
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
KATEDRA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rizikové skupiny na trhu práce v Ostravě 
Risk Groups in the Labour Market of Ostrava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Student:    Bc. Markéta Škutová 

Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2010



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně příloh, vypracovala samostatně. Přílohy 
č. 11, č. 15. a č. 16, dané mi k dispozici, jsem samostatně doplnila. 
 
Děkuji vedoucímu doc. RNDr. Milanu Šimkovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce    
a jeho cenné rady a připomínky. 
 
 
V Ostravě dne 15. dubna 2010



OBSAH 
 
1 ÚVOD ................................................................................................................................1 

2 PROBLÉMY RIZIKOVÝCH SKUPIN OSOB NA TRHU PRÁCE  A MOŽNOSTI 

JEJICH ŘEŠENÍ ..............................................................................................................3 

2.1 Nezaměstnanost jako projev přirozených pohybů na trhu práce................................3 

2.2 Podmíněnost vzniku rizikových skupin......................................................................4 

2.3 Rizikové skupiny osob na trhu práce..........................................................................7 

2.3.1 Občané se zdravotním postižením......................................................................7 

2.3.2 Mladší věkové skupiny a absolventi...................................................................7 

2.3.3 Vyšší věkové kategorie osob ..............................................................................9 

2.3.4 Osoby bez kvalifikace ......................................................................................10 

2.3.5 Ženy a osoby pečujících o děti do věku 15 let .................................................10 

2.3.6 Členové etnických a národnostních menšin .....................................................11 

2.4 Problémy rizikových skupin osob na trhu práce ......................................................12 

2.4.1 Ekonomické problémy......................................................................................13 

2.4.2 Sociální problémy.............................................................................................15 

2.4.3 Psychologické problémy...................................................................................16 

2.4.4 Další problémy .................................................................................................17 

2.4.5 Past nezaměstnanosti ........................................................................................18 

2.5 Možnosti řešení problémů rizikových skupin osob na trhu práce ............................18 

 

3 RIZIKOVÉ SKUPINY NEZAM ĚSTNANÝCH NA TRHU PRÁCE V ČESKÉ 

REPUBLICE...................................................................................................................23 

3.1 Rizikové skupiny osob v kontextu koordinované politiky zaměstnanosti Evropské 

unie ...........................................................................................................................23 

3.1.1 Evropská strategie zaměstnanosti .....................................................................23 

3.1.2 Národní program reforem České republiky na léta 2008 – 2010 .....................25 

3.2 Rizikové skupiny nezaměstnaných v České republice vymezené zákonem   

o zaměstnanosti a nástroje k řešení jejich nezaměstnanosti .....................................28 

3.2.1 Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice ..................29 

3.2.2 Osoby do 20 let věku ........................................................................................32 

3.2.3 Těhotné a kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu ........................34 

3.2.4 Osoby pečující o dítě do 15 let věku ................................................................34 

3.2.5 Osoby starší 50 let věku....................................................................................35 



3.2.6 Osoby vedené v evidenci o zaměstnání déle než 5 měsíců ..............................36 

3.2.7 Osoby potřebující zvláštní pomoc ....................................................................37 

3.3 Politika zaměstnanosti spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu zaměřená 

na rizikové skupiny...................................................................................................38 

 

4 ANALÝZA RIZIKOVÝCH SKUPIN NEZAM ĚSTNANÝCH NA TRHU PRÁCE 

V OKRESE OSTRAVA .................................................................................................41 

4.1 Analýza trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009....................................................41 

4.2 Analýza rizikových skupin nezaměstnaných na trhu práce v okrese Ostrava..........43 

4.2.1 Dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání...........................................48 

4.2.2 Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením ...........................................50 

4.2.3 Uchazeči o zaměstnání starší 50 let věku .........................................................53 

4.2.4 Málo kvalifikovaní uchazeči o zaměstnání ......................................................55 

4.3 Rizikové skupiny nezaměstnaných v okrese Ostrava a projekty financované 

z Evropského sociálního fondu.................................................................................56 

4.3.1 Projekt Návrat +................................................................................................57 

4.3.2 Projekt Start ......................................................................................................58 

4.3.3 Projekt Příprava +.............................................................................................59 

 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ........................................................................................60 

5.1 Prognóza vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2010 ......................................60 

5.2 Opatření k řešení nezaměstnanosti rizikových skupin v dalších letech....................61 

5.2.1 Makroekonomická opatření k řešení nezaměstnanosti rizikových skupin .......61 

5.2.2 Regionální opatření k řešení nezaměstnanosti rizikových skupin....................64 

 

6 ZÁVĚR ............................................................................................................................67 

Seznam použité literatury .........................................................................................................69 

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy    



 1 

1 ÚVOD 

 
Diplomová práce je zaměřena na „Rizikové skupiny na trhu práce v Ostravě“. Kvůli 

probíhající ekonomické recesi a jejích negativních dopadů na trh práce je toto téma často 

diskutováno jak v národních kruzích, tak i na celosvětové úrovni. Kvůli narůstání podílu 

krátkodobé nezaměstnanosti během hospodářské krize sice dochází ke snižování podílu 

dlouhodobě nezaměstnaných, avšak jejich absolutní počet se neustále zvyšuje. Jelikož jsou 

rizikové skupiny na trhu práce převážně dlouhodobě nezaměstnané, mají tyto znevýhodněné 

skupiny značně sníženou uplatnitelnost na pracovním trhu.  

Proto je cílem této práce poukázat na základě analýzy rizikových skupin osob na trhu 

práce v okrese Ostrava na příčiny setrvání těchto osob v nezaměstnanosti a pomocí 

specifických nástrojů se snažit eliminovat jejich problémy, aby tyto osoby našly na pracovním 

trhu své uplatnění.  

 Diplomová práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola 

poukazuje na podmíněnost vzniku rizikových skupin, následně definuje skupiny, které jsou  

na pracovním trhu považovány za rizikové a charakterizuje problémy, se kterými se tyto 

osoby potýkají. Kapitola rovněž nastiňuje možnosti jejich řešení. 

 Druhá kapitola je věnována rizikovým skupinám nezaměstnaných na trhu práce  

a nástrojům k řešení jejich nezaměstnanosti – nejprve v kontextu koordinované politiky 

zaměstnanosti Evropské unie a poté i na úrovni České republiky (ČR) v rámci národní 

politiky zaměstnanosti. 

 S využitím databáze poskytnuté Úřadem práce v Ostravě budou ve třetí kapitole 

analyzovány rizikové skupiny nezaměstnaných na trhu práce v okrese Ostrava za rok 2009. 

Nejprve bude stručně poukázáno na všechny rizikové skupiny nezaměstnaných v tomto 

okrese a nástroje využívané k řešení jejich nezaměstnanosti, poté bude pozornost směřována 

k vybraným skupinám dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž podíly na celkovém počtu 

nezaměstnaných jsou na tomto dílčím pracovním trhu nejvyšší.  

Čtvrtá kapitola je věnována doporučením, kam směřovat politiku pracovního trhu 

v okrese Ostrava v dalších letech, aby docházelo k postupné eliminaci problémů rizikových 

skupin, které snižují jejich možnosti uplatnit se na trhu práce. 

 Při tvorbě této práce bude využita převážně metoda deskriptivní analýzy, třetí kapitola 

bude vytvořena s podporou databázového softwaru při použití intuitivně-empirické metody 

zkoumání. Potřebné informace budou čerpány z knižních publikací, internetových monografií 
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a legislativy vztahující se k této problematice. Důležitým zdrojem bude rovněž databáze 

uchazečů o zaměstnání poskytnutá Úřadem práce v Ostravě, na jejímž základě bude analýza 

provedena. 
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2 PROBLÉMY RIZIKOVÝCH SKUPIN OSOB NA TRHU PRÁCE  
A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ 

2.1 Nezaměstnanost jako projev přirozených pohybů na trhu práce 
 

Práce má v životě člověka nezastupitelné místo. Nejenže mu poskytuje ekonomické 

zajištění, ale dává člověku i pocit seberealizace, osobního uspokojení a společenské 

užitečnosti. Pomáhá mu získat určitou sociální pozici, vytvořit si síť sociálních kontaktů  

i rozvíjet svou osobní identitu prostřednictvím získaných znalostí, schopností a dovedností 

vztahujících se ke konkrétní práci. V neposlední řadě je práce spolutvůrcem časové struktury 

dne. Ne však každé zaměstnání má tyto rysy, obvykle se stává, že naplnění jednoho významu 

v plné míře kompenzuje absenci jiného. Přínos práce pro člověka lze také podle Kolibové  

a Kubicové (2004) vymezit pomocí dvou druhů odměn: 

• Vnější odměna má podobu příjmu, prestiže, povýšení, příležitosti ke zviditelnění sebe 

sama aj. 

• Vnitřní odměna nabývá podoby autonomie jedince, přináší pocity satisfakce  

či různorodosti. 

Přestože má práce pro člověka nepostradatelný význam, dochází v tržních 

ekonomikách  v důsledku přirozených pohybů na straně nabídky i poptávky po pracovní síle 

ke vzniku nezaměstnanosti. Lidé se stávají nezaměstnanými a rovněž opětovně vstupují  

jako zaměstnaní na pracovní trh. Ke změně statusu nezaměstnaného na zaměstnaného 

potřebují určitý čas, aby našli takové pracovní místo, které bude odpovídat jejich 

schopnostem i kvalifikaci. Pokud je nezaměstnanost krátkodobá, nemusí nutně způsobovat 

závažné problémy ani ekonomice, ani samotným pracovníkům. Krátkodobě nezaměstnaní 

vynakládají značné úsilí při hledání svého nového uplatnění a odstranění vzniklé 

nezaměstnanosti. Avšak setrvání v nezaměstnanosti po dlouhou dobu s sebou přináší řadu 

obtíží (zvláště ekonomických a sociálně nežádoucích), které mají vliv na celou společnost,  

viz Brožová (2003). Dlouhodobá nezaměstnanost totiž oslabuje adaptační schopnosti člověka, 

společnosti i ekonomického systému jako celku. Snad nejvážnějším problémem dlouhodobé 

nezaměstnanosti z pohledu jedince je, že narušuje pracovní etiku a demotivuje člověka hledat 

své uplatnění na trhu práce, což nakonec může vést až k jeho definitivnímu vyloučení 

z pracovního trhu. 

Proto u dlouhodobě nezaměstnaných není ústředním bodem zkoumání důvod ztráty 

zaměstnání, ale nalezení odpovědi na otázku, proč nemohou nezaměstnaní nalézt práci ani  

po delší době. „Problém neúspěchu některých osob na trhu práce při hledání pracovního 
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uplatnění v důsledku nedostatečného lidského a sociálního kapitálu spolu s institucionálními 

bariérami v přístupu na trh práce, je příčinou vzniku opakované a dlouhodobé 

nezaměstnanosti u některých jedinců či skupin.“ Viz Kolibová a Kubicová (2004, str. 169). 

Nezaměstnaní jedinci se totiž musejí vyrovnat s řadou problémů i negativních 

charakteristik, které mnohdy prodlužují jejich délku setrvání v nezaměstnanosti. V krajním 

případě vedou u dlouhodobě nezaměstnaných jedinců k jejich úplnému vyloučení 

z pracovního trhu, proto se tyto osoby stávají těžko umístitelné nebo dokonce i téměř 

nezaměstnatelné. Tyto osoby jsou označovány jako rizikové skupiny. 

 

2.2 Podmíněnost vzniku rizikových skupin 
 

Aby bylo možné nepříznivé charakteristiky či bariéry bránící nezaměstnaným  

při začlenění se na pracovní trh eliminovat, je nejprve nutné si nastínit, o které proměnné se 

jedná. Faktorem determinujícím délku trvání nezaměstnanosti je: 

• věk nezaměstnaného jedince, 

• pohlaví,  

• zdravotní stav, 

• dosažená kvalifikace, 

• zkušenosti jedince, 

• profesní mobilita, 

• pružnost práce,  

• profesní ambice, 

• finanční závazky vyplývající z role nezaměstnaného v rodině, 

• materiální zázemí, 

• disponibilní finanční prostředky, 

• odvětvová struktura a složitost práce v posledním vykonávaném zaměstnání, 

• míra emocionální a sociální opory okolí, 

• individuální odolnost či zranitelnost vůči psychologické zátěži, 

• dřívější zkušenost s nezaměstnaností, 

• smysluplnost osobních aktivit ve volném čase, 

• rasová, kulturní a náboženská odlišnost, 

• společenská stigmatizace nezaměstnaných, 



 5 

• regionální míra nezaměstnanosti, 

• systém sociální pomoci, 

• dostupnost programů státní politiky zaměstnanosti, 

• existence mzdových dohod aj. 

Je nutné zdůraznit, že postoje lidí k pracovnímu procesu i jejich reakce na ztrátu 

zaměstnání jsou velice individuální, proto mohou být tyto determinanty pro některého jedince 

zcela bezvýznamné, pro jiného naopak klíčové při určování délky trvání nezaměstnanosti.  

Obdobnou strukturu faktorů ovlivňující délku trvání nezaměstnanosti jednotlivců 

prezentuje Kuchař (2007), jehož práce se opírá o zaměstnatelnost, tedy schopnost jednotlivce 

najít si takové uplatnění, které je v souladu s individuálními charakteristikami i objektivními 

požadavky pracovního trhu. Determinanty ovlivňující délku trvání nezaměstnanosti i jejich 

intenzita působení udávají schopnost být zaměstnán (být na trhu práce zaměstnatelný). Tímto 

způsobem Kuchař (2007) definuje proměnné určující délku trvání nezaměstnanosti, které 

nazývá tzv. faktory zaměstnatelnosti1 a rozděluje je do čtyř hlavních skupin: 

• demografické charakteristiky, 

• makrosociální a makroekonomické charakteristiky, 

• sociální charakteristiky  

• a charakteristiky zaměstnavatele, 

přičemž demografické, makrosociální a makroekonomické charakteristiky nelze ovlivnit 

chováním jednotlivce ani zaměstnavatele, proto se musejí tyto skupiny objektivně působícím 

charakteristikám podřídit – viz  Tab. 2.1 Faktory zaměstnatelnosti. Ovlivnitelné jsou naopak 

sociální charakteristiky (volí je sám jedinec) a charakteristiky, které udává zaměstnavatel. 

Míra ovlivnitelnosti je dána charakterem společenského systému  a úrovní demokracie. 

Z pohledu jednotlivce lze nezaměstnanost označit jako individuální neúspěch na trhu 

práce. Tento neúspěch má původ ve výše uvedených faktorech, tudíž není ve společnosti 

nahodile distribuován. Týká se tedy konkrétních skupin obyvatelstva s určitými 

charakteristickými rysy.  Tyto skupiny jsou nazývány rizikovými skupinami, a to bez ohledu 

na regionální rozdílnosti či momentální situaci na trhu práce. Z tohoto pohledu je tedy 

nezaměstnanost jevem, který ohrožuje specifické skupiny obyvatelstva, nikoli celou populaci. 

Tyto skupiny osob snadněji ztrácejí zaměstnání než jiné a naopak nacházejí je spíše  

na sekundárním trhu práce, který je spojován s hůře placeným zaměstnáním a méně jistou 

                                                 
1 Kuchař při své analýze faktorů ovlivňujících zaměstnatelnost vychází z díla de Brouckera a Pessoa (1997). 
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budoucností. Tato distribuce nezaměstnanosti mnohdy vede ke vzniku sociálního napětí  

mezi jednotlivými sociálně-demografickými kategoriemi. 

 

  Tab. 2.1 Faktory zaměstnatelnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vlastní úprava dle KUCHAŘ (2007, str. 114). 

 

 

„Riziko nezaměstnanosti je tedy ve společnosti distribuováno nerovnoměrně. Určité 

profesní i jinak sociálně definované kategorie jsou vystaveny většímu riziku nezaměstnanosti      

i většímu riziku jejího dlouhodobého trvání. Lidé z těchto rizikových kategorií mají                         

ve srovnání s ostatní populací i častější zkušenost s opakovanou nezaměstnaností, neboť jsou 

vystaveni vyššímu riziku toho, že i nově nalezenou práci opět brzy ztratí. Riziko dlouhodobé 

nezaměstnanosti a riziko opakované nezaměstnanosti spolu souvisejí. Pravděpodobnost 

jednoho zvyšuje i pravděpodobnost druhého.“ Viz Mareš (1998, str. 95). 

Na základě těchto charakteristik a zjištění z řady expertních analýz z úřadů práce 

(Kotíková; 2003) lze považovat za rizikové skupiny bez ohledu na regionální rozdílnosti  

a momentální situaci na trhu práce tyto osoby:  

• mentálně a fyzicky handicapované osoby, 

• mladé ve věku 15 – 25 let, 

• vyšší věkové kategorie, 

• ženy,  

Charakteristiky zaměstnavatele: 
• technologická úroveň 
• úroveň mezd 
• organizace práce 
• pracovní podmínky 

 

Sociální charakteristiky: 
• vzdělání 
• povolání 
• délka pracovní zkušenosti 
• aspirace, motivace, postoje 
• charakter sociálních sítí 

Makrosociální a makroekonomické 
charakteristiky: 
• kulturní podmínky 
• tradice 
• národnost 
• sociální a politický systém 
• úroveň ekonomiky 
• právní systém 

 

Osobnostní charakteristiky Zaměstnatelnost Charakteristiky trhu práce  

Demografické charakteristiky: 
• pohlaví 
• věk  
• národnost 

Sociální původ 
Psychosomatické dispozice 
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• absolventy škol, 

• osoby bez kvalifikace, 

• členy etnických menšin, 

• imigranty, 

• osoby společensky nepřizpůsobivé, 

• osoby pečující o děti do věku 15 let,  

• občany bydlící v okrajových částech okresu s omezenou dopravní obslužností aj. 

Proto je žádoucí se v rámci adekvátních nástrojů politiky pracovního trhu zaměřit právě  

na tyto rizikové skupiny. 

 

2.3 Rizikové skupiny osob na trhu práce 

2.3.1 Občané se zdravotním postižením 
 
 Zdravotně postižení  aktéři na trhu práce jsou jednou z nejrizikovějších skupin. 

Někteří uchazeči o zaměstnání z řad zdravotně postižených jsou považování za téměř 

nezaměstnatelné osoby, a to kvůli početným pracovním omezením, která mnohým z nich 

umožňují pracovat pouze za zcela specifických podmínek. Obtížené je rovněž dojíždění 

těchto osob za prací. S rostoucí délkou nezaměstnanosti a s opakovanými neúspěchy                     

při hledání práce se snižuje motivace při hledání vhodného zaměstnání. 

 Jelikož je v současné moderní společnosti kladen stále větší význam na produktivitu 

práce, mají zdravotně postižení menší šanci se na trhu práce uplatnit. Doba setrvání těchto 

osob v evidenci nezaměstnaných je v porovnání se zdravými uchazeči mnohonásobně vyšší. 

Uchazečům o zaměstnání se zdravotním postižením je v rámci nástrojů politik pracovního 

trhu věnována maximální pozornost. Ze strany zaměstnavatelů je však zájem o tyto 

zaměstnance velice malý. Důvodem je především obava z problémů spojených s legislativní 

ochranou těchto pracovníků a vysoká nákladnost při jejich zaměstnávání spojená s nízkou 

produktivitou. 

  

2.3.2 Mladší věkové skupiny a absolventi 
 

 Absolventi středních a vysokých škol ucházející se o své první zaměstnání jsou na trhu 

práce značně znevýhodněni. V porovnání s jinými uchazeči na trhu práce totiž postrádají 

praktické pracovní zkušenosti a základní pracovní návyky či pracovní kontakty, které 
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umožňují lepší orientaci na daném pracovním trhu. Jinou příčinou vzniku nezaměstnanosti 

této skupiny je nesoulad mezi profesní strukturou absolventů a potřebami na trhu práce.  

U nezaměstnaných absolventů vysokých škol hraje při hledání zaměstnání velkou roli  

i ekonomické hledisko, protože řada z nich zakládá nebo již žije ve svých rodinách. 

Nedostatečný příjem jednoho člena rodiny tak postihuje celou domácnost. Řada absolventů 

přichází na pracovní trh s nereálnými požadavky na finanční ohodnocení své práce, mnozí 

nedokáží reálně zhodnotit své možnosti uplatnění a někteří navíc oplývají nechutí přijmout 

místo pod úrovní svého vzdělání. 

 Při prodlužování doby nezaměstnanosti těchto absolventů hrozí, že si tyto mladší 

věkové skupiny neosvojí ve správném čase potřebné pracovní návyky a následně nebudou 

schopny pracovat ani v dospělosti, což může v krajním případě vyústit až k sociálně 

patologickému chování a vyřazení ze společnosti. Déletrvající nezaměstnanost může rovněž 

vést ke ztrátě motivace podílet se na společenské dělbě práce, což je zvláště u absolventů  

a mladých lidí velice nežádoucí. S prodlužováním doby nezaměstnanosti klesá aktivita  

při samostatném vyhledávání pracovních příležitostí a snižuje se uplatnitelnost na dynamicky 

se měnícím trhu práce, a to především z důvodu ztráty odborných a teoretických znalostí 

získaných při studiu. 

 Nezaměstnaní z řad absolventů, kteří dokončili studium v méně žádaných profesích, 

jsou draze vzdělanou částí populace, která má mnohdy jen mizivé vyhlídky pro uplatnění                  

na trhu práce. Na pracovním trhu se jim nedostává takových pracovních příležitostí, v nichž 

by mohli uplatnit svou kvalifikaci i schopnosti.  

 Období rané kariéry je také často obdobím finanční závislosti, kdy peněžní vydání 

značně převyšuje relativně nízký příjem. Obava z déletrvající nezaměstnanosti tak může vést 

k přijetí neuspokojivé pracovní nabídky, která se právě naskytne, což nemusí být nutně 

prohrou. Pro udržení pracovní vitality či nabytých vědomostí a schopností je proto vhodné 

vzít na čas i méně placenou práci. 

 V některých případech jsou ale čerství absolventi ze strany zaměstnavatelů vítáni,  

a to především pro své netradiční řešení úkolů. Jsou totiž otevřenější vůči novým poznatkům                   

i adaptabilnější na nové podmínky. Avšak při nástupu recese, kdy jsou snižovány stavy 

personálu, je přijímání mladých lidí do pracovního procesu téměř zastaveno. 

 U mladistvých, kteří nedosahují věku plnoletosti, jsou kumulovány i další 

charakteristiky, které dělají tuto skupinu rizikovou. Jedná se především o nekvalifikovanost  

a nedostatečnou počítačovou gramotnost. Tato skupina nedisponující žádnými pracovními 
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návyky je mnohdy neochotna si hledat jakékoliv zaměstnání či pracovat v oboru, na který se 

studiem připravovala. 

„Mladiství jsou ve většině případů neschopni samostatného řešení své situace                        

a spoléhají zejména na vnější pomoc. Často kladou nereálné požadavky na druh práce, 

úpravu pracovní doby, pracovního režimu a na mzdu. Tyto nezaměstnané osoby navíc 

nemohou mít hmotnou odpovědnost či vykonávat některé práce před dosažením osmnáctého 

roku věku.“ Viz Kotíková (2003, str. 131). 

 

2.3.3 Vyšší věkové kategorie osob 
 

  Pro zaměstnavatele se jeví starší lidé v porovnání s mladšími jako horší investice. 

Mnohdy proto dávají při přijímání nových pracovníků přednost mladším věkovým skupinám, 

jelikož u vyšších věkových kategorií předpokládají vyšší mzdové nároky na platové zařazení, 

které vyplývá z délky dosavadní praxe, malou flexibilitu k požadavkům zaměstnavatelů  

i neadekvátní vzdělání ve vztahu k měnícím se podmínkám na pracovním trhu. 

Celoživotní setrvání v jedné profesi přináší i nevýhodu v podobě omezených 

pracovních dovedností a zkušeností. Pro tyto pracovníky mohou být značně přitěžující 

požadavky pracovat s moderní technikou a disponovat znalostmi cizích jazyků. U starších 

osob se také předpokládá větší frekvence zdravotních problémů, proto si zaměstnavatelé 

vybírají raději mladší uchazeče o zaměstnání. Se vzrůstajícím věkem pracovníků klesá rovněž 

adaptabilita na nové požadavky vycházející z trhu práce.  

Náhlá ztráta zaměstnání znamená pro tuto věkovou kategorii rozhodující životní 

„přeorientaci“, která bývá doprovázena poklesem příjmů, životní úrovně, ztrátou kvalifikace, 

úbytkem kontaktů, poklesem sebedůvěry i zhoršením zdravotního stavu, což nejsou zrovna 

charakteristiky zaměstnavateli vyhledávané. Z tohoto důvodu prožívají tyto věkové kategorie 

ztrátu zaměstnání tíživěji než jiné a spolu s pracovní rezignací se u nich projevuje i rezignace 

na společenskou aktivitu. Proto se lidé v tomto věku stávají úzkostlivě opatrnými a snaží se 

nevstupovat do situací, které pro ně mohou znamenat potenciální riziko ztráty zaměstnání, 

čímž  se zmenšuje jejich kreativita v pracovním zapojení. 
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2.3.4 Osoby bez kvalifikace 
 

 Obecně lze do této skupiny osob zařadit nekvalifikované osoby s nízkou kvalifikací 

spojenou s nedostatečnými zkušenostmi. Konkrétně se mezi tuto rizikovou skupinu osob řadí 

především absolventi základních škol, kteří jsou obtížně vzdělavatelní a mají často malý 

zájem o zaměstnání. Patří zde i lidé se společensky nežádoucím deviantním chováním jako 

alkoholici, recidivisté, lidé propuštění z nápravných zařízení a jiní sociálně nepřizpůsobiví 

občané. Jedná se především o lidi, kteří se určitým způsobem „vydělují“ ze společnosti  

a kvůli nevhodně nastavenému sociálnímu systému často dávají přednost sociálním dávkám 

před uplatněním se na trhu práce. Jsou tedy permanentně vyloučeni z pracovního trhu                            

i ze společenského života. 

 Tato skupina velice často spoléhá pouze na vnější pomoc, je neschopna samostatného 

řešení osobních problémů a má na trh práce nereálné požadavky (zvláště mzdové požadavky).  

 Ze strany zaměstnavatelů je zaznamenán předsudek o nízké kvalitě a motivaci této 

pracovní síly, viz Sirovátka a Mareš (2003). Z tohoto důvodu zaměstnavatelé mnohdy 

požadují na pracovní místa pro osoby se základním vzděláním osoby vyučené. Tuto tendenci 

podporuje i skutečnost nedostatku pracovních příležitostí. Negativní roli zde hraje i práce  

na černo. 

 Tato skupina osob bez kvalifikace je jednou z nejrizikovějších, protože úroveň 

kvalifikace a profesionálních dovedností jsou jednou z rozhodujících charakteristik                       

při hledání práce. Lepší dovednosti a znalosti totiž přináší i větší možnost volby jak                       

pro zaměstnavatele, tak pro pracovníka. Praxe ukazuje, že podíl těchto osob na celkovém 

počtu nezaměstnaných klesá spolu se vzrůstajícím se věkem. 

 

2.3.5 Ženy a osoby pečujících o děti do věku 15 let 
 

 V praxi zaměstnavatelé často upřednostňují mužskou pracovní sílu před ženskou. Je to 

dáno zejména nižší územní mobilitou a nezatížeností starostmi o domácnost a rodinu. 

Z pohledu zaměstnavatelů je negativně hodnocena zvláště častá absence žen na pracovním 

procesu v době nemoci dítěte či úprava pracovní doby a pracovního režimu pro tyto skupiny 

osob z důvodu lepšího skloubení plnění pracovních povinností s povinnostmi rodinnými. 

Dochází tak k narušení plynulosti pracovního procesu, proto se snižuje ochota zaměstnávat 
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tyto skupiny osob. Pro tuto rizikovou skupinu je velice obtížné skloubit pracovní povinnosti 

s mateřskými a dosáhnout přitom přiměřené společenské angažovanosti. 

„Ve snaze získat zaměstnání za každou cenu, mnohdy uchazeči, resp. uchazečky této 

skupiny přijímají zaměstnání vyhovující z hlediska možnosti úpravy pracovní doby,  

či zkráceného pracovního úvazku bez ohledu na dosažené vzdělání či kvalifikaci. Takové 

zaměstnání jim sice vyhovuje jako pečujícím osobám, nikoliv však jako osobám s určitými 

předpoklady pro výkon náročné práce. Proto zaměstnání po určité době opouštějí a vrací se 

zpět do evidence.“ Viz Kotíková (2003, str. 132). 

Ženy rovněž z těchto důvodů nemohou nabízet práci přesčas ani akceptovat 

zaměstnání, které je časově náročné na dojíždění. Tyto osoby mohou pouze ojediněle 

přijmout práci ve směnném provozu. Jejich návrat na trh práce je obtížný i tehdy, je-li jejich 

pracovní kariéra přerušena nejen ztrátou práce, ale i mateřstvím. Proto bez podpory 

zaměstnávání osob této skupiny se tyto uchazečky o zaměstnání stávají nezaměstnatelnými,  

a to často i přes vysokou dosaženou kvalifikaci. 

  

2.3.6 Členové etnických a národnostních menšin 
 

Míra nezaměstnanosti různých etnických minorit bývá většinou vyšší než u majoritní 

populace, a to i kvůli rasové či etnické diskriminaci. Tuto míru nezaměstnanosti je však velice 

těžké identifikovat, protože část obyvatel jiné národnostní či etnické menšiny se ke své 

národnosti vůbec nehlásí a navíc ne všichni nezaměstnaní z těchto řad se registrují  

u příslušných institucí. 

Úsilím každé společnosti by měla být integrace různých minoritních etnických                       

i národnostních menšin do společenského systému, aby se tyto skupiny necítily nijak 

diskriminovány v porovnání s jedinci majoritní společnosti. Opak bývá mnohdy pravdou, tyto 

skupiny žijí pod značným tlakem majority na své kulturní vzorce chování a hodnoty. Tato 

desintegrace má za následek i vznik předsudků u zaměstnavatelů při přijímání těchto 

pracovníků při vstupu na trh práce. Jindy je nezájem ze strany zaměstnavatelů podporován 

nižší kvalifikací těchto osob. 
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2.4 Problémy rizikových skupin osob na trhu práce 

 
Kolibová a Kubicová (2004) se ve své práci při identifikaci problémů nezaměstnaných 

opírají o knihu „Culture of Unemployment“ od autorů Engbersena, Schuyta, Timmera  

a van Waardena, kteří sestavili tzv. problémovou triádu, podle níž pramení většina problémů 

nezaměstnaných z disproporce času, peněz a práce.  

Při ztrátě zaměstnání nastupuje období čekání a nejistot, vytrácí se hranice mezi 

pracovním a volným časem, přičemž čas ztrácí na své hodnotě. Nezaměstnaný rovněž pocítí 

nedostatek finančních prostředků a pokles životní úrovně, což ho nutí k úsporám. Dochází  

i ke změně nákupních zvyků. V dnešní konzumní společnosti je nedostatek finančních 

prostředků zvláště silně vnímán, jelikož spotřebou si člověk potvrzuje své společenské 

postavení a pokud není schopen udržet srovnatelnou úroveň spotřeby, která je běžná u většiny 

populace, nezaměstnaní se mohou potýkat s pocity méněcennosti. 

 

Graf 2.1 Model dynamického průběhu nezaměstnanosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Kolibová a Kubicová (2004, str. 218). 

 

Průběh prožívání ztráty zaměstnání a proces hledání nového pracovního místa popsali 

ve své teorii dynamiky nezaměstnanosti Borgen a Amundson, viz Kolibová a Kubicová 

(2004). Na základě popisu zkušeností nezaměstnaných a jejich obtíží v závislosti na časovém 

horizontu nalezli jisté pravidelnosti v reakcích lidí na ztrátu zaměstnání. V teorii dynamiky 

nezaměstnanosti popsali tzv. „fázi truchlení“, kterou střídá „fáze hledání nového pracovního 

místa“ charakteristická zvyšujícím se stresem z prodlužující se nezaměstnanosti, což může 

v nejhorším případě vyústit v tzv. „stav vyhoření“. Pro fázi truchlení je charakteristické 

počáteční popření ztráty zaměstnání, které je projevem obranného mechanismu člověka. 
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Popření je vystřídáno hněvem a následným smlouváním týkajícím se času propuštění, změny 

funkce či finanční odměny. Při neúspěchu se jedinec propadá do deprese, kterou střídá 

akceptace ztráty zaměstnání, jež nezaměstnaného posunuje do stádia hledání zaměstnání. 

Nezaměstnaný je plný nadšení, které se po čase mění ve stagnaci z důvodu opakovaného 

neúspěchu při hledání zaměstnání, což může vyústit až ve frustraci. S postupem času se 

nezaměstnaný jedinec věnuje hledání práce s menší intenzitou – viz Graf 2.1 Model 

dynamického průběhu nezaměstnanosti. 

Řada autorů2 člení potíže vzniklé při dlouhodobém setrvání v nezaměstnanosti podle 

charakteru zasažené oblasti do několika skupin. Ekonomické obtíže začínají propadem 

životní úrovně, v krajním případě mohou vést až k existenčním problémům celé rodiny.  

Pro ekonomiku znamenají nižší produkt, nižší úspory, vyšší nároky na státní rozpočet  

i znehodnocení lidského kapitálu. Ekonomické problémy jednotlivců vedou ke vzniku celé 

řady sociálních a psychologických problémů, jako je narušení společenských a sociálních 

vztahů, ztráta schopnosti komunikace, ztráta důvěry v sebe sama apod. Kumulace těchto 

problémů může způsobit, že nezaměstnaní nemohou najít práci ani po delší době. Vlivem 

těchto problémů může dojít i ke vzniku zdravotních obtíží. V neposlední řadě se setrvání 

v dlouhodobé nezaměstnanosti může stát politickým problémem, jelikož nezaměstnaní 

mohou výrazněji měnit své politické názory a sympatie k jednotlivým politickým stranám. 

Často tak mohou být přístupni argumentům levicových i pravicových extremistických proudů. 

 

2.4.1 Ekonomické problémy 
 

Dlouhodobě nezaměstnaní se potýkají s poklesem své životní úrovně, která vyvolává 

finanční napětí jednotlivce i samotné domácnosti, ve které jedinec žije. Nezaměstnaní jsou 

nuceni v důsledku snížení svých příjmů změnit hospodaření v domácnosti. Úsporná opatření 

se týkají především volného času, kdy domácnost omezuje svá vydání na zábavu (kulturní 

výdaje), setkávání se s přáteli, dovolenou, ale i úspor na bydlení, dopravě, cestování, ošacení, 

stravování i na volnočasových aktivitách dětí či jejich kapesného aj. Změna v hospodaření 

může mít také podobu úspor při uspokojování základních životních potřeb – snižují se výdaje 

na stravu, topení aj. Riziko zchudnutí závisí na povinnostech k nezaopatřeným členům rodiny, 

viz Sirovátka a Mareš (2003). 

                                                 
2 Viz Brožová (2003), Buchtová a kol. (2002), Mareš (1998) aj. 
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Dlouhodobá nezaměstnanost se také může stát negativním signálem pro potenciální 

zaměstnavatele, kteří mohou instinktivně nabýt dojmu, že nezaměstnané osoby nemohou  

po delší dobu nalézt práci z důvodu osobního defektu – nepoužitelné kvalifikace, 

nedostatečných pracovních návyků, nespolehlivosti, lenosti, nízké motivace a jiných 

negativních charakteristik. „Pracovník dlouho nepracoval, nemá chuť pracovat, ztratil 

nejenom smysl pro povinnost, ale i svoji odbornost. Ochota firem zaměstnat takového 

pracovníka bude minimální. Ukazuje se, že čím delší je délka trvání nezaměstnanosti, tím těžší 

je vrátit se zpět na pracovní trhy.“ Viz Brožová (2003, str. 88). 

Jiným důvodem nepřijetí rizikového jedince ze strany zaměstnavatele může být  

i skutečnost, že znamenají pro firmu zvýšené náklady při jeho zaměstnávání a zároveň mají 

nižší produktivitu. Tento fakt se týká především nezaměstnaných s určitým zdravotním 

omezením. Odmítání ze strany zaměstnavatelů může být způsobeno také věkem 

nezaměstnaného, jeho fyzickým vzhledem, přítomností menších dětí v rodině, etnickým 

původem aj. 

Také štědrý sociální systém má značně negativní vliv na nezaměstnanost, jelikož 

podporuje setrvání v nezaměstnanosti. Proto zde lze vysledovat dvojí nepříznivý vliv – vliv  

na jednotlivce, kdy štědrý sociální systém může v krajním případě zapříčinit rezignaci  

na hledání práce v důsledku zvýšení volného času a zároveň získání relativně uspokojivých 

příjmů i v době nezaměstnanosti, a také vliv na samotnou ekonomiku a prostoru pro aktivní 

politiku zaměstnanosti, která je limitována v důsledku toku značných finančních prostředků 

na pasivní politiku zaměstnanosti, tedy vyplácení podpor v nezaměstnanosti. 

 Ekonomice jako celku způsobuje nezaměstnanost ztráty v podobě nižšího hrubého 

domácího produktu, jelikož se nezaměstnaní nepodílejí na jeho tvorbě, i nižších úspor, které 

by domácnosti po čase mohly proměnit v rozsáhlé investice. Nezaměstnanost s sebou nese  

i vyšší nároky na státní rozpočet z důvodu vyplácení podpor v nezaměstnanosti, absence 

daňových příjmů od těchto osob a zvýšených výdajů na programy pro nezaměstnané a služby 

zaměstnanosti. Nezaměstnanost a její následné dopady na jednotlivce i celou společnost si 

rovněž žádají vyšší nároky na státní rozpočet v podobě zdravotních a sociálních služeb.  

Při vzniku nezaměstnanosti nejsou optimálně využívány dostupné výrobní faktory. 

Pokud jednotlivec investuje do lidského kapitálu, očekává, že se mu tato investice 

vrátí a přinese navíc dodatečný vyšší příjem. Pokud se však stane nezaměstnaným (a zvláště 

dlouhodobě nezaměstnaným), nemůže požadované výnosy z investice vyinkasovat a dostává 

se tak do ztráty. Po nějaké době se rovněž ztrácí i získaná kvalifikace, nezaměstnaný 

neudržuje a nerozvíjí své schopnosti a pracovní dovednosti, ztrácí své místo ve společnosti  
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i prestiž, omezují se společenské kontakty a může dojít až k sociální izolaci. Dochází tak 

ke znehodnocení lidského kapitálu. 

 

2.4.2 Sociální problémy 
 

 Krátkodobá nezaměstnanost s sebou ještě nemusí nutně přinést sociální obtíže. Ovšem 

se vzrůstající délkou nezaměstnanosti dochází k negativnímu ovlivňování některých 

sociálních institucí (např. rodina a společenství přátel). Při výskytu těchto sociálních 

problémů, které se navíc ve většině případů kumulují, je velice obtížné vymanit se z jejich 

negativního vlivu a změnit status nezaměstnaného na zaměstnaného. 

 Se ztrátou pracovního poměru se u jednotlivců projevuje tzv. sociální pokles – jedinci 

postrádají svou sociální roli, kterou díky svému zaměstnání získali. Nezaměstnanost má  

za následek úbytek sociálních kontaktů a v krajním případě vede až k sociální izolovanosti 

nezaměstnaného a uzavíráním se sama do sebe, což jde ruku v ruce se značnou 

psychologickou zátěží, které musí jednotlivec v rámci svých možností odolávat. 

 Nezaměstnaný také musí čelit narůstajícím problémům v rodinném kruhu . 

Nepříznivě na rodinné soužití působí především ztráta autority i hádky kvůli ztrátě 

zaměstnání, jejíž příčinu nezřídka kdy vidí ostatní členové domácnosti v samotném 

nezaměstnaném a dávají mu to za vinu. Dochází tak ke krizi rodinného systému a narušení 

denních rodinných zvyklostí. V mnoha domácnostech také dochází v důsledku ztráty 

zaměstnání jednoho jejího člena ke změně distribuce domácích prací. I přátelé 

nezaměstnaného mohou reagovat na ztrátu zaměstnání negativně, v krajním případě může 

dojít i k odsouzení nezaměstnaného z důvodu ztráty jeho sociální role. Nezaměstnaný tímto 

způsobem ztratí svou sociální důstojnost a prestiž, která mu byla připisována na základě jeho 

postavení v dané společnosti.  

 Nezaměstnanému se může zdát znovunabytí dřívější společenské pozice jako 

beznadějné, což může vést až k ochromení aktivit vedoucích k opětovnému návratu  

do pracovního procesu. S prodlužující se délkou nezaměstnanosti pociťuje jedinec ztrátu 

participace na cílech širších skupin a společenství, postupně se tak vytrácí i individuální 

dlouhodobé cíle a životní orientace, což významně omezuje jeho aktivní úsilí znovu se 

začlenit mezi zaměstnané a najít na pracovním trhu svou novou šanci.  

Může ovšem dojít i ke zcela opačnému případu, kdy se nezaměstnaný smíří s novou 

sociální pozicí a nebude mít zájem usilovat o svou dřívější sociální roli. Tito lidé pak nejsou 
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ochotni obětovat pro získání svého nového zaměstnání část svého pohodí a navyklých 

životních režimů.V tomto případě se může dlouhodobě trvající nezaměstnanost jedinci jevit 

jako normální, jelikož si za dobu jejího trvání zvykl na velké množství volného času, málo 

finančních zdrojů i zmíněnou novou sociální roli. Nezaměstnaný postrádá jakoukoli motivaci 

tuto situaci měnit, dlouhodobou nezaměstnanost tedy po čase nevnímá jako problém, který je 

nutné řešit, viz Sirovátka a Mareš (2003). V tomto případě nezaměstnaní své nové uplatnění 

na trhu práce vůbec nehledají.  

Rezignovat na tuto aktivitu však nemusí pouze kvůli svému pohodlí a subjektivně 

pociťované spokojenosti, ale např. i kvůli péči o rodinu, malé dítě či nesamostatného člena 

rodiny. Důvodem může být i nemožnost sehnat adekvátní veřejnou péči o děti či adekvátní 

zaměstnání z hlediska pracovní doby. 

 

2.4.3 Psychologické problémy 
 

 Ztráta zaměstnání s sebou nese i psychologickou zátěž. Odolnost vůči ní je velice 

individuální. Obecně však lze říci, že dlouhodobá ztráta zaměstnání postihuje celou psychiku 

člověka. Nezaměstnanému se mnohdy snižuje sebeúcta a důvěra ve vlastní profesionální  

i osobní schopnosti. Nezaměstnaný se rovněž musí vypořádat s ponižujícími zkušenostmi, kdy 

je při žádání o práci odmítán. Objevuje se i pocit vlastní nepotřebnosti, stereotypu, nudy, 

prázdnoty a pocit závislosti na druhých vyúsťuje v dojem nesamostatnosti. Nezaměstnaný 

může po opakovaném neúspěchu při žádání práce nabýt dojmu, že v řešení své nepříznivé 

situace selhal. 

Dlouhodobě nezaměstnaný se po nějaké době také potýká s vlastní neschopností 

zvládat problémy každodenního života, které mu dříve nedělaly problém. Ztráta zaměstnání 

může některé jedince přivézt až k emocionální či celkové labilitě a depresím, kdy jedinec 

vidí svou nepříznivou situaci jako beznadějnou, ztrácí svou životní orientaci a má strach 

z budoucnosti. 

„Lékaři diagnostikují u osob, které nechtěně přišly o zaměstnání, deprese z pracovní 

deprivace. V případě depresí nezaměstnaných osob je nutné ovšem odlišit první depresivní 

reakci na ztrátu zaměstnání od chorobného stavu vleklé deprese. Deprese z nezaměstnanosti 

vyvolávají pocity viny, bezmocnosti, špatná finanční situace, konflikt nereálných očekávání  

v souvislosti s hledaným zaměstnáním se skutečnými pracovními příležitostmi na trhu práce,  

v neposlední řadě i chybějící sociální opora okolí.“ Viz Kolibová a Kubicová (2004, str. 213). 
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V nezaměstnaném se rozvíjí pocity podřazenosti, ztrácí se sebedůvěra, mnohdy je 

ohrožena i samotná morálka, která může takto postiženého jedince dovést až k sociálně 

patologickému chování. 

Neschopnost odolávat této psychologické zátěži vede ke vzniku dalších a dalších 

problémů, které prodlužují délku nezaměstnanosti a umocňují tak pasivitu nezaměstnaného  

a brání mu najít si na pracovním trhu své nové uplatnění.  

 

2.4.4 Další problémy 
 

S rostoucí délkou nezaměstnanosti se prohlubují ekonomické, sociální i psychologické 

problémy, které mohou vést převážně u dlouhodobě nezaměstnaných jedinců ke zhoršení 

jejich zdravotního stavu. Ztráta zaměstnání je doprovázena stresem, ke kterému se postupem 

času mohou přidávat i další problémy – jedinci na sobě mohou pozorovat příznaky 

neurotických potíží, které se projevují např. úzkostí, vnitřním neklidem, podrážděností, 

bolestmi hlavy, zvýšenou únavou, žaludečními potížemi či poruchami spánku. V některých 

případech se může vyskytnout také hypertenze, žaludeční vředy apod., viz Sirovátka a Mareš 

(2003). 

Setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti se může stát i nebezpečným politickým 

problémem. Pro ekonomiku s vysokou mírou nezaměstnanosti může být příslib zaměstnání 

vysoce účinným politickým lákadlem, což může být významnou hybnou silou ke změně 

politických názorů nezaměstnaných, ať už příslib přichází z levicově či pravicově 

orientovaných politických stran. Proto mohou být nezaměstnaní mnohdy přístupni 

argumentům extrémistů, viz Mareš (1998). Nebo naopak může dojít k vyloučení participace 

dlouhodobě nezaměstnaného jedince na politickém životě vůbec. 

 Při déletrvající nezaměstnanosti je ohrožena morálka nezaměstnaného, která může 

tohoto jedince dovést až k sociálně patologickému chování. S prodlužující se 

nezaměstnaností roste výskyt delikventního chování, nezaměstnaní se vystavují nadměrnému 

pití alkoholu, užívání drog i jinému destruktivnímu individuálnímu jednání. Toto jednání 

vyvolává ve společnosti výskyt sociálně patologických procesů – dochází ke krizi hodnot, 

úpadku úcty k autoritám, rozkladu občanské společnosti, krizi sociálních institucí  

(např. rodiny), alkoholismu či kriminalitě. V krajním případě může dojít ke zvýšení četnosti 

sebevražd i nedokonalých demonstrativních sebevražd, kdy se nezaměstnaní tímto extrémním 

způsobem snaží sdělit svému okolí své potíže, jelikož jiné způsoby komunikace kvůli sociální 
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izolovanosti a vyloučení ze společnosti v této době selhávají, viz Mareš (1998). Pro tyto lidi je 

pak velice těžké znovuzačlenění se do pracovního procesu, jelikož zaměstnavatelé dávají 

přednost osobám s čistým trestním rejstříkem. 

 

2.4.5 Past nezaměstnanosti 
 

 Lidé, kteří jsou téměř nezaměstnatelní nebo se jimi stávají, mají tendenci se uzavírat 

do specifických sociálních skupin s vlastním systémem hodnot a norem. V tomto případě se 

hovoří o tzv. pasti nezaměstnanosti, jelikož je velice obtížné vymanit se z této skupiny  

a zařadit se opět mezi zaměstnané, viz Kuchař (2007).  

Zvláště pokud jsou náhradní příjmy srovnatelné nebo dokonce vyšší než úroveň mezd 

v ekonomice, nebo pokud se sbližuje úroveň očekávaných mezd s úrovní životního minima 

(popřípadě úrovní dosažených sociálních dávek), jsou nezaměstnaní vystaveni velkému riziku 

„chycení se“ do pasti nezaměstnanosti. Podstatnou roli zde hraje i délka doby, po kterou jsou 

poskytovány sociální podpory. V pasti uvíznou především ti, kteří nemají zájem změnit si 

status nezaměstnaného na zaměstnaného z důvodu minimálního příjmového zlepšení  

při přechodu ze sociální sítě na trh práce. V tomto případě nejsou nezaměstnaní vůbec 

motivováni změnit svou nepříznivou situaci a aktivně si hledat práci, proto se s postupem času 

dlouhodobá nezaměstnanost stává jejich životním stylem a vylučuje je z většinové populace 

na okraj společnosti, viz Brožová (2003). 

 

2.5 Možnosti řešení problémů rizikových skupin osob na trhu práce 
 

Nezaměstnaní jedinci se musejí vyrovnat s řadou problémů i negativních 

charakteristik, které mnohdy zapříčiňují dlouhodobé setrvání jedinců v nezaměstnanosti. 

Eliminovat nepříznivé vlivy působící na nezaměstnané je velice obtížné, často si tito jedinci 

sami pomoci nedokáží a potřebují pomoc v podobě vhodných opatření vedoucích ke změně 

statusu nezaměstnané osoby na zaměstnanou osobu.   

 Jako prevence před dlouhodobou nezaměstnaností může být řada vzdělávacích 

programů, které napomáhají zvyšování stávající kvalifikace, její doplnění, udržování  

či obnovení. Lze zde zařadit i rekvalifikační kurzy, které napomáhají k získání nové 

kvalifikace. Cílem vzdělávacích programů je zvýšení flexibility pracovní síly i samotného 

trhu práce a usnadnění přístupu nezaměstnaných k novému zaměstnání. Tento nástroj pomáhá 
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udržovat a zvyšovat lidský kapitál, slouží k odstranění sociálního vyloučení, k udržení 

motivace participovat na trhu práce, stimuluje sebedůvěru jedinců i osobnostní rozvoj. Tímto 

způsobem se pomáhá odstranit řada negativních charakteristik pro zařazení jednotlivců  

do rizikových skupin. Proto je ve vzdělávacím systému už preventivně kladen důraz  

na zvyšování kvality výuky a pracovního výcviku.  

 Je velice žádoucí, aby bylo nezaměstnaným při volbě práce a pracovní kariéry 

pomáháno určitou institucí z vnějšku, která na základě osobnostních a kvalifikačních 

předpokladů nasměruje nezaměstnané k vhodné poptávce po pracovní síle. Relevantní systém 

distribuce pracovních příležitostí by tak pomohl ušetřit náklady na vyhledávání vhodných 

pracovních míst. 

 Usnadnit nezaměstnaným aktivitu při hledání práce mohou i jiní samotní 

nezaměstnaní, a to prostřednictvím výměny svých zkušeností s hledáním práce. Tím dochází 

ke zlepšování schopností dlouhodobě nezaměstnaných najít si své pracovní uplatnění. 

 Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti může také nabývat podobu podpory firmám 

vytvářejícím pracovní místa pro rizikové osoby, což je velice významné opatření pomáhající 

těmto skupinám osob překonat vzniklé obtíže i negativní charakteristiky a opětovně vstoupit 

na trh práce. Tato podpora může mít podobu: 

• speciálních programů tvorby pracovních míst, které jsou většinou řízené místními  

a obecními orgány a zahrnují především práci sociální povahy a práci vedoucí  

ke zlepšování pracovního prostředí za účelem umisťování cílových skupin osob, 

• cíleného subvencování nově vytvářených pracovních příležitostí v podobě 

finančních příspěvků, dotací, zvýhodněných úvěrů, poradenství, snížené daňové 

povinnosti aj., které jsou přednostně určeny rizikovým skupinám osob, 

• podpory při zahájení malého podnikání nebo vlastní samostatné výdělečné 

činnosti formou zvláštních grantů, subvencí, úvěrů, poradenství či bezplatného 

výcviku a školení. Tato forma podpory pomůže rizikovým skupinám vyrovnat se 

nezájmu ze strany zaměstnavatelů, viz Mareš (1998). 

S prodlužující se délkou nezaměstnanosti je žádoucí, aby nezaměstnaní jedinci přijali 

práci na přechodnou dobu (nižší kvalitu zaměstnání, práci v jiném oboru) i méně placenou 

práci a nezůstávali dlouhou dobu v nečinnosti. Ke zvýšení uplatnění na pracovním trhu může 

pomoci i rozšířená nabídka zkrácených pracovních úvazků i zavádění pružné pracovní 

doby. Pracovníci z rizikových skupin obyvatelstva mohou v porovnání se stálými 

zaměstnanci  zvyšovat výkonnost firmy – aktivně hledající rizikové osoby jsou totiž ochotny 

pracovat déle a navíc v době, kdy to mnozí stálí zaměstnanci nejsou ochotni zajistit, navíc 
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zaměstnavatel ušetří náklady na vyplácení přesčasů. Vyšší produktivitu může zvyšovat i větší 

pracovní odhodlání a výkonnost spojená s kratší pracovní dobou (proto mohou být jejich 

průměrné hodinové výdělky dokonce vyšší). Pro pracovníky na částečný úvazek může tato 

forma práce znamenat vhodnou „přestupní stanici“ ke stabilnímu a perspektivnímu 

zaměstnání.  

Důležitá je také právně zakotvená ochrana proti neoprávněnému propouštění, 

zvláště u znevýhodněných osob na pracovním trhu, či legislativně zavedená kvótní regulace, 

která zavazuje zaměstnavatele zaměstnávat určité procento znevýhodněných osob. 

Jedním z možných řešení problémů rizikových skupin jsou aktivity cílené  

na jednotlivé kategorie rizikových osob za účelem zvýšení jejich zaměstnanosti. Tato 

opatření reagují na konkrétní potíže těchto skupin, mohou být i finančně podporovány 

místními či obecními orgány, přičemž příspěvky bývají určitým způsobem podmíněny  

i limitovány a jejich čerpání probíhá na základě předem daného harmonogramu. Opatření  

pro rizikové skupiny mohou mít i podobu konkrétních pracovních míst, která jsou obsazována 

právě těmito ohroženými skupinami osob. 

Velmi žádoucí je aplikovat opatření vedoucí ke zlepšení postavení rizikových osob 

v průběhu jejich nezaměstnanosti. „V tomto směru se angažují různé poradenské instituce  

(od manažerského poradenství až po poradenství v sociálních těžkostech), patří sem  

i dotování lékařské péče dlouhodobě nezaměstnaných, různé formy sociální práce s nimi, 

programy snažící se překonat jejich sociální izolaci (včetně podpory bydlení, která má bránit 

jejich koncentraci do ghett), nabídka práce v dobrovolných asociacích, různé formy výchovy  

a vzdělávání, podpora jejich kulturního života, svépomoci. Můžeme sem zařadit i sociální síť 

určenou k tomu, aby dlouhodobě nezaměstnaní finančně a tím i životní úrovní nepropadli pod 

existenční minimum. Všechny tyto programy mají jako společný podtext: snahu zabránit 

odcizení se dlouhodobě nezaměstnaných způsobu života, hodnotám a aktivitám hlavního 

proudu společnosti.“ Viz Mareš (1998, str. 124). 

Je důležité, aby si nezaměstnaní vhodně naplánovali časovou strukturu pravidelných 

denních aktivit a smysluplně využitého volného času. Mnohdy totiž kvalitní zájmy rozvíjí 

v člověku tvořivé schopnosti a zvyšují tak jeho sebevědomí. Rovněž zapojení do různých 

zájmových nebo společenských organizací může přispět k rozvoji schopností a především 

k získání užitečných kontaktů. Nezaměstnaný má také dostatek času zhodnotit své dosavadní 

znalosti a zkušenosti a následně přehodnotit svůj postoj k pracovnímu procesu vyžadujícímu 

dovednosti, které nezaměstnaný ještě neměl možnost využít. 
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Je rovněž nutné udržovat neustálý kontakt se svým okolím i se samotným trhem 

práce. Proto je vhodné poskytovat nezaměstnaným osobám kvalitní a včasné informace  

o situaci na pracovním trhu i o potřebných vlastnostech, které jsou požadovány 

zaměstnavateli a na kterých mohou jednotlivci zapracovat, aby se zlepšila jejich 

konkurenceschopnost na trhu práce.  

Nezaměstnaným mohou pomoci i specializované instituce, které mohou rizikovým 

skupinám poskytovat poradenské služby zaměřené na volbu povolání, samotnou volbu 

výdělečné činnosti, vedení kariéry apod. Může se jednat i o nejrůznější kurzy zaměřené  

na základní pracovní přípravu a výcvik pro znevýhodněné skupiny osob realizované  

ve výcvikových centrech či samotných firmách.  

Řadu problémů převážně psychologického charakteru nezaměstnaní odbourají, pokud 

při ztrátě zaměstnání nebudou podléhat tlaku nepříznivé situace, neztrácet naději a nebudou si 

případné odmítnutí při hledání práce vykládat absencí svých osobních hodnot. Je nutné vážit 

si sebe sama i svého života, uchovat si zdravou sebedůvěru a neuzavírat se do sebe.  

Díky dobrým vztahům v rodině i mezi přáteli získává nezaměstnaný potřebnou 

oporu, která mu mnohdy pomůže překonat tuto nepříznivou životní situaci. 

 Při ztrátě zaměstnání je zvláště důležité pečovat o své zdraví, jelikož pocity smutku  

a deprese při této nepříznivé životní situaci mohou vyvolat vznik psychosomatických 

onemocnění. Nepříznivé duševní stavy lze zmírnit vhodným cvičením, relaxací  

či psychoterapií. Rovněž dostatek odpočinku a smysluplnost volnočasových aktivit pomáhá 

udržovat dobrý zdravotní stav, viz Buchtová (2002).  

 I z makroekonomického pohledu lze přistupovat k řešení problémů rizikových skupin 

osob na trhu práce. Toto řešení spočívá ve vhodných opatřeních jednotlivých hospodářských 

politik státu. Prostřednictvím fiskální politiky lze vhodně upravit výšku daní z příjmů, aby 

při úvahách o nalezení nového zaměstnání neměla demotivující charakter. Důležité je rovněž 

vhodné nastavení sociální politiky.  

Zcela specifickým opatřením, které pomáhá rizikové skupině starších osob na trhu 

práce, je předčasný odchod do důchodu nebo také snížení odchodu do důchodu. Toto 

opatření však nemá za cíl uplatnit jednu z rizikových skupin osob na trhu práce, ale 

definitivně ji z pracovního trhu vyloučit. Dochází ke změně statusu ekonomicky aktivních lidí 

na ekonomicky neaktivní, kteří se pak nepodílejí na tvorbě produktu ani na daňových 

příjmech. Předčasný odchod do starobního důchodu má sice pozitivní efekt  

na nezaměstnanost, avšak jeho realizace je velice drahá z důvodu velkého zatížení 

důchodového účtu.  



 22

 Jako prevence proti „chycení se“ do pasti nezaměstnanosti3 může posloužit i adekvátní 

stanovení výše minimálních mezd a sociálních dávek ve vztahu k průměrným mzdám 

v ekonomice. Dostatečně velký rozdíl mezi kompenzačními příjmy v nezaměstnanosti 

(podpory v nezaměstnanosti, odstupné aj.) a úrovní mezd v ekonomice motivuje 

nezaměstnané k urychlenému řešení jejich nepříznivé situace. 

 Využívání nástrojů monetární politiky při řešení problémů rizikových skupin osob je 

poněkud obtížné. Pomocí vhodného nastavení úrokových sazeb a politiky „levných peněz“4 

lze zvyšovat nabídku peněz v ekonomice a tím zprostředkovaně posílit investice 

zaměstnavatelů do pracovní síly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Viz 2.4.5 Past nezaměstnanosti. 
4 „Politika levných peněz“ spočívá v nastavení nízkých úrokových sazeb, které zvýší nabídku peněz 
v ekonomice, což podpoří investiční aktivity.  
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3 RIZIKOVÉ SKUPINY NEZAM ĚSTNANÝCH NA TRHU PRÁCE 
V ČESKÉ REPUBLICE 

3.1 Rizikové skupiny osob v kontextu koordinované politiky zaměstnanosti 
Evropské unie  

3.1.1 Evropská strategie zaměstnanosti 
 

Amsterodamská smlouva podepsaná na zasedání Evropské rady dne 2. října 1997 se 

stala mezníkem pro politiku zaměstnanosti na celoevropské úrovni. Dokument obsahoval 

novou Hlavu VIII s názvem „Zaměstnanost“ a byla zavedena tzv. „Evropská strategie 

zaměstnanosti“, která rozšířila Společné politiky Společenství o koordinovanou politiku 

zaměstnanosti, která je v kompetenci Evropské unie, avšak její realizace zůstává  

na samotných členských státech.  

21. listopadu 1997 proběhlo v Lucemburku další zasedání Evropské rady o otázkách 

zaměstnanosti, které schválilo, aby se Evropská strategie zaměstnanosti soustředila na čtyři 

prioritní témata, jež souhrnně nazvala pilíře evropské politiky zaměstnanosti: 

• I – Zlepšení zaměstnatelnosti (Employability),  

• II – Rozvoj podnikání  (Enterpreunership), 

• III – Podpora p řizpůsobivosti firem a jejich zaměstnanců (Adaptability), 

• IV – Posílení politiky rovných příležitostí (Equal opportunities), viz Evropská 

strategie zaměstnanosti (2007). 

Pilíř Zaměstnatelnosti a Politiky rovnosti příležitostí počítá s větší uplatnitelností rizikových 

skupin nezaměstnaných na pracovních trzích. Opatření v rámci prvního pilíře směřují zvláště 

ke zvýšení zaměstnatelnosti těchto skupin prostřednictvím zlepšování kvalifikace, rozvíjení 

relevantních dovedností, předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti a dalších opatření 

vedoucích k větší flexibilitě na trhu práce, aby byla nabídka na pracovním trhu schopna včas 

reagovat na požadavky vycházející z trhu práce. Opatření v rámci druhého pilíře jdou  

na podporu rovného zacházení v přístupu k zaměstnání, odstraňování rozdílů mezi 

jednotlivými skupinami, prosazování větší integrace těchto osob do zaměstnání  

či odstraňování bariér bránících snadnému návratu znevýhodněných osob na pracovní trh. 

 Přijetí „Lisabonské strategie“ v roce 2000 dalo Evropské unii na příští desetiletí nový 

strategický cíl, který měl vytvořit podmínky pro plné využití potenciálu Unie, kontinuální růst 

neohrožovaný inflací a zlepšení konkurenceschopnosti firem vedoucích k vytváření nových 

pracovních míst. Tímto způsobem se měla Evropská unie v celosvětovém měřítku stát 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech, schopnou 
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trvale udržitelného hospodářského růstu s větším počtem a lepší kvalitou pracovních míst  

a vyšší sociální soudržností, viz Zaměstnanost (2007). 

 V roce 2003 byl představen nový přístup, jak se lépe adaptovat na potřeby stárnoucí 

populace, na větší uplatnění žen na pracovním trhu, na rozšíření a na rychlejší tempo 

hospodářských změn. Byla přijata zrevidovaná strategie zaměstnanosti – „Evropská strategie 

pro plnou zaměstnanost a lepší pracovní místa pro všechny“, která definovala tři 

vzájemně propojené cíle, kterých by mělo být dosahováno: 

• Zlepšení kvality a produktivity práce.  

• Posilování sociální soudržnosti a začleňování, které usnadní přístup ke kvalitnímu 

zaměstnání všem osobám schopným pracovat, mezi něž se řadí i rizikové skupiny 

osob na trhu práce. 

• Plná zaměstnanost, které bude dosaženo rozvojem čtyř klíčových pilířů Evropské 

strategie zaměstnanosti, a to takovým způsobem, aby národní politiky přispívaly 

k dosažení následujících cílů za EU: 

� celkové míry zaměstnanosti ve výši 70 %, 

� míry zaměstnanosti žen ve výši 60 %, 

� míry zaměstnanosti pracovníků mezi 55 - 64 lety ve výši 50 %,  

viz Lisabonská strategie (2007) a Lisabonská strategie (2006). 

Těmito cíli EU poukázala na dvě skupiny osob na trzích práce, u kterých je výskyt 

nezaměstnanosti častým problémem. Česká republika si v návaznosti na tyto cíle stanovila své 

průběžné národní indikativní cíle zaměstnanosti pro rok 2008 – celková míra zaměstnanosti 

měla dosáhnout 66,4 %, míra zaměstnanosti žen 57,6 % a míra zaměstnanosti starších 

pracovníků 47,5 %.  

Tyto mezicíle se ČR podařilo nejen splnit, ale i překročit. Viz. Tab. 3.1 Míra 

zaměstnanosti v České republice. Zaměstnanost dosáhla v roce 2008 své nejvyšší úrovně  

od roku 1996 a nepřetržitě tak rostla od roku 2004. Negativní vliv poklesu ekonomiky se  

na trhu práce prostřednictvím ukazatelů zaměstnanosti začal projevovat až v roce 2009. 

Všechny zmíněné ukazatele vykázaly v tomto roce pokles. Proto je už nyní jasné, že se cíle 

pro rok 2010 vytyčené Lisabonskou strategií nepodaří splnit. Přesto však Česká republika 

nerezignovala na stanovené cíle pro rok 2010 a dále pokračuje v realizaci reformních kroků 

na pracovním trhu.5  

 

                                                 
5 Viz 3.1.2 Národní program reforem České republiky na léta 2008 – 2010.  



 25

Tab. 3.1 Míra zaměstnanosti v České republice (v %) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Cíl 

2010 

Celková míra 
zaměstnanosti 

65,0 65,4 64,7 64,2 64,8 65,3 66,1 66,6 65,46 70 

Míra zaměstnanosti žen 56,9 57,0 56,3 56,0 56,3 56,8 57,3 57,6 56,76 60 

Míra zaměstnanosti 
starších pracovníků 

37,1 40,8 42,3 42,7 44,5 45,2 46,0 47,6 46,96 50 

ZDROJ: Vlastní zpracování dle Employment in Europe 2009 (2009, str. 159) a Míra zaměstnanosti (2009). 
 

V roce 2005 se Lisabonská strategie dočkala své revize. Aby mohly unijní i národní 

politiky lépe odrážet priority stanovené Lisabonskou strategií, byla vytvořena nová struktura 

této strategie. Na celoevropské úrovni byl vytvořen „Lisabonský program Společenství“, 

který je doplňován programy národních politik definovaných v „Národních programech 

reforem“ jednotlivých států. Tyto Národní programy reforem jsou závaznými politickými 

dokumenty o prioritách a opatřeních daných členských států v makroekonomické  

a mikroekonomické oblasti a politice zaměstnanosti, které pomohou naplňovat vytyčené cíle, 

viz Lisabonská strategie (2006). 

V březnu 2010 představila Evropská komise novou vizi, která má navázat  

na Lisabonskou strategii a její cíl stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější ekonomikou 

světa. Tento hlavní cíl spolu s konkrétními cíli v oblasti zaměstnanosti se však nepodařilo 

splnit. Nová strategie „EU 2020“ přichází s myšlenkou navýšení výdajů na vědu, výzkum  

a inovace, zvýšení podílu vysokoškolsky vzdělané populace a snížení počtu lidí pod hranicí 

chudoby. Touto cestou má EU do roku 2020 dosáhnout míry zaměstnanosti 75 %. Případné 

schválení této nové vize je možné uskutečnit na vrcholné schůzce EU nejdříve v červnu 2010, 

viz EU představila ekonomickou strategii do roku 2020 (2010). 

 

3.1.2 Národní program reforem České republiky na léta 2008 – 2010  
 

 Česká republika si ve svém Národním programu reforem ČR na léta 2008 – 2010 

vytyčila následující hlavní směry tohoto období v oblasti politiky zaměstnanosti. Jsou jimi: 

• provádění politik zaměstnanosti,  

                                                 
6 Údaje o míře zaměstnanosti v roce 2009 jsou z jiného zdroje informací než roky 2001 – 2008. Data za rok 2009 
jsou z Českého statistického úřadu, viz Míra zaměstnanosti (2009), jehož časové řady se liší pouze v řádu desetin 
procent od údajů ostatních let, které jsou získány z časových řad zveřejněných v publikaci Employment  
in Europe 2009 (2009, str. 159), která ovšem míru zaměstnanosti v roce 2009 nezveřejnila. 
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• podpora celoživotního přístupu k práci,  

• zajištění inkluzívních trhů práce, zvýšení přitažlivosti práce a zajištění, aby se osobám 

hledajícím zaměstnání, znevýhodněným osobám a neaktivním osobám vyplatilo 

pracovat, 

• podpora flexibility a jistoty zaměstnání a zmírnění segmentace trhu práce s důrazem 

na úlohu sociálních partnerů, 

• zajištění takového vývoje nákladů na pracovní sílu a metod sestavování mezd, které 

podporují zaměstnanost, 

• zvýšení a zkvalitnění investic do lidského kapitálu 

• a přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy novým kvalifikačním 

požadavkům, viz Národní program reforem České republiky 2008 – 2010 (2008).  

V tomto období bude ČR pokračovat v reformních krocích na trhu práce, jejichž cílem 

je zvýšit jeho pružnost vedoucí k vytváření nových pracovních příležitostí, které jsou důležité 

pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky v evropském i celosvětovém měřítku. 

Řada opatření je směřována právě k rizikovým skupinám na trhu práce a k řešení jejich 

problémů. 

  Národní program reforem České republiky na léta 2008 – 2010 zavádí řadu opatření  

k odstraňování bariér na trhu práce vedoucích k lepší uplatnitelnosti skupin osob, pro které je 

charakteristický častý výskyt nezaměstnanosti. Tato opatření pomohou rizikovým osobám 

získat zaměstnání a zvýšit jejich zaměstnatelnost. Klíčová jsou rovněž opatření vedoucí 

k integraci specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením zpátky  

na pracovní trh. 

Od 1. ledna 2008 nabyly účinnosti novely zákonů přijatých v rámci první etapy 

reformy veřejných financí, které mimo jiné přinesly změny v oblasti sociální politiky.  

Při poskytování dávek životního a existenčního minima, státní sociální podpory, sociální péče 

a sociálních služeb byla zrušena automatická valorizační schémata, čímž se prohloubil rozdíl 

mezi kompenzačními příjmy a úrovní mezd v ekonomice. Tato skutečnost vede ke zvýšení 

motivace nezaměstnaných řešit jejich nepříznivou situaci. Byly také zpřísněny podmínky  

pro nárokování sociálních dávek, které napomohly snížit dlouhodobou závislost na sociálních 

dávkách. Z tohoto důvodu jsou velice žádoucí takové podněty, které zajistí, aby se osobám 

spoléhajícím na sociální systém vyplatilo pracovat. 

 V nadcházejících letech se počítá i s dalšími reformními kroky v sociálním  

a důchodovém systému, které by měly posílit motivaci občanů ohrožených sociálním 
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vyloučením (zvláště neaktivní a nezaměstnané osoby) k urychlenému řešení jejich nepříznivé 

situace a opětovnému začlenění se na trh práce. Úpravy sociálního dávkového systému se 

týkají především zvýhodnění osob, které se skutečně snaží zvýšit si svůj příjem prací, ať už 

uzavřeným pracovním poměrem či zařazením do aktivní politiky zaměstnanosti. 

V rámci většího sladění rodinného a pracovního života je směřováno ke zřizování 

školek a dětských koutků na pracovištích, k přizpůsobování otvírací doby mateřských škol 

potřebám pracujících rodičů a k většímu využívání flexibilních pracovních forem  

(např. formou částečného pracovního úvazku), aby nebyla u rodičů vychovávajících děti 

zbytečně prodlužována doba pracovní neaktivity, která by mohla vyústit v neschopnost 

opětovně se začlenit na pracovní trh. 

 Zvláště ženy starší 50 let věku, které jsou ve vyšší míře ohroženy nezaměstnaností, 

mohou využít možnosti začít živnostensky podnikat v oblasti péče o děti. 

„Dalším opatřením, které má napomoci zvýšení flexibility trhu práce, je zavedení 

výrazných motivačních stimulů pro zaměstnavatele k vytváření zkrácených pracovních 

úvazků. Jednou z uvažovaných možností podpory je sleva z platby pojistného na sociální 

zabezpečení. Cílovou skupinou jsou v tomto případě občané na okraji trhu práce nebo  

s obtížným přístupem k zaměstnání. Jedná se zejména o osoby s nízkou kvalifikací nebo  

bez kvalifikace, a tedy i s nízkým pracovním příjmem, dále rodiče s malými dětmi, osoby  

se zdravotním postižením, starší pracovníky v předdůchodovém a důchodovém věku  

a v neposlední řadě jsou rizikovou skupinou i studenti středních, vyšších odborných  

a vysokých škol, kteří opouštějí vzdělávací soustavu.“ Viz Národní program reforem ČR 2008 

– 2010 (2008, str. 67). 

  Důraz je rovněž kladen na prosazování rovných příležitostí ve vzdělávání, vědě  

a výzkumu a na snahu zvýšit poptávku po dalším vzdělávání znevýhodněných osob  

na pracovním trhu, zvláště v oblasti jazykových dovedností a informačních a komunikačních 

technologií. Proto jsou jako účinný nástroj využívány rekvalifikace uchazečů o zaměstnání  

či školení.  

Ke členům etnických menšin – konkrétně Romům – jsou směřovány programy  

na podporu jejich integrace a rovněž zvyšování kvalifikace, viz Národní program reforem ČR 

2008 – 2010 (2008).  
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3.2 Rizikové skupiny nezaměstnaných v České republice vymezené zákonem  
o zaměstnanosti a nástroje k řešení jejich nezaměstnanosti 

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o zaměstnanosti) označuje rizikové skupiny se sníženou uplatnitelností na trhu práce 

jako osoby, kterým je z pohledu úřadu práce věnována zvýšená péče. Jsou to: 

• osoby se zdravotním postižením, 

• osoby do 20 let věku, 

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

• osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

• osoby starší 50 let věku, 

• osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než                    

5 měsíců 

• a osoby, které potřebují zvláštní pomoc, např. osoby v mimořádně obtížných 

poměrech, osoby společensky nepřizpůsobené, osoby po ukončení výkonu trestu 

odnětí svobody, osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí apod. 

Právě na tyto skupiny obyvatelstva je nutné cílit vhodnou politiku zaměstnanosti. Jeden 

z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který je cíleně aplikován na tyto skupiny osob, je 

příspěvek za zapracování. Vyplácí je úřady práce jednotlivým zaměstnavatelům, kteří 

přijímají tyto uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru. Společně uzavřená dohoda  

mezi úřadem práce a zaměstnavatelem definuje výši podpory, která však nesmí být vyšší než 

polovina minimální mzdy a nesmí být vyplácena déle než 3 měsíce.  

 Obtížně umístitelným osobám mohou pomoci i společensky účelná pracovní místa – 

místa dlouhodobého charakteru, která zaměstnavatel vytváří na základě dohody s úřadem 

práce pro konkrétního uchazeče o zaměstnání, nebo které si vytvoří sám uchazeč za účelem 

samostatného podnikání. Na účelná pracovní místa může úřad práce poskytovat příspěvek. 

 Při uplatnění obtížně umístitelných nezaměstnaných na trhu práce mohou napomoci  

i veřejně prospěšné práce. Nezaměstnaní si prostřednictvím údržby a úklidu veřejných 

prostranství a komunikací uchovávají své dřívější pracovní návyky, získávají nové pracovní 

zkušenosti a dovednosti, často dochází ke zlepšení vztahu k práci a následně i k nalezení 

nového zaměstnání v trvalém pracovním poměru. Délka těchto prací nepřesahuje jeden rok  

a úřad práce na ně může poskytnout zaměstnavateli příspěvek až do výše skutečných 

mzdových nákladů spojených s umístěním těchto osob. 
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Zvláště pro rizikové skupiny osob zajišťují úřady práce také individuální a skupinové 

poradenství, které slouží ke zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob, 

výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zprostředkování vhodného 

zaměstnání. Tuto činnost může úřad práce vykonávat i zprostředkovaně prostřednictvím 

odborných zařízení (pedagogicko-psychologických poraden, diagnostických pracovišť aj.). 

Poradenství je plně orientováno na jednotlivce se snahou uchránit je před dlouhodobou 

nezaměstnaností. 

Usnadnit přístup nezaměstnaného k získání zaměstnání může také rekvalifikace 

uchazečů a zájemců o zaměstnání, kterou se ve smyslu zákona o zaměstnanosti rozumí 

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně 

jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace  

pro uplatnění osoby na trhu práce, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Za účastníka 

rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout i příspěvek  

na úhradu nákladů s rekvalifikací spojených. 

 

3.2.1 Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice 
 

Občané se zdravotním postižením jsou velice drahou pracovní sílou, protože vyžadují 

specifické pracovní podmínky. Z tohoto pohledu přináší zaměstnavateli nižší produktivitu  

za vyšší vynaložené náklady. Malý zájem z pohledu zaměstnavatelů má také příčinu v obavě 

z problémů spojených s legislativní ochranou těchto pracovníků. Uchazečům o zaměstnání se 

zdravotním postižením je na úřadech práce v České republice věnována maximální pozornost 

a je na ně aplikována řada nástrojů, které mají za cíl snížit nezaměstnanost této 

nejproblematičtější skupiny osob. Mezi nejvíce ohrožené osoby v této skupině  

(i mezi rizikovými skupinami vůbec) patří zdravotně postižení žijící v ústavních zařízeních.  

I přes řadu opatření v této oblasti přetrvávají určité formy přímé a nepřímé diskriminace. 

Podle Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 (2007) je v ČR stále 

nedostatečná dostupnost a kvalita služeb, které by umožňovaly těmto osobám úspěšně se 

integrovat do společnosti a zapojit se do trhu práce.  

Do poloviny sledovaného období 2007 – 2009 lze spatřovat klesající tendenci v počtu 

uchazečů o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením. Na konci 1. čtvrtletí roku 2007 

činil tento počet 71 327 uchazečů, nejnižší počet byl dosažen ve 3. čtvrtletí roku  

2008 – 58 759 uchazečů – na rozdíl od nejlepšího výsledku co do celkového počtu uchazečů  
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o zaměstnání za celou republiku dosaženém už na konci 2. čtvrtletí roku 2008. Za 21 měsíců 

tak došlo k poklesu zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání o více než 12,5 tis. 

uchazečů. Od 4. čtvrtletí roku 2008 se však začal projevovat nepříznivý vliv poklesu 

ekonomiky i na počtu nezaměstnaných zdravotně postižených osob a jejich počet začal opět 

růst. Na konci roku 2009 se tento počet dostal na úroveň 67 738 zdravotně postižených 

uchazečů, tj. na úroveň srovnatelnou s počtem uchazečů dosažených v průběhu 2. čtvrtletí 

roku 2007. Viz Graf 3.1 Vývoj počtu rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v letech 2007 – 

2009. 

 

Graf 3.1 Vývoj počtu rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v letech 2007 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování dle Statistiky nezaměstnanosti (2007 – 2009). 

 

 

Naopak je tomu s procentuálním podílem této rizikové skupiny zdravotně postižených  

na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání za celou Českou republiku. Tento podíl se  

ve sledovaném období nejprve zvyšoval. Svého vrcholu dosáhl na konci 2. čtvrtletí roku 

2008, kdy podíl těchto uchazečů na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání za celou 

republiku  dosáhl 20,08 %. Poté se tento podíl opět začal snižovat až na hodnotu 12,56 %  

na konci 4. čtvrtletí roku 2009. Z této skutečnosti vyplývá, že nástup nepříznivého 

ekonomického vývoje s sebou nenese (se zpožděným dopadem na trh práce) nárůst podílu 
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zdravotně postižených uchazečů na jejich celkovém počtu, i když v absolutním vyjádření 

jejich počet roste. Viz Graf 3.2 Vývoj podílu rizikových uchazečů o zaměstnání na celkovém 

počtu uchazečů v ČR v letech 2007 – 2009. 

 

 
Graf 3.2 Vývoj podílu rizikových uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů 
v ČR v letech 2007 - 2009 

ZDROJ: Vlastní zpracování dle Statistiky nezaměstnanosti (2007 – 2009). 

 

 

Na základě zákona o zaměstnanosti zabezpečují úřady práce pro zdravotně postižené 

tzv. pracovní rehabilitaci. Jedná se o činnost zaměřenou na získání a udržení vhodného 

zaměstnání pro osobu se zdravotním pojištěním, kdy náklady s tím spojené hradí příslušný 

úřad práce (ÚP). Pracovní rehabilitace zahrnuje především poradenskou činnost zaměřenou                   

na volbu povolání nebo na samotnou volbu výdělečné činnosti, na teoretickou i praktickou 

přípravu pro zaměstnání, na vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání aj. Tato 

pracovní rehabilitace se uskutečňuje díky individuálnímu plánu pracovní rehabilitace, kterou 

sestavuje příslušný úřad práce na základě zdravotní způsobilosti jednotlivce i momentální 

situace na trhu práce. Pracovní rehabilitace může mít podobu specializovaných 
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rekvalifikačních kurzů a může být vykonávaná u zaměstnavatele, v chráněných pracovních 

dílnách, ve vzdělávacích zařízeních apod. 

Na základě zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavateli vytvářena i chráněná 

pracovní místa (CHPM). Jedná se o pracovní místo dlouhodobého charakteru (minimálně  

na dobu dvou let), které je určeno pro osobu zdravotně postiženou a na které dostává 

zaměstnavatel příspěvek. Jeho výše je odstupňována dle vážnosti zdravotního postižení takto 

zaměstnaných osob a také dle počtu vytvořených chráněných pracovních míst.     

Obdobně odstupňované příspěvky může zaměstnavatel získávat i na chráněné 

pracovní dílny (CHPD). Jedná se o pracoviště zaměstnavatele přizpůsobené  

pro zaměstnávání zdravotně postižených osob, přičemž je zde zaměstnáno nejméně 60 % 

těchto osob. Jedná se rovněž o místa dlouhodobého charakteru na dobu minimálně dvou let.      

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, 

vyplácí příslušný úřad práce příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Příspěvek pokrývá výši mzdových nákladů včetně pojistného na sociální                       

a zdravotní pojištění na takového zaměstnance.  

Zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci osob se zdravotním postižením i evidenci 

pracovních míst, která jsou pro tyto osoby určena. Rovněž mají ze zákona povinnost 

rozšiřovat možnosti zaměstnávání těchto osob a plnit povinný čtyřprocentní podíl 

zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (pokud zaměstnávají 

více než 25 zaměstnanců). Alternativou ke splnění tohoto procentního podílu je náhradní 

plnění, kdy zaměstnavatel odebírá výrobky od zaměstnavatele zaměstnávajícího zdravotně 

postižené osoby nebo přímo od těchto osob. Pokud ani tuto alternativu nevyužije, musí odvést 

do státního rozpočtu určitou sumu peněžních prostředků, jejíž výše je daná zákonem  

o zaměstnanosti. Na těchto principech je postavena česká aktivní politika zaměstnanosti,  

viz Zákon o zaměstnanosti. 

 

3.2.2 Osoby do 20 let věku 
 

Podle platného zákona o zaměstnanosti je zvýšená péče při zprostředkování 

zaměstnání poskytována mladým osobám do věku 20 let. Pod tuto hlavičku mohou patřit 

absolventi škol a mladiství (pouze do věku 20 let). Od roku 2004 zařazují ministerstva  

pod absolventy takové uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni u místně příslušného 

úřadu práce a jejichž délka od úspěšného ukončení studia nepřekročila dva roky. Před tímto 

rokem se jednalo o uchazeče, jejichž celková doba zaměstnání v pracovním poměru nedosáhla 
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po úspěšném ukončení studia dvou let, a to bez ohledu na délku evidence u úřadu práce,  

viz Absolventi škol a mladiství v evidenci ÚP (2010). 

Mladí lidé ucházející se o své první zaměstnání jsou na trhu práce značně 

znevýhodněni, jelikož postrádají praktické pracovní zkušenosti a základní pracovní návyky. 

Jinou příčinou vzniku nezaměstnanosti je nesoulad mezi získanou kvalifikací těchto osob  

a potřebami na trhu práce. Vhodné programy aktivní politiky zaměstnanosti jsou zde proto  

na místě. Společnost může těmto mladým lidem nabídnout – třeba i několikrát za sebou – 

různé jazykové i rekvalifika ční kurzy.  Z praxe vyplývá, že zájem o rekvalifikaci souvisí 

s dosaženým stupněm vzdělání uchazeče – největší je zaznamenán právě u mladých do 20 let 

věku, zvláště u absolventů středních škol a učilišť, kteří nebyli přijati k vysokoškolskému 

studiu. Pro udržení nabytých vědomostí a schopností je vhodné vzít na čas i méně placenou 

práci. Nezaměstnaným z řad mladistvých a absolventů může rovněž pomoci individuální  

a skupinové poradenství. V dřívějších letech byla využívána i tzv. absolventská místa, díky 

kterým získali absolventi kromě finančního ohodnocení potřebnou praxi. Někdy však byla 

kvůli své administrativní náročnosti nahrazována tvorbou společensky účelných pracovních 

míst. 

Na vývoji počtu mladistvých uchazečů o zaměstnání lze v období 2007 – 2009 sledovat 

sezónní vlivy. Vždy na konci 3. čtvrtletí vzrůstá počet osob ve věku do 20 let evidovaných  

u úřadů práce (přibližně o 2,5 procentních bodů). Tato skutečnost je dána tím, že většina 

mladých  na konci druhého čtvrtletí absolvuje své studium a poté se zaměří na hledání 

uplatnění na pracovním trhu. Ne všem se to ihned podaří, neúspěšní absolventi jsou přinuceni 

se evidovat u úřadů práce, a proto počty těchto uchazečů vzrostou a ve statistice se tato 

skutečnost projeví až na konci třetího čtvrtletí roku. Na konci 3. čtvrtletí roku 2007 činil počet 

těchto uchazečů 23 370 osob, ve stejném čtvrtletí roku 2009 to však už bylo 30 196 osob. 

Procentuální podíl mladistvých uchazečů do 20 let na celkovém počtu uchazečů je kromě  

3. kvartálů jednotlivých let poměrně stabilní, a to ve výši okolo 4 %. Viz Graf 3.1 Vývoj počtu 

rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v letech 2007 – 2009, Graf 3.2 Vývoj podílu 

rizikových uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů v ČR v letech 2007 – 2009, 

Příloha č. 1: Počty rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v jednotlivých čtvrtletích let 2007 

– 2009. 
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3.2.3 Těhotné a kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu 
 

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání je ve smyslu platného zákona  

o zaměstnanosti poskytována i těhotným a kojícím ženám a matkám do devátého měsíce  

po porodu. Zaměstnavatelé často upřednostňují mužskou pracovní sílu před ženskou z důvodu 

mateřských a rodinných povinností, které často narušují plynulost pracovního procesu, proto 

je pro ženy velice těžké skloubit tyto povinnosti a přitom participovat na společnosti.  

Východiskem z této situace může být rozšíření nabídky zkrácených pracovních úvazků  

a služeb péče o děti, zavádění pružné pracovní doby i potřebná legislativní úprava  

a finanční podpora žen. Ženy mohou rovněž nastoupit na rekvalifikaci  pro doplnění znalostí, 

které po delší absenci na trhu práce potřebují k opětovnému začlenění. Vhodná mohou být  

i společensky účelná pracovní místa s upraveným pracovním režimem. Ženy mohou rovněž 

zahájit vlastní samostatnou výdělečnou činnost. Jsou to však nástroje, které se uplatňují 

celoplošně pro všechny uchazeče o zaměstnání. 

Ve sledovaném období 2007 – 2010 tvořily těhotné a kojící ženy a matky do 9. měsíce 

po porodu v 1. čtvrtletí roku 2007 na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání nejmenší podíl  

z rizikových skupin sledovaných úřady práce – 1,36 %. V absolutním počtu se jednalo  

o 5 848 uchazeček. Tento počet postupně klesal až na 3 955 uchazeček na konci 4. kvartálu 

roku 2008 a od tohoto období začal zapříčiněním ekonomického poklesu opět růst až  

na hodnotu 4 889 uchazeček na konci roku 2009, přičemž jejich podíl na celkovém počtu 

uchazečů o zaměstnání se nepatrně snížil na hodnotu 0,91 %. Viz Graf 3.1 Vývoj počtu 

rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v letech 2007 – 2009 a Graf 3.2 Vývoj podílu 

rizikových uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů v ČR v letech 2007 – 2009. 

 

3.2.4 Osoby pečující o dítě do 15 let věku 
 

Osobám pečujícím o dítě do věku 15 let je rovněž poskytována zvýšená pozornost  

při zprostředkování zaměstnání. Tyto osoby jsou z důvodu péče o dítě mnohdy postaveny  

na okraj trhu práce a v některých případech může dojít až k sociálnímu vyloučení. Těmto 

osobám mohou pomoci společensky účelná pracovní místa s upravenou pracovní dobou 

(zvláště zkrácené pracovní úvazky či pružná pracovní doba) či upraveným pracovním 

režimem. Pokud osoby pečující o dítě do 15 let věku stojí na okraji pracovního trhu dlouhou 

dobu, může se stát, že se svou profesní kvalifikací už nenajdou uplatnění, v tomto případě 
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může být rekvalifikace vhodným nástrojem zvyšujícím šanci na uplatnění. Jiná možnost je 

začít po patřičném proškolení samostatně podnikat, viz Sirovátka a Mareš (2003). 

Osobám pečujícím o dítě může výrazně napomoci i širší nabídka služeb péče o děti , 

která vytvoří větší prostor pro rozhodování ohledně poskytovaného typu péče a může tak vést 

k využití služeb jiných osob, např. těch, které mají tuto činnost jako živnost7. 

Od počátku sledovaného období 2007 – 2010 se počet uchazečů o zaměstnání z řad osob 

pečujících o dítě do věku 15 let snižoval z 53 005 osob na konci 1. čtvrtletí v roce 2007  

na nejnižší hodnotu na konci 3. kvartálu roku 2008 – 39 626 osob. Od 4. kvartálu roku 2008 

se na počtu těchto uchazečů začíná projevovat pokles ekonomiky a tento počet se začíná 

pomalu zvyšovat až na 60 655 uchazečů na konci roku 2009. Na rozdíl od osob zdravotně 

postižených se podíl osob pečujících o dítě na celkovém počtu uchazečů začíná od roku 2009 

opět zvyšovat. Viz Graf 3.1 Vývoj počtu rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v letech 2007 

– 2009 a Graf 3.2 Vývoj podílu rizikových uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu 

uchazečů v ČR v letech 2007 – 2009. 

 

3.2.5 Osoby starší 50 let věku 
 

Na základě zákona o zaměstnanosti je osobám starším 50 let věku věnována z pohledu 

úřadu práce vyšší pozornost. Zaměstnavatelům se jeví starší pracovníci méně výhodnější 

z důvodu vyšších mzdových nároků na platové zařazení vyplývající z délky praxe, omezených 

pracovních dovedností a znalostí (zvláště v oblasti informačních a komunikačních technologií 

a v jazykových dovednostech), nižší flexibility a adaptability na nové požadavky či vyšší 

četnosti zdravotních problémů.  

Jednou z možností, jak se vyvarovat nezájmu ze strany zaměstnavatelů a uplatnit se  

na trhu práce, je začít samostatně podnikat i v tomto relativně vyšším věku. Na druhou 

stranu je se zahájením podnikání spojena celá řada obtíží v podobě získání prvotního kapitálu, 

administrativních překážek i fyzické a psychické námahy, která mnohé osoby od těchto aktivit 

odrazuje. Pokud však tyto osoby v řadě obtíží obstojí, může jim samostatné podnikání 

výrazně pomoci zlepšit společenské uplatnění.  

Zcela jiným způsobem řešícím problém s nezaměstnaností starších osob je předčasný 

odchod do starobního důchodu. Novelizace zákona o zaměstnanosti účinná od 1. ledna 

2010 prodlužuje období pro přiznání nároků na předčasný starobní důchod ze tří let na pět let 

                                                 
7 Viz 3.1.2 Národní program reforem České republiky na léta 2008 – 2010. 
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před dovršením řádného důchodového věku. Toto opatření však nemá za cíl uplatnit rizikovou 

skupinu osob předdůchodového věku na trhu práce, ale definitivně ji z pracovního trhu 

vyloučit, čímž se však eliminuje problém s nezaměstnaností těchto osob. Realizace tohoto 

opatření je však velice nákladná z důvodu vysokého zatížení důchodového účtu. 

Osoby nad 50 let věku tvoří ve sledovaném období 2007 – 2010 druhý největší 

procentuální podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání (hned za uchazeči s evidencí 

delší než 5 měsíců) i co do absolutního počtu. Osoby starší 50 let jsou proto spolu 

s dlouhodobě evidovanými uchazeči nejproblematičtější rizikovou skupinou. Největší podíl 

zmíněných uchazečů byl dosažen na konci 2. kvartálu roku 2008 – 32,08 %. Na konci  

1. čtvrtletí roku 2007 byl počet osob starších 50 let věku 123 159, na konci 3. kvartálu roku 

2008 bylo dosaženo nejnižší hodnoty 92 880 těchto uchazečů, avšak od dalších čtvrtletí lze 

vysledovat vzestupnou tendenci počtu uchazečů až na hodnotu 144 592 uchazečů na konci 

roku 2009. Viz Graf 3.1 Vývoj počtu rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v letech 2007 – 

2009 a Graf 3.2 Vývoj podílu rizikových uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů 

v ČR v letech 2007 – 2009. 

 

3.2.6 Osoby vedené v evidenci o zaměstnání déle než 5 měsíců 
 

Pokud není jedinec po určitou stanovenou dobu schopen získat zaměstnání, pak je 

považován za dlouhodobě nezaměstnaného. Do 31. 12. 2008 byla v ČR tato doba stanovena 

na 6 měsíců, přičemž od ní se odvíjí délka podpůrčí doby uchazečů o zaměstnání. S účinností 

od 1. 1. 2009 byla tato doba zkrácena o 1 měsíc s cílem zvýšit motivaci osob k rychlé změně 

jejich nepříznivé situace, což pomůže zabránit neodůvodněnému setrvání těchto osob 

v systémech sociální ochrany, viz Sezemský (2008). Na základě této dílčí právní úpravy je  

za dlouhodobě nezaměstnaného považován uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu 

práce déle než pět měsíců. Tímto krokem se zvýšil počet uchazečů o zaměstnání, kterým je 

z pohledu úřadů práce věnována zvýšená péče. Tato úprava však není ve světě běžná. 

Mezinárodní organizace práce definuje dlouhodobou nezaměstnanost jako nezaměstnanost 

delší než 12 měsíců, stejnou definici využívá i Evropský statistický úřad (EUROSTAT). 

Výběrová šetření pracovních sil v ČR rovněž vychází z této definice a při vyhodnocování 

míry dlouhodobé nezaměstnanosti pracují s délkou 12 měsíců, proto bude v rámci analýzy 

této rizikové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných pozornost směřována zvláště k uchazečům 

s délkou nezaměstnanosti delší než 1 rok. 



 37

Ke zvýšení možnosti uplatnění těchto uchazečů o zaměstnání na trhu práce mají 

pomoci individuální ak ční plány, které jsou těmto skupinám primárně určeny. Vypracovává 

je úřad práce společně s konkrétním uchazečem o zaměstnání s ohledem na jeho dosaženou 

kvalifikaci, zdravotní stav a jeho možnosti a schopnosti. Obsahem akčního plánu je zejména 

stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření, které mají za cíl 

zvýšit možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Pomoci mohou  

i rekvalifika ční kurzy , tvorba společensky účelných pracovních míst pro tyto osoby apod. 

„Dlouhodobou nezaměstnaností jsou více postiženy ženy než muži. Dlouhodobá 

nezaměstnanost u zdravotně postižených osob a ve vyšších věkových kategoriích má stoupající 

tendenci. Hlavní příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti je nízké vzdělání nebo kumulace 

dalších problémů (zdravotní postižení, vyšší věk atd.). Z regionálního hlediska je tento jev 

dominantní v regionech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti.“ Viz Operační program 

Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 (2007, str. 26). 

 Z dat za rok 2009, kdy byli uchazeči v evidenci déle než 5 měsíců poprvé sledováni, 

lze usuzovat, že jsou tito uchazeči nejrizikovější skupinou, která tvoří největší procentuální 

podíl na celkovém počtu uchazečů, i absolutní počet těchto uchazečů je nejvyšší v porovnání 

s ostatními rizikovými skupinami. Počet těchto osob i jejich podíl na celkovém počtu 

uchazečů nepřetržitě roste. 

 Běžná praxe se však zaměřuje na nezaměstnané v evidenci déle než 1 rok. Na konci  

1. čtvrtletí roku 2007 to bylo 176 760 osob, což tvoří 41,06% podíl na celkovém počtu 

uchazečů v tomto čtvrtletí. Počet těchto osob se však do konce 2. čtvrtletí roku 2009 postupně 

snižoval až na 101 297 osob, tj. 21,85% podíl v tomto čtvrtletí. Od 3. kvartálu roku 2009 lze 

sledovat opětovný nárůst počtu uchazečů s délkou nezaměstnanosti delší než 1 rok i mírný 

nárůst jejich podílu na celkovém počtu uchazečů. Uchazeči s délkou nezaměstnanosti delší 

než jeden rok jsou spolu s uchazeči staršími 50 let nejrizikovější skupinou nezaměstnaných  

na trhu práce v ČR. Viz Graf 3.1 Vývoj počtu rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v letech 

2007 – 2009 a Graf 3.2 Vývoj podílu rizikových uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu 

uchazečů v ČR v letech 2007 – 2009. 

 

3.2.7 Osoby potřebující zvláštní pomoc  
 

Zákon o zaměstnanosti řadí mezi osoby potřebující zvláštní pomoc zejména osoby 

v mimořádně obtížných poměrech, osoby společensky nepřizpůsobivé, osoby po ukončení 
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výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění ze zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy a osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, viz Zákon  

o zaměstnanosti. Tyto skupiny osob jsou ve zvýšené míře ohroženy nezaměstnaností  

a následně i sociálním vyloučením. Tyto osoby mají potíže nalézt vhodné zaměstnání.  

 Podíl osob potřebujících zvláštní pomoc na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 

není ve sledovaném období 2007 – 2010 nijak výrazný – na konci 1. čtvrtletí roku 2007 je 

tento podíl 1,82 % a představuje 7 818 uchazečů z této rizikové skupiny. Na rozdíl  

od ostatních rizikových skupin se tento počet i podíl na celkovém počtu uchazečů za celou 

republiku i přes nepříznivé dopady ekonomického poklesu na trh práce neustále snižuje až  

na 0,81 %, kterým odpovídá 4 356 uchazečů potřebujících zvláštní pomoc. Viz Graf 3.1 Vývoj 

počtu rizikových uchazečů o zaměstnání v ČR v letech 2007 – 2009 a Graf 3.2 Vývoj podílu 

rizikových uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů v ČR v letech 2007 – 2009. 

 

3.3 Politika zaměstnanosti spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu 
zaměřená na rizikové skupiny   

 

Významná finanční podpora na politiku zaměstnanosti v ČR plyne kromě státního 

rozpočtu také z Evropského sociálního fondu. Za řízení finanční pomoci z tohoto fondu je 

zodpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnery realizace jsou i další 

ministerstva, CzechInvest, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy a jiné 

instituce. Hlavním posláním tohoto fondu je rozvoj trhu práce a lidských zdrojů 

prostřednictvím zvyšování zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpory sociálního 

začleňování osob a rovných příležitostí. Evropský sociální fond vyplácí prostředky 

prostřednictvím specifických programů, jejichž zaměření v oblasti lidských zdrojů se od sebe 

v jednotlivých programových obdobích liší, viz Evropský sociální fond v ČR (2008). 

V programovém období 2004 – 2006 byl pro těžko umístitelné osoby klíčový 

Program Iniciativy Společenství EQUAL. „Cílem bylo vyvinout a prosadit nástroje  

na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, 

nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, 

etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným 

zacházením buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání. Dlouhodobým cílem je  

co největší rozšíření a aplikace těch nejlepších inovací do politiky a praxe, k čemuž může 
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docházet i po ukončení samotných projektů a této iniciativy.“ Viz Iniciativa Společenství 

EQUAL (2008). 

V rámci programu EQUAL bylo podporováno devět oblastí, z nichž osm navázalo  

na původní pilíře Evropské strategie zaměstnanosti. V rámci prvního pilíře „Zlepšování 

zaměstnatelnosti“ byl usnadňován návrat obtížně integrovaných na trh práce a eliminováno 

rasistické a xenofobní chování. Prostřednictvím druhého pilíře „Rozvoje podnikání“ šly 

prostředky na aplikaci nástrojů usnadňujících zakládání podniků, na využívání příležitostí  

pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech a na komunitní služby se 

zaměřením na zvyšování kvality práce. V rámci třetího pilíře „Podpory adaptability“ plynuly 

finanční prostředky na podporu celoživotního učení směřující k zaměstnávání osob 

ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce a na podporu adaptability 

podniků i jejich zaměstnanců na strukturální změny. Čtvrtý pilíř „Rovné příležitosti mužů  

a žen“ podporoval slaďování rodinného a pracovního života a  inkluzi mužů a žen na trh práce 

i snižování rozdílů mezi jejich uplatňováním na trhu práce aj. Devátý okruh byl zaměřen  

na pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce, viz Principy Iniciativy EQUAL 

(2008). 

V programovém období 2004 – 2006 existoval i druhý program, který měl za cíl zvýšit 

uplatnitelnost rizikových skupin na trhu práce – Operační program Rozvoj lidských zdrojů. 

„Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bylo dosažení vysoké  

a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci 

sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování 

principů udržitelného rozvoje.“ Viz OP Rozvoj lidských zdrojů (2008). 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů zahrnoval čtyři priority, pod které spadala 

jednotlivá opatření. Z pohledu rizikových skupin osob na trhu práce byla významná opatření 

integrující specifické skupiny obyvatelstva ohrožené sociální exkluzí a opatření vedoucí 

k rovným příležitostem mužů a žen na trhu práce. Opatření integrující skupiny obyvatel 

ohrožených sociálním vyloučením se zaměřovala na dlouhodobou nezaměstnanost, se kterou 

se potýkají především osoby se změněnou pracovní schopností, nízkou kvalifikací a vyšším 

věkem. V rámci tohoto opatření byly podporovány i osoby, u kterých nemá riziko sociálního 

vyloučení jen regionální charakter, ale v podobě negativních externalit ovlivňuje celou 

společnost (např. příslušníci romské menšiny, imigranti, osoby bez přístřeší aj.). Opatření 

podporující rovné příležitosti pro muže a ženy na pracovním trhu mělo za cíl odstranit 

přetrvávající nerovnosti obou pohlaví, zejména žen. Proto šly finanční prostředky především 

na vzdělávání žen, podporu vzniku nových forem zaměstnávání, odstranění diskriminace  
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a překážek bránících ženám v účasti na pracovním trhu, podporu žen v začátcích jejich 

samostatné výdělečné činnosti aj. Viz Opatření 2.2 – Rovné příležitosti pro ženy a muže  

na trhu práce (2008). 

V současném programovém období 2007 – 2013 má pro těžko umístitelné osoby 

význam zvláště Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Program je zaměřený  

na snižování nezaměstnanosti díky opatření aktivní politiky zaměstnanosti a profesního 

vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, zvyšování kvality 

veřejné správy a mezinárodní spolupráci v této oblasti.  

V rámci prioritní osy „Adaptabilita“ jdou prostředky např. na uplatňování pružnějších 

forem zaměstnávání, které mohou být nápomocny zvláště ženám při jejich uplatnění na trhu 

práce. Prioritní osa „Aktivní politika trhu práce“ je zaměřena např. na trvalé začlenění osob 

hledajících zaměstnání, prevenci nezaměstnanosti u ohrožených skupin na pracovním trhu,  

na prevenci vyloučení z důvodu zdravotního znevýhodnění aj. Pro eliminaci problémů 

rizikových skupin je však klíčová prioritní osa „Sociální integrace a rovné příležitosti“, jejímž 

cílem je pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením i sociálně vyloučeným. Pod tuto 

osu spadá i zavedení opatření, které povedou ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob,  

k prosazování rovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu i k lepší slučitelnosti 

rodinného a profesního života. Zvláštní pozornost je věnována příslušníkům romské menšiny, 

migrantům i jiným z odlišného sociokulturního prostředí. V rámci této prioritní osy byly 

definovány osoby ohrožené sociální exkluzí, přičemž většinu z nich tvoří právě rizikové 

skupiny osob na trhu práce v České republice. Jsou to zejména dlouhodobě nezaměstnané 

osoby, osoby se zdravotním postižením, mladí dospělí, osoby pečující o blízkou osobu, 

etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení  

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, 

oběti trestné činnosti, domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi. 

Pro všechny znevýhodněné skupiny osob bude rozšířený i zkvalitněný systém sociálních 

služeb. Prioritní osa „Veřejná správa a veřejné služby“ má za cíl posílit institucionální 

kapacity a efektivnost veřejné správy. V rámci osy „Mezinárodní spolupráce“ má docházet 

k mezinárodní podpoře v oblasti lidských zdrojů. Viz Operační program Lidské zdroje  

a zaměstnanost 2007 – 2013 (2007). 
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4 ANALÝZA RIZIKOVÝCH SKUPIN NEZAM ĚSTNANÝCH                
NA TRHU PRÁCE V OKRESE OSTRAVA 

4.1 Analýza trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009 
 
 Během roku 2009 bylo fungování trhu práce v okrese Ostrava značně ovlivněno 

dopadem světové finanční a hospodářské krize. Recese se projevila především propadem 

investičních aktivit a nízkým využíváním výrobních kapacit, postižen byl zejména 

zpracovatelský průmysl. Jelikož se v okrese Ostrava nachází spousta velkých firem 

podnikajících v tomto odvětví (výroba kovů, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 

hutní zpracování, slévárenství aj.), navíc exportně zaměřených, byl dopad na tento okres  

o to více citelnější a řada společností byla nucena z důvodu nízké poptávky po službách 

omezovat svou produkci. V návaznosti na zpracovatelský průmysl byla postižena i řada 

subdodavatelů. Rovněž stavební činnosti developerských společností byly v důsledku krize 

pozastaveny.  

Mnohé firmy se v roce 2009 neubránily propouštění svých zaměstnanců. V první řadě 

docházelo k vypovězení smluv s agenturami práce na pronajímání pracovníků, skončení 

pracovních poměrů ve zkušebních dobách a neobnovení smluv na dobu určitou. U výrobních 

firem docházelo k rušení provozů některých směn. Řada firem postižených recesí byla 

donucena přistoupit také k hromadnému propouštění8 svých zaměstnanců. V okrese Ostrava 

se tato situace týkala 1 312 zaměstnanců v rámci 30 zaměstnavatelů. Jiné firmy, které si 

potřebovaly udržet kvalitní zaměstnance, řešily dočasné omezení odbytu svých výrobků  

a sníženou poptávku po poskytovaných službách tzv. částečnou nezaměstnaností, při níž 

měli zaměstnavatelé možnost získat finanční prostředky na zabezpečení vzdělávacích kurzů 

pro své pracovníky včetně úhrady nákladů na mzdy. Jejich výše se odvíjela od průměrného 

výdělku, viz Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákoník práce). Ke konci roku 2009 vydal Úřad práce v Ostravě (ÚPO) 137 kladných 

rozhodnutí platných pro 7 049 zaměstnanců týkajících se částečné nezaměstnanosti.  

Viz Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009 a předpokládaný vývoj 

v roce 2010 (2010). 

Dopad ekonomické krize lze v okrese Ostrava spatřovat i na počtu volných 

pracovních míst a počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Od ledna roku 2009, který 

                                                 
8 Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů na základě výpovědí zaměstnavatele 
nejméně pro 10 zaměstnanců u zaměstnavatele s 20 – 100 zaměstnanci, nebo pro 10 % zaměstnanců                             
u zaměstnavatele se 101 – 300 zaměstnanci, nebo také pro 30 zaměstnanců u zaměstnavatele s více než  
300 zaměstnanci, viz Zákoník práce. 
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vykázal  2 029 volných pracovních míst (pokles oproti předchozímu měsíci o 2 243 míst, což 

ÚPO během své existence ještě nezaznamenal), a dále po celý rok 2009 dochází s drobnými 

výkyvy k poklesu volných pracovních míst až na 889 míst v prosinci roku 2009  (o 3 383 míst 

méně než v prosinci 2008). Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných u ÚPO se do poloviny 

roku 2009 neustále zvyšoval, nejvyšší měsíční nárůst o 1 613 evidovaných uchazečů byl 

zaznamenán během ledna, což byl nejvyšší nárůst v celé historii ÚPO. Po srpnové maximální 

hodnotě 20 641 uchazečů lze spatřovat mírnou sestupnou tendenci, ale v prosinci se tento 

ukazatel opět zvýšil na 20 400 evidovaných uchazečů o zaměstnání. Viz Příloha č. 2: Vývoj 

počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v okrese Ostrava v roce 

2009. 

Jak ukazuje Příloha č. 3: Vývoj počtu osob připadajících na jedno volné pracovní 

místo v České republice a v okrese Ostrava v roce 2009, počet osob připadajících na jedno 

volné pracovní místo v okrese Ostrava během celého roku 2009 převyšuje celorepublikový 

průměr. Nejvyšší odchýlení od republikového průměru lze sledovat v červnu 2009, kdy se 

příslušné ukazatele lišily o 7,9. V prosinci 2009 dosáhl tento ukazatel hodnoty 22,9  

(o 19,4 více než v prosinci 2008), což je nejhorší úroveň od roku 2006. 

 

 

Graf 4.1 Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Ostrava a České republice  
v roce 2009 (v %) 

 

 
ZDROJ: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009 a předpokládaný vývoj  
v roce 2010 (2010, str. 20). 
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Jak ukazuje Graf 4.1 Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Ostrava a České republice 

v roce 2009, vzhledem k republikovému průměru je vývoj míry nezaměstnanosti v okrese 

Ostrava v roce 2009 nadprůměrný, avšak tento vývoj přesně kopíruje (v druhé polovině roku 

dosahuje tento ukazatel v okrese Ostrava příznivějších hodnot než republikový průměr).  

 

4.2 Analýza rizikových skupin nezaměstnaných na trhu práce v okrese Ostrava 
 

Jak ukazuje Graf 4.2 Počty rizikových uchazečů o zaměstnání v okrese Ostrava  

k 31. 12. 2009 a Příloha č. 4: Rizikoví uchazeči o zaměstnání v okrese Ostrava k 31. 12. 2009, 

nejvyšší absolutní i procentuální podíl mezi uchazeči o zaměstnání, kterým je z pohledu ÚP 

věnována vyšší pozornost, tvoří uchazeči s evidencí delší než 5 měsíců – 12 728, což 

odpovídá 62,39% podílu na celkovém počtu uchazečů. Tato skupina je následována uchazeči 

s délkou nezaměstnanosti delší než 1 rok, kteří s 6 696 uchazeči tvoří 31,82 % na celkovém 

počtu uchazečů. Další významnou skupinou jsou osoby nad 50 let věku, kteří s počtem 5 911 

uchazečů a podílem 28,98 % tvoří třetí nejpočetnější skupinu. Poslední skupiny uchazečů, 

které převyšují desetiprocentní podíl na celkovém počtu uchazečů, jsou osoby pečující o dítě 

do 15 let věku a OZP.  

Proto bude v následujících kapitolách pozornost směřována k několika rizikovým 

faktorům, jejichž existence je klíčová při získávání uplatnění na trhu práce. Jedná se  

o zdravotní omezení, nízkou kvalifikaci, vysoký věk a dlouhodobé setrvání v evidenci ÚP. 

Bude rovněž zkoumáno, zda nedochází ke kumulaci dvou nebo více rizikových faktorů, což 

může mít za následek výrazné snížení uplatnitelnosti na pracovním trhu. Analýza v okrese 

Ostrava bude provedena na údajích uchazečů o zaměstnání evidovaných k 31. 12. 2009. 

S účinností do 31. 12. 2009 řadil zákon o zaměstnanosti mezi osoby se ZP osoby plně 

invalidní, částečně invalidní a osoby zdravotně znevýhodněné. Avšak nejen tyto OZP se 

potýkají se sníženou uplatnitelností na trhu práce. Může se také jednat o osoby uznané  

za dočasně neschopné práce i osoby s jiným zdravotním omezením. Z Přílohy č. 5: Počty 

uchazečů o zaměstnání starší 50 let věku podle zdravotního omezení v okrese Ostrava  

k 31. 12. 2009 lze odvodit, že převážná většina uchazečů o zaměstnání starších 50 let se 

potýká s určitými zdravotními obtížemi (celkem 3 566 osob z celkového počtu 5 911), 

přičemž velká část osob má právě jiná zdravotní omezení.  
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Příloha č. 6: Počty uchazečů o zaměstnání starší 50 let věku podle úrovně vzdělání 

v okrese Ostrava k 31. 12. 2009 poukazuje na nezaměstnanost nízkokvalifikovaných osob9. 

Těch je v okrese Ostrava celkem 2 068, z nichž naprostá většina (vyjma jedné osoby) 

nedisponuje žádným vzděláním nebo má pouze základní vzdělání. Na základě Přílohy č. 7: 

Počty uchazečů o zaměstnání podle zdravotního omezení a nízké úrovně vzdělání v okrese 

Ostrava k 31. 12. 2009 lze říci, že častou kumulací rizikových faktorů je jiné zdravotní 

omezení u osoby bez vzdělání nebo se základním vzděláním. Mnohem problematičtější je 

však kumulace jiných zdravotních omezení, věku nad 50 let a nízkého vzdělání. Těchto osob 

je v okrese Ostrava celkem 893 – viz Příloha č. 8: Počty uchazečů o zaměstnání starší 50 let 

věku podle zdravotního omezení a nízké úrovně vzdělání v okrese Ostrava k 31. 12. 2009. 

 

Graf 4.2  Počty rizikových uchazečů o zaměstnání  
v okrese Ostrava k 31. 12. 2009 
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ZDROJ: Vlastní zpracování dle Statistiky nezaměstnanosti (2009). 

 

Nástroje aktivní politiky zam ěstnanosti jsou v okrese Ostrava nezastupitelné, jelikož 

mají za úkol usměrňovat trh práce s cílem vytvářet a podporovat nová pracovní místa  

pro uchazeče o zaměstnání, a to především pro ty, kterým je při zprostředkování zaměstnání 

věnována z pohledu úřadu práce zvýšená péče. 

                                                 
9 Mezi osoby s nízkou kvalifikací se řadí ty osoby, jejichž kvalifikace dosahuje úrovně „A“ až „D“ – viz Příloha 
č. 9: Kódy pro jednotlivé stupně dosaženého vzdělání a typy zdravotních omezení. 
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 Pokud zaměstnavatelé přijímají do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, 

kterému je při zprostředkování věnována zvýšená péče, mohou získat nenárokový příspěvek 

na zapracování.10 V roce 2009 činily výdaje na tento typ příspěvku v okrese Ostrava 530 tis. 

Kč a byly čerpány na 44 rizikových uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu byly 3 příspěvky  

vyčleněny na umístnění mladých do 20 let věku, 12 pro uchazeče nad 50 let věku, 38 z nich 

bylo evidováno u úřadu práce déle než 5 měsíců, 4 byly osoby pečovaly o dítě do 15 let věku 

a 28 uchazečů tvořily ženy. Viz Příloha č. 10: Zaměření jednotlivých nástrojů a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti na skupiny nezaměstnaných v roce 2009 a Příloha č. 11: 

Struktura výdajů, počet zařazených uchazečů o zaměstnání a vzniklých pracovních míst podle 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Dalším velice významným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti jsou společensky 

účelná pracovní místa (SÚPM). Existují tři typy SÚPM. SÚPM zřízená uchazeči o zaměstnání 

pro výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ), SÚPM zřízená zaměstnavateli a SÚPM 

vyhrazená zaměstnavateli. 

 Nenárokový příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem  

o zaměstnání pro výkon samostatné výdělečné činnosti je určený pro uchazeče  

o zaměstnání, kterému je při zprostředkování věnována zvýšená péče. V roce 2009 činily 

výdaje na tento typ pracovních míst v okrese Ostrava 6 800 tis. Kč a byly určeny  

101 uchazečům, z nichž 10 bylo starších 50 let věku, 62 bylo žen, 93 představovali uchazeči 

evidovaní déle než 5 měsíců, 25 bylo uchazečů pečujících o dítě do 15 let a jediný byl 

uchazeč z rizikové skupiny do 20 let věku. Průměrná výše tohoto příspěvku dosáhla v roce 

2009 výše 67,3 tis. Kč. Počet takto vyplácených příspěvků poklesl o dva příspěvky, což je 

možné vysvětlit poklesem zájmu kvůli probíhající ekonomické krizi, která se dotkla většiny 

odvětví. Při zahájení SVČ v okrese Ostrava převládaly především služby. Viz Příloha č. 10: 

Zaměření jednotlivých nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti na skupiny 

nezaměstnaných v roce 2009. 

 Druhým typem SPÚM jsou společensky účelná pracovní místa zřízená 

zaměstnavatelem, na které jsou poskytovány nenárokové příspěvky určené uchazečům  

o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče, přičemž upřednostňováni jsou uchazeči 

s více handicapy. V roce 2009 činily výdaje na tato pracovní místa 375 tis. Kč a týkaly se  

6 rizikových uchazečů o zaměstnání, z nichž všechny byly ženy, dvě z nich starší 50 let věku, 

5 bylo evidováno u ÚP déle než 5 měsíců a 2 pečovaly o dítě do 15 let věku. 

                                                 
10 Viz 3.2 Rizikové skupiny nezaměstnaných v ČR vymezené zákonem o zaměstnanosti a nástroje k řešení jejich 
nezaměstnanosti. 
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Posledním typem SPÚM jsou společensky účelná pracovní místa vyhrazená 

zaměstnavateli na úhradu vyplacených mzdových nákladů (včetně pojistného na sociální 

zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění)  

na uchazeče o zaměstnání, kterým je z pohledu ÚP věnována zvýšená pozornost a pro které 

jsou tato místa určena, jelikož nebylo možné nalézt jejich uplatnění jiným způsobem. 

Upřednostňováni jsou především uchazeči s kumulací více handicapů. V roce 2009 činily 

výdaje na tato pracovní místa 22 823 tis. Kč, přičemž se týkaly 54 osob, z nichž 21 byli mladí 

do 20 let věku, 46 tvořily ženy a 31 bylo evidovaných u ÚP déle než 5 měsíců. Z hlediska 

profesní struktury převládala pracovní místa ve službách. Dalších 25 990 tis. Kč šlo na místa 

tohoto typu z ESF, ty se týkaly 641 uchazečů o zaměstnání. Velice kladně je ÚPO hodnocen 

fakt, že 116 takto vytvářených míst se podařilo přidělit OZP.  

Pro řadu obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání využívá ÚPO veřejně 

prospěšné práce. V roce 2009 vyčerpal ÚPO na veřejně prospěšné práce celkem 29 941 tis. 

Kč (včetně finančních zdrojů z ESF). Viz Příloha č. 11:  Struktura výdajů, počet zařazených 

uchazečů o zaměstnání a vzniklých pracovních míst podle nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Kvůli nepříznivému vývoji na ostravském trhu práce poskytoval ÚPO v roce 

2009 finanční příspěvek v maximální výši 11 tis. Kč na mzdu včetně pojistného, výjimku 

umožnil obcím v souvislosti se zabezpečováním organizace veřejné služby, kdy byl vyplácen 

měsíční příspěvek až 17 tis. Kč. Pomocí tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti uzavřel 

ÚPO ve zmiňovaném roce 127 dohod, které se týkaly 341 pracovních míst. Z tohoto počtu 

vytvořily 119 míst ostravské městské obvody a obecní úřady (jednalo se především o úklid 

veřejného prostranství, údržbu zeleně a komunikací aj.), dalších 110 pracovních příležitostí 

vytvořily soukromé firmy, 91 pracovních míst bylo vytvořeno v obcích, organizačních 

složkách státu, církevních organizacích a občanských sdruženích v sociální oblasti 

(pečovatelství, ošetřovatelství, osobní asistence těžce nemocných a postižených aj.)  

a zbývajících 21 pracovních míst vytvořili další zaměstnavatelé v různých profesích (vrátní, 

zahradníci, řidiči aj.). 

Významným nástrojem, který usnadňuje obtížně uplatnitelným nalezení vhodného 

zaměstnání na trhu práce, je poradenství. V okrese Ostrava je zabezpečována řada 

poradenských programů, jejichž cílem je motivovat účastníky k zájmu o další profesní 

přípravu. V roce 2009 prošlo pěti poradenskými motivačními programy  82 mladistvých 

uchazečů o zaměstnání s nízkou kvalifikací a s dalšími, většinou kumulovanými, handicapy 

pro pracovní uplatnění. Dalších osmi motivačních poradenských programů se zaměřením  

na řemesla a osmi programů orientovaných na služby se zúčastnilo 147 dlouhodobě 
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evidovaných uchazečů a osob z ostatních rizikových skupin. Náklady na tuto poradenskou 

činnost činily 492,1 tis. Kč.  

V souvislosti s dlouhodobou či opakovanou nezaměstnaností je poskytováno odborné 

psychologické poradenství a psychologické profesní poradenství, které se zaměřuje  

na volbu vhodného zaměstnání, rekvalifikaci či další vzdělávání s přihlédnutím  

na psychologické problémy jedince. V okrese Ostrava bylo v roce 2009 poskytnuto celkem 

1 598 individuálních psychologických poradenství a 735 odborných psychologických 

vyšetření. Mezi účastníky těchto typů poradenství roste podíl osob s kumulací závažných 

handicapů (zdravotních, sociálních a vzdělanostních). 

V rámci poradenství je uskutečňováno i poradenství k samostatné výdělečné 

činnosti. V roce 2009 bylo zahájeno 7 rekvalifikačních kurzů „Základy podnikání“ a 4 kurzy 

„Živnostenské podnikání“, do kterých bylo zařazeno 149 uchazečů o zaměstnání. 

V rámci poradenství fungují i tzv. „JOB kluby “, tj. interní programy skupinového 

poradenství, které jsou věnovány nejobtížněji uplatnitelným uchazečům. V roce 2009 bylo 

zahájeno 28 poradenských JOB klubů, do kterých bylo zařazeno 366 uchazečů, z nichž 

prozatím 45 našlo zaměstnání, nastoupilo do rekvalifikace či zahájilo SVČ, což je  

při současné nepříznivé situaci na trhu práce velice pozitivní výsledek. Naprostá většina  

z  celkového počtu 366 nezaměstnaných se řadí do rizikových skupin, kterým je věnována 

zvýšená péče: 88,5 % osob z tohoto počtu byli evidovaní déle než 5 měsíců, 26,5 % tvořily 

osoby starší 50 let, 21,0 % tvořily osoby pečující o dítě do 15 let věku, 12,8 % byly osoby  

do 20 let věku, 8,7 % tvořily OZP a 7,7 % byli sociálně nepřizpůsobiví a osoby potřebující 

zvláštní pomoc. Řada účastníků však „spadá“ do více kategorií (dochází ke kumulaci 

handicapů). 14,8 % účastníků JOB klubů se však neřadí do žádné z těchto zmiňovaných 

kategorií. 

Existují i další nástroje politiky zaměstnanosti, které usilují o vyšší uplatnitelnost 

obtížně umístitelných osob. Ty už však nejsou směřovány obecně ke všem rizikovým 

skupinám, jak tomu bylo u dosud analyzovaných nástrojů, ale jsou vyhrazeny pouze  

pro konkrétní skupiny osob. Tyto nástroje budou blíže specifikovány v následujících 

kapitolách.11 

 

 

                                                 
11 Viz 4.2.1 Dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání, 4.2.2 Uchazeči o zaměstnání se zdravotním 
postižením, 4.2.3 Uchazeči o zaměstnání starší 50 let věku a 4.2.4 Málo kvalifikovaní uchazeči o zaměstnání. 
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4.2.1 Dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání 
 

 Jak už bylo řečeno, nejproblematičtější kategorií mezi rizikovými skupinami jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání. Podle novelizace zákona o zaměstnanosti 

platného od 1. 1. 2009 jsou mezi rizikovou skupinu, které je z pohledu úřadů práce věnována 

zvýšená péče, řazeni uchazeči s evidencí delší než 5 měsíců. K 31. 12. 2009 bylo těchto 

uchazečů v evidenci v okrese Ostrava 12 728 (viz Graf 4.2 Počty rizikových uchazečů  

o zaměstnání v okrese Ostrava k 31. 12. 2009 a Příloha č. 4: Rizikoví uchazeči o zaměstnání 

v okrese Ostrava k 31. 12. 2009), což odpovídá 62,39 % z celkového počtu uchazečů. Tato 

definice dlouhodobé nezaměstnanosti však není ve světě běžná, proto bude v následující 

analýze pozornost věnována také dlouhodobé nezaměstnanosti nad 1 rok.  

K 31. 12. 2009 bylo v okrese Ostrava celkem 6 696 uchazečů o zaměstnání s evidencí 

déle než 1 rok (32,82 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání), z toho 4 185 uchazečů 

tvořili evidovaní déle než 24 měsíců (tj. 20,5 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání). 

Nejdéle evidovaný uchazeč u ÚPO je v evidenci více než 19,5 let. Praxe ukazuje, že extrémně 

dlouhá evidence je zapříčiněna kumulací několika rizikových faktorů. U zmiňovaného 

uchazeče o zaměstnání s délkou evidence 235 měsíců se kumulují dokonce všechny sledované 

rizikové faktory – věk nad 50 let (57 let), nízká kvalifikace (C – základní a praktická škola)  

a zdravotní handicap v podobě částečné invalidity (kód 5). 

Počet evidovaných déle než 1 rok stoupl během roku 2009 o 193 (+3,0 %), ale jejich 

podíl na celkové nezaměstnanosti se snížil o 9,5 p. b. (Je to dáno především zvýšením podílu 

krátkodobě nezaměstnaných v evidenci ÚPO.) Počet evidovaných déle než 24 měsíců se 

meziročně snížil o 735 (-14,9 %), přičemž se jejich podíl snížil o 11,5 p. b.. (Je to dáno  

i vyřazením některých uchazečů z evidence u ÚP.) Podíly těchto osob na celkovém počtu 

evidovaných uchazečů byly k 31. 12. 2009 nejnižší od roku 2005, viz Analýza stavu a vývoje 

trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009 a předpokládaný vývoj v roce 2010 (2010). 

Jak ukazuje Tab. 4.1 Rizikoví uchazeči o zaměstnání evidovaní v okrese Ostrava  

k 31. 12. 2009 déle než 1 rok, dlouhodobě nezaměstnané tvoří ze 44,9 % lidé s nízkou 

kvalifikací (vzdělání s kódem ABCD12), dále z 43,3 % osoby starší 50 let věku a z 21,8 % 

osoby se zdravotním postižením. Jelikož součet těchto zmiňovaných uchazečů přesahuje 

počet nezaměstnaných déle než 1 rok, tato skutečnost poukazuje na existenci kumulace 

rizikových faktorů. Největší podíl na dlouhodobě nezaměstnaných déle než 1 rok tvoří osoby 

starší 50 let věku s nízkou úrovní vzdělání (kód ABCD), které s počtem 1 211 osob tvoří 
                                                 
12 Viz Příloha č. 9: Kódy pro jednotlivé stupně dosaženého vzdělání a typy zdravotních omezení. 
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18,1% podíl. Druhý nejčastější handicap mají OZP starší 50 let věku – 1 060 takových jedinců 

zaujímá 15,8% podíl. Zajímavé je, že s většinou rizikových faktorů se potýkají muži, zvláště  

s kumulací vyššího věku a ZP, kde tvoří muži 70,3 % na celkovém počtu 1 060 osob s těmito 

handicapy. Naopak typický rizikový faktor, se kterým se potýkají zvláště ženy, je nízká 

úroveň vzdělání (často také kumulována s vysokým věkem). 

 

Tab. 4.1 Rizikoví uchazeči o zaměstnání evidovaní v okrese Ostrava  
k 31. 12. 2009 déle než 1 rok  
 

z toho 
ženy muži skupina celkem  

absolutn ě % absolutn ě % 

Nad 50 let 2 898 1 158 40,0%  1 740 60,0% 

OZP 1 462 507 34,7% 955 65,3% 

vzdělání ABCD 3 004 1 563 52,0%  1 441 48,0% 

uchazeči do 49 let, ne OZP,         
s vzděláním vyšším než D 

1 744 1 031 59,1% 713 40,9% 

věk nad 50 let a OZP 1 060 315 29,7%  745 70,3% 

věk nad 50 let a vzdělání 
ABCD 

1 211 633 52,3% 578 47,7% 

vzdělání ABCD a OZP 479 224 46,8%  255 53,2% 

OZP uchazeči nad 50 let     
se vzděláním ABCD 

337 158 46,9% 179 53,1% 

ZDROJ: Vlastní zpracování databáze Úřadu práce v Ostravě. 

 

V rámci analýzy byla pozornost směřována i k osobám v evidenci déle než 18 let  

(tzn. déle než 216 měsíců). Takových osob bylo v evidenci ÚPO k 31. 12. 2009 celkem  

17 (z toho 8 žen). Z tohoto počtu bylo 14 osob starších 50 let, 16 osob mělo nízké vzdělání 

(kódy ABCD) a 16 osob se potýkalo se zdravotními obtížemi (ZP včetně jiných zdravotních 

omezení, tj. kódy 2, 3, 5, 6), z nichž 11 bylo OZP. S kumulací všech tří sledovaných faktorů – 

věkem nad 50 let (včetně), nízkou kvalifikací a zdravotním postižením – se potýkaly 4 osoby 

(z toho polovina žen). 7 osob (z toho 4 ženy) mělo věk vyšší než 50 let, nízkou kvalifikaci  

i zdravotní obtíže (ZP včetně jiných zdravotních omezení). 

Podle Analýzy stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009  

a předpokládaného vývoje v roce 2010 (2010) se mezi dlouhodobě evidované nezaměstnané 

řadí kromě sledovaných skupin také příslušníci národnostních menšin, osoby pečující o malé 

dítě nebo dlouhodobě zdravotně postiženého člena rodiny i osoby společensky 

nepřizpůsobivé. 
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Řadou dlouhodobě nezaměstnaných jsou obsazována společensky účelná pracovní 

místa. Z celkového počtu 161 uchazečů přiřazených do SÚPM v okrese Ostrava jich bylo 

80,1 % obsazeno právě dlouhodobě nezaměstnanými evidovanými déle než 5 měsíců. 

V rámci skupinového poradenství JOB klubů13 byly v roce 2009 uskutečněny  

4 programy „ELÁN“  pro 60 dlouhodobě nezaměstnaných osob (s evidencí delší než  

5 měsíců).  

938 nezaměstnaných z řad dlouhodobě evidovaných u ÚPO (s evidencí delší než  

5 měsíců) prošlo v roce 2009 rekvalifikací . Tyto osoby tvořily 54,3 % na celkovém počtu 

rekvalifikovaných. Konkrétnější data, která by přiblížila účinnost rekvalifikací u této rizikové 

skupiny, jsou však obtížně zjistitelná. Stejně tak je tomu s údaji o poradenských 

motivačních programech, kterými v roce 2009 prošlo 73,4 % dlouhodobě evidovaných  

(tj. 168 osob) z celkového počtu účastníků poradenství.  

 

4.2.2 Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením 
 

Jednou z nejohroženějších skupin na trhu práce v okrese Ostrava (i v ČR vůbec) jsou 

osoby se zdravotním postižením. K 31. 12. 2009 bylo v okrese Ostrava evidováno celkem 

2 320 osob se zdravotním postižením (o 176 uchazečů méně než na konci roku 2008), což činí 

11,37 % na celkovém počtu uchazečů v okrese, tj. o 4,8 p. b. méně než na konci roku 2008. 

Viz Graf 4.2 Počty rizikových uchazečů o zaměstnání v okrese Ostrava k 31. 12. 2009. 

Meziroční snížení procentního podílu na celkovém počtu uchazečů je ovlivněno především 

značným přílivem nových uchazečů do evidence ÚPO v roce 2009. 

Převážná většina dlouhodobě evidovaných OZP (déle než 1 rok) jsou osoby částečně 

invalidní – je jich 1 277 z celkového počtu 1 462 OZP. Ty jsou následovány osobami 

zdravotně znevýhodněnými, kterých je dlouhodobě evidováno 174. S těmito zdravotními 

handicapy se potýkají v převážné většině muži. Viz Tab. 4.2 Uchazeči OZP dle typu postižení 

evidovaní v okrese Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok. 

„OZP nacházejí velmi obtížně vhodná pracovní místa, a to v mnoha případech nejen  

z důvodů zdravotních (dost často kombinovaných, neboť se nejedná vždy pouze o jednu 

chorobu), ale také proto, že jsou zde i další faktory, jako je nízká kvalifikace, nemožnost 

vykonávat v plném rozsahu svou profesi a převážně i vyšší věk. Vzhledem k těmto 

skutečnostem se dostávají do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných.“ Viz Analýza stavu  

                                                 
13 JOB kluby – viz 4.2 Analýza rizikových skupin nezaměstnaných na trhu práce v okrese Ostrava. 
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a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009 a předpokládaný vývoj v roce 2010 (2010, 

str. 25).  

Z Přílohy č. 12: Kumulace rizikových faktorů u uchazečů OZP evidovaných v okrese 

Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok můžeme vidět, že převážná většina OZP – 1 060 osob 

z celkového počtu 1 462 evidovaných OZP déle než 1 rok – je starší 50 let, což výrazně 

snižuje uplatnitelnost těchto osob na trhu práce. Častěji se tyto kumulace vyskytují u mužů  

se ZP než u žen. Příloha č. 13: Kvalifikační struktura uchazečů OZP evidovaných v okrese 

Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok ukazuje, že z celkového počtu 1 462 dlouhodobě 

nezaměstnaných OZP je 33,0 % OZP s nízkým vzděláním. Vyšší kvalifikaci má 983 OZP, 

z toho je 71,2 % mužů. Příloha č. 14: Uchazeči OZP dle věkového složení evidovaní v okrese 

Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok se blíže zaměřuje na OZP starší 50 let.  Z celkového 

počtu dlouhodobě nezaměstnaných OZP je 72,5 % starších 50 let (tj. 1 060 osob). 

Nejproblematičtější je věková kategorie 55 – 59 let, ve které je 443 OZP. Tyto kumulované 

handicapy se vyskytují v převážné většině u mužů. 

 
 
Tab. 4.2 Uchazeči OZP dle typu postižení evidovaní v okrese Ostrava  
k 31. 12. 2009 déle než 1 rok 

 

z toho 

ženy muži skupina celkem 

absolutn ě % absolutn ě % 

OZP plně invalidní 11 2 18,2% 9 81,8% 

OZP částečně invalidní 1277 424 33,2% 853 66,8% 
OZP -  zdravotně 
znevýhodnění 174 81 46,6% 93 53,4% 

OZP celkem 1 462 507 34,7% 955 65,3% 
ZDROJ: Vlastní zpracování databáze Úřadu práce v Ostravě. 

 

ÚPO se neustále potýká s nedostatkem volných pracovních míst pro OZP, avšak 

existují i neobsazená volná místa pro OZP, která je problém obsadit, jelikož v evidenci ÚPO 

nejsou vhodní uchazeči OZP, kteří by splňovali „náročné“ podmínky zaměstnavatelů  

(např. administrativní pracovník se znalostí anglického jazyka). Tento problém je dán 

především vzdělanostní a věkovou strukturou OZP. Okres Ostrava se rovněž potýká 

s nedostatkem projektů se specifickými psychicky i fyzicky nenáročnými výrobními 

programy, které by byly vhodné pro zaměstnávání většího počtu různě handicapovaných 

osob. Jelikož je v okrese Ostrava registrovaná nabídka pracovních příležitostí pro OZP 
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nevyhovující a nedostatečná, proto se jedinou perspektivou pro uplatnění těchto osob stávají 

specifické nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. 

Pro usnadnění vstupu na pracovní trh nabízí ÚPO uchazečům se ZP pracovní 

rehabilitaci i různé rekvalifikační kurzy, které je možno absolvovat s ohledem na handicap. 

Jsou nabízeny i aktivity v rámci projektů ESF. ÚPO také spolupracuje s Centrem zdravotně 

postižených Moravskoslezského kraje, které poskytuje služby OZP, na základě nichž mohou 

tito uchazeči získat další znalosti a dovednosti. 

„A čkoli zaměstnavatelé (se stavem nad 25 zaměstnanců) při splnění své povinnosti 

zaměstnávat 4 % podíl OZP stále upřednostňují jejich přímé zaměstnávání nebo odebírání 

výrobků, nadále přetrvává ta skutečnost, že při jejich zaměstnávání raději žádají o finanční 

příspěvky na úhradu mzdových nákladů před získáním příspěvku na vytvoření CHPD  

a CHPM.“ Viz Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009  

a předpokládaný vývoj v roce 2010 (2010, str. 51). Přestože se s růstem průměrné mzdy 

v národním hospodářství zvyšuje i příspěvek na jedno takto vytvořené pracovní místo  

a zaměstnavatelé mohou žádat také o nárokový příspěvek na podporu zaměstnávání OZP, 

existuje obava, že vhledem k charakteru těchto míst nebudou zaměstnavatelé schopni 

zachovat toto místo alespoň po dobu 2 let. 

V roce 2009 se v okrese Ostrava podařilo vytvořit 5 nových chráněných pracovních 

míst. Jednalo se o 4 místa v profesi prodavačka – cukrářka a místo řidiče, které vytvořili 

zaměstnavatelé, jež mají už dřívější zkušenosti se zaměstnáváním OZP. V tomto roce byly 

také poskytnuty příspěvky na vytvoření 5 CHPM pro OZP začínající samostatnou výdělečnou 

činnost v oblasti rehabilitace (2 místa), elektronika, textilní výroba a realitní činnost. Z těchto 

výdělečně činných OZP  bylo 5 evidovaných u úřadu práce déle než 5 měsíců, 1 osoba se ZP 

byla starší 50 let věku a tři tvořily 3 ženy. Na těchto 10 nově vytvořených pracovních míst 

bylo poskytnuto 962 tis. Kč, průměrný příspěvek na jedno CHPM tak činil 120,2 tis Kč.  

Viz Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009 a předpokládaný vývoj 

v roce 2010 (2010). 

V roce 2009 byly čerpány příspěvky na částečnou úhradu provozních nákladů ve výši 

7 278,8 tis. Kč, což je o 18,4 % méně než v roce 2008 – je to dáno snížením výše přiznaného 

příspěvku  na jednu OZP v souvislosti s nižším přiděleným rozpočtem na aktivní politiku 

zaměstnanosti. Tyto příspěvky se týkaly 374 OZP, což je meziročně o 145 osob více. V rámci 

státní politiky zaměstnanosti byly poskytovány i příspěvky na podporu zaměstnávání osob 

se ZP, jejich výše v roce 2009 dosáhla 58 234 tis. Kč, viz Příloha č. 15: Pracovní místa  

pro osoby se zdravotním postižením včetně vynaložených prostředků.  
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Výdaje na pracovní rehabilitaci pro 23 osob se ZP dosahovaly ke konci roku 2009 

výše 424 tis. Kč. Z tohoto počtu osob obsadily 6 míst OZP starší 50 let věku, 10 bylo žen  

a 17 bylo v evidenci u úřadu práce déle než 5 měsíců. V rámci pracovní rehabilitace je 

v okrese Ostrava využíváno především poradenství, zprostředkování práce a přípravy k práci 

v CHPD. Celkem 16 žadatelů o pracovní rehabilitaci bylo zařazeno na přípravu k práci  

u 5 organizací v pracovních činnostech jako práce v textilní, keramické a stolařské dílně, 

práce na soustruhu, zahradnické práce, stavební, malířské, natěračské a pomocné práce 

v kuchyni, obsluha hostů v kavárně, administrativní práce, demontáž bílé elektroniky  

a údržbářské činnosti. V roce 2009 dosahovala účelnost pracovní rehabilitace14 hodnoty  

52,6 %. Viz Příloha č. 16: Pracovní rehabilitace. 

V rámci skupinového poradenství JOB klubů15 byly v roce 2009 uskutečněny  

2 programy „HELP“  pro 29 osob se zdravotním postižením. Osoby se ZP byly umisťovány  

i do společensky účelných pracovních míst, viz Příloha č. 11: Struktura výdajů, počet 

zařazených uchazečů o zaměstnání a vzniklých pracovních míst podle nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. 

 

4.2.3 Uchazeči o zaměstnání starší 50 let věku 
 

Druhou nejrizikovější skupinou nezaměstnaných (hned za dlouhodobě 

nezaměstnanými) jsou osoby starší 50 let věku. K 31. 12. 2009 jich bylo v evidenci ÚPO 

5 911, (tj. 28,98 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání), což je o 1 118 uchazečů více 

než k 31. 12. 2008. Procentní podíl se však meziročně snížil o 2,2 procentních bodů (p.b.), což 

je dáno mírným zvýšením podílového zastoupení věkově mladších kategorií uchazečů  

o zaměstnání. Viz Graf 4.2  Počty rizikových uchazečů o zaměstnání v okrese Ostrava  

k 31. 12. 2009. 

Z Tab. 4.3 Uchazeči o zaměstnání dle věkového složení evidovaní v okrese Ostrava 

k 31. 12. 2009 déle než 1 rok lze vidět, že většinu nezaměstnaných déle než 1 rok starších  

50 let tvoří muži, naopak je tomu u uchazečů o zaměstnání mladších 50 let, mezi nimiž 

převládají ženy. Nejpočetnější skupinou mezi staršími uchazeči o zaměstnání je věková 

kategorie 50 – 54 let, kde je nezaměstnaných 1 282 osob, tj. 44,2 % ze všech nezaměstnaných 

straších 50 let. Další velice početnou skupinou jsou nezaměstnaní ve věkové kategorii 55 – 59 

                                                 
14 Účelnost pracovní rehabilitace je dána podílem zaměstnaných OZP, kteří úspěšně absolvovali individuální 
plán pracovní rehabilitace. 
15 JOB kluby – viz 4.2 Analýzy rizikových skupin nezaměstnaných na trhu práce v okrese Ostrava. 
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let s 1 203 nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání. Je zajímavé, že ve věkové kategorii  

50 – 54 let  nepatrně převládají ženy, čím jsou však uchazeči starší, tím se podíl mužů  

na počtu těchto uchazečů zvyšuje. 

Z Přílohy č. 17: Kumulace rizikových faktorů u uchazečů starších 50 let evidovaných 

v okrese Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok můžeme vidět, že 36,6 % (tj. 1 060 osob) 

z celkového počtu 2 898 osob starších 50 let tvoří osoby, které mají kromě vysokého věku  

i zdravotní postižení, 41,8 % osob vyššího věku je nízkokvalifikovaných (tj. 1 211 osob)  

a u 11,6 % (tj. 337 osob) jsou kumulovány všechny sledované rizikové faktory – vysoký věk, 

nízké dosažené vzdělání i zdravotní postižení. 

 

Tab. 4.3 Uchazeči o zaměstnání dle věkového složení evidovaní v okrese 
Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok 
 

z toho 

ženy muži skupina celkem 

absolutn ě % absolutn ě % 

do 50 let 3 798 2 087 54,9%  1 711 45,1% 
nad 50 let 2 898 1 158 40,0%  1 740 60,0% 
            z toho           

50 - 54 let 1 282 655 51,1% 627 48,9% 
55 - 59 let 1 203 447 37,2% 756 62,8% 
60 - 64 let 399 49 12,3% 350 87,7% 

65 a více let 14 7 50,0% 7 50,0% 
ZDROJ: Vlastní zpracování databáze Úřadu práce v Ostravě. 

 

Z Přílohy č. 10: Zaměření jednotlivých nástrojů a opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti na skupiny nezaměstnaných v roce 2009 lze vyčíst, na kolik osob starších 50 let 

věku v okrese Ostrava byly aplikovány konkrétní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. 

K 31. 12. 2009 bylo poskytnuto 10 příspěvků na SÚPM zřízená uchazeči o zaměstnání  

pro výkon samostatné výdělečné činnosti a dva příspěvky na SÚPM zřízená zaměstnavateli. 

Společensky účelná pracovní místa jsou tak ze 7,5 % obsazována uchazeči staršími 50 let 

věku. Další 4 uchazeči starší 50 let byli zařazeni do veřejně prospěšných prací, 273 jich prošlo 

rekvalifikací, na 6 osob starších 50 let se ZP byla aplikována  pracovní rehabilitace a 2 osoby 

se účastnily poradenství. Pro jednoho uchazeče staršího 50 let se ZP bylo vytvořeno CHPM  

za účelem samostatné výdělečné činnosti, 3 místa pro tyto uchazeče v rámci CHPM a CHPD 

vytvořili zaměstnavatelé. Ke 12 osobám byl směřován příspěvek na zapracování, 2 osoby 

prošly cílenými programy k řešení zaměstnanosti a 284 jich bylo začleněno do projektů ESF. 

Celkem se jednalo o 599 osob starších 50 let věku. Z 366 nezaměstnaných osob, které prošly 
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interními programy skupinového poradenství – JOB kluby, tvořily osoby starší 50 let věku 

26,5 %. 

Nejvyužívanější nástroj politiky zaměstnanosti aplikovaný na uchazeče o zaměstnání 

starší 50 let věku je rekvalifikace. Jak už bylo řečeno, 273 osob starších 50 let věku 

evidovaných u ÚPO prošlo v roce 2009 tímto nástrojem. Tyto osoby tvořily 15,8 %  

na celkovém počtu rekvalifikovaných. Konkrétnější data, která by přiblížila účinnost 

rekvalifikací u zmiňované rizikové skupiny, jsou však obtížně zjistitelná. Stejně je tomu  

i u poradenských aktivit a jejich účastníků z řad vyšších věkových kategorií, kteří tvořili 

pouze 0,9 % na celkovém počtu účastníků poradenských programů (tj. dvě osoby).  

 

4.2.4 Málo kvalifikovaní uchazeči o zaměstnání 
 

Vlivem ekonomické recese došlo během roku 2009 k vyššímu přílivu kvalifikovaných 

uchazečů do evidence ÚPO. V rámci kvalifikační struktury uchazečů o zaměstnání jsou však 

velice dominantní skupinou málo vzdělané osoby. 

„V pr ůběhu roku 2009 došlo k nárůstu počtu UoZ ve všech vzdělanostních skupinách. 

Nejvíce se zvýšil stav UoZ se středním odborným vzděláním bez maturity (+2 439,  

tj. +40,1 %). U této skupiny se také o 2,2 procentního bodu zvýšilo podílové zastoupení, což je 

mezi všemi vzdělanostními skupinami nejvíce. Druhý nejvyšší absolutní nárůst byl 

zaznamenán u skupiny uchazečů se středním odborným vzděláním s maturitou, kde se 

evidenční stav během uplynulého roku zvýšil o 1 108 uchazečů, tzn. o více než polovinu stavu 

z konce roku 2008. To se také promítlo ve zvýšení jejich podílového zastoupení o 1,8 %.“  

Viz Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009 a předpokládaný vývoj 

v roce 2010 (2010, str. 29). 

Z Přílohy č. 18: Uchazeči o zaměstnání dle stupně vzdělání evidovaní v okrese 

Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok a Přílohy č. 19: Podíly jednotlivých uchazečů  

o zaměstnání dle stupně vzdělání v okrese Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok lze vidět, 

kolik nezaměstnaných je v kterém stupni vzdělání a jaký tvoří podíl na celkovém počtu 

uchazečů o zaměstnání v evidenci déle než 1 rok. Největší 44,6% podíl tvoří uchazeči  

se základní a praktickou školou, kteří jsou následováni uchazeči se středním odborným 

vzděláním s vyučením s 38,7% podílem. Ze zbývajících stojí za zmínku 7,6% podíl 

vzdělaných s úplnou střední odbornou školou s maturitou a 2,4% podíl vysokoškolsky 

vzdělaných osob, jejichž podíly se v roce 2009 zvýšily z důvodu ekonomické recese. 
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Z Přílohy č. 20: Kumulace rizikových faktorů u nízkokvalifikovaných uchazečů 

evidovaných v okrese Ostrava k 31. 12. 2009 déle než 1 rok můžeme vidět, že 40,3 %  

(tj. 1 211 osob) z celkového počtu 3 004 osob s nízkým vzděláním tvoří osoby, které mají 

kromě nízké kvalifikace i vysoký věk, 15,9 % nízkokvalifikovaných osob je zdravotně 

postižených (tj. 479 osob) a u 11,2 % (tj. 337 osob) jsou kumulovány všechny sledované 

rizikové faktory – nízké dosažené vzdělání, vysoký věk i zdravotní postižení. 

Účinnými nástroji směřujícími ke zvýšení zaměstnatelnosti málo vzdělaných osob jsou 

rekvalifikace i poradenské aktivity. V rámci skupinového poradenství JOB klubů bylo 

v roce 2009 uskutečněno 9  klubů „MIX“ , kterých se účastnilo 117 uchazečů o zaměstnání 

převážně z řad nízkokvalifikovaných nezaměstnaných. Další konkrétnější objektivní data 

tohoto charakteru poukazující na účinnost rekvalifikací i jiných nástrojů aplikovaných  

na málo vzdělané osoby jsou však obtížně zjistitelná. 

 

4.3 Rizikové skupiny nezaměstnaných v okrese Ostrava a projekty financované 
z Evropského sociálního fondu 

 

Vedle národních finančních zdrojů na realizaci politiky zaměstnanosti v okrese 

Ostrava tvoří významnou sumu i prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci 

jednotlivých operačních programů. Z celkového počtu 3 229 nezaměstnaných, na něž byly 

v roce 2009 v okrese Ostrava aplikovány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, bylo 1 018 

nezaměstnaných (tj. téměř 32 %) zařazeno do nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

financovaných z evropských prostředků. V roce 2009 šlo na aktivní politiku zaměstnanosti 

uplatňovanou v okrese Ostrava celkem 134 282 tis. Kč, z toho 85 897 tis. Kč bylo právě 

z prostředků ESF (tj. téměř 64 %), viz Příloha č. 10: Zaměření jednotlivých nástrojů  

a opatření aktivní politiky zaměstnanosti na skupiny nezaměstnaných v roce 2009 a Příloha  

č. 11: Struktura výdajů, počet zařazených uchazečů o zaměstnání a vzniklých pracovních míst 

podle nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

V programovém období 2007 – 2013 působí Úřad práce v Ostravě v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost16, jehož globálním cílem je zvýšit zaměstnanost  

a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Úřad práce v Ostravě 

(stejně jako ostatní ÚP v republice) se podílí zejména na podpoře posílení aktivních politik 

zaměstnanosti, jejichž cílem je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob a ohrožených 

                                                 
16 Viz 3.3 Politika zaměstnanosti spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu zaměřená na rizikové 
skupiny. 
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osob na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využívání nástrojů a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti. Národní a regionální individuální projekty a globální granty 

přispívají k naplnění stanovených cílů, viz Programové období 2007 – 2013 (2008). 

V roce 2009 se začalo s realizací čtyř projektů financovaných Evropským sociálním 

fondem (ESF): „Návrat +“, „ Start“, „ Příprava +“, „ Změna včas“, které usilují o větší 

zaměstnatelnost na trhu práce. U posledně jmenovaného projektu „Změna včas“ jsou cílovou 

skupinou krátkodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání, proto bude pozornost směřována 

zvláště k projektům „Návrat +“, „Start“ a „Příprava +“, které mají být nápomocny  

při uplatňování obtížně umístitelných skupin osob na pracovním trhu. 

 

4.3.1 Projekt Návrat + 
 
 Jeden z projektů realizovaných Úřadem práce v Ostravě v celém Moravskoslezském 

kraji od 1. dubna 2009 do 31. března 2012 za finanční podpory Evropského sociálního fondu 

je projekt „Návrat +“, který usiluje o zvýšení teoretických a praktických dovedností cílových 

skupin, kterými jsou: 

• osoby se zdravotním postižením, 

• osoby starší 50 let věku, 

• osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, 

• těhotné a kojící ženy a matky do 9. měsíce po porodu, 

• osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

• osoby potřebující zvláštní pomoc, 

• osoby se základním vzděláním, 

• osoby do 25 let věku, 

• absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia (ne však nad 30 

let věku) 

• a osoby opakovaně vedené v evidenci úřadu práce. 

 „Hlavním cílem projektu Návrat + je podpořit začlenění zpět na trh práce a zvýšit 

zaměstnatelnost u osob, které lze zařadit mezi osoby obtížně umístitelné, a kterým je nutné 

věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání a dále osob se základním vzděláním  

a osob opakovaně vedených v evidenci ÚP. S výjimkou absolventů vysokých škol se jedná  

o cílovou skupinu, která je dle statistik na trhu práce v Moravskoslezském kraji nejhůře 

umístitelná.“ Viz Návrat + (2010). 
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V rámci projektu jsou účastníkům z řad těchto cílových skupin poskytovány 

dodavatelskou firmou RPIC-ViP s.r.o. motivační, poradenské, vzdělávací, rekvalifikační  

a informační služby, je zprostředkováno pracovní uplatnění aj. „Návrat +“ podporuje i vznik 

jednotlivých pracovních míst pro účastníky projektu, jejichž mzdové náklady mohou být 

zaměstnavatelům uhrazeny.  

 Na projekt je vyhrazena částka  54 721 900 Kč. Do projektu má být zapojeno celkem 

400 uchazečů o zaměstnání, 150 z nich do projektu vstoupilo už koncem roku 2009. Tito 

uchazeči již absolvovali vstupní modul včetně individuálních poradenských schůzek, přičemž 

87 z nich už prošlo i pracovně-profesní diagnostikou a 9 se zúčastnilo poradenského 

motivačního programu se zaměřením na schopnosti najít si zaměstnání. 

 

4.3.2 Projekt Start 
 

„Start“ je dalším projektem realizovaným od 1. června 2009 do 31. května 2012 

Úřadem práce v Ostravě v celém Moravskoslezském kraji za finanční podpory Evropského 

sociálního fondu. Projekt je rozpočtován na 78 822 400 Kč. Cílovou skupinou jsou uchazeči  

o zaměstnání, kterým je z pohledu úřadů práce věnována zvýšená péče, dále uchazeči  

se základním vzděláním, osoby opakovaně vedené v evidenci úřadů práce a absolventi 

vysokých škol. S výjimkou absolventů se dle statistik jedná o nejhůře umístitelné osoby  

na trhu práce v Moravskoslezském kraji. 

Tento projekt určený pro 800 osob je orientován na zvyšování dovedností jednotlivců, 

kteří sice mají uplatnitelnou kvalifikaci, avšak chybí jim sebeprezentační a měkké dovednosti, 

které jsou považovány za důležité při zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců  

i z hlediska přizpůsobení se měnícím podmínkám na trhu práce.  

Osoby zařazené do tohoto programu by si po účasti v něm měly osvojit efektivní 

komunikaci, schopnost samostatně i týmově pracovat, řešit vzniklé problémy, zvládat zátěž,  

podávat maximální pracovní výkon, zvládat techniky vyhledávání zaměstnání aj. 

Dodavatel tohoto projektu – společnost COFET a. s. od ledna 2010 poskytuje 

komplexní služby založené na individuálním přístupu k těmto nezaměstnaným s cílem nalézt 

pro ně vhodné pracovní uplatnění a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost. Služby zahrnují školení 

měkkých dovedností, školení zaměřené na techniky hledání zaměstnání, tréninky 

počítačových dovedností, poradenství ke zprostředkování pracovního uplatnění formou 

individuálních schůzek aj. V rámci projektu jsou nabízeny i služby asistenta, které formou 
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poradenství poskytují odbornou pomoc při řešení problémů vzniklých při nástupu  

do pracovního poměru. V rámci projektu je možno poskytnout mzdové příspěvky na pracovní 

místa obsazená cílovými skupinami.  

 

4.3.3 Projekt Příprava + 
  

Dalším projektem realizovaným Úřadem práce v Ostravě od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012 

za finanční podpory Evropského sociálního fondu je projekt „Příprava +“, jehož hlavním 

cílem je rozpoznání pracovního potenciálu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidováni  

na úřadech práce po celém Moravskoslezském kraji déle než 5 měsíců, a následná podpora 

jejich začlenění na pracovní trh. Cíleně bude věnována pozornost především těm dlouhodobě 

nezaměstnaným, u nichž dosavadní odborné poradenství nevedlo k úspěšnému uplatnění  

na trhu práce. Dlouhodobě evidovaní uchazeči ztrácí své pracovní návyky, dovednosti  

i motivaci, proto se postupem času stávají těžko umístitelní a je zapotřebí jim  

při zprostředkování zaměstnání věnovat zvýšenou péči. 

 Na realizaci tohoto projektu je vyčleněna částka 80 917 400 Kč. Projektu by mělo být 

účastno až 1 200 cílových osob. Projekt „Příprava +“ je zatím ve své přípravné fázi, jelikož  

po vydání rozhodnutí hodnotící komise o výběru dodavatele na realizaci této veřejné zakázky 

vznesl jeden z účastníků výběrového řízení námitky proti tomuto rozhodnutí, kterým ÚPO 

nevyhověl, proto se tento účastník odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V této 

fázi čeká projekt „Příprava +“ na svou realizaci, jelikož probíhá správní řízení týkající se 

přezkoumání úkonů zadavatele této zakázky.  
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5 NÁVRHY A DOPORU ČENÍ 

5.1 Prognóza vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2010 
 

 Vývoj na ostravském trhu práce bude v roce 2010 nadále ovlivňován následky 

hospodářské recese i tradičními místními problémy, které souvisejí z dřívější dlouhodobou 

jednostrannou orientací zdejšího regionu na těžký průmysl. Vývoj ostravského pracovního 

trhu bude ve značné míře záviset na vývoji takových odvětví, jako je hutní průmysl, 

slévárenství, automobilový průmysl aj., které byly nejvíce zasaženy světovou krizí. 

 S rostoucí nezaměstnaností a nedostatkem volných pracovních míst budou i nadále 

přetrvávat obtíže s uplatněním nejproblémovějších skupin obyvatelstva, zvláště osob se ZP, 

nízkokvalifikovaných, osob starších 50 let věku a osob pečujících o malé děti. 

Do budoucna se očekává, že i nadále bude na ostravském trhu práce pro rizikové 

skupiny uchazečů o zaměstnání dlouhodobě velmi málo vhodných pracovních příležitostí, což 

umocňuje současná velice omezená poptávka zaměstnavatelů po nových pracovních silách. 

 Nepříznivý vývoj nezaměstnanosti v okrese Ostrava v roce 2009 signalizuje, že  

i v roce 2010 lze očekávat vliv nepříznivých tendencí hospodářské krize na tento region. 

Dopady na trh práce by však neměly být už tak intenzivní jako v roce 2009, avšak i nadále se 

očekává spíše zvyšování nezaměstnanosti nebo její stagnace. Hospodářská specifika 

Ostravska i koncentrace zdejších zaměstnavatelů podnikajících v odvětvích zasažených recesí 

jsou důvodem vyšší nezaměstnanosti, než činí průměr ČR. V letních měsících se navíc 

očekává příchod čerstvých absolventů škol hledajících svá první zaměstnání do evidence ÚP  

a i v roce 2010 se musí počítat se sníženou schopností trhu práce absorbovat tyto mladé lidi. 

„Vzhledem k prozatím nejisté výkonnosti české ekonomiky i signálů o přetrvávání 

omezování produkce a využívání částečné nezaměstnanosti podle zákoníku práce u mnoha 

zaměstnavatelů v našem okrese, předpokládáme v následujících měsících ještě mírné zvýšení 

nezaměstnanosti, i když s mírnými výkyvy a s možností stagnace ve druhé polovině roku.  

V případě lepšího vývoje by koncem června mohl ÚPO registrovat 22 tisíc uchazečů  

o zaměstnání, přičemž míra nezaměstnanosti by představovala 12,2 %. V horším případě 

očekáváme přes 23 tisíc nezaměstnaných osob a míru nezaměstnanosti na úrovni 12,7 %. 

Koncem roku 2010 by se při lepším vývoji mohl počet uchazečů ustálit kolem 22 300 s mírou 

nezaměstnanosti 12,3 %; v případě horšího vývoje na trhu práce by počet nezaměstnaných 

osob mohl dosáhnout 23 500 s mírou nezaměstnanosti kolem 13,0 %.“ Viz Analýza stavu  
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a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2009 a předpokládaný vývoj v roce 2010 (2010,  

str. 70). 

 

5.2 Opatření k řešení nezaměstnanosti rizikových skupin v dalších letech 
 

Je velice žádoucí, aby Česká republika nerezignovala na přijímání takových opatření, 

která povedou k nízké nezaměstnanosti a zároveň budou zvyšovat míru zaměstnanosti. Jelikož 

tvoří velkou část nezaměstnaných především rizikové skupiny obyvatelstva, je nutné směřovat 

vhodná opatření především k těm osobám, které mají při vzniku nezaměstnanosti z důvodu 

obtížných vnějších okolností omezené možnosti pro řešení vlastní situace. Proto je zapotřebí 

směřovat hospodářskou politiku – zvláště politiku zaměstnanosti a sociální politiku – takovým 

směrem, aby lidé schopní pracovat našli své uplatnění na trhu práce.  

Implementaci opatření je možno pojmout ve dvou rovinách. V makroekonomické 

oblasti je vhodné přijímat taková systémová opatření, která pomohou plošně odstranit 

stávající bariéry při zaměstnávání pracovní síly a budou podněcovat zaměstnavatele 

k najímání i obtížně uplatnitelných pracovníků. Opatření ve druhé rovině jsou adresnější  

a zúžená pouze na regionální trh práce – trh práce v okrese Ostrava. V rámci této oblasti je 

vhodné se zaměřit na implementaci takových nástrojů, které se jeví na daném regionálním 

pracovním trhu jako efektivní, jelikož pomáhají rizikovým skupinám uplatnit se na trhu práce 

a zmírnit tak negativní dopady jejich handicapů. Opatření v rámci těchto dvou rovin blíže 

charakterizují následující podkapitoly. 

 

5.2.1 Makroekonomická opatření k řešení nezaměstnanosti rizikových skupin  
 

Odstranění příčin nezaměstnanosti rizikových skupin vyžaduje plošná opatření, která se 

odvíjí od celkového zaměření hospodářské politiky. Řadu návrhů v této oblasti přináší  

na českou scénu předvolební programy jednotlivých politických stran.  

Často skloňovaným návrhem je snižování sociálních a zdravotních odvodů (nebo  

i daní z příjmů), tedy nemzdových nákladů práce, které zaměstnavatelům výrazně zvyšují 

náklady na pracovníka a mohou být impulsem k nepřijetí dalších zaměstnanců. Některé 

politické strany by toto opatření zavedly plošně, jiné pouze u vybraných skupin obtížně 

uplatnitelných osob. V tomto smyslu může být pro zaměstnávání obtížně umístitelných osob 

velice účinné opatření, které zavádí slevu na sociálním pojištění pro ty zaměstnavatele, kteří 
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vytvoří pracovní místo na dobu neurčitou nebo na zkrácený pracovní úvazek  

pro nezaměstnaného z řad rizikových skupin obyvatelstva. 

Jiné opatření má za cíl podporovat návrat žen k pracovní kariéře po narození dítěte. 

Toto opatření počítá se zařazením prokazatelných nákladů na služby spojené s hlídáním dětí  

a domácími pracemi mezi položky odečitatelné ze základu daně. 

Je rovněž navrhována řada opatření, která důsledněji zamezí tomu, aby sociální 

systém představoval výhodnou alternativu k pracovitosti a tím demotivoval celou 

společnost. Toto opatření má sehrát důležitou roli při aktivizaci především těch skupin osob, 

které se vlastními silami nesnaží svou nepříznivou situaci zlepšit. Je navrhováno, aby 

podpora v nezaměstnanosti nebyla poskytována těm, kteří  

• sami podají výpověď nebo ukončí pracovní poměr dohodou, 

• jsou propuštěni z důvodu porušení pracovní kázně, 

• po odpovídající dobu obdrží od zaměstnavatele odstupné, 

• nebo neodpracují určitý počet hodin v rámci veřejné služby. 

Jiným opatřením v oblasti sociální politiky je plošné snížení sociálních dávek (až  

o desetinu), což může výrazně napomoci prohloubit rozdíl mezi výší sociálních dávek a výší 

mezd v ekonomice. Tato skutečnost může přimět řadu příjemců sociálních dávek  (především 

z řad rizikových skupin obyvatelstva), aby urychleně řešili svou nepříznivou situaci a začlenili 

se na pracovní trh, kde budou mnohem lépe „ohodnoceni“. Pouze u osob s nedostatečným 

příjmem v rodině by měla být výše sociálních dávek ponechána na stávající úrovni. Po dobu 

několika následujících let, než se ekonomika dostane z recese, se také zvažuje ponechat tyto 

navrhované snížené sociální dávky nevalorizované. 

Jak už bylo zmíněno výše, zásahem do sociální politiky je opatření, které usiluje  

o podmínění vyplácení podpory v nezaměstnanosti a dávek hmotné nouze účastí  

ve veřejně prospěšných pracích, veřejné službě, rekvalifikacích nebo vzdělávacích kurzech. 

Výše dávek by měla být odstupňována podle aktivity jejich příjemců. Tento krok by zajistil 

výrazný rozdíl ve výši dávek mezi těmi, kdo veřejnou službu či jiné aktivity vykonají, a těmi, 

kdo je odmítnou. Toto opatření si klade za cíl motivovat příjemce dávek hmotné nouze  

a podpory v nezaměstnanosti k větší aktivitě vedoucí ke zlepšení jejich nepříznivé situace  

a včasnému začlenění se na pracovní trh. 

Aby nadále nedocházelo k využívání nelegální práce jako „výhodnější“ alternativy 

zaměstnávání, jsou navrhovány tvrdší postihy za zaměstnance přijímané tímto způsobem. 

Tvrdší postihy jsou rovněž směřovány k osobám zneužívajícím sociální dávky.  
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I když se to na první pohled nezdá, ale jako velice přínosné pro zaměstnávání nových 

pracovníků může být opatření uvolňující přílišnou sociální ochranu práv zaměstnanců, 

tedy opatření eliminující překážky bránící zaměstnavatelům propustit své zaměstnance, 

pokud se jim jejich práce neosvědčí nebo pokud zaměstnavatelé po nějaké době zjistí, že 

najatého pracovníka již nepotřebují. Pokud je totiž velice obtížné propustit nepotřebného 

pracovníka, zaměstnavatelé budou dlouho váhat, zda pracovníka vůbec přijmou. Praxe 

ukazuje, že zaměstnavatelé budou raději postrádat tohoto dodatečně najímaného pracovníka, 

než aby jim při propuštění přivodil dodatečné zvýšené náklady. Toto opatření usnadňující 

propouštění zaměstnanců může ve své podstatně přilákat i zahraniční investory. 

Podle vzoru jiných vyspělých států může být účinným řešením při zaměstnávání 

obtížně uplatnitelných skupin obyvatelstva větší využívání pracovních míst s upravenou 

pracovní dobou – zvláště zkrácených pracovních úvazků či pružné pracovní doby  

a umožnění její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Nutnost zavádění těchto nových forem 

pracovních míst je často diskutovaným tématem, avšak skutečnost ukazuje, že jsou tyto formy 

zaměstnávání zaměstnavateli stále opomíjeny. Proto je navrhováno opatření, na základě 

kterého bude stát zaměstnavatelům přispívat na vznik těchto pracovních míst, což může být 

pro zaměstnavatele velice motivující. K odstranění diskriminace částečných úvazků má také 

napomoci zrušení minimálního odvodu zdravotního pojištění vztahující se k této formě 

pracovního úvazku. 

Je navrhováno i prodloužení rozsahu zaměstnání na základě dohody o provedení 

práce ze 150 hodin na 300 hodin, které mohou využívat zvláště ty rizikové osoby, pro které je 

obtížné pracovat na plný pracovní úvazek. 

Má být více využíváno i vykonávání zaměstnání z domova, což se může stát 

prostředkem k zaměstnávání zvláště osob pečujících o děti či zdravotně postiženého člena 

domácnosti, pro které by bylo velice obtížné dojíždět do zaměstnání. Tato forma výkonu 

pracovní činnosti může rovněž pomoci zdravotně postiženým občanům, pro které by 

zaměstnavatel jinak musel vhodně přizpůsobit pracovní prostředí pro výkon požadované 

činnosti. 

V rámci opatření volebních programů zazněl návrh, aby prostředky ze strukturálních 

fondů EU šly v ČR především na programy rozvoje zaměstnanosti a tvorby pracovních míst,  

a to především v regionech postižených strukturální nezaměstnaností. 

Těmito systémovými opatřeními může vláda napomoci utvářet vhodné podmínky  

a prostor pro zaměstnavatele, aby jim co nejvíce usnadnila najímání nových pracovníků, 

především z řad obtížně umístitelných osob. Naopak některé návrhy volebních programů 
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mohou být zcela kontraproduktivní – na první pohled mohou českému trhu práce „ulehčit“  

od řady obtíží, avšak jejich skutečný dopad může být pro pracovní trh a řadu obtížně 

uplatnitelných osob značně přitěžující. 

Opatření navrhované v rámci předvolebních programů, jenž by nezaměstnanému, 

který začne samostatně podnikat, ponechalo plnou výši podpory v nezaměstnanosti, po kterou 

mu podpora náleží, je velice krátkozraké. Přestože podněcuje vlastní aktivitu při uplatnění se 

na pracovním trhu, má však negativní dopad na sociální systém, na kterém bude „parazitovat“ 

řada nově začínajících podnikatelů.  

Návrhy počítající s prodloužením podpůrčí doby v nezaměstnanosti se sice na jedné 

straně snaží po delší dobu udržet životní úroveň nezaměstnaného, avšak na druhé straně už 

nepřipouští fakt, že tato skutečnost nebude nezaměstnaného motivovat k urychlenému řešení 

jeho nepříznivé situace, ale ponechá ho déle závislým na sociálním systému. 

Další, ne zrovna vydařený návrh, je zavedení pravidelné roční valorizace minimální 

mzdy. Toto opatření se může jevit i jako kontraproduktivní, především v době ekonomické 

recese, kdy vývoj mezd v ekonomice dočasně stagnuje nebo mzdy dokonce klesají. Toto 

opatření je tedy v rozporu s hospodářským cyklem. 

 

5.2.2 Regionální opatření k řešení nezaměstnanosti rizikových skupin 
 

Jak ukazuje Tab. 4.1 Rizikoví uchazeči o zaměstnání evidovaní v okrese Ostrava  

k 31. 12. 2009 déle než 1 rok, nejčastějším handicapem z vybraných rizikových faktorů 

(zdravotní omezení, nízká kvalifikace, vysoký věk a dlouhodobé setrvání v evidenci ÚP) je 

nízké vzdělání u starších osob. Další závažná kumulace handicapů je u  zdravotně postižených 

osob starších 50 let věku. Existují i další kumulace, které však nejsou tak časté.  

Aby se podařilo snižovat nezaměstnanost rizikových skupin, je potřeba zmírnit 

negativní důsledky vyplývající z těchto handicapů, a to především ty, které působí  

na uplatnitelnost osob na trhu práce. Rizikový faktor, jako je vysoký věk či zdravotní 

postižení, se eliminovat nikdy nepodaří, proto je potřeba k nim přistupovat takovým 

způsobem, aby tyto faktory nebyly vnímány negativně. Ke zmírnění nežádoucích důsledků 

těchto handicapů slouží nástroje určené specifickým skupinám, které s se zmiňovanými 

handicapy potýkají. Jedná se o společensky účelná pracovní místa, chráněná pracovní 

místa, chráněné pracovní dílny apod. Bez jejich využívání by se tyto skupiny 
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nezaměstnaných nikdy nepodařilo na trhu práce uplatnit, proto je vhodné jich využívat ještě 

v hojnější míře. 

Kvůli nejistotě na trhu práce plynoucí z ekonomické recese dávali zaměstnavatelé  

při zaměstnávání OZP v roce 2009 přednost příspěvkům ÚP na úhradu mzdových nákladů 

před příspěvky na vytváření CHPD a CHPM, jelikož si nebyli jisti, zda tato místa udrží 

nejméně po dobu dvou let. Až odezní negativní dopady ekonomické krize a pracovní trh 

znovu „zakusí“ oživení, očekává se, že zaměstnavatelé budou častěji vytvářet tato specifická 

místa pro OZP, která jsou považována za dlouhodobě stabilní a velice účinná  

při zaměstnávání osob se ZP. Zjednodušeně lze říci, že je očekáváno, že bude část prostředků 

přesměrována z jednoho nástroje politiky zaměstnanosti na druhý.  

Nízká kvalifikace je na pracovním trhu rovněž nežádoucí charakteristikou, jelikož 

negativně ovlivňuje uplatnitelnost osob. Na základě předešlé analýzy se dá říci, že nízké 

vzdělání je častou příčinou dlouhodobého setrvání v evidenci u ÚP. Tento rizikový faktor 

však politika zaměstnanosti a její nástroje za přispění značného úsilí ze strany 

nezaměstnaného v určité míře dokáže eliminovat. Aby se zlepšila kvalifikační struktura těchto 

osob, je potřeba, aby si doplnili vzdělání či změnili svou kvalifikaci podle požadavků na trhu 

práce.  

Pro osoby dlouhodobě evidované u ÚP s kumulovanými handicapy je rekvalifikace 

mnohdy jediné řešení, jak nalézt na pracovním trhu uplatnění a zamezit tak opětovnému 

návratu do evidence ÚP. Do rekvalifikace jakožto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je 

v okrese Ostrava zařazován největší počet uchazečů o zaměstnání, kteří mají problém se svou 

uplatnitelností na pracovním trhu. Z evropských zdrojů jde na tento nástroj největší objem 

finančních prostředků. Proto by do budoucna mělo být do rekvalifikace zařazeno ještě více 

nezaměstnaných z rizikových skupin. Na ostravském trhu práce postiženém strukturální 

nezaměstnaností je rekvalifikace totiž považována jako jeden z nejefektivnějších nástrojů, 

který napomáhá tomu, aby se nabídka pracovních sil přizpůsobovala kvalifikačním 

požadavkům poptávky po práci.  

Z dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který se jeví jako velice efektivní  

při nalezení uplatnění rizikových skupin na trhu práce, je poradenství. Nejenže je aplikováno 

na uchazeče, kterým je z pohledu ÚP věnována větší pozornost, ale přednost se dává zvláště 

těm, kteří se potýkají s kumulovanými handicapy, což se na základě předešlé analýzy jeví 

jako skutečně nejbolestnější problém na trhu práce. Nejefektivnější se ukázalo zařazovat  

do poradenství především dlouhodobě nezaměstnané uchazeče, kteří jsou navíc vyššího věku. 

Velice důležitá je rovněž pracovní rehabilitace pro OZP, která pomůže nasměrovat tyto osoby 
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správným směrem, aby i přes své zdravotní omezení našli na trhu práce uplatnění. Proto je 

vhodné, aby  se při realizaci regionální politiky zaměstnanosti na tyto nástroje nezapomínalo  

a byly využívány v co nejhojnější míře, jelikož se u rizikových skupin osvědčily. 

Díky skupinovému poradenství v JOB klubech našla řada nezaměstnaných 

s kumulovanými handicapy v roce 2009 své nové zaměstnání nebo zahájila samostatnou 

výdělečnou činnost či nastoupila do rekvalifikace. To vše i přes současnou nepříznivou situaci 

na trhu práce. V nadcházejících měsících se očekává, že i další uchazeči najdou své uplatnění. 

Proto je vhodné s těmito nástroji politiky zaměstnanosti nadále počítat a zintenzivňovat jejich 

používání pro širší skupiny nezaměstnaných z rizikových kategorií.  

Velice významným zdrojem finančních prostředků na politiku zaměstnanosti v okrese 

Ostrava je kromě národních zdrojů také Evropský sociální fond, který v roce 2009 financoval 

téměř dvě třetiny veškerých výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti. Do roku 2012 může 

okres Ostrava čerpat z ESF finanční prostředky dané mu k dispozici na realizaci projektů 

„Návrat +“, „Start“ a „Příprava +“ a tím pomoci uchazečům, kterým je z pohledu úřadu práce 

dle zákona o zaměstnanosti věnována zvýšená péče, ale dále i nízkokvalifikovaným 

uchazečům, absolventům a opakovaně vedeným v evidenci u ÚP, nalézt na trhu práce  

uplatnění.  

Bez těchto prostředků by nemohla být realizována řada rekvalifikačních, 

poradenských, informačních a vzdělávacích služeb v tak široké nabídce a v takovém záběru 

co do počtu uchazečů o zaměstnání. Rovněž by nevznikla další nová pracovní místa 

vyhrazená pro rizikové uchazeče – bez této finanční podpory by je zaměstnavatelé či samotní 

uchazeči nebyli ochotni vůbec vytvářet. Proto je i do budoucna nutné v evropských finančních 

prostředcích vidět jakousi výzvu ke zlepšení situace na ostravském trhu práce, aby byly 

stávající problémy u rizikových skupin obyvatelstva co nejvíce zmírněny a nebyly tak 

příčinou dlouhodobého setrvání těchto osob v nezaměstnanosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

6 ZÁVĚR 
 

Problém rizikových skupin na trhu práce, na které se diplomová práce zaměřuje, není 

tolik problémem snížené motivace nezaměstnaných, jako spíše jejich omezených možností 

pro řešení této nepříznivé situace a obtížných vnějších okolností, které je činí na pracovním 

trhu obtížně umístitelnými. Jelikož se ostravský trh práce, na kterém je provedena analýza,  

do dnešních dnů vyrovnává jak s důsledky dřívější dlouhodobé jednostranné orientace  

na průmyslovou výrobu, tak s následky světové hospodářské recese, je tento problém  

o to významnější. 

 Analýza trhu práce v okrese Ostrava ukázala, že nejvyšší podíl na celkovém počtu 

uchazečů o zaměstnání tvoří osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby starší 50 let věku, osoby 

se zdravotním postižením a osoby pečující o malé děti. Proto byla v rámci podrobnější 

analýzy pozornost směřována především na rizikové faktory, jako je zdravotní omezení, nízká 

kvalifikace a vysoký věk. To vše bylo sledováno u dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných 

u ÚP v Ostravě. V rámci analýzy bylo zjištěno, že u nezaměstnaných dochází ke kumulaci 

rizikových faktorů, což výrazně snižuje možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Nejčetnější 

byla kumulace vyššího věku a nízké kvalifikace následována kumulací vyššího věku  

a zdravotního postižení. Určitá část uchazečů o zaměstnání se dokonce potýkala se všemi 

rizikovými faktory.  

Osoby starší 50 let s kumulovanými handicapy jsou v převážné většině muži. Pokud se 

však jedná o ženy, pak se potýkají především s nízkou kvalifikací. Osobami zdravotně 

postiženými jsou většinou muži starší 50 let věku, u kterých jasně dominuje částečná 

invalidita jako typ zdravotního postižení. Osoby se zdravotním postižením se z jedné třetiny 

potýkají s nízkou kvalifikací. Osoby starší 50 let trpí nejčastěji nezaměstnaností  

mezi 50. – 54. rokem života. Čím jsou uchazeči o zaměstnání starší, tím se zvyšuje podíl 

mužů na počtu uchazečů. Nejvíce trpí dosaženou nízkou kvalifikací osoby starší 50 let věku, 

přičemž téměř polovinu tvoří osoby pouze se základní a praktickou školou. Vysoký je rovněž 

podíl uchazečů se středním odborným vzdělání s výučním listem. Kvůli dopadům 

ekonomické krize pomalu narůstá i počet uchazečů s úplným středním odborným vzděláním 

s maturitou i vysokoškolsky vzdělaných uchazečů, kteří za sebou nemají žádné pracovní 

zkušenosti. 

Na řešení nezaměstnanosti rizikových skupin jsou vynakládány národní i evropské 

prostředky. V roce 2009 plynuly na ostravský trh práce téměř dvě třetiny prostředků právě 

z Evropského sociálního fondu. Za jeden z nejefektivnějších nástrojů politiky zaměstnanosti 
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na zdejším pracovním trhu je považována rekvalifikace, která pomáhá pracovní síle se 

přizpůsobit kvalifikačním požadavkům, proto by do ní mělo být zařazeno více rizikových 

osob. Ve sledovaném roce se jeví jako velice účinné i skupinové poradenství v JOB klubech, 

díky nimž našla spousta uchazečů s kumulovanými handicapy i v této nepříznivé době své 

uplatnění. Proto je vhodné zintenzivňovat používání tohoto nástroje na širší skupiny 

nezaměstnaných. Významné jsou i nástroje určené specifickým skupinám z rizikových 

kategorií (společensky účelná pracovní místa, chráněná pracovní místa aj.), bez kterých by 

tyto osoby nenašly na trhu práce uplatnění. 

Aby se podařilo nezaměstnané z rizikových skupin uplatnit na pracovním trhu, je 

žádoucí aplikovat vhodná systémová opatření na národní úrovni i opatření v rámci regionální 

politiky zaměstnanosti. S rostoucí nezaměstnaností a nedostatkem volných pracovních míst 

budou i nadále přetrvávat obtíže s uplatněním nejproblémovějších skupin obyvatelstva, avšak 

je nutné aplikovat taková opatření, která pomohou zmírnit negativní důsledky vyplývající  

z handicapů rizikových skupin. 
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