnosti zajištěn 

rekvalifikační kurz „Základy podnikání“. 

Chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa  

 Úřad práce poskytoval příspěvek na zřízení nového místa a na provoz 

chráněných pracovních dílen, a tím umožňoval jejich další existenci. V roce 2005 

úřad přispěl na vytvoření 10 pracovních míst a v roce 2007 již podpořil vznik 19 míst. 

 

4.6.1.2  Příspěvky poskytované v rámci APZ platné od 1. 10. 2004  

 Jednalo se o překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při 

přechodu na nový podnikatelský program a příspěvek na dopravu. Ve sledovaném 

období byl z výše uvedených nástrojů využit pouze překlenovací příspěvek, o který 

mohly žádat osoby samostatně výdělečně činné, které měly s úřadem práce 

sepsanou dohodu o zřízení SÚPM. Jednalo se o příspěvek v tíživé životní situaci. 

V roce 2004 a 2005 úřad vyřídil 9 žádostí a v roce 2006 již 87 žádostí. O jiné 

příspěvky nebyl ze strany zaměstnavatelů zájem. 
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4.6.1.3 Rekvalifikační, poradenské programy a projekty v rámci ESF 

 V průběhu sledovaného období byly do rekvalifikačních kurzů zařazovány 

osoby, které byly na trhu práce obtížně zaměstnatelné, případně nemohly pracovat 

ve své původní profesy (např. ze zdravotních důvodů nebo potřebou doplnění 

znalostí nebo dovedností ke své stávající profesy). Oblíbenost rekvalifikačních kurzů 

souvisela i se skutečností, že po dobu po kterou kurz probíhal, pobírali uchazeči o 

zaměstnání podporu při rekvalifikaci, která byla finančně výhodnější, než podpora 

nezaměstnanosti.  

V rámci speciálních kurzů probíhaly Adaptační kurzy pro ženy po mateřské 

dovolené, kterým péče o dítě ztížila situaci na trhu práce, a z tohoto důvodu se těžce 

začleňovaly do pracovního procesu. Během kurzu si zdokonalily svoje dovednosti 

zejména v oboru administrativní práce.  

Nespecifické rekvalifikace byly určené výhradně pro absolventy škol a 

zaměřené na poradenské a motivační aktivity.  

Pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných byly zajištěny Motivační kurzy 

s cílem oživit jejich pracovní návyky a posílit jejich sebevědomí. Úspěšnost těchto 

kurzů spočívala zejména v tom, že někteří z uchazečů, po jejich absolvování, se 

rozhodli pro určitý profesní rekvalifikační kurz nebo výkon samostatně výdělečné 

činnosti nebo se jim podařilo nastoupit do zaměstnání.  

S nezaměstnanými se také pracovalo individuálně, za spolupráce psychologa, 

v rámci tzv. JOB klubů. Cílem bylo zejména získání orientace na trhu práce a nácvik 

dovedností a technik při vyhledávání zaměstnání.  

Z profesních rekvalifikačních kurzů zaznamenaly největší úspěch Obsluha 

osobního počítače, Základy podnikání, Svařování, Účetnictví, Informační 

technologie a Obsluha osobního počítače se zaměřením na grafiku. Průměrná 

úspěšnost nástupu do zaměstnání do 12 měsíců po ukončení rekvalifikace byla přes 

60 %.  
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V letech 2006 a 2007 také probíhala řada projektů financovaných z 

Evropského sociálního fondu (ESF). K 31. 12. 2007 bylo do projektů zařazeno 

celkem 513 uchazečů, 50 osob prošlo projektem úspěšně, předčasně z důvodu 

nástupu do zaměstnání z projektu vystoupilo 51 osob a předčasně z jiných důvodů 

jich vystoupilo 36. Jednalo se o následující projekty 

• Návrat do práce v olomouckém kraji a Najdi si práci v Olomouckém kraji, 

• Pracovník hypermarketu, 

• Příprava na práci v Olomouckém kraji, 

• Podpora rovných příležitostí žen a mužů k uplatnění na trhu práce formou 

zaměstnání a sebezaměstnání, 

• Metud,  

• Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji, 

• Aktivní politika v praxi Olomouckého kraje 2, 

• Vícestupňová podpora že textilního průmyslu. 
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5 Závěr  
 

Po roce 1989 došlo v okrese Šumperk k restrukturalizačním změnám, mnoho 

výrobních podniků z důvodu neefektivnosti a neschopnosti konkurence uzavíralo své 

provozy a propouštělo své zaměstnance. Míra nezaměstnanosti se v období od roku 

1990 až do roku 2001 v okrese Šumperk zvyšovala. Od roku 2002 stagnovala a 

pohybovala se okolo 13 %.  

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat organizaci a činnost Úřadu práce 

v Šumperku, analyzovat vývoj nezaměstnanosti v období let 2004 - 2007 a 

charakterizovat a zhodnotit účinnost jednotlivých nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, které úřad práce v uvedeném období využíval.  

Státní politiku zaměstnanosti v okrese Šumperk vykonává Úřad práce 

v Šumperku, který je složen z jednoho hlavního pracoviště v Šumperku, dvou 

poboček (Zábřeh a Mohelnice) a jednoho detašovaného pracoviště v Hanušovicích.   

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že míra nezaměstnanosti 

v okrese Šumperk ve sledovaném období klesla. V roce 2004 činila průměrná míra 

nezaměstnanosti 11,4 % a v roce 2007 klesla na 8,9, % (viz příloha č. 3). Největší 

pokles míry nezaměstnanosti byl zaznamenán v letech 2006 a 2007. V rámci 

jednotlivých období se objevovaly ve vývoji nezaměstnanosti určité shodné rysy. 

V jarních měsících docházelo pravidelně ke snížení počtu nezaměstnaných 

z důvodu zahájení sezónních prací (zejména v oborech stavební výroby a lesnictví) a 

nástupu uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce. Mírný nárůst 

nezaměstnanosti se objevoval v měsících letních, kdy se do evidence uchazečů 

nahlašovali absolventi škol. V měsících září a říjnu nezaměstnanost klesala, a ke 

konci roku její míra opět stoupla. Nárůst evidovaných uchazečů ke konci roku byl 

způsoben ukončováním sezónních a veřejně prospěšných prací. Vývoj 

nezaměstnanosti byl také negativně ovlivňován trendem pracovních poměrů 

sjednávaných na dobu určitou, které byly výhodnější pro zaměstnavatele, kteří 

přizpůsobovali stav zaměstnanců k momentálnímu stavu zakázek. Ve struktuře 

nezaměstnaných byl zaznamenán vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných. 

 Kromě pasivní politiky zaměstnanosti, pomocí které úřad práce napomáhal 

uchazečům při zprostředkování vhodného zaměstnání a zabezpečoval je formou 

podpor v nezaměstnanosti, se snažil aktivně, pomocí nástrojů aktivní politiky 
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zaměstnanosti, vytvářet i nová pracovní místa.  Nová pracovní místa byla vytvářena 

v rámci veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst.

 Veřejně prospěšné práce měly v okrese Šumperk nezastupitelnou úlohu při 

snižování nezaměstnanosti v průběhu roku a pozitivní dopad na udržení či obnovu 

pracovních návyků dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání. 

 Nová společensky účelná pracovní místa zřízená a vyhrazená 

zaměstnavateli se projevila jako nejefektivnější nástroj z hlediska schopnosti vytvářet 

dlouhodobě udržitelná pracovní místa.  

 Příspěvky na dopravu, na zapracování či příspěvky při přechodu na nový 

podnikatelský program nebyly, i přes snahu úřadu práce, ze strany zaměstnavatelů 

využívány.   

 Ve sledovaném období byl zaznamenán nárůst rekvalifikačních programů a 

poradenských činností. Rekvalifikace byly určeny zejména pro skupinu dlouhodobě 

nezaměstnaných a obtížně zaměstnatelných osob. Úspěšnost nástupů do 

zaměstnání po ukončení kurzu byla v průměru 60 %. 

Finanční podpora na zřízení a provoz chráněných pracovních dílen se 

projevila jako ne příliš účinná při snižování nezaměstnanosti osob zdravotně 

postižených. Problémem byl zejména přístup zaměstnavatelů, kteří nebyli ochotni 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, jelikož zřízení a provoz těchto dílen, i 

přes finanční dotaci úřadu práce, představuje vysoké náklady a velmi nízkou 

efektivitu výroby. I přesto, že úřad práce této skupině věnoval zvýšenou pozornost, 

nepodařilo se její podíl na celkové nezaměstnanosti snížit. 

 Dle provedené analýzy je tedy zřejmé, že do budoucna bude nadále věnována 

pozornost zejména snižování dlouhodobé nezaměstnanosti. Zde se nabízejí zejména 

rekvalifikační programy, které umožňují rychle přizpůsobit profesní strukturu osob 

nově se utvářejícím potřebám ekonomiky. Jako efektivní nástroje se také potvrdily 

příspěvky v rámci zřizování společensky účelných pracovních míst. Vzhledem 

k přetrvávajícím problémům při umísťování osob se zdravotním postižením, by měla 

být řešena zejména motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání této skupiny osob. 

Bohužel na snížení počtu nezaměstnaných osob se zdravotním postižením se 

neprojevila ani změna zákona. Zákoník práce ukládá povinnost firmám, které 

zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců, zaměstnávat povinný podíl osob se 

zdravotním postižením. Tento podíl činí 4 % na celkovém počtu zaměstnanců. Tato 
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povinnost se však považuje za splněnou i v případě, že zaměstnavatel odebírá 

výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % těchto 

osob nebo jim zadávají zakázky nebo odvodem do státního rozpočtu. Většina 

zaměstnavatelů však využívá možnosti odvodu do státního rozpočtu. V neposlední 

řadě, je velkou výzvou také možnost čerpat finančních prostředků z Evropského 

sociálního fondu, který podporuje nejen získávání požadovaných kvalifikací, ale 

s využitím těchto prostředků se mohou také vytvářet další nová pracovní místa. 
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Seznam zkratek 

 

APZ   Aktivní politika zaměstnanosti 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EEC  Nařízení rady Evropské unie 

ESF  Evropský sociální fond 

CHPM  Chráněné pracovní místo 

ILO  Mezinárodní organizace práce 

MN  Míra nezaměstnanosti 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

N  Nová metodika výpočtu míry nezaměstnanosti 

PPZ  Pasivní politika zaměstnanosti  

S  Stará metodika výpočtu míry nezaměstnanosti 

SSP  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

SÚPM  Společensky účelné pracovní místo 

SVČ  Samostatně výdělečná činnost 

ÚP  Úřad práce 

VPP  Veřejně prospěšné práce 
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Příloha č. 1 Délka evidence uchazečů o zaměstnání v %  

 

 

Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

 

  

 Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
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Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

 

 

Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
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Příloha č. 2 Počet vytvořených pracovních míst v rámci jednotlivých nástrojů APZ 
s finančním příspěvkem úřadu práce v letech 2004 - 2007 

Nástroje APZ Rok 2004 Rok 2005 

SÚPM zřízená a vyhrazená zaměstnavateli 486 345 

SÚPM zřízená uchazeči o zaměstnání – SVČ 160 49 

SÚPM zřízená uchazeči o zaměstnání – SVČ se ZP 1 0 

Místa pro zabezpečení odborné praxe absolventů 
škol, učilišť a získání kvalifikace mladistvých 109 0 

Místa v rámci VPP 249 124 

Místa pro občany se ZP v chráněných dílnách a 
pracovištích (vytvoření) 

9 8 

Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

 

Nástroje APZ Rok 2006 Rok 2007 

SÚPM zřízená a vyhrazená zaměstnavateli 294 160 

SÚPM zřízená uchazeči o zaměstnání – SVČ 91 78 

SÚPM zřízená uchazeči o zaměstnání – SVČ se ZP 1 0 

Místa v rámci VPP 271 225 

Místa pro občany se ZP v chráněných dílnách a 
pracovištích (vytvoření) 

16 19 

Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

 
Nástroj APZ 
(celkový počet podpořených osob) 

Od 1.10.2004 

do 31.12.2004 
Rok 2005 

Osoby s příspěvkem   

překlenovací příspěvek 3 9 

příspěvek na zapracování 0 0 

příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 
program 0 0 

Příspěvek na dopravu   

počet zaměstnavatelů 0 0 

počet zaměstnanců 0 0 

Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
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Nástroj APZ 

(celkový počet podpořených osob) 
Rok 2006 Rok 2007 

Osoby s příspěvkem   

překlenovací příspěvek 87 9 

příspěvek na zapracování 0 0 

příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 
program 

0 0 

Příspěvek na dopravu   

počet zaměstnavatelů 0 0 

počet zaměstnanců 0 0 

příspěvek na provozní náklady CHPD, CHPM 80 90 

projekty ESF 406 345 

  Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání Rok 2004 Rok 2005 

Počet uchazečů zařazených do rekvalifikací 427 364 

Z toho: ženy 281 239 

             absolventi škol a mladiství 110 80 

             osoby se zdravotním postižením 34 26 

Rekvalifikaci ukončilo celkem 415 355 

Z toho úspěšně 405 299 

Počet uchazečů umístěných po rekvalifikaci1) 252 184 
1) do 12 měsíců po ukončení rekvalifikace. 

  Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
 

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání Rok 2006 Rok 2007 

Počet uchazečů zařazených do rekvalifikací 842 778 

Z toho: ženy 583 585 

             absolventi škol a mladiství 123 117 

             osoby se zdravotním postižením 120 46 

Rekvalifikaci ukončilo celkem 735 770 

Z toho úspěšně 633 644 

Počet uchazečů umístěných po rekvalifikaci1) 298 512 
1) do 12 měsíců po ukončení rekvalifikace. 

  Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 
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Příloha č. 3 Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007 

 

Zdroj: ÚP Šumperk - vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


