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1. Úvod 

Česká republika procházela v uplynulých letech z důvodu přechodu na tržní hospodářství 

rozsáhlými změnami. Proces restrukturalizace ekonomiky a její přizpůsobování globálním 

trhům s tlakem na růst produktivity práce s sebou přinesl problém nezaměstnanosti  

a také odlišnost charakteristiky trhu práce, kde v současné době patří nejistota a nestabilita 

zaměstnání. 

 

Celkové společenské a ekonomické změny se odrazily i ve struktuře profesí na trhu práce. 

Zastoupení jednotlivých profesních skupin se nezměnily jen v souvislosti s přesuny mezi 

odvětvími, ale k rychlému vývoji dochází i uvnitř jednotlivých odvětví a pododvětví. 

Mimořádný vývoj přitom přináší poslední desetiletí, ve kterém je rozsah a rychlost 

probíhajících změn ve strukturách zaměstnanosti dokonce ještě vyšší než dříve. Celý vývoj 

struktur zaměstnanosti je samozřejmě doprovázen změnami v nárocích na kvalifikace  

a kompetence lidských zdrojů, na jejich schopnostech a dovednostech. Nové trendy nevedou 

k jasným nebo uniformním vzorům rozvoje kvalifikací, naopak se objevují komplexnější 

struktury většího počtu kombinovaných kvalifikací. Stále běžnější se stává různorodost  

a redukovaná vzájemná zaměnitelnost. Nové a širší kvalifikace zpravidla nenahrazují, ale 

doplňují všeobecné vzdělání, odborné vědomosti a profesní dovednosti 

 

Zájmem jednotlivých vlád je ovlivňovat a usměrňovat míru nezaměstnanosti prostřednictvím 

cílů hospodářské politiky. Jedním z těchto cílů je i důsledné vytváření aktivní politiky 

zaměstnanosti s uplatňováním jednotlivých nástrojů a opatření. Jedním z těchto nástrojů jsou  

i rekvalifikace a vzdělávací programy. 

 

Z důvodu, že i mne se dotýká potřeba celoživotní zaměstnatelnosti, tedy schopnosti být 

zaměstnána v různých situacích a podmínkách trhu práce a v různých fázích životního cyklu, 

a také proto, že jsem zaměstnancem úřadu práce a denně potkávám řadu nezaměstnaných, 

zaměřila jsem svou diplomovou práci na téma rekvalifikace, jako efektivní nástroj podpory 

zaměstnanosti.  

 

Předmětem diplomové práce jsou rekvalifikace realizované Úřadem práce ve Frýdku-Místku. 

Cílem této práce je provedení analýzy účinnosti rekvalifikačních kurzů a zjištění efektivity 
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vynaložených finančních nákladů na tento konkrétní nástroj APZ z pohledu nákladů 

vynakládaných pro nezaměstnané v rámci státní politiky zaměstnanosti. Pojem účinnost je zde 

chápán zejména ve smyslu úspěšnosti umístění uchazečů rekvalifikací zpět do pracovního 

procesu, se zřetelem na časové období po úspěšném dokončení rekvalifikací, ale také i na 

motivaci uchazečů vstupujících do rekvalifikací a úspěšnosti dokončení těchto kurzů.  

 

Pro vypracování analytické části a získání potřebných údajů jsem použila především 

statistická data získaná z oficiálních stránek MPSV a údaje a informace z oddělení 

rekvalifikací a vzdělávacích programů Úřadu práce ve Frýdku-Místku. Další metodou pak 

bylo dotazování, které jsem realizovala formou ankety.   
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2. Problematika nezaměstnanosti v odborné literatuře  

2.1. Základní makroekonomické přístupy nezaměstnanosti  

Fenomén nezaměstnanosti vstoupil do našeho společenského a tedy i ekonomického života 

poměrně nedávno, stal se součástí naší ekonomické reality teprve před 20 ti lety, zatímco 

myšlení ekonomů zaměstnává již téměř dvě stě let.  

 

Neoklasický přístup a řešení nezaměstnanosti 

 

Při hledání odpovědi na příčiny nezaměstnanosti a při formulaci přístupů k jejímu 

odstraňování neexistuje jednotný, obecně respektovaný názor.  

 

Neoklasická ekonomie považuje nezaměstnanost za výsledek působení tržního mechanismu. 

Nezaměstnanost odráží dočasnou nerovnováhu mezi poptávkou po práci a nabídkou práce. 

Určitá míra nezaměstnanosti je chápána jako neodstranitelné minimum. Jedná se o přirozenou 

míru nezaměstnanosti, která je ekvivalentní nezaměstnanosti dobrovolné. Každý 

nezaměstnaný se musí rozhodnout, zda přijme či nepřijme zaměstnání za nabízenou mzdu. 

 

Zároveň je tato úroveň zaměstnanosti také ekvivalentní frikční nezaměstnanosti, neboť jde 

z tohoto pohledu o osoby nacházející se přechodně mezi dvěma zaměstnáními, zvažující při 

svém rozhodování, zda přijmout nové zaměstnání, a vzájemný poměr nabízené mzdy  

a příspěvku v nezaměstnanosti.  

 

Řešení nezaměstnanosti je orientováno na stranu nabídky práce a soustřeďuje se na: 

o boj proti inflaci 

o mzdovou regulaci 

o omezení síly sociálního státu1   

 

                                                 
1 HOLMAN, R. Vývoj ekonomického myšlení 
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Keynesiánský přístup a řešení nezaměstnanosti 

 

Keynesiánská škola, jejímž hlavním představitelem byl John Maynard Keynes (1883-1946), 

nastolila problém nedostatečné agregátní poptávky. 

 

Výchozím bodem koncepce ve vztahu k trhu práce je uznání existence stálé nedobrovolné 

nezaměstnanosti, která není spojována s neochotou pracovat za nepříznivých mzdových  

a jiných podmínek. 

 

Jedná se o dvě rozhodující příčiny masové a přetrvávající nezaměstnanosti: 

o technologický pokrok vytlačující živou práci, 

o chronický nedostatek poptávky (nedostatečná kupní síla obyvatelstva a omezování 

sklonu k investicím). 

 

Oba základní ideální typy nezaměstnanosti (nezaměstnanost spojená s nedostatečnou 

spotřebou a nezaměstnanost spojená s technickým pokrokem) nejsou totiž regulované 

pouhým tržním mechanismem. Ten nedává záruku, že přirozená míra nezaměstnanosti bude 

ekvivalentní nezaměstnanosti dobrovolné, a proto Keynes vyžaduje do ekonomiky státní 

intervenci. Podle Keynese může vláda řídit poptávku a tedy i celou ekonomiku 

prostřednictvím podpory sklonu ke spotřebě, především formou veřejných výdajů jako 

nástrojů ozdravení ekonomiky. Příčinou vysoké nezaměstnanosti je, z tohoto pohledu, chybná 

peněžní a fiskální politika státu spojená s krácením výdajů v době recese.2  

 

 

2.2.  Nezaměstnanost a její charakteristiky 

Nezaměstnanost je složitým společenským problémem s multidimenzionálními důsledky. 

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí nepříjemnou událostí, znamená pokles životní úrovně  

a ekonomickou nejistotu do budoucnosti. Znamená ztrátu vztahů a kontaktů. Pro některé je 

práce nejen zdrojem osobního důchodu, nýbrž i smysluplnou činností naplňující část jejich 

životního času.  

 

                                                 
2 HOLMAN, R. Vývoj ekonomického myšlení 
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V naší centrálně plánované ekonomice do roku 1990 byli všichni ekonomicky aktivní 

zaměstnáni, tzn. měli pracovní místo a pobírali mzdu. V pojetí statistiky nezaměstnanost 

neexistovala. Z ekonomického hlediska lze ovšem stěží tvrdit, že by všichni zaměstnaní 

pracovníci vytvářeli takový mezní produkt práce, který by se rovnal jejich mzdové sazbě. 

Mnozí dostávali mzdu za práci, která by v tržních podmínkách podobné ohodnocení 

nezískala. Fakticky šlo o skrytou nezaměstnanost.  

 

Přechod k tržní alokaci zdrojů po zahájení ekonomických reforem byl pak doprovázen 

uzavíráním nepotřebných a neefektivních výrob. Přestože byly postupně otevírány nové 

aktivity, došlo k poklesu produkce a poklesu zaměstnanosti. Nová ekonomická infrastruktura 

dala prostor dřív potlačované individuální iniciativě a podnikavosti. Jak se postupně utvářel 

soukromý sektor, začalo docházet k přesunům pracovníků mezi firmami, profesemi a sektory. 

S postupným utvářením trhu práce rostla mobilita pracovníků: profesní, meziodvětvová  

i prostorová. Jistotu zaměstnance vystřídala nejistota trhu práce a součástí života naší 

společnosti se stala otevřená nezaměstnanost.3  

 

V současné době taktéž existuje skrytá nezaměstnanost. Jde o formu nezaměstnanosti, kdy si 

nezaměstnaná osoba práci nehledá a ani se jako nezaměstnaná neregistruje. Jde o osoby, které 

na hledání práce rezignovaly nebo si práci vyhledávají pomocí neformálních sítí či přímo  

u zaměstnavatelů bez registrace na úřadě práce. Skrytá nezaměstnanost je dána i tím, že 

z údajů o nezaměstnaných jsou často vyřazovány osoby, které jsou sice neumístěny, ale 

zařazeny do různých programů pro nezaměstnané (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce 

apod.). O skryté nezaměstnanosti se také hovoří v případě osob s nízkou kvalifikací či 

vysokým věkem (či jiným hendikepem), které zůstávají pro tyto své charakteristiky 

neumístěny a jsou odsouvány mimo trh práce (např. předčasné odchody do důchodu).4  

 

2.3. Definice a měření nezaměstnanosti 

Podle definice Eurostatu se za nezaměstnané považují všechny osoby 15 ti leté a starší (bez 

horní věkové hranice), které ve sledovaném období souběžně splňovaly dále uvedené tři 

základní podmínky: 

                                                 
3 BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém 
4 HOLMAN, R. Vývoj ekonomického myšlení 
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1) Byly bez práce, to znamená, že nebyly v placeném zaměstnání ani nebyly 

sebezaměstnané.  

2) Hledaly aktivně práci, např. formou úřadů práce nebo soukromých agentur práce, dále 

hledáním práce přímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků k založení 

vlastní firmy, podání žádosti o pracovní povolení nebo licence nebo hledání 

zaměstnání jiným způsobem. 

3) Byly připraveny k nástupu do práce, tj. během referenčního období byly k dispozici 

okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo 

sebezaměstnání. 

 

Pokud osoby nesplňují alespoň jednu ze tří uvedených podmínek, jsou klasifikovány jako 

zaměstnané nebo ekonomicky neaktivní.5 

 

Nezaměstnanost může být definována také dle naší právní normy, zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, kde se v § 24 uvádí: Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně 

požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má 

bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence 

uchazečů o zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti dále v § 25 vymezuje, kdo může být 

uchazečem o zaměstnání a kdo je z tohoto okruhu vyloučen. 

 

Lze tedy konstatovat, že zaměstnaný je ten, kdo vykonává jakékoliv placené zaměstnání 

nebo sebezaměstnání. Nezaměstnaný je ten, kdo je schopen pracovat, je ochoten během 

určité doby do práce nastoupit, nemá placené zaměstnání ani sebezaměstnání a aktivně práci 

hledá. Patří sem rovněž ti, kteří byli z práce uvolněni a čekají na výzvu k návratu do práce, 

nebo čekají na nástup do nového pracovního místa. Podmínkou tzv. registrované 

nezaměstnanosti je zaregistrování na úřadu práce, jehož prostřednictvím práci hledají. 

Zaměstnaní a nezaměstnaní dohromady tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo (pracovní 

sílu). Lidé, kteří nepatří do těchto skupin, např. studenti, důchodci, ženy či muži na mateřské 

nebo rodičovské dovolené, jsou ekonomicky neaktivní obyvatelstvo. 

 

                                                 
5 MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 
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K měření nezaměstnanosti se standardně užívá ukazatel míry nezaměstnanosti, který 

poměřuje počet nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Vyjadřuje se v %  

a vyčísluje se podle vzorce 

                                                                            U 

u  =  ------------------  x 100 

                                                                         L + U  

 

kde u je míra nezaměstnanosti (vyjádřená v %), U je počet nezaměstnaných a L je počet 

zaměstnaných.  

 

Nezaměstnaní nepředstavují homogenní skupinu. Pracovní sílu lze rozdělit do několika skupin 

(dle kvalifikace, věku, pohlaví – jedná se o tzv. parciální míry nezaměstnanosti), přičemž  

u jednotlivých skupin se míra nezaměstnanosti výrazně liší.  

 

Celková míra nezaměstnanosti je váženým průměrem míry nezaměstnanosti jednotlivých 

skupin: 

 

U = w1.U1 + w2.U2 + …… + wn.Un 

 

Uvedené způsoby měření míry nezaměstnanosti vyvolávají určité kontroverze: 

a) někteří kritici poukazují na to, že oficiální míra nezaměstnanosti je vyšší než skutečná, 

protože bere v úvahu i ty, kteří nepravdivě uvádějí, že si hledají práci a ty, kteří mají 

nerealistická mzdová očekávání; 

b) jíní na druhé straně říkají, že v těžkých časech (např. v recesi) mohou být odrazeni  

a práci si nehledají, když jsou stále odmítáni. Pak vypadnou z ekonomicky aktivního 

obyvatelstva; 

c) v recesi roste počet lidí, kteří nemohou dostat práci na plný úvazek, a proto jsou 

nedobrovolně omezeni na částečný úvazek (zkrácenou pracovní dobu). Tato 

podzaměstnanost se ovšem neprojeví ve statistikách nezaměstnanosti. 6 

 

Přehled o vývoji míry nezaměstnanosti v České republice, Moravskoslezském kraji  

a v o okrese Frýdek-Místek  za období let 1990 – 2009 je uveden v příloze č. 1 – Graf č. 1.1 

                                                 
6 FRAIT, J., ZEDNÍČEK, R. a kol. Makroekonomie 
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2.4.  Druhy nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost se obvykle rozděluje na následující typy: 

a) frikční nezaměstnanost,  

b) strukturální nezaměstnanost, 

c) cyklickou nezaměstnanost. 

 

Frik ční nezaměstnanost vzniká z faktu, že trh práce, a tedy i objem (rozsah) 

nezaměstnanosti jsou v nepřetržitém pohybu: lidé opouštějí práci a hledají novou, ale 

v důsledku nedokonalých informací o volných pracovních místech trvá hledání nové práce 

(zaměstnání) určitou dobu. Pracovníci také nemusí ihned přijmout práci, která je jim poprvé 

nabízena. Stejně tak některé osoby vstupují poprvé do pracovních sil či znovu vstupují do 

pracovních sil (např. ženy či muži po rodičovské dovolené).  Frikční nezaměstnanost je 

složkou přirozené míry nezaměstnanosti.  

 

Strukturální nezaměstnanost vzniká tehdy, jestliže v daném období existuje v dané zemi 

(oblasti) nesoulad mezi kvalifikačními požadavky na různé druhy prací a volnými pracovními 

místy v dané zemi (oblasti) na straně jedné a existující kvalifikací pracovních sil a územní 

alokací pracovních sil na straně druhé. Strukturální nezaměstnanost je důsledkem toho, že 

některé firmy, resp. některá odvětví v  zemi (oblastech) expandují, zatímco jiné firmy, resp. 

jiná odvětví v oblastech upadají. Dochází tak ke změnám skladby poptávky po práci mezi 

odvětvími a oblastmi: tyto změny skladby poptávky po práci se nazývají sektorálními 

přesuny. Strukturální nezaměstnanost trvá obvykle déle než frikční nezaměstnanost, protože 

lidé musí získat novou kvalifikaci (rekvalifikovat se) či se musí přestěhovat do nové oblasti, 

kde jsou volná pracovní místa.  

 

Jinak řečeno, strukturální nezaměstnanost představuje strukturální (kvalifikační, resp. 

profesní) nesoulad práce v dané zemi či oblasti, jakož i teritoriální nesoulad mezi objemem 

nabízené a poptávané práce. V důsledku uvedených příčin strukturální nezaměstnanosti může 

tedy v daném období a v dané zemi současně existovat nabídka volných pracovních míst, tj. 

poptávka po práci firem a současně nezaměstnanost. Strukturální nezaměstnanost je složkou 

přirozené míry nezaměstnanosti.  
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Strukturální a frikční nezaměstnanost, jež jsou kompatibilní s přirozenou mírou 

nezaměstnanosti se v části makroekonomické literatury také nazývá rovnovážnou 

nezaměstnaností. 7 

 

Cyklická (konjunkturální) nezam ěstnanost je vyvolána (a také odstraněna) cyklickými 

změnami hospodářských aktivit v makroekonomickém rozměru. Vzniká tehdy, když poptávka 

po zboží a službách při daných mzdových sazbách a při dané produktivitě práce není 

postačující na zaměstnanost těch, kteří jsou schopni a ochotni pracovat.  Cyklická 

nezaměstnanost je spojena s cyklickými fluktuacemi ekonomiky, tj. rozdílem mezi skutečnou 

a přirozenou mírou nezaměstnanosti a tedy i s rozdílem mezi skutečným a potenciálním 

produktem. 

 

Mezi typy nezaměstnanosti je vhodné uvést i nezaměstnanost sezónní. Jedná se  

o nezaměstnanost krátkodobou. Její příčinou je jednak nepravidelnost produkce v odvětvích 

závislých na ročních obdobích a následně v navazujících zpracovatelských odvětvích, anebo 

jsou to výkyvy ve spotřebě, které jsou vyvolány buď institucionálními příčinami (např. 

vánoční nebo velikonoční svátky) nebo střídání ročních období. Sezónní nezaměstnaností 

mohou být postiženy i služby, zejména spojené s turistikou a charakteristická je rovněž  

i oblast zemědělství nebo stavebnictví. Sezónní nezaměstnanost je pokládána za složku frikční 

nezaměstnanosti, a proto je i částí přirozené míry nezaměstnanosti. 

 

 

2.5.  Doba trvání nezaměstnanosti a frekvence nezaměstnanosti 

Důležitou charakteristikou nezaměstnanosti je doba (délka) trvání nezaměstnanosti. Doba 

trvání nezaměstnanosti je charakterizována průměrnou délkou období, kdy je osoba 

nezaměstnaná. Doby trvání nezaměstnanosti závisí jednak na strukturálních charakteristikách 

trhu práce, jakož i závisí na cyklických faktorech (na momentálním stavu ekonomického 

cyklu). Prodlužování průměrné délky nezaměstnanosti má řadu negativních důsledků. Mimo 

jiné i na úroveň přirozené míry nezaměstnanosti. 

 

                                                 
7 MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 
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Frekvence nezaměstnanosti je dána průměrným číslem, kolikrát za dané období (například za 

2 roky, za 5 let apod.) jsou pracovníci nezaměstnaní. Frekvence nezaměstnanosti zřejmě 

závisí na výkyvech agregátní poptávky po zboží a službách, z níž je odvozena i poptávka po 

práci. Současně frekvence nezaměstnanosti závisí i na poptávce po práci jednotlivých firem 

v různých odvětvích i oblastech, kdy firmy v některých odvětvích či oblastech expandují  

a jiné firmy zanikají. 

 

Někteří ekonomové upozorňují na skutečnost, že dlouhé období vysoké nezaměstnanosti má 

tendenci zvyšovat přirozenou míru nezaměstnanosti. Jejich argumentace je založena na 

modelu stanovení mezd pro zaměstnance ve firmě (insiders) a stanovení mezd pro 

zaměstnance nezaměstnané ve firmě (outsiders), kdy se hranice mezi insidery a outsidery 

mění podle vývoje skutečné nezaměstnanosti. Při růstu nezaměstnanosti je část insiderů 

propuštěna a stávají se outsidery. Odbory, které věnují pozornost převážně insiderům (jejich 

mzdám, pracovním podmínkám pod.), se přestanou starat o propuštěné pracovníky a insiderů 

je v důsledku zvyšující se nezaměstnanosti stále méně. Tímto způsobem se může stát rostoucí 

část nezaměstnanosti permanentní.  

 

Při dlouhodobější nezaměstnanosti anebo při časté frekvenci nezaměstnanosti může mnohem 

snadněji docházet k tomu, že nezaměstnaní pracovníci ztratí svou kvalifikaci, výrobní 

zručnost, získané dovednosti a začnou se tak stávat nezaměstnavatelnými, i když prvotní 

náraz, který jejich nezaměstnanost způsobil, již pominul.  

 

 

2.6. Náklady nezaměstnanosti 

Náklady nezaměstnanosti jsou velmi obtížně měřitelné. Je rozdíl, měřit náklady 

nezaměstnanosti pro jednotlivého pracovníka od nákladů nezaměstnanosti celé ekonomiky, 

kde je podstatné vyhodnocovat náklady, jež vyvolává frikční a strukturální nezaměstnanost, 

anebo nezaměstnanost cyklická.  

 

Nezaměstnanost a její náklady jsou ve společnosti velmi nerovnoměrně rozděleny. 

Nezaměstnanost je více rozšířena mezi méně kvalifikovanými pracovníky, ohrožuje častěji 

určité skupiny ve společnosti (absolventy škol, matky po rodičovské dovolené, osoby 
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zdravotně hendikepované, osoby starší 50 ti let) a je odlišná i podle pohlaví apod. Více je 

koncentrována v nejchudší části obyvatelstva.  

 

Jednotlivý pracovník a jeho rodina, který je nedobrovolně nezaměstnán, je postižen snížením 

jeho disponibilního důchodu a snižuje se tím i jeho životní úroveň. Dlouhodobá 

nezaměstnanost vede ke ztrátě kvalifikace pracovníka. Závažné jsou i psychologické důsledky 

nezaměstnanosti na pracovníka, ztráta jeho sebedůvěry, pocit neužitečnosti, narušuje se jeho 

fyzické i psychické zdraví, zvyšuje se sklon k alkoholismu, drogám, zločinnosti apod.  

 

Část nákladů u přirození míry nezaměstnanosti (frikční a strukturální) mají pozitivní efekt 

v růstu produktivity, neboť hledají-li pracovníci práci, za níž dostanou nejvyšší mzdu, 

přispívají tím k efektivní alokaci zdrojů a tedy k růstu produktivity v celém hospodářství. Na 

druhou stranu, stávají-li se pracovníci důvodů selhání trh práce dlouhodobě nezaměstnaní, 

vznikají faktické ztráty. 

 

U cyklické nezaměstnanosti, jež převyšuje přirozenou míru nezaměstnanosti, dochází 

k nevyužití volné práce a ostatních výrobních faktorů, což má za následek ztráty skutečné 

produkce pod úroveň potencionálního produktu. Stát ztrácí daň z příjmů nezaměstnaných, 

firmy ztrácejí zisky z nižší produkce a stát následně příjmy z daní firem a musí z rozpočtu 

vyplácet podpory v nezaměstnanosti a návazně další výdaje za sociální dávky. Proti těmto 

nákladům nezaměstnanosti stojí volný čas pracovníků, který mají v důsledku 

nezaměstnanosti, přičemž hodnota tohoto volného času je jen nepatrnou částí úhrnných ztrát 

z titulu cyklické nezaměstnanosti. 
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3. Aktivní politika zam ěstnanosti  

Státní politika zaměstnanosti je soubor monetárních, fiskálních a mzdových opatření, jejichž 

hlavním cílem je vytvoření rovnováhy na trhu práce, produktivní využití pracovních sil  

a zabezpečení práva občanů na zaměstnání.  

 

Jedním z hlavních záměrů státní politiky zaměstnanosti je zajišťování a spolupodílení se na: 

- přípravě adaptabilní pracovní síly, schopné přizpůsobit se potřebám trhu práce, 

- rozvoji infrastruktury trhu práce, zajišťující zprostředkovatelské, informační  

a poradenské služby, 

- vytváření podmínek pro územní mobilitu pracovních sil,  

- zajištění sociálně přijatelných podmínek pro občany, kteří se dočasně stali 

nezaměstnanými, aby nebyli dlouhodobě či definitivně vyřazeni z trhu práce. 

 

Orgány, které zabezpečují státní politiku zaměstnanosti v ČR jsou ministerstvo práce  

a sociálních věcí a úřady práce, které podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci 

s dalšími subjekty.  

 

  

3.1. Rozdíl mezi aktivní a pasivní politikou zaměstnanosti 

Zabezpečování státní politiky zaměstnanosti s cílem dosáhnout plné zaměstnanosti a ochrany 

proti nezaměstnanosti je upraveno v souladu s právem Evropských společenství v „zákoně  

o zaměstnanosti“. Můžeme ji dělit na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) a pasivní politiku 

zaměstnanosti (PPZ). 

 

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné 

úrovně zaměstnanosti. Tato politika je náročná na finanční prostředky i na organizační  

a institucionální podmínky. Výsledky této politiky je možné zkoumat podle různých kritérií, 

přičemž za nejvýznamnější výsledek se považuje snížení nezaměstnaných z řad 

nejohroženějších skupin obyvatel.  
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Pasivní formy politiky zaměstnanosti mají podobu systému pojištění v nezaměstnanosti, tzv. 

podpor v nezaměstnanosti, které mají přispívat k vytváření sociálně přijatelných podmínek 

pro dočasně nezaměstnané a sytému státní pomoci v nezaměstnanosti, zahrnuté do systému 

dávek státní sociální podpory. Vyplácení podpor v nezaměstnanosti je časově omezeno a výše 

je vázána výší poslední vyplácené mzdy. Dávky sociální pomoci jsou vázány na tzv. sociální 

potřebnost, jejichž výše nezávisí na posledním výdělku, nýbrž garantuje určitou minimální 

úroveň příjmu.8 

 

Tabulka č. 3.1 

Přehled vyplacených finančních prostředků na APZ a PPZ v ČR z období let 2004 - 2009 

  výše vyplacených prostředků v tis. Kč 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

              

APZ  3 169 281 3 167 944 3 588 901 4 181 197 3 638 384 3 848 238 

              

PPZ 7 338 400 7 046 845 7 306 592 7 014 672  7 113 278  15 075 731 

              

SPZ 7 338 400 10 214 789 10 895 493 11 195 869  10 751 662 18 823 969  

Zdroj: MPSV 
 

 

3.2. Jednotlivé nástroje APZ 

APZ je financována z prostředků státního rozpočtu a hospodaření s těmito prostředky se řídí 

zákonem č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech. Z těchto prostředků lze rovněž přispívat 

na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru a projekty zahraničních 

subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti a na ověřování nových nástrojů a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti.  

 

 

 

                                                 
8 BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce 
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Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti jsou zejména: 

a) rekvalifikace,  

b) investiční pobídky, 

c) veřejně prospěšné práce, 

d) společensky účelná pracovní místa, 

e) příspěvek na zapracování, 

f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

 

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 

dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování. Za rekvalifikaci se považuje i získání 

kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.    

 

Investiční pobídky jsou nástrojem, kterým se u zaměstnavatele hmotně podporuje vytváření 

nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Hmotnou podporu 

na vytváření nových pracovních míst získá zaměstnavatel v případě, že vytvoří nová pracovní 

místa v územní (okresní) oblasti, kde je průměrná míra nezaměstnanosti nejméně o 50 % 

vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice. Hmotná podpora rekvalifikace 

nebo školení zaměstnanců je poskytována pouze na částečnou úhradu zaměstnavatelem 

vynaložených nákladů. Výši a formu poskytnutí hmotné podpory na jedno nově vytvořené 

pracovní místo a na výši podpor na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců stanoví vláda 

nařízením. Výše podpory závisí na situaci na trhu práce, vyjádřené míře nezaměstnanosti 

nebo dalších ukazatelích.   

 

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména  

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

obdobných činnostech vykonávané pro obce, státní nebo jiné obecně prospěšné instituce. 

Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně může 

poskytnout příspěvek až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů a ostatních odvodů 

ze mzdy zaměstnance.  

 

Společensky účelná pracovní místa jsou pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo 

vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým 

nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelné pracovní místo může 

zřídit sám uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti. Výše  
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a doba poskytovaného příspěvku se odvíjí od množství zřízených společensky účelných 

pracovních míst a míry nezaměstnanosti v daném regionu.  

 

Příspěvek na zapracování je poskytován nanejvýš na dobu 3 měsíců, a to do výše 

maximálně poloviny minimální mzdy, na zapracování jednoho zaměstnance. Jeho nárok 

vzniká v případech, kdy zaměstnavatel potřebuje vynaložit určitou finanční částku na 

zapracování zaměstnance, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči, aby byl schopen poté 

provádět požadovanou práci. 

 

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce poskytnout 

zaměstnavateli, pokud přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu není 

schopen zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. 

Cílem je tudíž zamezit, aby podnik po tuto dobu dával výpověď momentálně nepotřebným 

zaměstnancům. Příspěvek úřad práce poskytuje na základě dohody maximálně na půl roku,  

a to v maximální výši poloviny minimální mzdy.  

 

Součástí opatření APZ je rovněž poradenství, které úřady práce provádí nebo zabezpečují za 

účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu 

povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se 

zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů APZ. Úřad práce může na základě 

dohody zabezpečovat poradenství prostřednictvím odborných zařízení, například 

pedagogicko-psychologických poraden a bilančně diagnostických pracovišť a hradit náklady 

spojené s touto činností. 

 

Dalším významným opatřením je podpora při zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Tato podpora spočívá např.: v zabezpečování pracovní rehabilitace formou 

přípravy k práci nebo specializovaných rekvalifikačních kurzů, poskytování příspěvků na 

vytvoření chráněného pracovního místa a příspěvku na vytvoření chránění pracovní dílny, 

poskytování příspěvků na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo 

obsazené osobou se zdravotním postižením, poradenství prováděné nebo zabezpečované 

úřadem práce, poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají z celkového počtu svých zaměstnanců více 

jak polovinu se zdravotním postižením. 
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Nedílnou součástí nástrojů APZ, zvláště v současné době, jsou cílené programy k řešení 

nezaměstnanosti, včetně mezinárodních programů a mezinárodních účastí a programů 

financovaných v rámci strukturálních fondů Evropského společenství a dalších programů 

Evropského společenství, které na úrovni celostátního charakteru schvaluje vláda ČR  

a programy obecního, regionálního charakteru přijímá MPSV. Cílem těchto programů je 

nastavit opatření zaměřená ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se 

na trhu práce.  

 

V souladu s potřebami trhu práce mohou úřady práce ověřovat nové nástroje a opatření APZ. 

Podmínky ověřování a náklady na nové nástroje a opatření APZ schvaluje MPSV. 

 

 

3.3. Další opatření aktivní politiky zaměstnanosti, projekty a programy k ovlivnění 

situace na trhu práce  

V programovém období let 2007 – 2013 hraje Evropský sociální fond významnou roli 

v sociální politice České republiky a bude využíván jako hlavní nástroj pro zvyšování 

zaměstnanosti, zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků a sociálního začleňování. Česká 

republika využívá prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří operačních 

programů. Jedná se o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operační program Praha – 

Adaptabilit (OPPA). Tyto neinvestiční programy financované z Evropského sociálního fondu 

umožňují českým žadatelům získat z Evropské unie až 3,8 mld. EUR. Spolu s nezbytným 

spolufinancováním ze státního rozpočtu jde celkem o 4,4 mld. EUR, což činí cca  

124,2 mld. Kč.  

 

Úřady práce se intenzivně zapojují do realizace projektů v rámci nejrůznějších Programů 

Evropské unie. Především jde o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který 

navazuje na předešlý úspěšný Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), a na 

jehož realizaci získalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z Evropského sociálního fondu 

pro období let 2007 – 2013 přes 1,8 mld. EUR. Celkový rozpočet programu přesáhne, 

s přihlédnutím částky poskytnuté pro dodržení podmínky spolufinancování ze státního 

rozpočtu, výši 2,1 mld. EUR.   
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Hlavním cílem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007 - 2013 je 

zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších  

zemí EU.  

 

Globální cíl je rozveden do specifických cílů: 

1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů.  

Tento cíl je zaměřen především na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím 

podpory investic do lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoj odborných 

znalostí, kvalifikace a kompetence zaměstnanců a zaměstnavatelů a rozšiřování 

možností pro uplatnění pružnějších forem zaměstnávání. 

2. Zlepšení přístupu k zaměstnávání a prevence nezaměstnanosti.  

Záměrem tohoto cíle je především zlepšit přístup k zaměstnání, trvalé začlenění osob 

hledajících zaměstnání a předcházení nezaměstnanosti. 

3. Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených.  

Tento cíl je zaměřen zejména na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením 

nebo přímo osobám sociálně vyloučeným. Mezi hlavní aktivity patří jak začleňování 

osob z odlišného sociokulturního prostředí, tak prosazování rovných příležitostí žen  

a mužů na trhu práce. U aktivit zaměřujících se na rovné příležitosti jde především  

o vytvoření podmínek pro soulad pracovního a rodinného života. Kromě zkvalitnění  

a rozšíření nabídky stávajících předškolních zařízení pro děti se program zaměřuje i na 

osvětu a propagaci principu rovných příležitostí, zlepšení přístupu žen ke vzdělávání  

a zaměstnání, zvýšení jejich účasti v podnikání a motivaci zaměstnavatelů využívat 

nové formy zaměstnání. 

4. Poskytování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.  

Další podporovanou oblastí je modernizace veřejné správy, kde se jedná především  

o zvýšení kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb. 

Poslední prioritou je zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů a zaměstnanosti.  

5. Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů  

a zaměstnanosti. 

 

Specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím šesti prioritních os rozdělujících program na 

tematické logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, 
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které vymezují, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny a na 

jaké cílové skupiny zaměřeny.   

 

Finanční prostředky z OP LZZ lze získat předložním projektových žádostí v rámci 

vyhlašovaných výzev. Rozlišují se dva typy projektů – individuální a grantové. Individuální 

projekty jsou projekty většího rozsahu, které předkládá předem stanovený příjemce nebo úzký 

okruh příjemců na základě přímé výzvy. Většinou se jedná o kraje, úřady práce, odborné 

útvary jednotlivých rezortů či Úřad vlády. Grantové projekty jsou projekty obvykle menšího 

rozsahu předkládané na základě výzvy k předkládání žádostí v rámci tzv. globálního grantu 

OP LZZ. Jsou zaměřeny hlavně na realizaci služeb pro cílové skupiny jednotlivců  

a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a vycházející z analýzy potřeb cílové 

skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení problémů a potřeb cílových skupin 

a zapojení místních iniciativ. 

 

Po předchozím schválení MPSV se úřady práce podílí na realizaci rozsáhlé řady národních 

projektů. Mezi prvními projekty schválenými v roce 2007 patří například projekt s názvem 

„Návrat do práce“, který je určen dlouhodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání se 

základním vzděláním. Dalším národním projektem je „Příprava k práci, který je zacílen na 

osoby se zdravotním postižením v kombinaci s dalším hendikepem (např. vyšší věk, nízké 

vzdělání dlouhodobá nezaměstnanost atd.). Projektem zaměřeným zejména na aktivity pro 

osoby krátkodobě nezaměstnané a zájemce o zaměstnání je projekt nazvaný „Najdi si práci“.  

 

K projektům schváleným v roce 2008 patří zejména projekt „Aktivní opatření“, jehož cílem 

bylo podpořit nalezení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 

s případnou finanční podporou úřadu práce, u subjektů, které plnily povinný podíl odvodem 

do státního rozpočtu a náhradním plněním. Dále to jsou národní individuální projekty 

„Společensky účelná pracovní místa“, „Poradenství a rekvalifikace“ a „Veřejně prospěšné 

práce“, u kterých, na rozdíl od veřejně prospěšných prací hrazených pouze ze státního 

rozpočtu, lze uzavírat dohody na dobu 12 měsíců s udržitelností místa nejméně po dobu  

6 měsíců. Poslední tři uvedené projekty jsou určeny pro osoby, kterým je věnována dle 

zákona o zaměstnanosti zvýšená péče.  

 

V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí a probíhající hospodářskou recesí byl v roce 

2009 MPSV odsouhlasen projekt „Vzdělávejte se!“. Tento projekt je určen zaměstnavatelům, 
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kteří v důsledku nastalé situace nejsou přechodně schopni svým zaměstnancům přidělovat 

práci. Zaměstnavatelé mohou získat příspěvky na náklady vzdělávacích kurzů (včetně 

doprovodných opatření – cestovné, stravné) a na úhradu mzdových nákladů účastníků 

vzdělávání po dobu jejich účasti na jejich vzdělávání.  Účelem tohoto projektu je udržení 

zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro získávání a zdokonalování odborných znalostí  

a kompetencí zaměstnanců.  

 

V důsledku zhoršující se hospodářské situace, která se odrážela i na trhu práce, bylo MPSV 

schváleno opatření „Aktivní návrat“, které je zaměřeno především k podpoře osob 

propuštěných v důsledku krize, které pracovaly v jednom zaměstnání delší dobu a ztráta jejich 

zaměstnání je staví do zcela nové životní situace, kterou nemusí snadno vyřešit vzhledem 

k předpokládaným změnám na trhu práce i po odeznění recese.  

 

 

3.4.  Shrnutí 

Jednotlivé nástroje APZ a programy jsou vždy realizované na základě analýzy trhu práce 

v jednotlivých okresech a podle naplňování cílů „programů realizace APZ“ stanovených na 

jednotlivé roky. V roce 2008 bylo v rámci APZ vytvořeno celkem 28 257 pracovních míst, 

což znamenalo pokles oproti stejnému období roku 2007 o 2,6 %.  

 

V rámci národní APZ bylo vytvořeno nejvíce společensky účelných pracovních míst (16 936), 

na druhém místě v počtu vytvořených pracovních míst se umístila místa v rámci veřejně 

prospěšných prací (6 730). V rámci chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních 

míst, včetně samostatně výdělečné činnosti osob se zdravotním postižením bylo v roce 2008 

vytvořeno 522 nových míst. Co se týká programů ESF, bylo z OP RLZ a OP LZZ v roce 2008 

vytvořeno 8 401 VPP a v rámci OP LZZ bylo vytvořeno 2 920 SÚPM.  

 

V roce 2008 bylo zařazeno na nástroje APZ a rekvalifikace (popř. poskytnut příspěvek na 

zaměstnance) celkem 94 188 uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců.  

 

V rámci národní APZ byly nejvíce využívány rekvalifikace (36 451 osob), uchazeči  

o zaměstnání zařazení do rekvalifikací tvořili 38,7 % všech uchazečů, resp. zaměstnanců 

umístěných na některý z nástrojů APZ. Druhým nejvyužívanějším nástrojem jsou společensky 
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účelná pracovní místa, která představují podíl 10,6 % a dále veřejně prospěšné práce, kde bylo 

umístěno 8,2 % uchazečů o zaměstnání.   

 

V rámci projektů ESF bylo zařazeno 16 584 osob, tj. 17,6 % z celkového počtu podpořených 

osob v rámci nástrojů APZ a rekvalifikace. 
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4. Charakteristika regionu Frýdek-Místek 

4.1.  Geografické, demografické údaje, silné a slabé stránky okresu Frýdek-Místek 

Okres Frýdek-Místek je nejvýchodnějším okresem Moravskoslezského kraje a České 

republiky. Společné vnější hranice má s Polskou a Slovenkou republikou, vnitřní hranice 

s okresy Vsetín, Nový Jičín, Ostrava a Karviná. Na území okresu je 67 obcí a 5 měst. 

Frýdecko-Místecko se rozkládá na ploše cca 1210 km2 a mezi okresy ČR zaujímá svou 

rozlohou 20. místo. Rozhodující podíl na výměře okresu má lesní půdní fond, který tvoří 

zhruba polovinu území.  

 

Vlastní nerostné zdroje okresu jsou bohaté na černé uhlí, což ovlivnilo i historické zaměření 

na těžký průmysl. V současné době má okres relativně nejlepší vybudovanou infrastrukturu  

a také dopravní spojení s okolními okresy je na poměrně dobré úrovni. Na území tohoto 

regionu jsou zastoupena prakticky veškerá odvětví od hutnictví, průmyslu paliv a energetiky, 

textilního průmyslu až po dopravu, služby atd. Celé území je však značně ekologicky zatíženo 

emisemi, a to nejen z průmyslových zón Moravskoslezského kraje, ale i z malých zdrojů. 

Zemědělství je orientováno hlavně na chov skotu, na obilnářství a pěstování řepky.  

 

Významným specifikem okresu jsou relativně početně silné národnostní menšiny. 

Nejpočetnější národnostní menšinou je polská, která tvoří cca 8 % obyvatelstva s největší 

koncentrací v regionech Třinecka a Jablunkovska.  V okrese je soustředěn absolutně druhý 

největší počet občanů této národnosti. Dále je to menšina slovenská, která představuje cca  

3 % z celkového počtu obyvatel.  

 

Počtem obyvatel, s cca 211 tisíci, se řadí okres Frýdek-Místek na 6. místo v rámci ČR  

(2 % obyvatel státu). Největší hustota obyvatel je ve dvou spádových městech, ve Frýdku-

Místku cca 59 tis. a v Třinci cca 38 tis. Ke dni 31. 12. 2008 byl průměrný věk obyvatel tohoto 

okresu 40,1 let, což je pod průměrem ČR (40,5 let). Podle věkové struktury obyvatel okresu 

Frýdek-Místek je kategorie 30 – 34 let nejčetnější. V současné době však stále dochází 

k nárůstu podílu obyvatel vyšších věkových kategorií a naopak ve věkové kategorii do 15 let 

dochází k poklesu. V souvislosti s tím nadále průměrný věk obyvatel roste. 
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Graf č. 4.1 

Věková struktura obyvatel okresu Frýdek-Místek  
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Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení analýz a prognóz 
 

Z celkového počtu obyvatel okresu je cca 106 900 ekonomicky aktivních. Nezaměstnaných je 

k  31. 12. 2009 dle statistiky úřadu práce 10 780 evidovaných osob. Významná část práce-

schopného obyvatelstva okresu dojíždí za prací mimo okres (cca 8%), a to především do 

Ostravy.  

 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva je k dispozici pouze ze sčítání lidu (poslední v roce 

2001). Nejvyšší podíl obyvatel je se středním vzděláním (bez maturity), nejmenší 

s vysokoškolským vzděláním. Podíly obyvatel se základním a středním odborným vzděláním 

bez maturity v okrese Frýdek-Místek mírně převyšují celorepublikový průměr.  

 

Silné stránky okresu 

- dlouhodobá tradice v řadě průmyslových odvětví 

- kapacitně dostatečně rozvinutá průmyslová základna v řadě odvětví 

- relativně nízké náklady na pracovní sílu 

- mladší věková struktura obyvatelstva ve srovnání s průměrem v ČR 

- pracovní síla zvyklá na dojížďku za prací a na práci na směny 
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- velký a silný zahraniční investor spolu s dalšími navazujícími subjekty 

- dostatečná kapacita vzdělávacích zařízení - základních a středních 

- příhraniční poloha okresu (s Polskou a Slovenskou republikou) 

- turisticky atraktivní pohoří Beskyd 

- kulturní a přírodní potenciál okresu 

 

Slabé stránky okresu 

- velká vzdálenost od ostatních regionů ČR a EU 

- významné soustředění těžkého průmyslu 

- poddolování části okresu 

- omezená možnost hospodaření v CHKO, pásmech hygienické ochrany vod 

- nízká územní mobilita pracovní síly do větších vzdáleností 

- nižší flexibilita pracovní síly 

- strukturálně nevyvážená nabídka a poptávka na trhu práce 

- slabá identifikace obyvatel průmyslových oblastí okresu s vlastním územím 

- existence ekologických zátěží z průmyslové výroby 

 

 

4.2.  Stav a vývoj nezaměstnanosti v okrese Frýdek-Místek 

Nezaměstnanost je ovlivňována různými faktory a aspekty a celkový vývoj na trhu práce je 

nesporně odrazem celkové ekonomické situace. Moravskoslezský kraj (MSK) patřil a stále 

patří po Ústeckém kraji ke krajům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Okres Frýdek-Místek, 

který je jedním ze šesti okresů tohoto kraje, byl vždy v rámci republiky postižen vyšší mírou 

nezaměstnanosti. V rámci Moravskoslezského kraje patřil a stále patří spolu s okresy Opava  

a dříve i Nový Jičín, k těm okresům, kde je nezaměstnanost nižší.  

 

V následující tabulce č. 4.1 je uvedena průměrná míra nezaměstnanosti jednotlivých okresů 

MSK, samotného MSK a pro srovnání i průměrná míra nezaměstnanosti celé ČR, a to za 

období let 2004 – 2009.  
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Tabulka č. 4.1 

Přehled průměrné mír nezaměstnanosti dle jednotlivých okresů MSK, samotného MSK a celé 
ČR za období let 2004 – 2009 

 průměrná míra nezaměstnanosti  v % 

území 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Bruntál 16,2 16,0 14,1 11,4 9,7 15,4 

Frýdek-Místek 13,9 12,9 11,0 9,1 6,2 9,8 

Karviná 19,5 19,0 18,0 15,1 12,1 14,4 

Nový Jičín 12,8 11,3 9,7 7,3 5,3 13,0 

Opava 10,6 11,1 10,7 9,2 7,3 10,5 

Ostrava 16,9 15,6 14,4 11,3 8,4 11,3 

       

MSK 15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 12,1 

       

ČR 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 9,2 

Zdroj: MPSV 
 

V okrese Frýdek-Místek byl vývoj nezaměstnanosti vždy spojen s útlumem nebo rozvojem 

převládajícího průmyslu, převážně hornictví, hutnictví, strojírenství a také textilního 

průmyslu. Průmysl reprezentovaný někdejšími státními podniky Slezan, Válcovny plechu, 

Třinecké železárny nebo OKD důl Paskov doznal výrazných změn. Od poloviny 

devadesátých let docházelo ve většině společností v okrese k útlumu výroby, které spolu 

přinášely také hromadné propouštění. Této situaci se nevyhnuly ani výše zmiňované velké 

společnosti. Pro srovnání např. zaměstnavatelé Slezan a Válcovny plechu zaměstnávali v roce 

1990 cca 8 000 zaměstnanců a ke konci roku 2009 Slezan téměř zaniká, neboť ustanoveným 

správcem konkurzní podstaty a věřitelským výborem bylo rozhodnuto o ukončení výroby  

a Válcovny plechu, dnes ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., zaměstnává sotva 570 

zaměstnanců.  

 

Navíc některé podniky významně negativně postihla v průběhu posledních dvou let světová 

hospodářská a ekonomická krize. Mimo textilní a hutní průmysl zasáhla krize také oblast 

strojírenství, což se týkalo zejména menších subjektů, oblast stavebnictví, kdy se mimo jiné 

silněji a dříve projevuje vliv ukončování sezónních prací. Návazně pak jsou zasaženy  

i subjekty v oblasti služeb a v zemědělství, které bylo postiženo především stagnací  

a poklesem výkupních cen. Krize se méně projevila v potravinářském průmyslu.  
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V důsledku krize bylo v průběhu roku 2009 nuceno 38 firem požádat Úřad práce ve Frýdku-

Místku o souhlas s uplatněním § 209 Zákoníku práce (tzv. částečná nezaměstnanost, kdy je 

poskytována náhrada mzdy ve výši 60 % po dobu dočasného omezení odbytu nebo poptávky, 

po dobu nejdéle 1 roku), což postihlo více jak 2 100 zaměstnanců. Některé firmy byly nuceny 

také přistoupit k dočasnému zkracování pracovního týdne.  

 

Naopak k nejvýznamnějšímu růstu zaměstnanosti došlo v okrese Frýdek-Místek v pododvětví 

„výroba motorových vozidel“, což bylo způsobeno zejména v souvislosti s působením 

největšího zahraničního investora v MSK, společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, 

s.r.o. (HMMC) a návazných subjektů.  

 

V okrese Frýdek-Místek působí celkem 4 720 zaměstnavatelů, z toho je 400 velkých 

zaměstnavatelů (s počtem více 26 a více zaměstnanců) a 4 320 malých zaměstnavatelů (do 25 

zaměstnanců vč.). Ze statistik je patrné, že za poslední období vzrůstá počet malých 

zaměstnavatelů. U 33 rozhodujících zaměstnavatelů okresu (s počtem 250 a více 

zaměstnanců) pracuje cca 35 % zaměstnanců, u 14 zaměstnavatelů (s počtem 500 a více 

zaměstnanců) pracuje 26 % zaměstnanců. Počet osob vykonávajících samostatně výdělečnou 

činnost (hlavní i vedlejší), zjištěných z údajů ČSSZ, tvoří skupinu 15 440 osob. 

 

Graf č. 4.2 

Přehled o UoZ v okrese Frýdek-Místek v rozdělení na ženy a muže  
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Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení analýz a prognóz 
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Jak je patrné z následujícího grafu č. 4.3, kde jsou porovnávány podíly jednotlivých věkových 

kategorií v celé populaci okresu Frýdek-Místek, podíly stejných kategorií v počtu uchazečů  

o zaměstnání (UoZ) v evidenci Úřadu práce ve Frýdku-Místku k 31. 12. 2009, je podíl UoZ 

v kategorii osob ve věku 50 – 54 let a 55 -59 let výrazně vyšší než v celé populaci, obdobně 

jako v předchozích letech. Vlivem krize, kdy zaměstnavatelé často propouštěli a nepřijímali 

nové pracovníky s nedostatkem praxe, však výrazně stoupla nezaměstnanost nově v kategorii 

20 – 24 let. 

 

Graf č. 4.3  

Rozdělení věkových kategorií populace okresu FM a věkové kategorie s počty UoZ   
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Zdroj dat: počet obyvatel - ČSÚ, počet UoZ - ÚP F-M  
Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení analýz a prognóz 
 

 

Z pohledu vzdělanostní struktury nezaměstnaných obyvatel okresu tvoří nejvyšší podíl 

obyvatelé se středním odborným vzděláním (bez maturity), který výrazně převyšuje 

celorepublikovou i okresní úroveň. Naopak podíl UoZ se středním vzděláním s maturitou  

a zejména s vysokoškolským vzděláním je nižší než celorepubliková i okresní úroveň podílu 

obyvatel této kategorie. Pozitivní je i nižší podíl UoZ se základním vzděláním oproti podílu 

obyvatel této kategorie. 
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Graf č. 4.4  

Přehled struktury UoZ podle dosaženého vzdělání  
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Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení analýz a prognóz 
 

 

4.3. Stav a vývoj volných pracovních míst  

Sledování vývoje v oblasti volných pracovních míst na okresním trhu práce dlouhodobě 

potvrzuje, že situace v této oblasti odráží aktuální vývoj ekonomiky a je důsledkem 

doprovodných efektů tohoto vývoje v oblasti tržní poptávky.  

 

Z níže uvedeného grafu č. 4.5 je zřejmé, že absolutně nejmenším počtem VPM registrovaných 

Úřadem práce ve Frýdku-Místku bylo období II. čtvrtletí roku 1999, kdy bylo zaměstnavateli 

hlášeno pouze 157 VPM. Naopak historicky rekordním kulminačním počtem je 3 500 volných 

pracovních míst (VPM) v posledním čtvrtletí roku 2008, který však klesl v následujícím 

čtvrtletí na 1 400 VPM. Vývoj poklesu pokračoval s různou mírou intenzity až do konce roku 

2009, kdy bylo zaměstnavateli hlášenou pouze 667 VPM.  
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Graf č. 4.5 

Přehled hlášených volných pracovních míst ze sledovaného období let 1991 – 2009 
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 Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení analýz a prognóz 

 

Na jedno volné pracovní místo hlášené zaměstnavateli v roce 2009 odpovídal počet 

16 evidovaných uchazečů, v roce 2008 činil pouze cca 5 UoZ/1 VPM, v období roku 2007 

dosahoval výše 7,3 UoZ/ 1 VPM a v roce 2006 tento počet činil 13,8 uchazečů o zaměstnání 

na 1 volné pracovní místo.  

 

Z hlediska vypozorovaných tendencí je patrné, že se celkově zvýšila intenzita při obsazování 

nahlášených VPM, a to zejména těch s nižšími nároky na kvalifikaci, příp. další odborné 

předpoklady a znalosti, která jsou dnes často obsazována i do několika hodin od nahlášení.  

 

Nejčastějšími žádanými profesemi jsou dlouhodobě: pomocní a nekvalifikovaní montážní 

pracovníci, horníci, zedníci, zprostředkovatelé finančních transakcí, číšníci – servírky 

a kuchaři. Dle kvalifikačních předpokladů se nejvíce pracovních příležitostí vyskytuje pro 

uchazeče s vyučením v požadovaném oboru, méně pak pro středoškolsky vzdělané uchazeče 

a nejméně pak pro uchazeče se základním a vysokoškolským vzděláním.  
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4.4. Průmyslové zóny regionu Frýdek-Místek 

V okrese Frýdek-Místek je vybudováno několik průmyslových zón, které významně ovlivňují 

snižování nezaměstnanosti nejen v okrese, tak i v celém Moravskoslezském kraji.  

 

Největší průmyslovou zónou okresu jsou Nošovice s rozlohou cca 260 ha, ve které působí 

největší zahraniční investor v MSK, společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

(HMMC), která dne 3. 11. 2008 zde zahájila zkušební výrobu. Automobilový průmysl zasáhla 

krize jako jedno z prvních odvětví, zavedením šrotovného v některých okolních zemích  

a výroby modelu Hyundai i30, se postupně začal odbyt společnosti zvyšovat a od měsíce září 

2009 otevřeli druhou (noční) směnu. Společnost v současné době zaměstnává 2 050 osob  

a další 3 zaměstnavatelé, subdodavatelé HMMC, zaměstnávají v této zóně téměř 875 osob. 

V cílovém roce 2011 by mělo být v zóně Nošovice zaměstnáno až 4 500 osob. Tento 

předpoklad však bude odvislý od dalšího vývoje na světových trzích.  

 

Další největší průmyslovou zónou okresu s rozlohou cca 130 ha je Paskov. Významným 

zaměstnavatelem je zde Biocel Paskov a.s. zabývající se výrobou celulózy a zaměstnávající 

cca 380 osob. V prostřední této průmyslové zóny pak působí firma vyrábějící rašelinové  

a kůrové substráty z produktů Biocelu a další 10 malých a středních společností, které se 

nacházejí v původním skleníkovém areálu Biocelu, které zaměstnávají cca 200 osob. 

Velkokapacitní pila zaměstnavatele Mayer-Menholf Holz Paskov, s.r.o. zaměstnává 240 

zaměstnanců.  

 

Nejstarší průmyslovou zónou v okrese o velikosti cca 50 ha je Staré Město. Působí zde 

většinou malé a střední firmy s různým zaměřením předmětu činnosti. Jedná se často  

o odloučená pracoviště firem z jiných okresů. Zaměstnání zde nachází cca 350 pracovníků.  

 

V Třinci se nachází největší zaměstnavatel okresu Frýdek-Místek, Třinecké železárny a.s., 

které zaměstnávají přes 5 110 zaměstnanců. V průmyslové zóně Třinec pak působí řada 

podniků s hutním, slévárenským a těžkým průmyslem, stavebnictvím, energetikou, 

kovovýrobou, automobilovým odvětvím, anebo také společností na speciální keramiku pro 

solární panely. Do průmyslové zóny Třinec přijíždí do zaměstnání, mimo Třineckých 

železáren a.s., cca 650 zaměstnanců.   

 

Dále jsou to menší průmyslové zóny o rozloze 10 – 65 ha, avšak z hlediska zaměstnavatelů 

významné zóny, jako např. Horní Tošanovice, Třanovice, Hnojník, Jablunkov – Městská 

Lomná, Čeladná, Chlebovice a Lískovec.  
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4.5. Hlavní zdroje nezaměstnanosti z hlediska odvětví 

Největší význam z hlediska nezaměstnanosti měla v posledním období v okrese Frýdek-

Místek pododvětví výroby základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství, výroby 

kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, které postihla světová 

krize jako jedna z prvních odvětví. Je zde zastoupena řada velkých i malých firem, z nichž se 

většina na velkém propouštění zaměstnanců podílela (o zaměstnání přišlo cca 1 460 osob).  

 

Dalším odvětvím je velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, kde 

přišlo o zaměstnání téměř 1 300 pracovníků. V několika předchozích letech se zde projevuje 

fluktuace a sezónnost zejména v oblasti obchodu. Dále se zde projevovaly důsledky světové 

krize spojené s poklesem zájmu o služby. 

 

Z důvodu význačného poklesu nových investic, zejména většího rozsahu, se projevil propad 

zaměstnanosti i ve stavebnictví, kde se snížil počet pracovníků o cca 700 osob. Vlivem 

pokračujícího tlaku levné asijské konkurence a světové krize došlo k postupnému zastavení 

výroby u největšího zástupce textilního odvětví, Slezanu Frýdek-Místek a.s., u kterého bylo 

zaměstnáno téměř 550 osob.  

 

Graf č. 4.6 

Přehled zaměstnanosti v okrese Frýdek-Místek podle odvětví 

výr. textilií
1%

výr. potravin
4%

ostatní 
6%

výr. vozidel
7%

výr. strojů
5%

výr. kovů
22%

zpracovatelský prům.
44%

ostatní
5%služby

4%

zdravotnictví, soc. péče
9%

vzdělávání
8%

veřejná správa
6%

doprava, skladování
7%

obchod
5%

stavebnictví
3%

těžba uhlí
6%

zemědělství a lesnictví
2%

Zaměstnanost v okr. F-M podle odvětví k 31. 12. 2009

Pozn.: údaje vycházejí z monitoringu prováděného úřadem práce a zahrnují zaměstnavatele okresu s počtem 26 a více zaměstnanců
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4.6. Shrnutí  

Celosvětová hospodářská a ekonomická krize zaznamenala prudký dopad na některá 

průmyslová odvětví, potažmo i na trh práce a zaměstnanost celého regionu Frýdek-Místek. 

Nejsilnější vliv v poklesu zaměstnanosti se projevil v odvětvích jako je hutnictví, slévárenství, 

výroba strojů a zařízení.  

 

V důsledku zájmu o služby se snížila možnost uplatnění v odvětví jako je velkoobchod, 

maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel.  

 

Z nedostatku nových větších investic se snížil zájem o pracovníky ve stavebnictví a textilní 

průmysl v okrese v současné době téměř zaniká. 

 

Přestože si pozici největšího zaměstnavatele v okrese Frýdek-Místek udržují dlouhodobě 

Třinecké železárny a.s., je z pohledu zaměstnávání místních občanů nesporným přínosem 

příchod velkého zahraničního investora, společnosti HMMC, ve které dosud našlo zaměstnání 

více než 2 050 pracovníků s tím, že perspektivou je zaměstnávání v roce 2011 až 3 500 

pracovníků. Velmi důležitá je i skutečnost, že dalších cca 10 – 12 tisíc osob by mělo nalézt 

práci u subdodavatelů firmy HMMC ve všech průmyslových zónách v celém 

Moravskoslezském kraji.  
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5. Rekvalifikace jako jedna z možností řešení nezaměstnanosti 

5.1. Rekvalifikace, její význam a vlivy na množství rekvalifikací 

Rekvalifikací se podle zákona o zaměstnanosti rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, 

rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. 

Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která 

dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu kvalifikace se vychází 

z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má 

být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností 

v rámci dalšího profesního vzdělávání. 

 

Cílem rekvalifikace je dosáhnout zlepšováním kvality pracovní síly zvýšení její flexibility  

a flexibility trhu práce. Usnadnit přístup nezaměstnaného jedince k novému zaměstnání  

a přizpůsobit strukturu nabídky práce strukturálním změnám trhu práce. Speciální programy 

jsou zaměřeny zejména na návrat dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce a na zlepšení 

konkurenceschopnosti.9 

 

Počátky užívání rekvalifikací se datují od období roku 1990, tedy do období ekonomické 

transformace z centrálně řízené ekonomiky k tržnímu modelu hospodářství, kdy se začaly 

projevovat prvky špatného fungování trhu práce a nezaměstnanosti. Potřeba vytvoření 

nástrojů pomáhajících při hledání práce a zahraniční zkušenosti s touto problematikou 

přispěly k sestavení principů české státní aktivní politiky zaměstnanosti, z nichž 

nejvýznamnější je princip zrovnoprávnění šancí v soutěži o pracovní místa. Tento princip, 

společně s principem aktivace nezaměstnaných, je podstatou rekvalifikací.  

 

Ze statistických údajů MPSV je zřejmé, že množství zařazených účastníků do 

rekvalifikačních kurzů rostly od roku 2001 do roku 2008 pomalu a celkově mají kolísavou 

tendenci, což je možné vypozorovat v grafu č. 6. Tyto výkyvy jsou do značné míry ovlivněny 

závislostí na procentu nezaměstnanosti, na finančních prostředcích uvolněných ze státního 

rozpočtu a od roku 2006 z prostředků získaných z ESF, a také na legislativních změnách.  

                                                 
9 MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém 
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Největší legislativní změnou bylo přijetí nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 

účinného od 1. 10. 2004, po jehož zavedení došlo v roce 2005 k mírnému poklesu počtu 

rekvalifikací. Hlavním důvodem snížení počtu rekvalifikovaných byla samotná definice 

pojmu rekvalifikace, která byla definována úžeji, než v předcházejícím právním předpise, 

zákoně č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. Rekvalifikací se dle této normy rozumělo získání nové 

nebo rozšíření stávající kvalifikace. Z tohoto důvodu již nemohl úřady práce realizovat 

rekvalifikace zaměřené na obnovu, popř. udržení kvalifikace (např. periodické zkoušky 

svářečů, zkoušky řidičů) a dále do rekvalifikací nebyly zahrnovány motivační kurzy  

a programy, které byly realizovány jako jedna z forem speciálního poradenství. Pro uchazeče  

o zaměstnání, kteří se zapojili do těchto motivačních kurzů a programů, to však znamenalo, že 

neměli nárok na podporu při rekvalifikaci.  

 

Na základě konstruktivní kritiky úřadů práce došlo k novelizaci zákona o zaměstnanosti a od 

1. 1. 2006 mají úřady práce opět možnost provádět udržovací i obnovovací rekvalifikace. Tato 

změna se projevila i v počtu účastníků vstupujících do rekvalifikací.  

 

S účinností nového zákona o zaměstnanosti došlo ke snížení počtu rekvalifikací taktéž 

z důvodu změny § 108 odst. 2, který uvádí, že rekvalifikace mohou provádět pouze 

akreditovaná zařízení. V praxi to však znamenalo, že úřady práce již nemohly uzavírat 

dohody s neakreditovanými zařízeními, a tím se např. uzavřela možnost realizovat půlroční 

rekvalifikace, tzv. stáže absolventů škol přímo u zaměstnavatelů. Absolventi škol, kteří 

nenašli zaměstnání, měli možnost získat během půlroční stáže potřebné praktické znalosti,  

a tím si doplnit teoretické znalosti získané studiem. Absolventi těchto rekvalifikací pak měli 

na trhu práce mnohem větší šance získat vhodné pracovní místo.  

 

Přijetím nového zákona o zaměstnanosti nedošlo pouze k omezení. Nově je možné nabízet  

a poskytovat rekvalifikace také zájemcům o zaměstnání, tj. lidem, kteří nejsou registrováni 

v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Patří zde například lidé, kteří jsou již  

u zaměstnavatele ve výpovědní lhůtě, ženám na rodičovské dovolené apod. Zájem o tento 

druh rekvalifikace však není velký.  

 

Jak již bylo zmíněno na počátku této kapitoly, velmi významným činitelem na počet 

otevíraných rekvalifikací má také výše uvolněných finančních prostředků. Spolu se vstupem 

České republiky do Evropské unie se otevřela cesta k čerpání finančních prostředků na 
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vzdělávání a zvyšování zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu. V období let 2004 – 

2006 bylo ESF poskytnuto k možnému čerpání cca 319 mil. EUR a z nového rozpočtu EU, 

v rámci svého sedmiletého rámce, období roku 2007 – 2013, je plánováno využít především 

z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost více než 1,8 mld. EUR.  

 

Velmi výrazný vliv a dopad na realizaci rekvalifikací mělo zahájení čerpání finančních 

prostředků z národního individuálního projektu „Poradenství a rekvalifikace“, jehož realizace 

byla zahájena v polovině roku 2008 a který je financován z  Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Financování projektu je  vázáno na dodržování metodiky Operačního 

programu, kdy je např. jednou z povinností úřadů práce vybírat realizátory rekvalifikačních 

kurzů a poradenských programů buď formou zakázek malého rozsahu, nebo na základě 

zákona o veřejných zakázkách.  

 

Graf č. 5.1 

Počet zahájených rekvalifikací v ČR v letech 2001 – 2009 

 

Zdroj: MPSV 
 

 

Na počet zahájených rekvalifikací a množství účastníků v nich mají do značné míry také vliv 

regionální odlišnosti ve vztahu k celé ČR. Pro názorný přehled je níže přiložen graf č. 5.2, 

který znázorňuje počet zahájených rekvalifikací v okrese Frýdek-Místek.  
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Graf č. 5.2 

Počet zahájených rekvalifikací v okrese Frýdek-Místek v letech 2001 - 2009 

 

Zdroj: MPSV 
 

 

V okrese Frýdek-Místek počet osob zařazených do rekvalifikačních kurzů, zejména v letech 

2005-2008, odráží stav klesající nezaměstnanosti regionu. I když je rok 2009 charakteristický 

nastupující hospodářskou a ekonomickou krizí a nárůstem nezaměstnanosti, byl počet osob 

zařazených do rekvalifikačních kurzů ve sledovaném období 2001 – 2009 nejnižší. Situace 

byla zapříčiněna realizací veřejné zakázky na výběr dodavatelů rekvalifikačních kurzů, kde 

z důvodů nevyjasněného financování ze strany národního individuálního projektu a dlouhých 

zadávacích lhůt byly rekvalifikace realizovány v intenzívní míře až od 2. pololetí 2009  

a nedošlo již k dorovnání početního deficitu z 1. pololetí 2009. 

 

 

5.2. Formy rekvalifikací  

Rekvalifikace řeší nerovnováhu na trhu práce mezi kvalifikační strukturou uchazečů  

o zaměstnání a požadavky na kvalifikaci pracovní síly na trhu práce. Rekvalifikace na 

úřadech práce jsou zabezpečovány na základě monitoringu trhu práce, požadavku 

zaměstnavatelů a ekonomického zájmu uchazečů na konkrétní pracovní uplatnění.  
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Při rekvalifikaci jde o kombinaci teoretické a praktické přípravy manuálního i duševního 

charakteru v různých druzích kurzů, školení a studia pro různé kategorie jedinců.  

 

Za rekvalifikaci by měla být považována každá, byť i elementární změna kvalifikace, která 

bezprostředně reaguje na potřeby praxe nebo trhu práce. Je to změna, která umožní další nebo 

nové pracovní uplatnění zaměstnance, uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. 10 

 

Rekvalifikace se člení do jednotlivých forem: 

 

� specifická rekvalifikace, kdy se jedná o změnu dosavadní kvalifikace, která je 

zaměřená na získání teoretických a praktických poznatků pro výkon nové pracovní 

činnosti. Vychází z bezprostředních potřeb trhu práce.  

� nespecifická rekvalifikace je určena prioritně pro absolventy středních, vyšších 

odborných a vysokých škol, kteří nenašli uplatnění na trhu práce. Jejich obsahem jsou 

obory, které jsou požadovány na trhu práce, ale pro které nebyli účastníci připraveni.  

� prohlubovací kurzy prohlubují dosavadní teoretické a praktické znalosti v dosavadní 

kvalifikaci. 

� doplňkové kurzy slouží k doplnění znalostí uchazeče před nástupem do zaměstnání 

v případě požadavku zaměstnavatele. 

� obnovovací rekvalifikace slouží k obnovení a prohloubení teoretických a praktických 

znalostí uchazečů o zaměstnání, kteří svou původní kvalifikaci ztratili. 

� zaměstnanecká rekvalifikace nespadá do činnosti úřadu práce. Je prováděn přímo 

zaměstnavatelem v zájmu dalšího pracovního využití zaměstnanců.   

� motivační rekvalifikace bylo je možné realizovat do konce účinnosti prvního zákona 

o zaměstnanosti, zák. č. 1/1991 Sb., tj. do 30.9.2004. Motivační rekvalifikace 

napomáhaly k lepší orientaci na trhu práce s následnou rekvalifikací pro konkrétní 

pracovní uplatnění. Tyto kurzy byly určeny především pro mladistvé. 

 

                                                 
10 BENEŠ, S. a kolektiv. Zaměstnanost, péče o nezaměstnané, rekvalifikace 
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Za rekvalifikaci se nepovažuje vyučení nebo studium na středních nebo vysokých školách, 

nástavbová forma řádného denního studia na školách jako pomaturitní a postgraduální 

studium, studium pedagogické způsobilosti a studium cizích jazyků. 

 

 

5.3. Rekvalifikace regionu Frýdek-Místek 

Rekvalifikace a vzdělávací programy jsou na Úřadu práce ve Frýdku-Místku zabezpečovány 

speciálním oddělením, kde jsou zařazeni k zajišťování činností spojených s rekvalifikacemi  

a vzdělávacími programy čtyři odborní pracovníci a jedna odborná pracovnice na pobočce 

v Třinci. Oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů vzhledem k propojenosti 

problematiky a návaznosti na potřebné informace o aktuální situaci na trhu práce, uchazečích 

v evidenci a zájemcích o zaměstnání úzce spolupracuje s jinými útvary úřadu práce, jako 

např. s oddělením trhu práce, oddělením aktivní politiky zaměstnanosti, oddělením 

zprostředkování a speciálním poradenstvím. 

 

Odborní pracovníci pak odpovědně zvažují vhodnost použití nástroje rekvalifikace v praxi  

a to v závislosti na situaci na trhu práce v daném regionu. Rekvalifikace jsou zabezpečovány 

individuálně a pružně reagují na aktuální nabídku volných pracovních míst. Přednostně jsou 

podporovány rekvalifikace s praktickou částí výuky a profesní rekvalifikace pro konkrétní 

uplatnění na trhu práce. Do rekvalifikačních kurzů jsou zařazovány osoby, pokud se 

absolvováním rekvalifikace zvýší jejich šance na získání zaměstnání nebo se aplikací 

rekvalifikace předejde ztrátě zaměstnání. Zájmem úřadu práce je využívat v maximální míře 

finanční prostředky ESF při zohlednění jejich co nejefektivnějšího vynakládání. Případy, kdy 

by byli podpořeni UoZ, kteří jsou uplatnitelní na trhu práce se stávající kvalifikací, by měly 

být minimalizovány. 

 

Tabulka č. 5.1 demonstruje postupné a návazné financování rekvalifikačních kurzů Úřadu 

práce ve Frýdku-Místku z jednotlivých operačních programů. Rekvalifikační kurzy v roce 

2007 byly financovány z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů, který byl dočerpáván 

v roce 2008. Jednalo se především o rekvalifikační programy hrazené z individuálních 

globálních grantů, které nabízely úřadům práce vzdělávací instituce – příjemci finančních 

prostředků EU.  
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Vzhledem k tomu, že nabízené kurzy nekryly komplexně poptávku trhu práce po nových 

profesích, bylo nutné k financování nástroje rekvalifikace využívat i finančních prostředků 

státního rozpočtu. S opožděným zahájením čerpání finančních prostředků z OP LZZ v roce 

2009 se změnila pozice úřadu práce ve vztahu k financování rekvalifikačních kurzů. Úřad 

práce je prostřednictvím MPSV ČR příjemcem finančních prostředků EU a jeho snahou je 

hradit co největší množství rekvalifikačních kurzů z prostředků OP LZZ. K tomuto účelu byl 

zpracován národní individuální projekt „Poradenství a rekvalifikace“. Tuto skutečnost pak 

prezentuje rok 2009. 

 

Tabulka č. 5.1 

Přehled o přehled o celkovém počtu rekvalifikovaných uchazečů a uchazečů rekvalifikací 
financovaných z ESF za období let 2007 – 2009 regionu Frýdek-Místek 

období 

počet osob 

rekvalifikovaných 

celkem  

z toho počet 

osob 

financovaných 

ze státní APZ 

vyjádření v 

% 

z toho počet 

osob 

financovaných z 

projektů ESF 

vyjádření 

v % 

rok 2007 1445 918 63,5 527 36,5 

rok 2008 1185 1047 88,4 138 11,6 

rok 2009 1051 185 17,6 866 82,4 

Zdroj: MPSV 
 

 

Ve sledovaném období let 2007 – 2009 byli uchazeči nejčastěji zařazováni do kurzů 

zaměřených na zvýšení počítačové gramotnosti. V průměru tento kurz absolvovalo ve 

sledovaném období cca 30 % všech rekvalifikovaných uchazečů. Dalšími obsazovanými 

kurzy byly kurzy k získání pro obsluhu vysokozdvižných vozíků, obsazované cca 8 % 

uchazeči. Další početná skupina zařazovaná do rekvalifikací byli absolventi v rámci 

nespecifické rekvalifikace s praxí (cca 7 %) a kurzy svářečů všech typů (cca 7%).  

 

Přehled nejčastěji využívaných rekvalifikačních kurzů s počtem rekvalifikovaných osob za 

období let 2007 – 2009 je přehledně znázorněn v následující tabulce č. 5.2. 
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Tabulka č. 5.2 

Přehled nejčastějších druhů realizovaných rekvalifikací a počtu rekvalifikovaných osob v nich 
za období let 2007 – 2009 v regionu Frýdek-Místek 

počet rekvalifikovaných osob 

obor 
v roce 

2007 

v roce 

2008 

v roce 

2009 

obsluha PC  424 381 295 

řidič vysokozdvižných vozíků a manipul.vozíků 129 77 95 

nespecifický rekvalifikační kurz pro absolventy 97 81 74 

svářeči všech typů 129 61 64 

pracovník sociální péče, osobní asistence, pečovatelka 82 63 59 

podnikatelské minimum 38 32 57 

řidiči sk. B, C, E, D 85 34 55 

skladník, manipulant 6 64 55 

ekonom podniku, fiktivní firma 28 53 46 

obch. zástupce s jazyk.přípravou, prac.obchodu a logistiky 37 68 32 

účetnictví a daňová evidence 34 26 29 

elektrikář - vyhl.  50/1978 Sb. 8 13 24 

strojírenský technik, grafické práce na PC 52 78 23 

ošetřovatelka 22 12 18 

mistr - vedoucí provozu s AJ 11 23 15 

projektový manažer 12 9 12 

čtení technické dokumentace 20 11 10 

Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů  
 

 

5.4. Postup ÚP při zajišťování rekvalifikací 

Rekvalifikace se uskutečňují na základě: 

 

� úřadem práce každoročně zpracovaného harmonogramu rekvalifikačních programů běžně 

realizovaných na základě požadavků trhu práce, případně vycházející z prognózování 

vývoje (noví investoři, nová výroba apod.) a projektů financovaných z ESF. Výběr 

realizátorů těchto rekvalifikačních kurzů je zpravidla zadáván formou nadlimitní  

a podlimitní veřejné zakázky a řídí se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění.  
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� ojedinělých rekvalifikačních kurzů, u kterých se realizace vyskytuje neplánovitě a jejichž 

realizaci není možné v předstihu předvídat a plánovat. Jedná se především o rekvalifikační 

kurzy, které napomáhají řešit individuální znevýhodnění UoZ a jejich konkrétní potřeby, 

stejně tak jako konkrétní potřeby zaměstnavatelů (např. cílené rekvalifikace na příslib 

zaměstnání). Výběr realizátorů u těchto kurzů je zadáván zpravidla formou veřejných 

zakázek malého rozsahu a řídí se metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek 

OP LZZ a platnými řídícími akty MPSV při dodržování základních principů 

transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. 

  

Návrhy rekvalifikačních programů i ojedinělých rekvalifikací jsou schvalovány Komisí APZ 

sestavované z kompetentních pracovníků úřadu práce z oblasti trhu práce, aktivní politiky 

zaměstnanosti, zprostředkování a speciálního poradenství.  

 

Po vyhodnocení nejvhodnějšího realizátora rekvalifikací, rekvalifikačního nebo odborného 

zařízení, se kterým je uzavřena Dohoda o provedení rekvalifikace, jsou kurzy obsazeny 

konkrétními vhodnými uchazeči. 

 

V souladu s „programy aktivních opatření na trhu práce“ jsou pro každá jednotlivá léta 

vymezeny MPSV skupiny uchazečů o zaměstnání, které jsou ohroženy dlouhodobou 

nezaměstnaností, a kterým je v oblasti rekvalifikací věnována zvýšená pozornost. Jedná se 

nejčastěji o uchazeče o zaměstnání s dlouhodobou evidencí u ÚP (tj. na 5 měsíců), uchazeči 

s dětmi do 15 let věku, uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním, kategorie uchazečů 

nad 45 let věku, osobám uvolněným z pracovního poměru na základě organizačních změn, 

uchazečům vyžadující zvláštní pomoc, uchazečům dotčeným současnou krizí aj. Snahou je 

napomoci odstranění jejich kvalifikačních hendikepů, které brání jejich opětovnému návratu 

na trh práce.       
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Tabulka č. 5.3 

Zařazení uchazečů do rekvalifikací u ÚP Frýdek-Místek podle cílových skupin za období let 
2007 – 2009 v regionu Frýdek-Místek 

Období Skupina UoZ a ZoZ 

 
zařazených 

celkem, z toho: 

dlouhodobě 

nezaměstnaní 

absolventi 

škol 

nad 50 

let věku 

z toho nad 

55 let 

se zdrav. 

omezením 
ženy 

rok 2007 1445 641 145 204 178 139 885 

rok 2008 1185 452 103 271 109 165 749 

rok 2009 1051 602 86 230 81 114 545 

Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů  
 

 

Uchazeči o zaměstnání jsou pro vstup do rekvalifikačních kurzů oslovováni především 

formou prezentací. V roce 2007 bylo zorganizováno 96 prezentací rekvalifikačních kurzů, 

kterých se zúčastnilo 1014 osob, v roce 2008 bylo zajištěno 71 prezentací za účasti 1023 

uchazečů a v roce 2009 to bylo 26 prezentací prezentovaných formou skupinových profesně 

poradenských aktivit, kterých se zúčastnilo 1128 osob. Prezentace jsou organizovány za 

přítomnosti zástupců z řad zaměstnavatelů regionu a zástupců rekvalifikačních a vzdělávacích 

zařízení.  

 

Definitivní zařazení uchazeče do rekvalifikace je možné na základě splnění zákonných  

a dalších podmínek (např. zdůvodnění nezbytnosti rekvalifikace, doložení příslibu 

zaměstnání, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro výkon nové profese aj.) 

stanovených předpisů MPSV a vnitřních předpisů daného ÚP a na základě sjednané Dohody  

o rekvalifikaci s UoZ.   

 

Celý proces při výběru rekvalifikačních zařízení, zabezpečování samotných rekvalifikací  

a zařazování uchazečů do nich, podléhá předběžné, průběžné a následné kontrole dle 

příslušných ustanovení zákonných předpisů, platných předpisů MPSV a vnitřních předpisů 

úřadů práce.  
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5.5. Dlouhodobá nezaměstnanost a rekvalifikace 

V současné době, kdy se projevují dopady hospodářské a ekonomické krize, období kdy 

nezaměstnanost dosahuje výše téměř 10 % a z pohledu k počtu nezaměstnaných 580 000 

osob, se nezaměstnanost celkově dostává do popředí zájmu společnosti a jejím podstatným 

problémem je snaha nezvyšovat nebo alespoň maximálně zmírnit zvyšování dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Dlouhodobá nezaměstnanost totiž v důsledku zatěžuje společnost dalšími 

ekonomickými náklady.   

 

Za dlouhodobou nezaměstnanost byla donedávna chápána taková, kdy byl uchazeč v evidenci 

úřadu práce déle než 12 měsíců. S novým zákonem o zaměstnanosti účinným od 1. 10. 2004 

je dlouhodobá nezaměstnanost delší než 6 měsíců a s účinností novely zákona  

o zaměstnanosti od 1. 1. 2009 se za dlouhodobou nezaměstnanost považuje evidence trvající 

déle než 5 měsíců.  

 

Vzhledem k tomu, že je prokázáno, že čím delší dobu jsou uchazeči v evidenci ÚP, tím více 

ztrácejí získané schopnosti, dovednosti a zkušenosti a jsou tímto mnohem hůře umístitelní na 

trhu práce, jsou tito dlouhodobě evidovaní uchazeči zařazováni do skupin uchazečů, kterým je 

věnována zvýšená péče.  

 

Lidé postižení dlouhodobou nezaměstnaností jsou z důvodu zájmu jejich i celé společnosti 

motivováni k navrácení zpět do pracovního procesu a ke změně, popř. doplnění kvalifikace  

a přednostně zařazováni do rekvalifikačních kurzů s tím, aby měli možnost nalézt v co 

nejkratší době vhodné zaměstnání.  

 

Přesto je ze statistických údajů zřejmé, že čím jsou uchazeči déle nezaměstnaní, tím více 

ztrácejí zájem zapojovat se do jakýchkoliv aktivit, které úřady práce nabízí a rekvalifikace 

více vyhledávají lidé s kratší dobou nezaměstnanosti.  
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Tabulka č. 5.4 

Přehled o celkovém počtu UoZ a UoZ dlouhodobě nezaměstnaných regionu Frýdek-Místek, 
kteří vstoupili do rekvalifikací v letech 2007 – 2009 

z toho rekvalifikovaných osob  

období 

počet uchazečů 

rekvalifikovaných 

celkem  

s evidencí delší 

než 6 (5) měsíců 
% vyjádření 

s evidencí delší 

než 12 měsíců 
% vyjádření 

rok 2007 1445 641 44,35 454 31,42 

rok 2008 1185 452 38,14 309 26,07 

rok 2009 1051 602 57,27 181 17,22 

Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů  
 

 

V roce 2007 a 2008 byla dlouhodobou nezaměstnaností doba evidence UoZ delší než  

6 měsíců. V tomto sledovaném období dosahuje zájem o rekvalifikace cca 40 % dlouhodobě 

nezaměstnaných. Vzhledem k tomu, že došlo od 1. 1. 2009 k legislativní změně a dlouhodobá 

nezaměstnanost je považována již po 5. měsících evidence, zdá se být počet zařazených 

zájemců o rekvalifikace s dlouhodobou evidencí vyšší, avšak při sledovaní nezaměstnaných 

déle než 12 měsíců, je patrné, že k vyššímu zájmu nedochází, spíše je tendence stále klesající.    
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6. Analýza finančních nákladů nezaměstnanosti  

6.1. Náklady na politiku zaměstnanosti, APZ a rekvalifikace 

Výši výdajů na politiku zaměstnanosti významně ovlivňuje změna a výše míry 

nezaměstnanosti (viz Tabulka č. 6.1). Při průměrné míře nezaměstnanosti 6,14 % v roce 2008 

bylo vynaloženo na politiku zaměstnanosti téměř o 18 % méně než v roce 2007, kdy 

průměrná míra nezaměstnanosti dosahovala výše 8,95 %. Taktéž podíl na výdajích aktivní 

politiky zaměstnanosti byly v roce 2008 oproti roku 2007 o 14 % nižší a výdaje u pasivní 

politiky zaměstnanosti téměř o 18 % nižší. 

 

Zcela opačná situace nastala v roce 2009, kdy se oproti roku 2008 posunula průměrná míra 

nezaměstnanosti z 6,14 % k 8,7 %. Celkový objem finančních prostředků čerpaných v roce 

2009 na politiku zaměstnanosti vzrostl oproti roku 2008 o 88 %, na realizaci aktivní politiky 

zaměstnanosti tento objem vzrostl o 28 % a na pasivní politiku zaměstnanosti bylo meziročně 

vynaloženo více o 109 %. Podíl výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti klesl v roce 2009 

oproti roku 2008 o 8 %. 

 

Enormní nárůst výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti byl v roce 2009 způsoben velkým 

počtem nových uchazečů přicházejících do evidence ÚP v důsledku ekonomické  

a hospodářské krize a většího uvolňování, ne-li hromadného propouštění některých  

z podniků. Dalším význačným důvodem navýšení výdajů PPZ byla změna výše vyplácených 

podpor v nezaměstnanosti, která vyplývá z novely zákona o zaměstnanosti, účinná od  

1. 1. 2009. 

 

Tabulka č. 6.1 

Výdaje na politiku zaměstnanosti (v tis. Kč) okresu Frýdek-Místek v období let 2007 – 2009  

položka rok 2007 rok 2008 rok 2009 

průměrná míra nezaměstnanosti 8,95 % 6,14 % 8,66 % 

výdaje na politiku zaměstnanosti celkem (PZ) 237 984 196 062 368 935 

na aktivní politiku (APZ) 58 108 49 977 63 797 
 z toho: 

na pasivní politiku (PPZ) 179 876 146 085 305 138 

podíl APZ na PZ v % 24,4 25,5 17,3 

Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů  
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Uplatněním přímých nástrojů APZ, kde jsou zařazeny VPP, SÚPM, SVČ, PnZ, CHPD/M, 

rekvalifikace vč. projektů ESF, byla v roce 2007 ovlivněna situace na trhu práce nejméně  

u 2947 osob, v roce 2008 nejméně u 2680 osob a v roce 2009 již u 5034 osob. V roce 2009 

byl zvýšený nárůst zapojených osob způsoben realizací projektu Vzdělávejte se! 

financovaného z OP RLZ a OP LZZ, kde bylo zapojeno celkem 2552 osob.   

 

Procentní podíl celkově zapojených osob do rekvalifikací v poměru k zapojeným osobám 

ostatních přímých nástrojů APZ, je stabilně vykazován ve vysoké výši. V roce 2007 bylo 

zapojeno do rekvalifikací 52,6 % (1551) osob z celkového počtu osob zahrnutých do ostatních 

přímých nástrojů APZ  a v roce 2008 to bylo 51,31 % (1375) osob. V případě zjišťování výše 

podílu rekvalifikací roku 2009 bylo přihlédnuto k realizaci mimořádného projektu 

Vzdělávejte se!, kde bylo zapojeno 2552 osob. Přestože byl využitý velký objem finančních 

prostředků a zapojeno mnoho osob do jiného projektu týkající se vzdělávání, dosáhl podíl 

zapojených osob do rekvalifikací výši 43 %.  

 

Tabulka č. 6.2 

Přehled nákladů na APZ a rekvalifikace vč. počtu zařazených (podpořených) osob 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 

průměrná míra 
nezaměstnanosti 

průměrná míra 
nezaměstnanosti 

průměrná míra 
nezaměstnanosti 

  8,95% 6,14% 8,66% 

  

počet 

osob 

výdaj v tis. 

Kč 

počet 

osob 

výdaj v tis. 

Kč 

počet 

osob 

výdaj v tis. 

Kč 

Rekvalifikace UoZ, ZoZ, ZR 1551 10912 1375 10182 1068 11469 

Ostatní nástroje APZ 1396 47196 1305 39795 3966 52328 

Celkem   osoby / náklady 2947 58108 2680 49977 5034 63797 

Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů  
 

 

Procentní podíl finančních prostředků vyplacených na rekvalifikace vzhledem k celkovému 

objemu nákladů vynaložených na APZ je již mírnější. V roce 2007 bylo vynaloženo na 

rekvalifikace 18,8 % z celkových nákladů na APZ, v roce 2008 bylo vydáno na rekvalifikace 

20,4 %. V roce 2009, opět po odpočtu výdajů na projekt Vzdělávejte se! ve výši 8 718 tis. Kč 

z celkově vynaložených nákladů APZ, bylo vynaloženo na rekvalifikace 21 %. Projektem 
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Vzdělávejte se!, který je zaměřen pro vzdělávání zaměstnanců firem ohrožených dočasným 

útlumem v důsledku hospodářské krize a efektivnějšímu řešení personální situace v podniku, 

byl zaregistrován i nižší zájem o rekvalifikace zaměstnanecké. 

 

Následující tabulka č. 6.3 poskytuje přehled o průměrných veličinách ve vztahu k nákladům  

a osobám na jednu rekvalifikaci.  

 

Tabulka č. 6.3 

Přehled o průměrných veličinách ve vztahu k nákladům a osobám na jednu rekvalifikaci 

  jednotka  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

průměrný počet osob zařazených do 
jednoho kurzu 

(osoba/kurz) 5,3 6 7,8 

průměrný počet hodin rekvalifikace 
jedné osoby 

(hod./osoba) 203,5 223,2 239,1 

průměrná cena rekvalifikace  
jedné osoby 

(Kč/osoba) 6.515,6 8.041,6 8.177,2 

průměrná cena hodiny rekvalifikace 
jedné osoby 

(Kč/hod) 32 36 34,2 

Zdroj: MPSV 
 

 

Z tabulky je například patrné, kolik osob se průměrně zúčastní jednoho rekvalifikačního 

kurzu. Tato veličina je skutečně zobecněným aritmetickým průměrem, neboť rekvalifikační 

kurzy jsou obsazovány v rozsahu od jednoho účastníka (např. získání řidičského průkazu 

určité skupiny) až po největší kurzy s počtem až 18 účastníků (např. kurzy Účetnictví). Stejně 

taková je vypovídací hodnota průměrného počtu hodin jednoho rekvalifikačního kurzu jedné 

osoby, neboť se rozpětí realizovaných rekvalifikací pohybuje od kurzů v délce 30 hodin (např. 

pro elektrikáře zkouška dle vyhl. 50/1978 Sb.), až po kurzy nejdelší, např. rekvalifikace 

s konkrétním profesním zaměřením „Ošetřovatel/Ošetřovatelka“, který trvá 900 hodin. 

 

Průměrná cena jedné hodiny (a následně jedné rekvalifikace) má ve skutečnosti klesající 

charakter. V tabulce je sice uvedena správná statistická hodnota zachycující vynaložené 

finanční náklady ÚP na 1 hodinu rekvalifikace a následně, násobkem průměrné hodinové 

ceny s průměrným počtem hodin na jednu rekvalifikaci jedné osoby, vyjádřená celková 

průměrná cena jedné rekvalifikace, avšak není zde zohledněna skutečnost, že rekvalifikace 

v roce 2007 byly financovány ESF prostřednictvím příjemců globálních grantů (vzdělávacích 

a rekvalifikačních středisek), které se do finančních výdajů úřadu práce neprojevily.  
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Při zachycení průměrné hodinové ceny jedné rekvalifikace na jednu osobu, zjišťované 

z rekvalifikací realizovaných pouze z výdajů státního rozpočtu a počtu osob v těchto 

rekvalifikacích, odpovídají v roce 2007 náklady na průměrnou cenu jedné hodiny částce ve 

výši 49 Kč.   

 

V roce 2008 a 2009 byla cena rekvalifikací také významně ovlivněna zákonem stanoveným 

výběrem dodavatelů prostřednictvím vyhlašování veřejných zakázek, kde je zpravidla 

nejsilnějším kritériem právě cena.  

 

 

6.2. Průzkum pro zjištění motivace zapojených uchazečů do rekvalifikací 

Cílem průzkumu bylo zjištění, z jakého skutečného důvodu uchazeči do rekvalifikací vstupují, 

jakou mají motivaci a příp. zda nedochází ze strany uchazečů ke zneužívání rekvalifikací.  

  

Dotazovaným účastníkům rekvalifikací byly rozdány dotazníky, ze kterých jim byla dána 

možnost odpovědět na 5 různých důvodů nástupu do rekvalifikace. Přestože bylo v dotazníku 

uvedeno více variant, mohli vybrat pouze jednu z uvedených odpovědí. V zájmu získání 

maximálně pravdivých odpovědí, byli účastníci požádáni o uvedení skutečných podnětů s tím, 

že je anketa anonymní a vyplnění a odevzdání anketních listů bylo zcela dobrovolné.  Vzor 

dotazníku je uveden v příloze č. 4. 

 

Dotazník obsahoval první dvě odpovědi motivačního charakteru, a to: 

 

1. Chci skutečně začít v daném oboru pracovat/podnikat.  

2. Nevím, zda budu v daném oboru někdy pracovat, avšak mám všeobecný zájem získávat 

další vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti a mít tak na trhu práce lepší možnost 

uplatnění.  

 

Další dvě odpovědi byly zaměřeny na zištné důvody, které se se skutečným zájmem  

o rekvalifikaci neslučují, a to: 

 

3. Z důvodu získání vyšší podpory při rekvalifikaci, popř. znovuzískání podpory. 

4. Kdybych nabídku rekvalifikace odmítnul(a), byl(a) bych z evidence vyřazen(a). 
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V případě, že by nesouhlasili ani s jednou nabídnutou odpovědí, mohli uvést v 5. odpovědi 

jiný, vlastní důvod.  

 

Pro vyplnění dotazníku byli požádáni účastníci dvou typů rekvalifikačních kurzů 

s různorodým zaměřením. Jednalo se o dva rekvalifikační kurzy manažerského charakteru 

nazvaný Ekonom podniku s počty 11 a 15 dotazovaných posluchačů a tři rekvalifikační kurzy 

dělnického charakteru Svářeči kovů s celkovým počtem 34 dotazovaných účastníků. 

Výzkumný vzorek tedy tvořil celkem 60 UoZ.  

 

Tabulka č. 6.4 

Důvod nástupu UoZ do rekvalifikačních kurzů 

číslo 

odpovědi 
vyjádření odpovědi 

počet 

odpovědí 

% 

vyjádření  

1. Chci skutečně začít v daném oboru pracovat/podnikat. 23 38,33 % 

2. 

Nevím, zda budu v daném oboru někdy pracovat, avšak mám 

všeobecný zájem získávat další vědomosti, znalosti, schopnosti 

a dovednosti a mít tak na trhu práce lepší možnost uplatnění. 

36 60 % 

3. 
Z důvodu získání vyšší podpory při rekvalifikaci, popř. 

znovuzískání podpory. 
0 0 % 

4. 
Kdybych nabídku rekvalifikace odmítnul(a), byl(a) bych 

z evidence vyřazen(a). 
1 1,66 % 

5. Mám jiný důvod. 0 0 % 

Zdroj: Dotazníky respondentů 
 

Z dotazníkového šetření lze vyvodit, že uchazeči vstupují do rekvalifikací zásadně na základě 

vlastního přesvědčení, zájmu a motivace, nikoli z účelových pohnutek, a výsledek ankety lze 

pro zjištění cíle důvodnosti hodnotit jako velmi úspěšný.  

 

Dalo by se říci, že pouze jedna odpověď zvolená z tzv. „zištného“ charakteru, s ohledem na 

skutečnost, že každý nezaměstnaný člověk je individuálním specifickým případem, 

nevypovídá o tom, že by byly rekvalifikace zneužívány. 

 

 



 49 

Graf č. 6.1 

Grafické zobrazení výsledku ankety pro zjištění důvodu nástupu do rekvalifikací 

 

Zdroj: Dotazníky respondentů 
 

 

 

6.3. Analýza množství zapojených osob do procesu rekvalifikací a úspěšnosti jejich 

dokončení 

Z analýzy o počtu zařazených uchazečů do rekvalifikací z celkového množství všech 

evidovaných uchazečů o zaměstnání vyplývá, že jde o skupinu osob pohybující se v rozmezí 

od 5 do 7 %. Nejedná se tedy o příliš vysoké procento. Určitou roli zde hrají limitované 

finanční prostředky, které jsou vynakládány s ohledem na efektivnost, hospodárnost  

a účelnost (3E). Z toho vyplývá i snaha pracovníků úřadu práce pomoci nalézt uplatnění na 

trhu práce krátkodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání bez použití finančních nástrojů 

APZ, s uplatněním měkkých dovedností, např. prostřednictvím cíleného individuálního 

poradenství. Je zde předpoklad, že tito uchazeči v krátkém časovém období naleznou 

zaměstnání u jiných zaměstnatelů, u kterých mohou svou dosavadní profesi využít a dále 

vykonávat.  Finanční prostředky jsou pak účelně využívány k řešení situace znevýhodněných 

osob či skupin na trhu práce, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. 
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Tabulka č. 6.4 

Přehled zařazených osob do rekvalifikací z celkového počtu evidovaných uchazečů vč. 
rozboru ukončených rekvalifikací podle důvodu ukončení 

 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

 osoby % osoby % osoby % 

Uchazeči v evidenci - celkem 25871 100 21533 100 24366 100 

uchazeči v rekvalifikaci - celkem 1736 6,7 1321 6,1 1197 4,9 

       

rekvalifikace ukončené - celkem 1597 100 1178 100 970 100 

z toho rekvalifikace:       

a) úspěšně ukončené 1365 85,5 1014 86,1 877 90,4 

b) neukončené z důvodu: 232 14,5 164 13,9 93 9,6 

- neúspěchu u zkoušek 25 1,6 4 0,3 7 0,7 

- předčasně - bez vážných důvodů 27 1,7 5 0,4 7 0,7 

- předčasně - z důvodu zaměstnání, 
studia 

98 6,1 87 7,4 30 3,1 

- předčasně - ostatní důvody 82 5,1 68 5,8 49 5,1 

Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů  
 

 

V tabulce č. 6.4 je uvedeno, kolik osob v daných letech ukončilo rekvalifikaci s tím, že je v ní 

podrobně rozebráno, kolik rekvalifikací bylo zakončeno úspěšně a z jakých důvodů a v jakém 

počtu rekvalifikace ukončeny nebyly. 

 

Rekvalifikace v roce 2007 zdárně zakončili uchazeči v 85,5 %, v roce 2008 v 86,1 %  

a v posledním sledovaném roce se úspěšnost dále zvýšila na výši 90,4 %.  

 

Existují však příčiny, kdy rekvalifikace zařazení uchazeči nedokončí.  Velmi nízké procento 

uchazečů (0,3 – 1,6 %) tvoří ti uchazeči, kterým se nepodaří úspěšně složit závěrečnou 

zkoušku. Obdobně stejně velkou skupinu uchazečů tvoří osoby, které bez udání důvodů 

přestanou do rekvalifikace docházet (0,4 – 1,7 %), přičemž těmto „nezodpovědným“ 

uchazečům jsou náklady rekvalifikací předepisovány k úhradě. Nejčastějším důvodem 

nedokončení rekvalifikace je skutečnost, že si uchazeči najdou nové zaměstnání, popř. se 
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dostanou na vysokou školu a započnou další studium, čemuž je zpravidla dávána před 

dokončením rekvalifikace přednost.  Druhým nejčastějším důvodem ukončení nebo přerušení 

rekvalifikace jsou obvykle příčiny zdravotního charakteru, kdy v období trvání rekvalifikace 

uchazeč onemocní, popř. onemocní jeho děti, anebo jiná blízká osoba, o kterou uchazeč 

pečuje. 

Obecně lze však konstatovat, že je úspěšnost zdárného ukončení rekvalifikací velmi vysoká 

a za optimistické lze považovat i to, že se procento nedokončených rekvalifikací stále snižuje. 

V roce 2007 dosahovaly nedokončené rekvalifikace výše 14,5 %, v roce 2008 se snížilo 

procento na výši 13,9 a v roce 2009 nebyly rekvalifikace dokončeny pouze v 9,6 % případech. 

 

 

6.4. Analýza efektu úspěšnosti umístění UoZ zpět do pracovního procesu po 

absolvování rekvalifikací  

Nejvýznamnějším indikátorem celé analýzy je ukazatel úspěšnosti umístění uchazečů  

a ukončení jejich evidence u úřadu práce po zdárném ukončení rekvalifikace.  

 

V níže uvedené tabulce č. 6.5 je zpracován přehled o tom, kolik osob bylo v jednotlivých 

létech zařazeno v evidenci a kolika z nich se podařilo najít znovu zaměstnání. Ve zjišťovaném 

období let 2007 – 2009 se pohybuje procento úspěšnosti znovu zařazených uchazečů do 

pracovního procesu od 36,2 – 44,4 %.  

 

Potvrzením stanoviska, že rekvalifikace jsou jedním z nejúspěšnějších nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti, jsou výsledky ze zjištění, kolika osobám se podaří najít zaměstnání po 

úspěšně ukončené rekvalifikaci. Jedná se o velmi příznivé statistiky, neboť v roce 2007 našlo 

z celkového počtu 1365 úspěšně rekvalifikovaných 982 uchazečů nové zaměstnání, což 

odpovídá výši téměř 72 %. V roce 2008 odešlo z evidence po ukončení rekvalifikace téměř  

87 % uchazečů a v roce 2009 bylo znovu na trhu práce umístěno po rekvalifikaci cca 53 % 

uchazečů.   
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Tabulka č.. 6.5 

Přehled ukončených evidencí uchazečů vč. uchazečů umístěných po úspěšné rekvalifikaci 

 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

 osoby % osoby % osoby % 

Uchazeči v evidenci - celkem 25871 100 21533  24366  

Uchazeči umístění - celkem 10613 41 9569 44,4 8818 36,2 

       

Uchazeči v rekvalifikaci - celkem 1736  1321  1197  

Uchazeči po úspěšné rekvalifikaci 1365  1014  877  

Uchazeči umístění - po rekvalifikaci 982 71,9 881 86,9 460 52,5 

Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů  
 

 

V roce 2008 je procento úspěšnosti umístění uchazečů nejvyšší. Jedná se celkově o příznivé 

období, ať z pohledu celostátního ekonomického, tak z regionálního, kdy byla otevřena nová 

automobilka Hyundai a našlo přímo v ní, popř. u propojených společností, uplatnění cca  

2.800 zaměstnanců.  

 

V roce 2009 je podíl úspěšnosti výrazně nižší. Odráží se zde skutečnost, že jde o období 

zasažené zhoršenou celosvětovou hospodářskou situací a následně v regionu došlo podle 

odvětví k částečné změně struktury zaměstnavatelů, zvýšilo se množství nezaměstnaných  

a rapidně ubyl počet hlášených volných pracovních míst.  

 

Pro náhled, po jaké době uchazeči nastupují do nových zaměstnání po ukončení rekvalifikací 

je přiložena tabulka č. 6.6. Údaje pro statistiky umísťování uchazečů jsou zjišťovány po dobu 

jednoho roku od úspěšně ukončené rekvalifikace. Pokud si uchazeč nenajde zaměstnání do 

této doby, ztrácí jeho nově nabytá popř. rozšířená kvalifikace na významu.  
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Tabulka č. 6.6 

Podíl zaměstnaných z počtu rekvalifikovaných uchazečů v evidenci 

  Rok 2007  Rok 2008 

  uchazeči %  uchazeči % 

Rekvalifikace úspěšně ukončené v daném roce celkem  1365 100  1014 100 

       

z toho nastoupili na ekonomickou nebo studijní aktivitu       

- do 3 měsíců  601 44,0  422 41,6 

- do 6 měsíců (od 0 - 6 měsíců)  863 59,4  570 56,2 

- do 9 měsíců (od 0 - 9 měsíců)  909 66,6  636 62,7 

- do 12 měsíců (od 0 - 12 měsíců)  982 71,9  881 86,9 

Zdroj: Úřad práce ve Frýdku-Místku, oddělení rekvalifikací a vzdělávacích programů  
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7. Návrhy a doporučení 

� podporovat oblast rekvalifikace z obecného hlediska jako jeden z důležitých nástrojů 

dalšího celoživotního vzdělávání společnosti (investice do člověka se vždy vyplatí); 

 

� zaměřit pozornost úřadu práce prostřednictvím nástroje rekvalifikace na uchazeče 

nejvíce znevýhodněné na trhu práce a na zvyšování jejich zaměstnatelnosti, na 

snižování dlouhodobé nezaměstnanosti a na snižování regionálních rozdílů 

v nezaměstnanosti; 

 

� odpovědně zvažovat vhodnost použití nástroje rekvalifikace tak, aby finanční 

prostředky byly vynakládány co nejefektivněji. Minimalizovat případy, kdy by byli 

podporováni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou uplatnitelní na trhu práce bez použití 

rekvalifikace; 

 

� rekvalifikace zabezpečovat individuálně podle konkrétní situace na trhu práce  

a pružně reagovat na aktuální nabídku volných pracovních míst; 

 

� přednostně podporovat rekvalifikace s praktickou částí výuky a profesní rekvalifikace 

pro konkrétní uplatnění na trhu práce. Do rekvalifikace zařazovat uchazeče a zájemce 

o zaměstnání neprodleně, pokud se zvýší šance na získání zaměstnání nebo se 

využitím rekvalifikace předejde ztrátě zaměstnání; 

 

� vyjmout výběr dodavatelů rekvalifikačních kurzů pro úřady práce z působnosti zákona 

o veřejných zakázkách z důvodů nepružnosti a zpomalení systému fungování nástroje 

rekvalifikace (v případě podání námitky u Úřadu pro hospodářskou soutěž  je možné 

tuto oblast na určité časové období „zablokovat“, tzn. že rekvalifikační kurzy není 

možné po dobu vyřešení námitky realizovat); 
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8. Závěr 

V současné době zažívá česká ekonomika těžké období. Hospodářská krize se výrazně 

podepsala na trhu práce vysokou mírou nezaměstnanosti a státní rozpočet, který nemá 

v důsledku zpomalení tempa růstu ekonomiky zajištěn dostatečně vysoké příjmy, je naopak 

zatěžován vysokými výdaji, mezi něž patří i výdaje na státní politiku zaměstnanosti. Cílem 

této diplomové práce bylo analyzovat finančních náklady nezaměstnanosti a zjistit zda jsou 

finanční prostředky vynaložené na jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

rekvalifikace, vynakládány efektivně.  

 

První část této práce nastiňuje problematiku nezaměstnanosti jako pojem používaný 

v ekonomické teorii. Jsou zde uvedeny odlišnosti dvou makroekonomických přístupů 

k nezaměstnanosti, její charakteristiky, jakým způsobem se měří, jaké jsou její náklady, které 

osoby lze považovat za nezaměstnané a jak se nezaměstnanost člení. Druhá kapitola objasňuje 

rozdíly mezi aktivní a pasivní politikou zaměstnanosti, popisuje jednotlivé nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti a další konkrétní opatření, projekty a programy, které ovlivňují situaci 

na trhu práce. Třetí kapitola vystihuje frýdecko-místecký region po stránce geografické, 

demografické, jeho silné a slabé stránky a podrobně popisuje stav, vývoj a hlavní zdroje 

nezaměstnanosti podle odvětví. 

 

Následná část diplomové práce je již věnována podrobně rekvalifikacím. Popisuje, mimo jiné, 

co vše má vliv na množství rekvalifikací, jaké jsou nejčastější typy realizovaných 

rekvalifikací a analyzuje vztah dlouhodobě nezaměstnaných osob k rekvalifikacím s tím, že je 

zde ze statistických údajů potvrzena teorie, že čím jsou uchazeči déle nezaměstnaní, tím více 

ztrácejí zájem zapojovat se do jakýchkoliv aktivit, které úřady práce nabízí a rekvalifikace 

více vyhledávají lidé s kratší dobou nezaměstnanosti.  

 

Poslední kapitolou je zjišťování analýzy finančních nákladů nezaměstnanosti. Z provedených 

statistických rozborů je zřejmé, že změna hospodářské a ekonomické situace má výrazný vliv 

na výdaje státní politiky zaměstnanosti. Jestliže byla v roce 2008 ekonomická situace a míra 

nezaměstnanosti příznivá, nebyl ani státní rozpočet zatěžován vynakládáním vysokých 

finanční výdajů na státní politiku zaměstnanosti. Zcela opačná situace nastala v roce 2009, 

kdy s hlubším dopadem hospodářské krize, která se projevila na trhu práce a v důsledku také 
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enormním nárůstem nezaměstnanosti, odrazila se tato situace i na potřebách výdajové části 

státu, jak u pasívní politiky zaměstnanosti, tak i na výdajích podporujících maximální možnou 

míru zaměstnanosti ve formě nástrojů a projektů aktivní politiky zaměstnanosti.  

 

Z celkově vynaložených finančních prostředků na APZ zaujímají rekvalifikace stabilně nízký 

20 % podíl těchto nákladů. Naopak procentní podíl celkově zapojených osob do rekvalifikací 

v poměru k zapojeným osobám ostatních přímých nástrojů APZ, je pravidelně vykazován 

vysoký 50 % podíl.  

 

Vzhledem k jednomu z dalších zjištěných údajů, který se týká průměrné ceny jedné 

rekvalifikace na jednoho účastníka, jež dosahuje výše 8.177 Kč, bylo předmětem analýzy  

i zjišťování, zda nejsou rekvalifikace zneužívány z účelových důvodů, neboť uchazeči  

o zaměstnání zapojení do rekvalifikací mají nárok i po ukončení podpůrčí doby z vyplácení 

podpor v nezaměstnanosti na další vyplácení podpory při rekvalifikaci, která je navíc 

vyplácena ve vyšší výši.  Z dotazníkového šetření však vyplynulo, že uchazeči vstupují do 

rekvalifikací výhradně na základě vlastního zájmu a motivace a zištné důvody se projevují 

minimálně. Tato skutečnost je podpořena i statistickou analýzou o úspěšně ukončených 

rekvalifikacích v následné části kapitoly, kde je prokázáno, že téměř 90 % osob končí 

rekvalifikace zdárně.  

 

Dle mého názoru je nejvýznamnějším ukazatelem celé analýzy indikátor úspěšnosti umístění 

uchazečů a ukončení jejich evidence u úřadu práce po řádném ukončení rekvalifikace. 

Přihlédneme-li ke skutečnosti, že se z celkově evidovaných osob procento úspěšnosti znovu 

zařazených uchazečů do pracovního procesu za poslední tři roky pohybuje od 36,2 – 44,4 %  

a procento úspěšnosti osob znovu zařazených do pracovního procesu po zdárném zakončení 

rekvalifikace se pohybuje za sledované období od 53 – 87 % s tím, že více jak 41 % uchazečů 

nalezne zaměstnání do 3 měsíců od ukončení rekvalifikace, je zřejmé, že jsou rekvalifikace 

velmi úspěšným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti. Uvedené rozmezí úspěšnosti se jeví 

velké, ale i v tomto případě je úspěšnost závislá na konkrétní situaci na trhu práce a na 

nabídce volných pracovních míst.   
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APZ   - aktivní politika zaměstnanosti  
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OPVK  - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

PPS  - pasívní politika zaměstnanosti 

RS/VS  - rekvalifikační středisko/vzdělávací středisko 

SÚPM  - společenský účelné pracovní místo 

UoZ  - uchazeč o zaměstnání 

ÚP  - úřad práce 

VPM   - volné pracovní místo 

VPP   - veřejně prospěšné práce 

ZoZ  - zájemce o zaměstnání 

ZP/ZZ  - zdravotně postižený/zdravotně znevýhodněný 

ZR  - zaměstnanecká rekvalifikace 
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Přehled o vývoji míry nezaměstnanosti v ČR, MSK a okrese Frýdek-Místek za období let 1990 – 2009  
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Základní organizační schéma Úřadu práce ve Frýdku-Místku  

 



Příloha č. 4 

 

 

PRŮZKUM 

 

Tato anketa je vyhotovena pro výzkumné účely diplomové práce a informace a výsledky z ní 

zjištěné budou použity pouze v souvislosti s touto prací.  

Průzkum je anonymní. 

Děkuji Vám za Váš čas strávený při vyplňování dotazníku.  

 

 

Jaký byl Váš hlavní důvod pro vstup do tohoto rekvalifikačního kurzu? 

Zaškrtněte, prosím, jednu z uvedených odpovědí. 

 

5. Chci skutečně začít v daném oboru pracovat/podnikat.  

 

 

6. Nevím, zda budu v daném oboru někdy pracovat, avšak mám všeobecný zájem získávat další 

vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti a mít tak na trhu práce lepší možnost uplatnění.  

 

 

7. Z důvodu získání vyšší podpory při rekvalifikaci, popř. znovuzískání podpory. 

 

 

 

 

8. Kdybych nabídku rekvalifikace odmítnul(a), byl(a) bych z evidence vyřazen(a). 

 

 

9. Mám jiný důvod (prosím uveďte jaký):  ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


