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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je analyzovat sociální problémy související 

s nezaměstnaností a příčiny nárůstu nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. V práci je 

nejprve  uvedena terminologie související s nezaměstnaností. Následují kapitoly, které 

popisují nejvýznamnější  sociální problémy současnosti a hlavní sociální problémy 

Ústeckého kraje. Další část práce se zabývá vznikem, vývojem a příčinami 

nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Závěr bakalářské práce je věnován návrhu 

preventivních opatření, která mohou nárůst nezaměstnanosti eliminovat.  

 

Klíčová slova:  Nezaměstnanost, sociální problematika, kriminalita, Ústecký kraj 

 

ANOTATION 

The aim of this bachelor study is to analyze social problems connected with 

unemployment and causes of unemployment growth in Ústí nad Labem region. 

Terminology used at this study is connected with unemployment. Following chapters 

describe the most important present social problems and the main problems of Ústí nad 

Labem region. Next  study deals with the rise, development and causes of 

unemployment in Ústí nad Labem region. In  conclusion, there are described 

suggestions of preventative arrangements which can restrict the unemployment growth 

in ústí nad Labem region. 

 Key words:  unemployment, social problems, criminalist, Ústí nad Labem region 
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1. ÚVOD 

 

 Nezaměstnanost je jeden z hlavních hospodářských ukazatelů a patří mezi 

nejdůleţitější charakteristiky výkonnosti ekonomiky kaţdé země. Problém 

nezaměstnanosti v České republice vznikl po společensko-politických změnách 

v roce 1989. Do té doby nezaměstnanost několik desetiletí prakticky neexistovala.  

Současně je nezaměstnanost vnímána jako váţný sociální jev. Problémy, které jsou 

s nezaměstnaností spojeny, nejsou jen ekonomického rázu, jde také o rostoucí 

sociální napětí a sociální krize, které ji  doprovázejí a projevují se jako zhoršení  

veřejného zdraví, nárůst chudoby, krize komunitního a rodinného ţivota, růst 

kriminality a dalších sociálně-patologických jevů. Obzvláště patrné jsou projevy 

důsledků nezaměstnanosti v Ústeckém a  Moravskoslezském kraji. 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Ústecký kraj a to nejen z důvodu , ţe 

zde od narození ţiji a pracuji, ale také proto, ţe tento kraj je názorným příkladem 

oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti a rozmanitostí  sociálních problémů. 

     V druhé kapitole definuji obecné a nejběţnější pojmy související 

s nezaměstnaností. V další kapitole se věnuji sociálním problémům, které úzce 

souvisí s nezaměstnaností. Navazuji kapitolou, kde se soustředím na hlavní sociální 

problémy Ústeckého kraje. V předposlední části se zabývám vznikem a vývojem 

nezaměstnanosti v Ústeckém kraji.  

 Cílem mé bakalářské práce je analyzovat sociální problémy související 

s nezaměstnaností a příčiny nárůstu nezaměstnanosti Ústeckého kraje. Na základě 

této analýzy v závěru navrhuji preventivní opatření, která by mohla nárůst 

nezaměstnanosti eliminovat.  
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2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

V této části práce definuji základní pojmy, které se budou v bakalářské práci 

vyskytovat a souvisejí s nezaměstnaností 

2.1.  Trh práce 

 

Trh práce je charakterizován nabídkou a poptávkou, na tomto trhu nabízejí 

zaměstnavatelé práci za mzdu, v rámci zkoumání trhu práce se ekonomie snaţí co 

nejlépe porozumět nezaměstnanosti a výši mezd. Jedná se o důleţitý předmět zkoumání, 

protoţe výše nezaměstnanosti závaţně ovlivňuje stav společnosti. Plná nezaměstnanost 

je cílem celé řady moderních vlád. [8] 

 

2.2.  Zaměstnanost 

 

Zaměstnaností rozumíme aktivní účast práceschopného obyvatelstva na 

společenské hospodářské činnosti. Mírou zaměstnanosti je poměr mezi počtem 

pracujících a počtem práceschopných obyvatel. Protipólem je nezaměstnanost. 

 

2.3. Nezaměstnanost 

 

Nezaměstnanost je sociálně ekonomický jev, kdy část ekonomicky aktivní 

populace nemůţe uplatnit svou pracovní sílu. V hospodářsky vyspělých zemích má 

nezaměstnanost trvalý (chronický) charakter. Kromě úplné nezaměstnanosti je častá i 

částečná nezaměstnanost, kdy nezaměstnaná osoba nepracuje plně po obvyklou 

pracovní dobu (ačkoliv by mohla a chtěla), či dostává menší pracovní příjem, nebo 

nenalézá práci odpovídající její kvalifikaci.[3] 
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2.4.  Definice nezaměstnanosti dle „ILO“ (Mezinárodní 

organizace práce) 

 

   Za nezaměstnaného je v ekonomické teorii povaţována osoba schopná pracovat, která 

      však nemůţe najít placené zaměstnání a 

- je starší patnácti let, 

- aktivně hledá práci, 

- je připravena k nástupu do práce do 14 dnů[14] 

 

2.5. Míra nezaměstnanosti 

 

      Počet osob bez práce můţeme samozřejmě vyjádřit absolutním číslem. Například 

k 31.1.2009 bylo v ČR 398 061 nezaměstnaných. Je to hodně nebo málo? To se 

z absolutního čísla nedovíme. K měření nezaměstnanosti se proto standardně uţívá 

ukazatel míry nezaměstnanosti, který poměřuje počet nezaměstnaných k ekonomicky 

aktivnímu obyvatelstvu.  Vyjadřuje se v %  a vyčísluje se podle vzorce:[1]   

Vzorec č. 1: 

    x 100 % 

u - míra nezaměstnanosti 

U - počet lidí bez práce 

L - počet zaměstnaných lidí 
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2.6. Základní druhy nezaměstnanosti 

 

Mezi základní druhy nezaměstnanosti patří: 

1.frikční nezaměstnanost  

Vzniká tehdy, kdy původně zaměstnané osoby se dobrovolně vzdaly svého 

pracovního místa, protoţe se rozhodly vyhledat jiné zaměstnání  a přitom není 

rozhodující, zda se pracovního místa vzdávají proto, ţe hledají místo s lepšími 

pracovními podmínkami či proto, ţe změnou pracovního místa předcházejí 

očekávanému nebo ohlášenému propouštění. Její trvání je determinované časem, který 

je potřebný na vyhledávání nového pracovního místa. Prodluţování případů frikční 

nezaměstnanosti můţe být také způsobeno různý stupněm nesouladu mezi strukturou 

nabídky práce a strukturou poptávky po práci. 

2.strukturální nezaměstnanost  

Nastává v případě, kdy nároky práce nejsou v souladu s potenciálem pracovní 

síly; o strukturní nezaměstnanosti můţeme hovořit tehdy, je-li nezaměstnanost 

způsobena tím, ţe nabídka práce nemá pouţití v důsledku své nízké adaptability na 

strukturu pracovních míst nebo poptávka po určitém druhu práce roste, zatímco 

poptávka po jiném druhu práce klesá a nabídka se nepřizpůsobuje dostatečně rychle. 

3.cyklická nezaměstnanost  

  K té dochází, je-li nezaměstnanost důsledkem nevyuţití stávajících kapacit z 

důvodů         odbytových      potíţí (je typickým makroekonomickým druhem 

nezaměstnanosti). Někdy se také hovoří o nezaměstnanosti z nedostatku poptávky – 

poptávka po práci je ve vztahu k její nabídce nedostatečná, ale také obecněji v tom 

smyslu, ţe jde o nezaměstnanost způsobenou nedostatečnou poptávkou po zboţí. 

4.sezónní nezaměstnanost  

Je-li cyklická nezaměstnanost pravidelná a spojená s přírodním cyklem, hovoří se 

o sezónní nezaměstnanosti (typická je pro zemědělské oblasti a pro stavebnictví) a dále 

závisí na sezónních výkyvech poptávky po různých druzích produkce (sportovní 

potřeby, konfekce) – je řešitelná v organizaci práce nebo administrativními opatřeními. 



Dagmar Dobroucká: sociální problematika se zaměřením na nezaměstnanost 

5 
2009 

2.7. Formy nezaměstnanosti 

 

Dále rozlišujeme formy nezaměstnanosti  na 

1.Dobrovolná nezaměstnanost 

Dobrovolně nezaměstnaní mohou být lidé, kteří nechtějí pracovat, lidé, kteří 

studují, nebo odešli z práce, aby mohli pečovat o děti, popř. o osobu blízkou. Dále za 

dobrovolnou nezaměstnanost povaţujeme situaci, kdy nezaměstnaný hledá práci, ovšem 

za vyšší mzdu, neţ která na trhu převládá. Výše a délka dobrovolné nezaměstnanosti 

závisí na tom, jaké alternativní příleţitosti mají nezaměstnaní. Jsou-li podpory 

v nezaměstnanosti nízké a doba poskytování krátká,  je dobrovolná nezaměstnanost  

nízká, protoţe jsou nezaměstnaní motivováni k tomu, aby si rychle našli nové 

zaměstnání. 

2. Nedobrovolná nezaměstnanost 

Nedobrovolná nezaměstnanost představuje situaci, při které pracovníci chtějí        

pracovat, ale nemohou najít zaměstnání  ani při stávající reálné mzdové sazbě. Tato 

forma nezaměstnanosti má pro člověka horší důsledky.[2] 

 

2.8. Přirozená míra nezaměstnanosti 

 

Přirozená míra nezaměstnanosti je taková nezaměstnanost, při které je na trhu 

práce vyrovnána poptávka firem po práci a nabídka práce, za předpokladu, ţe se v 

ekonomice vyrábí potencionální produkt (ekonomika se nenachází ani ve fázi expanze, 

ani ve fázi recese). Její výše je pro kaţdou ekonomiku jiná a nelze ani říci, ţe by tato 

míra byla ţádoucí - je prostě přirozená. V přirozené míře tedy není zahrnuta cyklická 

nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v ekonomice fluktuuje okolo přirozené míry 

nezaměstnanosti díky hospodářským cyklům (v recesi je míra nezaměstnanosti vyšší 

neţ přirozená míra nezaměstnanosti). 
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2.9.  Příčiny nezaměstnanosti 

 

Příčiny nezaměstnanosti jsou různé. Mohou to být nízké mzdy, zrušení odvětví, 

krach podniku, nedostatečná odbornost pracovníka, nechtění pracovníka po 

rekvalifikaci, poranění pracovníka. 

Rozhodující charakteristikou trhu práce jsou nepruţné mzdy a dlouhodobá nerovnováha 

mezi nabídkou práce a poptávkou po ní. Podnikatelé zpravidla nebudou nahrazovat 

osvědčené pracovníky novými, byť by pracovali za niţší plat. Důvodem je daleko vyšší 

ztráty při zaučování a náboru nových pracovníků. Určité ztráty také nastávají, neţ nový 

pracovník zapadne do zapracovaného kolektivu. 

Dalšími příčinami jsou nedokonalý trh práce, nedostatečné informace o pracovních 

místech, různá pojištění a podpory v nezaměstnanosti (zvyšují dobrovolnou 

nezaměstnanost). 

 

2.10. Důsledky nezaměstnanosti 

 

Mezi nejzávaznější důsledky nezaměstnanosti patří ztráta kvalifikace pracovníka, 

degradace kvality práce, ztráta na efektivnosti výroby, špatná produktivita práce při 

pocitu křivdy při odměňování. Při postiţení celého odvětví váţné ekonomické 

problémy, ale také stávky a vyšší kriminalita.  V osobním ţivotě nezaměstnaného pak 

ztráta sociálního statutu, sníţení sociální úrovně rodiny nezaměstnaného a velmi často 

psychické problémy. Důsledkem nezaměstnanosti můţe být také ztráta sebeúcty.  

Dlouhodobá nezaměstnanost vede ke zhoršování fyzického a psychického zdraví - k 

vyššímu výskytu alkoholizmu, výskytu srdečních chorob a sebevraţd. Nezaměstnanost 

také dopadá na psychický stav všech členů rodiny.[4] 
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3. SOCIÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNOSTI 

 

Úvodem je nutné říci, ţe jednotlivé sociální problémy spolu do jisté míry souvisí, 

týkají se stále většího počtu obyvatel našeho světa a patří v současné  době k často 

probíraným tématům, které se snaţí řešit jak  jednotlivé státy, tak i nadnárodní 

organizace. 

3.1. Negramotnost 

Negramotnost, jako opak gramotnosti, bývá tradičně definována jako neschopnost 

umět číst, psát, poslouchat a rozumět v nějakém jazyce. UNESCO (Organizace OSN 

pro výchovu, vědu a kulturu) vydalo následující definici gramotnosti: „ Gramotnost je 

schopnost identifikovat, porozumět, interpretovat, tvořit, komunikovat a počítat za 

pouţití tištěných a psaných materiálů spojených v různých souvislostech. Gramotnost 

vyţaduje nepřetrţitou výuku, aby umoţnila jedinci dosáhnout jeho cílů, rozvinout jeho 

znalosti a potenciál plně se zapojit do širší lidské společnosti.“  

Počet negramotných lidí ve světě je zhruba 875 miliónů, z toho dvě třetiny z nich jsou 

ţeny. Podle odhadů, v rozvojových zemích, jedno ze tří dětí nedokončí ani pět let školní 

docházky. Z toho 60% jsou dívky. Důvodem, proč jsou to právě dívky a ţeny, je 

chudoba a diskriminace. Tuto situaci vyvolávají různé zvyky a tradice. 

Vzdělávání je tak jedním z faktorů, které je řazeno na jedno z předních míst, nejen ve 

vyspělých zemích, ale i v zemích rozvojových, neboť díky vzdělaným obyvatelům roste 

i ekonomika v celém světě. Také proto je od roku 1966 datum 8. září stanoveno jako 

Mezinárodní den boje proti negramotnosti. 

 

3.2. Chudoba a bezdomovectví 

 

Chudobou obecně  rozumíme nedostatek materiálních statků, které člověk 

potřebuje k uspokojení svých potřeb a k zajištění základních podmínek pro ţivot. 

Chudoba je spojena s hmotnou nouzí, nedostatkem vody, potravin, ošacení 

nedostatečnou zdravotní péčí, vzděláním a je také spojována s bezdomovectvím, tj. 

s částečným nebo dokonce ţádným přístřeším. V případě chudoby lidé trpí hladem, 
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podvýţivou a nemocemi. Často vede také k úmrtnosti, neboť lidé mají oslabený 

imunitní systém, a je tak spojována s nízkou nebo střední délkou ţivota. Je stavem, kdy 

jsou ţivotní podmínky člověka v rozporu se základními lidskými právy.V uplynulých 

25 letech došlo k dosud největšímu sníţení extrémní chudoby ve světě. Naproti tomu 

máme desítky chudých zemí, které ve stejném období zchudly ještě více. Více neţ 

miliarda lidí ţije z příjmů niţších neţ jeden dolar na den.[5] 

 

3.3.  Civilizační choroby 

 

Dnešní moderní společnost je v rámci svého rozvoje a vývoje spojována 

s civilizačními chorobami lidstva. Týká se většinou obyvatel vyspělých zemí a větších 

měst a s tím spojeným ţivotním stylem.  Hlavními příčinami civilizačních chorob jsou 

pojídání  energeticky vydatných jídel s přemírou ţivočišných tuků a soli, pití 

přeslazených nápojů a alkoholu ve velké míře, kouření, nedostatečný pohyb, přejídání a 

všudypřítomný stres. Nutno dodat, ţe  výzkum a léčení těchto nemocí je velmi nákladné 

a zatěţuje státní rozpočty zemí. 

Mezi nejrozšířenější civilizační choroby patří: 

Obezita 

Kardiovaskulární onemocnění 

Nádorová onemocnění 

Diabetes mellitus 

Všimněme si, ţe u všech výše zmiňovaných chorob se vyskytuje slovo „Stres“. 

Dnes je tento pojem nejen odbornou, ale i laickou veřejností brán jako velmi váţný 

rizikový faktor a spouštěč chorobných pochodů. Jinými slovy, stres je stav organismu, 

který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěţ – fyzickou nebo 

psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umoţňují přeţití 

organismu vystaveného nebezpečí. 

 Psychické reakce zahrnují přizpůsobení, úzkost a depresi. Pokud stres vede k vyšším  



Dagmar Dobroucká: sociální problematika se zaměřením na nezaměstnanost 

9 
2009 

psychickým nebo fyzickým výkonům, jedná se o eustres. Tento druh stresu patří k 

hlavním motivačním prvkům lidského konání. Pokud ovšem působení stresu trvá příliš 

dlouho nebo přesáhne určitou mez (distres), můţe vést k rozhodnutím, jejichţ 

důsledkem je úzkostné (únik) nebo depresivní (ústup) chování.[16] 

 

3.4. Kriminalita 

 

Podle stupně závaţnosti činu, kterým osoba porušuje normy, hodnotíme takové 

chování jako disociální, asociální a antisociální. Závaţnost chování obvykle stoupá s 

věkem a má také tendenci se prohlubovat, takţe mírnější porušení norem, které je sice 

nepřiměřeným chováním, ale nenabývá sociální dimenze (tedy disociální chování), 

anebo je v rozporu se společenskou morálkou (asociální chování), se vyskytuje 

Příčiny a podmínky kriminality v oblasti sociální řadíme především faktory, které 

vyplývají z výchovného působení na jedince (v rodině, ve škole, na pracovišti). V 

procesu socializace si jedinec osvojuje návyky, vědomosti, pravidla a dovednosti 

nezbytné pro ţivot. Je orientován k tomu, aby přijal za své ty hodnoty, které uznává 

společnost (okolí). Odráţí důleţité společenské problémy, jako je ţivotní styl, bydlení, 

zaměstnanost. Do jejího prostředí se prakticky promítá ekonomický, společenský a 

kulturní ţivot.  Nemůţeme zapomínat ani na kriminogenní faktory v oblasti politické a 

ekonomické. Negativní působení politiky můţe vyvolat nejen růst kriminality, ale vede i 

k rasismu, terorismu, ale také k násilné a majetkové trestné činnosti. 
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4. SOCIÁLNÍ PROBLÉMY ÚSTECKÉHO KRAJE 

 

V této kapitole poukazuji na sociální problémy, které povaţuji za nejvýznamnější a 

nejzásadnější, jeţ mají negativní vliv na situaci, nejen v Ústeckém kraji, ale v celé 

České republice. Jak jsem jiţ zmínila v úvodu bakalářské práce, Ústecký kraj je 

názorným příkladem kumulace rozličných sociálních problémů. Mezi hlavní sociální 

problémy  patří nezaměstnanost, nepřizpůsobiví občané, přistěhovalectví, 

vzdělanost,drogová závislost, kriminalita a organizovaný zločin. 

 

4.1. Přistěhovalectví 

 

     Přistěhovalectví, neboli  imigrace, je proces usazování se zahraničních obyvatel na 

území daného státu. Většinou tak činí z politických, náboţenských nebo 

ekonomických důvodů. V případě politických a náboţenských důvodů utíkají ze své 

vlastní pro pronásledování za své postoje vůči stávajícímu politickému reţimu nebo 

náboţenskému vyznání, popřípadě odcházejí ze zemí, jeţ jsou ve válečném konfliktu.  

U ekonomických důvodů bývá nejčastějším důvodem snaha o zvýšení ţivotní úrovně 

nebo jen touha po rychlém zbohatnutí.  

     Imigraci provází velké mnoţství negativních jevů, které se týkají nejen samotných 

imigrantů, ale také hostitelské země a jejích obyvatel. Přistěhovalci, ve většině 

případů, pocházejí z výrazně odlišného socio-kulturního prostředí a tudíţ je jejich 

integrace do stávající společnosti náročná a mnohdy téměř nemoţná. Často po svém 

příchodu zjistí, ţe realita je jiná, neţ očekávali, nebo neţ jim bylo slíbeno. Často 

nemohou najít práci ani ubytování. Na vině bývá neznalost jazyka, neodpovídající 

kvalifikace a velmi málo informací o hostitelské zemi, resp.  o jejích zákonech a 

podmínkách pro trvalý pobyt nebo pracovní povolení. Známý je také fakt, ţe 

obyvatelé hostitelských zemí se staví k imigrantům spíše záporně, protoţe často 

přicházejí do konfliktu s jejich smýšlením a způsobem ţivota. Rovněţ převládá názor, 

ţe jim přistěhovalci „berou“ práci, neboť imigranti téměř vţdy přijímají 

nekvalifikovanou práci, za nepoměrně nízkou mzdu, za kterou by místní obyvatelé 

nepracovali. [15] 
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V České republice  došlo, po uvolnění politických poměrů, v roce 1989 

k otevření státních hranic a tím i nebývalému nárůstu přílivu imigrantů. Přistěhovalci 

jsou zejména občané Vietnamu, Číny,  Ukrajiny a ostatních bývalých států Sovětského 

svazu a Jugoslávie. V posledních letech zaznamenáváme nárůst občanů ze zemí 

Afriky, kteří původně Českou republiku vyuţili jako tranzitní zemi, ale ve skutečnosti 

často zůstávají v ČR, zejména v Ústeckém kraji, konkrétně v okresech těsně 

hraničících se SRN.  Je nutné zmínit, ţe mezi cizince jsou zařazeni i občané Evropské 

unie, ţijící na území ČR ( Slováci, Poláci, Němci).  

Dle informací ČSÚ je k 31.12.2008 registrováno 394 345  cizinců s trvalým 

nebo dlouhodobým pobytem (viz tab.č.1),  z toho 33 360 osob v Ústeckém kraji (viz 

tab.č.2). 

Většina cizinců přišla do České republiky z ekonomických důvodů. Našli zde, 

buď lépe placenou práci neţ ve své zemi, nebo začali sami podnikat.  Známí jsou např. 

vietnamští prodejci levného zboţí z Asie nebo ukrajinští dělníci vykonávající nejhůře 

placenou stavební činnost. Bohuţel s příchodem těchto imigrantů se objevil také 

problém organizované kriminality, provozovaných zejména odnoţemi ruských, 

ukrajinských a albánských mafií a násilných gangů, kteří se zabývají vydíráním, 

obchodováním se zbraněmi a drogami či prostitucí ( Teplicko, Ústecko, Chomutovsko, 

Mostecko).[13] 
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Tabulka č.1 – Počet registrovaných cizinců na území ČR k 31.12.2008 

Tabulka č.2 – Počet registrovaných cizinců na území Ústeckého kraje k 31.12.2008 

 

4.2. Nepřizpůsobiví občané 

 

Definice pojmu „nepřizpůsobivý občan“ neexistuje a kaţdý z nás si pod tímto 

představuje něco jiného. Ze své mnohaleté praxe na sociálním odboru a kriminální 

policii s takovými občany přicházím denně do styku. Podle svých zkušeností  

charakterizuji tyto občany tak, ţe se v naprosté většině případů jedná o osoby 

nezaměstnané, ţijící pouze ze sociálních dávek,  nedodrţující zákony, mnohdy 

opakovaně soudně trestané. Tito občané svým chováním a hlukem obtěţují sousedy, 

často je verbálně i fyzicky napadají, ničí majetek, narušují veřejný pořádek, pojmy 

ČR, kraje 

 

 

Cizinci 

celkem 

 

Česká republika 394 345  

Hl. m. Praha 129 417  

Středočeský 50 379  

Jihočeský 15 185  

Plzeňský 21 048  

Karlovarský 19 442  

Ústecký 33 360  

Liberecký 15 442  

Královéhradecký 15 594  

Pardubický 10 588  

Vysočina 8 752  

Jihomoravský 32 835  

Olomoucký 10 354  

Zlínský 7 652  

Moravskoslezský 23 049  

Nezjištěno 1 248  

Kraj, okresy 

 

 

Cizinci 

celkem 

 

Ústecký kraj 33 360  

Děčín 4 930  

Chomutov 4 265  

Litoměřice 6 166  

Louny 1 991  

Most 5 271  

Teplice 5 489  

Ústí nad Labem 5 248  
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povinnost a morálka jsou jim cizí. Původní záměr asimilovat tyto občany mezi ostatní je 

neefektivní, neboť většina z nich dluţí na nájemném a ostatních poplatcích 

mnohatisícové částky. Z bytů jsou pak logicky vystěhováni do okrajových čtvrtí a 

následně vznikají známá ghetta. Neznámější  v Ústeckém kraji jsou Chánov u Mostu a 

„slavná“ Matiční ulice v Ústí nad Labem a v poslední době mediálně přetřásané sídliště 

Janov u Litvínova, okr. Most.  

Pro názornost popíšu historii tohoto místa. Sídliště Janov vzniklo jako lokalita 

pro ubytování pracovníků nedalekých chemických závodů a elektráren (Záluţí, Ledvice, 

Severočeské doly atp.); starousedlíci připomínají, ţe ještě před třemi lety se jednalo o 

relativně klidné a příjemné místo k ţivotu. Dnes však místní obyvatelstvo, které v drtivé 

většině pracuje na směny a jehoţ finanční situace sice není špatná, ale často nejistá, k 

problémům zabezpečení sebe sama musí přidat obtěţování svého soukromého ţivota 

nepřizpůsobivými a nezřídka strach o své zdraví a ţivot. Mnohé byty janovského 

sídliště mají překročenu „kapacitu“ o více neţ 100 %.  

Neměli bychom zapomínat, ţe Janov není jedinou lokalitou s podobnými 

problémy. Takových v České republice dle sociologických statistik existují bezmála tři 

stovky.  

Známou skutečností je fakt, ţe byty v Ústeckém kraji jsou nejlevnější v republice. 

Tyto zkupují realitní kanceláře a za tiché podpory obecních úřadů sestěhovávají 

nepřizpůsobivé občany do Ústeckého kraje.  

         

4.3. Kriminalita a drogová závislost 

 

Problémová společenská období a revoluční události s sebou , kromě pozitivních 

změn, přinášejí i nárůst sociálně-patologických jevů. Toto bylo typické po roce 1989 i 

pro naši společnost. Prudce vzrostla kriminalita, organizovaný zločin, drogová závislost, 

různé formy sociálního parazitismu, nezaměstnanost a bezdomovectví.  

Příčiny a podmínky kriminality v oblasti sociální řadíme především faktory, které 

vyplývají z výchovného působení na jedince. Těţištěm je rodina. Odráţí důleţité 

společenské problémy, jako je ţivotní styl, bydlení, zaměstnanost. Nemůţeme 
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zapomínat ani na kriminogenní faktory v oblasti politické a ekonomické. Negativní 

působení politiky můţe vyvolat nejen růst kriminality, ale vede i k rasismu, terorismu, 

ale také k násilné a majetkové trestné činnosti. Liberalizace cestování a uvolnění 

mezinárodních vztahů v oblasti kriminality otevřely cestu ruským, ukrajinským, 

čečenským, bulharským, čínským, vietnamským a albánským  mafiím, s nimiţ se snaţí 

zločinecké skupiny občanů naší republiky spolupracovat . 

Nelze nezmínit fenomén zvaný „droga“.  Počty osob závislých na drogách rostou 

a zvyšují se tak náklady na jejich, mnohdy, opakovanou detoxikaci, léčbu a preventivní 

programy. Závislé osoby si finanční prostředky k nákupu drog zpravidla nejprve 

opatřují krádeţemi peněz a věcí ve vlastní rodině. S přibývající spotřebou drog úměrně 

rostou i finanční náklady na jejich koupi a toxikomani páchají trestnou činnost nejen 

majetkového charakteru , ale v posledních letech se stále více dopouštějí násilné trestné 

činnosti , bohuţel, velmi často se zbraní a na osobách starých nebo bezmocných. 

Uţívání drog negativně ovlivňuje ovládací a rozpoznávací schopnosti člověka a 

způsobuje sociální a ekonomické problémy nejen v rodině a v zaměstnání, ale celkově 

v zařazení ve společnosti.  

Typickou trestnou činností v Ústeckém kraji je lichva a tzv. vynucené úvěry 

(romská ghetta v Ústí nad Labem), prostituce (Teplicko, Chomutovsko), organizované 

krádeţe luxusních aut (Ústecko, Děčínsko), obchod se zbraněmi a drogami (Teplicko, 

Ústecko, Mostecko, Chomutovsko). Nejniţší výskyt trestné činnosti v Ústeckém kraji 

vykazují okresy Louny a Litoměřice.  

Z níţe uvedené tabulky (viz tab. č.3) je zřejmé, ţe kriminalita v Ústeckém kraji je 

jedna z nejvyšších.  Vyšší počet zjištěných trestných činů je pouze v Praze (tato má svá 

specifika -  velká migrace osob, nadprůměrný výskyt cizinců a kriminálně-závadových 

osob, tradičně nízká objasněnost) , Středočeském a Moravskoslezském kraji. 

 Nejniţší výskyt trestné činnosti v Ústeckém kraji vykazují okresy Louny a 

Litoměřice (viz tab. č.4).[12] 
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      Tabulka č.3 – Zjištěné trestné činy v ČR a krajích k 31.12.2008 

      Tabulka č. 4 – Zjištěné trestné činy v okresech Ústeckého kraje k 31.12.2008 

 

4.4. Vzdělanost 
 

 V Ústeckém  kraji je nejniţší poměrný počet obyvatel s vysokoškolským a 

středoškolským vzděláním v porovnání s jinými kraji ČR. Naopak má nejvyšší procento 

obyvatel se základním vzděláním nebo bez vzdělání (viz tab. č. 5).  V kraji je nejméně 

podnikatelů v porovnání s jinými kraji ČR. Celková skladba vzdělanosti se odráţí na 

Kraj, okresy  

Zjištěné 

trestné  

činy celkem 

Ústecký kraj 34 663  

Děčín 4 567  

Chomutov 6 551  

Litoměřice 4 201  

Louny 2 727  

Most 5 376  

Teplice 5 834  

Ústí n/L 5 376  

 

 

ČR, kraje  

 

 

Zjištěné 

trestné 

činy  

celkem 

 

Česká republika 357 391  

Hl. m. Praha 87 319  

Středočeský 43 956  

Jihočeský 15 834  

Plzeňský 15 421  

Karlovarský 10 583  

Ústecký 34 663  

Liberecký 16 050  

Královéhradecký 13 648  

Pardubický 10 483  

Vysočina 9 612  

Jihomoravský 33 437  

Olomoucký 15 734  

Zlínský 10 922  

Moravskoslezský 39 729  
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trhu práce a na skladbě podnikatelských subjektů. V současnosti  stoupá podíl uchazečů 

o zaměstnání s kvalifikací různého stupně.  

 Hlavními příčinami, které negativně ovlivňují úroveň vzdělanosti jsou skladba 

obyvatel a jejich obecný nezájem o vzdělání, odliv vysokoškoláků, ale i středoškoláků 

z kraje, nízká míra účasti dospělé populace na zvyšování kvalifikace, nezájem o 

technické vzdělávání, zejména u oborů zakončených výučním listem a nesoulad mezi 

orientací profesní přípravy mládeţe a potřebami trhu práce.  Na druhou stranu je nutno 

říci, ţe má Ústecký kraj dostatečnou kapacitu,  hustou síť a dostupnost škol a školských 

zařízení, vlastní regionální univerzitu a několik detašovaných pracovišť jiných univerzit 

a relativně dobré podmínky pro technické vzdělávání. [7] 

  

      ČR   

OBYVATELSTVO           

VE  VĚKU  15  LET  A  VÍCE     Celkem v % 

Celkem v tis.   8 977,9 100,0 

Bez vzdělání a předškolní 

výchova     14,1 0,2 

Vzdělání : základní 

 

1 636,8 18,2 

  

střední bez 

maturity 3 197,5 35,6 

  

Střední 

s maturitou 3 031,4 33,8 

  vysokoškolské 1 097,0 12,2 

 

Hl. m. Středo- Jiho Plzeňský Karlo- Ústecký Liberecký 

Praha český český   varský     

1 077,2 1 040,4 545,8 486,4 264,2 709,3 372,4 

. . . 1,0 1,0 2,5 . 

115,5 186,1 96,8 85,8 65,8 172,0 77,5 

210,6 391,2 203,8 183,4 101,4 282,2 152,9 

469,7 349,3 187,4 161,5 78,8 211,7 112,5 

280,5 112,7 57,4 54,8 17,2 40,7 28,8 
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Králové- Pardu- Vysočina Jiho- Olomoucký Zlínský Moravsko- 

hradecký bický   moravský     slezský 

475,9 439,1 441,1 988,8 553,5 510,1 1 073,7 

1,0 . 1,0 1,4 . 0,8 2,0 

83,2 72,5 74,6 172,8 105,5 101,9 226,7 

183,5 180,3 172,1 330,6 211,8 192,3 401,3 

157,3 137,7 148,7 342,2 181,6 157,8 335,3 

50,8 48,1 44,7 141,9 53,9 57,2 108,2 

 

Tabulka č. 5 – Vzdělanost obyvatelstva ČR nad 15 let k 31.12.2008 

 

4.5. Nezaměstnanost 
 

V Ústeckém  kraji je nejvyšší nezaměstnanost v ČR a její postupné zvyšování 

pokračuje (viz tab. č. 6).  Je patrný nesoulad mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou 

po nich. Vysoké procento nezaměstnaných je bez kvalifikace. 

Přizpůsobivost pracovní síly podmínkám trhu je minimální, chybí motivace, ochota 

k vyššímu výkonu a ke změně chování. Demotivujícím způsobem působí stávající 

sociální podpůrný systém. Zvyšuje se procento nepřizpůsobivých občanů. Nabídka 

pracovní síly a hlavně její kvalita je jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují 

konkurenční postavení kraje ve srovnání s jinými. Chybí účinný systém vyuţívání všech 

existujících moţností k rychlému a odbornému řešení potřeb na trhu práce. Nedochází k 

vytváření nových pracovních míst v oborech, které byly identifikovány jako potenciální 

rozvojové. Dosaţení lepšího vyuţití pracovní síly je dlouhodobým úkolem, kde kromě 

stimulace nabídky je nutná účinná spolupráce mezi různými institucemi, které mají dílčí 

úkoly při přípravě, umísťování a zaměstnávání pracovní síly. 

Následující tabulka představuje  počty uchazečů o zaměstnání v České republice a 

jednotlivých krajích (viz tab. č. 6), kdy míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji téměř 

dvojnásobně převyšuje průměrnou míru nezaměstnanosti v ČR. Bezkonkurenčně 

nejvyšší nezaměstnanost je v okrese Most (viz tab. č. 7).[6,11] 
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Tabulka č.6 – Počet uchazečů o zaměstnání v ČR a jednotlivých krajích k 31.12.2008 

 

 

  

Uchazeči  

o zaměstnání  

k 31. 12. 2008  

Míra 

nezam.  

v % 

Děčín 8 253  10,78  

Chomutov 6 453  9,86  

Litoměřice 5 230  8,32  

Louny 4 624  8,84  

Teplice 6 595  10,57  

Ústí n/L 6 308  10,01  

Most 8 194  13,06  

 

Tabulka č. 7 – Počet uchazečů o zaměstnání v okresech Ústeckého kraje k 31.12.2008  

  

Uchazeči  

o zaměstnání  

k 31. 12. 

2008  

Míra 

nezam.  

v % 

ČR celkem 352 250  5,96  

Praha 17 433  2,14  

Středočeský kraj 31 220  4,47  

Královéhradecký kraj 14 728  4,81  

Jihočeský kraj 17 505  4,83  

Plzeňský kraj 16 757  5,03  

Pardubický kraj 16 998  5,95  

Zlínský kraj 20 048  6,13  

Vysočina 17 874  6,27  

Jihomoravský kraj 43 063  6,83  

Olomoucký kraj 23 470  6,87  

Liberecký kraj 16 605  6,95  

Karlovarský kraj 13 437  7,62  

Moravskoslezský kraj 57 455  8,49  

Ústecký kraj 45 657  10,26  
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5. VZNIK A VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V ÚSTECKÉM KRAJI 
 

5.1.  Charakteristika Ústeckého kraje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Mapa Ústeckého kraje 

 

Umístění kraje na severozápadě České republiky představuje významnou polohu 

v oblasti dostupnosti  nejen směrem k hlavnímu městu Praha, ale i Spolkové 

republice Německo (SRN) a to díky nově dobudované dálnici D8 a husté ţelezniční 

síti. Svojí rozlohou 5 335 km2 zaujímá 6,8 %  území České republiky s 827 000 

obyvatel, coţ činí 8 % obyvatel ČR. Hustota osídlení činí 131 obyvatel na km
2
. 

Ústecký kraj má přibliţně 46 měst s menším i  větším významem. V těchto městech 

ţije asi 80,7 % obyvatel. Obcí je 354, z toho obce do 500 obyvatel tvoří 54 %, ve 

kterých ţije jen 5,8 % obyvatel. Rozdíly mezi jednotlivými částmi kraje spočívají v 

zemědělství, kterým se převáţně zabývají okresy Litoměřice a Louny, a v průmyslu, 

kam se řadí okresy Most a Ústí nad Labem. Města Chomutov, Most, Teplice a 

částečně i Ústí nad Labem se vyznačují těţkým a chemickým průmyslem a také vyšší 

hustotou obyvatelstva. Město Děčín a jeho okolí (zejména Šluknovský výběţek) má 

horší dostupnost a je významné spíše jako hraniční oblast se Saskem. 
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Ústecký kraj se vyznačuje cestovním ruchem, byla zde nedávno dokončena 

cyklostezka, která by do budoucna měla propojit Prahu s německými Dráţďany. Je 

třeba připomenout, ţe v Ústeckém kraji se nachází Krušné hory, Luţické hory, České 

středohoří a v neposlední řadě se také okres Ústí nad Labem můţe pochlubit svými 

skalními útvary v Tisé u Ústí nad Labem, které jsou velmi často navštěvovány turisty 

hlavně ze SRN. Kromě toho se Ústecký kraj můţe pochlubit kulturními památkami 

jako jsou hrad Střekov, zámky Ploskovice, Libochovice a jiné. Hojně je také 

navštěvována románská rotunda na hoře Říp. 

      Nelze opomenout ani významné vzdělávací instituce jako jsou Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České vysoké učení technické v Děčíně ,  

Vysoká škola finanční a správní v Mostě a detašované pracoviště Vysoké školy 

báňské Ostrava v Mostě.  

     Ústecký kraj byl proslulý těţebním průmyslem, energetikou a také 

potravinářským a chemickým průmyslem. Bohuţel v souvislosti s restrukturalizací 

došlo k úpadku zejména těţebního a těţkého průmyslu a proto i ke zvýšení 

nezaměstnanosti. Vysoká nezaměstnanost se týká zejména měst jako jsou Louny, 

Most, Teplice, ale i Chomutova. O něco málo niţší nezaměstnanost je v 

Litoměřicích, Děčíně a Ústí nad Labem.[10] 

 

5.2. Situace před rokem 1989 
 

  Nejprve, neţ se začnu věnovat samotné nezaměstnanosti v Ústeckém kraji po 

roce 1989, je třeba připomenout, ţe do tohoto roku byla uzákoněna pracovní 

povinnost, která se v případě jejího porušení postihovala jako trestný čin § 203 

Příţivnictví dle Zákona č. 141/1961 Sb. (trestní zákon).  

   

V Ústeckém kraji před rokem 1989 existovala řada státních podniků, ve kterých 

byly zaměstnány v mnohých případech i celé generace rodinných příslušníků. S 

přechodem státního sektoru k soukromému vlastnictví řada velice prosperujících 
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státních podniků byla převedena do soukromého vlastnictví, začalo docházet k 

propouštění zaměstnanců a bohuţel i k likvidaci některých prosperujících podniků. 

Tento trend začal podobně fungovat i u zemědělských druţstev. 

 

5.3. Situace po roce 1989 
 

V Ústí nad Labem - Předlicích byl zrušen státní podnik Vlnola, který zaměstnával 

celou řadu zaměstnanců. V současné době se v tomto areálu nachází řada malých 

firem. Podobný osud postihl i státní podnik Sklo Union. Bývalý státní podnik 

Armaturka byl zprivatizován a dnes je z něj akciová společnost. Známým státním 

podnikem, který v Ústí nad Labem zaměstnával řadu zaměstnanců, byl i státní 

podnik Tonaso v Neštěmicích, který stále existuje pod názvem Tonaso Holding a. s. 

Ve čtvrti Krásné Březno byly známy Severočeské konzervárny a droţďárny a také 

Lihovar, nyní se jedná o Drinks Union a. s. V samotném středu města Ústí nad 

Labem existoval státní podnik RAJ - restaurace a jídelny, který kromě jiného 

vychoval řadu kvalitních kuchařů, číšníků a servírek. Do současné doby v centru 

města stojí a stále více  prosperuje Spolchemie a. s. 

     V další ústecké čtvrti Trmice existoval státní podnik Metaz, který zrušen nebyl a v 

současné době se jmenuje Metal a.s. Tuto firmu spravuje německá společnost. 

Naopak zrušen byl státní podnik Prefa, zabývající se výrobou prefabrikátů. Dále zde 

existoval státní podnik Zemědělské stavby. V Trmicích byla v nedávných letech 

postavena spalovna odpadů, která zaměstnává osoby z okolí Ústí nad Labem. V roce 

1994 došlo k odtrţení čtvrtě Trmice, která se tak stala samostatnou obcí. 

     Je to jen malý výčet  státních podniků, které v Ústí nad Labem existovaly před 

rokem 1989 a které zaměstnávaly celé generace rodinných příslušníků. Samozřejmě 

je nutno podotknout, ţe i kdyţ řada podniků byla zrušena, tak vznikla i nová řada 

soukromých firem zabývajících se průmyslovou výrobou a firem v oblasti nevýrobní 

sféry. Došlo ke vzniku soukromých škol, které mají moţnost navštěvovat studenti z 

okolních obcí. Ústí nad Labem se můţe pochlubit vznikem univerzity, a to 

Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, kde se v současné době nachází několik 

fakult. Došlo také k výstavbě nových supermarketů jako je Globus, Hypernova, 
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Kaufland, Tesco, Billa, Lidl, Makro Cash & Carry a jiných prodejen, v oblasti 

čerpacích stanic např. JET, Benzina, Praga apod.  

 Podobně na tom byla i další města Ústeckého kraje. V Děčíně byl zrušen známý 

státní podnik Desta, zabývající se výrobou vysokozdviţných vozíků. Naopak zde 

došlo k velkému rozvoji prodejců automobilů.  

        V okrese Litoměřice byly známé Mrazírny, které byly zrušeny. Podnik Triola se 

zabýval výrobou spodního prádla a výroba pokračuje dodnes. Známá Secheza 

Lovosice, zabývající se výrobou průmyslových hnojiv, také působí i v současné 

době. Rovněţ v tomto okrese existovala řada prosperujících zemědělských druţstev, 

která byla zrušena a v rámci restitucí byly pozemky postupně vráceny do 

soukromého vlastnictví a následně rozprodány pro různé účely. Vznikly zde menší 

firmy, a to od prodejců automobilů aţ po výrobce např. plastových oken a dveří. Ve 

spolupráci s japonskými výrobci byla v blízkosti dálnice postavena firma TRCZ 

zabývající se výrobou náhradních dílů do automobilů. Obyvatelé města Litoměřic a 

Lovosic našli své zaměstnání i v kasárnách, která však byla zrušena v souvislosti s 

nástupem profesionální armády ČR. Zaměstnání obyvatelům města Litoměřic 

poskytuje i věznice Ministerstva spravedlnosti.  

Po roce 1989 byl zrušen známý Severočeský hnědouhelný revír, který nahradila 

Mostecká        uhelná společnost, která se zabývá obnovou těţby hnědého uhlí. Most 

se vyznačuje v nedávné době nově zaloţenou Vysokou školou finančně-správní. I 

přes nově vznikající menší či větší firmy, se  Most vyznačuje  bezkonkurenčně 

nejvyšší nezaměstnaností  v ČR. 

         Tímto způsobem by se dalo pokračovat ve zbývajících městech Ústeckého 

kraje, kam patří ještě Teplice, známé výrobou skla ve státním podniku Sklo Union, 

nyní Avirunion a.s. Okres Teplice byl v minulosti známý bývalou porcelánkou, kde 

se vyráběl tzv. Cibulák. Nyní se jedná o Český porcelán Dubí. Hostomice bývaly 

známy výrobou cihel a sklárnou zabývající se výrobou technického skla. Teplice v 

posledních letech prosluly svými lázněmi, kde se léčí s pohybovým ústrojím 

převáţně zahraniční klientela z arabských zemí. Rovněţ v Teplicích byla postavena 

řada supermarketů jako je Olympia, Interspar nebo Lidl. Vyrostly zde autosalony zn. 

Peugeot nebo Škoda (ve spolupráci s firmou Volkswagen). Lze tedy konstatovat, ţe i 
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kdyţ některé státní podniky byly zrušeny, vznikla pro obyvatele okresu Teplic 

moţnost pracovní příleţitosti v některých z těchto vyjmenovaných společností. 

     Okres města Chomutov vešel ve známost státním podnikem Válcovny trub a 

ţeleza, který prosperuje i v současné době. Rovněţ byl známý podnik Fučíkovy 

závody, nyní fungující pod názvem Ţelezárny. Podobně jako i v předchozích 

vyjmenovaných městech bylo v Chomutově postaveno několik supermarketů, které 

zajišťují zaměstnání svým obyvatelům. Jedná se o Globus, Lidl, Kaufland, Tesco a 

Interspar. 

     Okresní město Louny bylo proslulé Elektroporcelánkou, která je v současné době 

v útlumu. Byl zrušen státní podnik Praga, Mlékárna Louny a Masokombinát Louny. 

Bývalý státní podnik Pivovar Louny prosperuje v současné době jako Drinks Union 

a. s. Louny Byly známy i tím, ţe zde působila Československá armáda, která 

disponovala vojenskými kasárnami. Taktéţ okres Louny má své supermarkety Lidl a 

Kaufland. 

     V této části bakalářské práce se nejedná o úplný výčet společností a firem, které 

poskytují zaměstnání. Snaţila jsem se uvést pouze takové, které hrály i v Ústeckém 

kraji důleţitou roli v oblasti nezaměstnanosti a budou mít velký význam i v jejím 

budoucím vývoji. 

 

5.4. Vývoj nezaměstnanosti po roce 1989 
 

    Hlavním cílem mé práce je analyzovat vývoj nezaměstnanosti v regionu 

Ústeckého kraje,. Vzhledem k tomu, ţe nezaměstnanost se dotýká kaţdého z nás, 

chci doloţit na získaných statistických číslech její trend. 

     V České republice po roce 1989, resp. v roce 1990, činila míra nezaměstnanosti 

0,66 %, coţ se dá zdůvodnit tím, ţe ještě nebyla dokončena restrukturalizace státních 

podniků, nedošlo ihned k ukončení činnosti v průmyslu a zemědělství. V roce 1991 

došlo k jejímu výraznějšímu zvýšení, a to na 4,13 %. Mezi roky 1992 aţ 1996 došlo 

naopak k poklesu, kdy se pohybovala mezi 2,57 a 3,52 %. Rok 1997 zaznamenal 

výraznější vzestup míry nezaměstnanosti, a to na 5,23 % a poté aţ do roku 2004 měla 
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opět stoupající trend, kdy činila 10,33 %. Teprve rok 2005 ukázal její pokles na 8,88 

%. 

     V Ústeckém kraji v roce 1990 činila míra nezaměstnanosti 0,67%. V roce 1991 a 

1992 činila míra nezaměstnanosti 0,67 %. V roce 1991 a 1992 došlo k výraznějšímu 

zvýšení, kdy se ukazatel vyšplhal na 4,47 %, resp. 3,58 %. Od roku 1993 má míra 

nezaměstnanosti v Ústeckém kraji stoupající trend, který dosáhl vrcholu v roce 2003, 

kdy činila 17,94 %. Ve dvou následujících letech se pohybovala mezi 15,85 a 15,41 

%. Ústecký kraj dle statistických údajů vykazuje stále vysokou míru nezaměstnanosti 

a drţí si tak prvenství mezi ostatními kraji. 

     Rekordní míru nezaměstnanosti mezi jednotlivými okresy v Ústeckém kraji si  od 

roku 2000 drţí okres Most. V roce 2000 činila v okrese Most míra nezaměstnanosti 

21,48 %, v dalších letech postupně rostla a kulminovala v roce 2004 s 23,99 %. V 

roce 2005 bylo zaznamenáno sníţení na 21,25 %. I přes celkově stoupající trend míry 

nezaměstnanosti v jednotlivých letech vykazují nejmenší míru nezaměstnanosti 

okresy Ústí nad Labem a Litoměřice. Nejmenší míru nezaměstnanosti v roce 1990 

zaznamenal okres Děčín s 0,32 %, následován okresy Litoměřice s 0,41 % a Teplice 

s 0,47 %. Okres Ústí nad Labem se svou mírou nezaměstnanosti 0,52 % se řadil na 

čtvrté místo. Na posledním místě byl okres Most s 1,01 %. Od roku 1991 aţ do roku 

2005 měla míra nezaměstnanosti v jednotlivých okresech stoupající trend, který byl 

zapříčiněn rušením prosperujících podniků v předchozích letech, útlumem těţkého a 

těţebního průmyslu v kraji a dalšími faktory, jako je nízká vzdělanostní struktura 

obyvatelstva, štědrá státní sociální podpora apod. Oproti jiným krajům se nedařilo 

ani získat uspokojující mnoţství zahraničních investic, jako např. ve Středočeském 

kraji, který díky investorům v oblasti automobilového průmyslu nabízel velké 

mnoţství nových pracovních příleţitostí. Přesto nemohu opomenout, ţe i v Ústeckém 

kraji v posledních letech postupně dochází ke zvyšování podnikatelských aktivit 

zejména v oblasti sluţeb, existuje zde řada kulturních zařízení a důleţitých krajských 

institucí, které zaměstnávají nemalý počet obyvatel Ústeckého kraje.[9] 

V předchozí podkapitole předkládám tabulku vzdělanosti obyvatelstva nad 15 let. 

Jak je z uvedené tabulky patrné, mezi uchazeči o zaměstnání výrazně převládají 

uchazeči se základním vzděláním a uchazeči vyučení nebo se středoškolským 

vzděláním bez maturity. O něco niţší počty tvoří uchazeči s úplným středním 
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vzděláním a téměř zanedbatelné uchazeči s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním. 

Vůbec nejniţší počty v absolutní hodnotě tvoří uchazeči s neúplným vzděláním.  

 Na závěr této kapitoly mohu konstatovat, ţe se potvrdil obecně známý fakt o 

pozitivním vlivu vzdělanosti na nezaměstnanost, kdy lidé s vyšší kvalifikací snáze 

získávají pracovní místa, neboť jsou zaměstnavateli ţádáni a jejich počet jako 

uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce je relativně  nízký. 

 

 

5.5. Důvody vzniku nezaměstnanosti v Ústeckém kraji po 

roce 1989 
 

V této kapitole uvádím faktory ovlivňující nebo způsobující nezaměstnanost, které 

se dle mého názoru nejvýznamnějším způsobem podílí na její existenci v Ústeckém 

kraji. 

Dávky státní sociální podpory a příspěvky: 

     Dávky státní sociální podpory jsou poskytovány podle zákona č. 117/1995 Sb. o 

státní sociální podpoře. Jsou zaloţeny na tzv. solidaritě osob s vyššími příjmy s 

osobami s niţšími příjmy. Jak sociální dávky, tak dávky státní sociální podpory a 

příspěvky jsou jedním z faktorů, které vedou k tomu, ţe mnoho osob je zneuţívá na 

úkor pracujících osob. Dávky jsou příliš štědré (jedná se o ţivotní minimum, o různé 

příspěvky na bydlení, na děti apod.) a způsobují, ţe lidé odmítají hůře placenou 

práci, neboť z ní dosaţený příjem je stejný nebo jen o málo vyšší neţ získají na 

dávkách a raději si “na černo“ přivydělávají různými “melouchy“, kde nemusí svůj 

příjem přiznat. 

Mobilita osob a dopravní obsluţnost: 

     Lidé nejsou ochotni vzdát se pohodlí domova a dojíţdět za prací, vynakládat 

mzdové prostředky na dopravu, protoţe finanční prostředky, které dostanou za svoji 

práci v případě dojíţdění za zaměstnáním, opět vloţí do dopravy a z jejich pohledu 

se jedná o tzv. „začarovaný kruh“. Pro mnohé znamená dojíţdění za zaměstnáním i 

velkou ztrátu času, protoţe nemají v místě zaměstnání ubytování a pokud by nějaké 
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získali, nejsou ochotni opět vynakládat mzdové prostředky na druhé bydlení, jelikoţ 

trvalé bydliště mají a mzdové prostředky jiţ vynaloţili na zaplacení nájemného a 

sluţeb s tím spojených. Důleţitou roli v rozhodování o dojíţdění za zaměstnáním 

hraje zejména v menších obcích špatná dopravní obsluţnost a nízký počet spojů 

jezdících v nevhodných časových intervalech, kdy se lidé nemohou dostat rozumně 

do práce a po práci zase zpět domů. 

Vzdělanost a kvalifikace obyvatelstva: 

     Stále existuje problém ve vzdělanosti osob. Jak jsem jiţ zmínila v předchozí 

kapitole, vysokoškolsky vzdělaných osob je stále malé mnoţství oproti lidem se 

základním a středním vzděláním a v Ústeckém kraji je tento stav zvláště neutěšený. 

Stále více zaměstnavatelů, ať uţ se jedná o různé soukromé společnosti nebo o státní 

úřady, vyţaduje i jazykové znalosti a znalosti o výpočetní technice. Při různých 

výběrových řízeních, např. na úřadech, jsou kladeny vysoké poţadavky na odbornou 

způsobilost uchazečů (např. zda vlastní řidičský průkaz, jakou má praxi z 

předchozího zaměstnání apod.), coţ zvláště mladí absolventi (všech typů) škol jen 

těţko splňují.      

Ztráta motivace pracovat: 

     K tomuto problému, který se téţ týká nezaměstnanosti, je nutné podotknout, ţe se 

týká převáţně osob vyššího věku (45 a více), kteří jiţ delší dobu nemohou sehnat 

zaměstnání, a to buď proto, ţe nesplňují poţadavek vzdělání, nebo mají omezenou 

zdravotní způsobilost - drţitelé průkazů ZTP (nedostatečný počet chráněných dílen), 

nebo firmy, organizace či úřady nevytvořily dostatečný počet pracovních míst pro 

zdravotně tělesně postiţené. Dalším důvodem můţe být skutečnost, ţe uchazeči o 

zaměstnání by chtěli pracovat na kratší úvazek, neţ je stanovených 8 a více hodin, ať 

uţ z kteréhokoliv důvodu. Delší dobou se rozumí hledání zaměstnání 4 a více let. 

Uchazeči o zaměstnání, kteří se blíţí 55 let věku, většinou pak raději volí způsob, 

kdy poţádají o předčasný starobní důchod. Této situace častěji vyuţívají ţeny. 
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5.6. Dlouhodobá nezaměstnanost 
 

     Dlouhodobá nezaměstnanost se úzce týká dávek státní sociální podpory a souvisí 

se ztrátou motivace shánět si nové zaměstnání a spoléháním se na štědrý sociální 

systém, díky kterému jsou si nezaměstnaní schopni zajistit slušné ţivobytí bez 

nutnosti nahradit ho jinou alternativou. Dlouhodobá nezaměstnanost sice není 

příčinou vzniku běţné nezaměstnanosti, má však dalekosáhlé důsledky, neboť osoby 

dlouhodobě nezaměstnané ztrácejí základní pracovní návyky, sociální kontakt se 

svým okolím a v neposlední řadě se utlumuje jejich potřeba postarat se sami o sebe 

vlastními silami, coţ způsobuje jejich stále vyšší závislost na státní pomoci. 

 

5.7. Nástroje boje proti nezaměstnanosti 
 

     Při řešení nezaměstnanosti je třeba, aby se do jejího postupného sniţování 

zapojily všechny články vystupující na trhu práce, které ji mohou nějakým způsobem 

ovlivňovat. V současné době se jedná zejména o státní správu (přes zřízené úřady 

práce), soukromý sektor (komerční společnosti poskytující pracovní místa) a nestátní 

neziskové organizace pro handicapované občany. V následujících kapitolách blíţe 

popíši jejich zapojení do uvedené problematiky a nástroje, kterými mohou pomoci v 

boji proti nezaměstnanosti. 

 

5.8. Nástroje státní správy v boji proti nezaměstnanosti 
 

     Úřady práce byly postupně zřizovány od 1. 8. 1990 zákonným opatřením ČNR 

306/1990 Sb. o zřízení úřadů práce jako reakce na ekonomické změny po roce 1989. 

Jejich účelem bylo usměrňovat a řídit nově vznikající trh práce formou spolupráce se 

soukromým sektorem, a to nabízením volných pracovních míst uchazečům a jejich 

registrací. V průběhu let došlo k několika novelizacím, dle kterých se úřady práce 

staly organizační sloţkou státu a postupně přibíraly stále více kompetencí, např. 

lékařskou posudkovou sluţbu nebo zaštiťování rekvalifikačních kurzů.  
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Rekvalifikační kurz mohou úřady práce zprostředkovat zájemci o zaměstnání v 

místě jeho bydliště, pokud to vyţaduje jeho uplatnění na trhu práce. Náklady na 

rekvalifikační kurz jsou úřadem práce hrazeny. Rekvalifikací se rozumí získání nové 

kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace. Za 

rekvalifikaci se povaţuje i to, ţe osoba získá kvalifikaci, kterou dosud nikdy neměla. 

Mohou nastat i případy, ţe osoba z nejrůznějších důvodů nebude moci rekvalifikaci 

dokončit. V těchto případech úřad práce s osobou domluví podmínky ukončení. 

Zbývající část rekvalifikace můţe uchazeč o zaměstnání dokončit jako zaměstnanec 

u svého nového zaměstnavatele, se kterým úřad práce tuto moţnost o ukončení 

rekvalifikace domluví. Také můţe nastat případ, kdy uchazeče o zaměstnání 

rekvalifikační kurz nedokončí z důvodu nemoci, tak úřad práce můţe domluvit 

dokončení jeho rekvalifikace v jiném kurzu, a to na základě dohody. Tyto 

rekvalifikační kurzy pak umoţňují uchazečům o zaměstnání ve většinou případů 

snadnější zapojení do pracovního procesu, a to jak u státního, tak i soukromého 

sektoru. Podpora při rekvalifikaci je větší neţ podpora v nezaměstnanosti.  

Poskytuje se po celou dobu rekvalifikace a má na ni nárok kaţdý uchazeč o 

zaměstnání, kterému rekvalifikaci zabezpečuje úřad práce. Nárok na podporu v 

nezaměstnanosti v době rekvalifikace nemají poţivatelé starobních důchodů, avšak 

úřad práce můţe rekvalifikaci zprostředkovat a hradit její náklady.   

 

5.9. Nástroje soukromého sektoru v boji proti 

nezaměstnanosti 
 

     Většina firem tzv. soukromý sektor na doporučení úřadů práce zaměstnává 

uchazeče o zaměstnání. V případě, ţe firmy tyto uchazeče přijmou a dojde k 

oboustranné dohodě o uzavření pracovního poměru, firmy od úřadů práce dostávají 

příspěvky a jedná se tak v podstatě o dotaci vytvořeného pracovního místa ze 

státních prostředků. V mnohých případech ale bohuţel dochází k tomu, ţe po 

uplynutí 3 měsíců (zkušební doba) firmy zaměstnance propustí, aniţ by musely vrátit 

příspěvek, který jim byl ze strany úřadů práce poskytnut. 
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     Soukromý sektor se však v boji proti nezaměstnanosti angaţuje také vytvářením 

komerčních agentur práce (v podstatě konkurujících úřadům práce) 

zprostředkovávajícím pracovní místa zejména pro velké společnosti se zaměřením na 

specializované profese.  

 

5.10. Nástroje nestátních neziskových organizací v boji proti 

nezaměstnanosti 

 

 Neziskové organizace se dělí na organizace svépomocné, kdy jejich členové si 

pomáhají navzájem a veřejně prospěšné, které pomáhají jiným občanům. Snahou 

neziskových organizací je vytváření tzv. chráněných dílen, jejichţ prioritou je 

zaměstnávání zdravotně tělesně postiţených občanů a také občanů z různých ústavů 

pro mentálně postiţené osoby. K neziskovým organizacím patří i svépomocná 

sdruţení, protoţe lidé se stejnými problémy cítí, ţe mají větší šanci pomoci sobě 

navzájem a upozornit na svoje problémy a problémy ostatních. 
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6. ZÁVĚR 
 

     Ve své bakalářské práci jsem při zpracování získaných materiálů o vývoji 

nezaměstnanosti v Ústeckém kraji po roce 1989 dospěla k závěru, ţe příčinami 

nárůstu nezaměstnanosti byly zejména: 

1) změna společensko-politického systému, na který veřejnost nebyla připravena 

2) ekonomická transformace, kdy zanikla řada státních podniků v důsledku 

privatizačního  programu a mnozí občané během několika měsíců ztratili zaměstnání, 

které bylo jejich jedinou sociální jistotou 

3) nízká motivace (dlouhodobě) nezaměstnaných k hledání pracovních příleţitostí 

kvůli příliš štědrým dávkám státní sociální podpory 

4) nedostatečná kvalifikace a vzdělanostní struktura obyvatelstva zhoršující pozici 

uchazečů při hledání nových pracovních míst 

     První dva uvedené body byly nutnými průvodními jevy vývoje po roce 1989 

během přechodu z centrálně plánovaného hospodářství na trţní hospodářství a 

privatizace státního vlastnictví. Tyto jevy bohuţel nešlo ţádným způsobem 

eliminovat, protoţe byly součástí celkových společenských změn a jako takové měly 

jen časově omezený charakter. Druhé dva body mají dle mého názoru nejzásadnější 

význam v řešené problematice, neboť mají na nezaměstnanost nejdůleţitější vliv. 

Správným nastavením parametrů v legislativě ze strany státní správy a volených 

zákonodárců v prvním případě a vhodnou motivací občanů ke zvyšování vzdělanosti 

ve druhém případě lze dosáhnout optimálních ukazatelů nezaměstnanosti. 

     Z  vlastní zkušenosti vím, ţe nezaměstnanost nelze odstranit zcela, ale tento 

celospolečenský problém je moţné řešit vhodnou prevencí. Tato prevence by měla 

zahrnovat obzvláště takové metody, které  budou mít motivující charakter. Osobně 

povaţuji za důleţité začít následujícími kroky: 

1) zvýšenou podporou malého a středního podnikání ze strany státního aparátu 

legislativními  prostředky 
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2) omezením výše dávek státní sociální podpory jen na základní nutné ţivotní 

minimum 

3) minimalizovat výši nároku vyplácených dávek peněţitou formou a poskytovat je 

    prostřednictvím potravinových poukázek a úhradu nákladů spojených s bydlením  

    poukazovat přímo poskytovateli sluţeb 

4) vyšší finanční a materiální podporou vzdělávacích institucí, vědy a výzkumu 

     Při aplikaci těchto kroků je nutné zohlednit všechny aspekty a dopady takovým 

způsobem, aby dosáhly poţadovaného efektu. Jsem si však vědoma, ţe toto je věcí 

celospolečenského konsensu a politické vůle. 
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