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1 Úvod 

Nezaměstnanost patří k jevům, kterým je v naší společnosti věnována 

zvýšená pozornost. O jejím významu svědčí i to, ţe od 30 let 20. století je 

nezaměstnanost jedním z prioritních témat, na které se orientuje hospodářská 

politika. Současně je nutno upozornit na skutečnost, ţe tomuto jevu je přiznávána 

různá váha v závislosti na hospodářské situaci. 

Trh práce v České republice prošel vývojem, který byl spojen s přechodem 

řízeného hospodářství k trţnímu hospodářství. Transformace zasáhla jak stranu 

nabídky, tak stranu poptávky po práci. Před rokem 1990 docházelo na trhu práce 

k situaci, kdy poptávka po pracovních silách výrazně převyšovala nabídku. Po 

přechodu k trţní ekonomice se však situace změnila. Nicméně, po více neţ 50-ti 

letech se musela česká společnost opět vyrovnávat s nezaměstnaností.  

Tématem bakalářské práce je Vliv nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na 

trh práce v okrese Přerov. Důvod, proč jsem si zvolila především toto téma, 

spočíval v tom, ţe mi přišlo nejen velmi zajímavé a v dnešní době hodně 

diskutovatelné, ale také proto, ţe jsem se v tomto městě narodila a problematika 

s tím související mě velmi zajímá. Samotný vliv jednotlivých nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti spočívá v jejich rozboru a moţnosti, jak nejlépe tyto 

nástroje vyuţít v praxi.  

Účelem práce je určit, zda na základě nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

lze získat uplatnění na trhu práce snadněji neţ v případě, kdy si bude práci hledat 

sám jednotlivec. Ve své práci se zaměřím také na posouzení vyuţitelnosti 

jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, a to na základě metody 

srovnání v období od roku 2005 do roku 2009. Rozmezí těchto let je dán tím, ţe 

informace za rok 2010 mi nemohly být poskytnuty k nahlédnutí, neboť v době, kdy 

jsem začala pracovat na dané tématice, nebyly k dispozici. 
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 Bakalářskou práci lze rozdělit na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou.  

V teoretické části popisuji základní definice, které jsou spojeny s pojmem 

nezaměstnanost. Konkrétně se jedná o význam nezaměstnanosti, typy 

nezaměstnanosti, důsledky, měření a politická stránka z hlediska aktivní politiky 

zaměstnanosti. Budu vycházet z údajů Úřadu práce Hranice, Ministerstva práce  

a sociálních věcí a Českého statistického úřadu, přičemţ primární publikací 

teoretické části bude zákon o zaměstnanosti: s komentářem.  

 Na počátku praktické části jsou uvedeny základní údaje o okrese Přerov, 

následně jsou ve větší míře popsány jednotlivé nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti z hlediska údajů získaných od Úřadu práce v Hranicích. Dle tohoto 

srovnání, které je zároveň výsledkem práce, je provedeno celkové zhodnocení  

a návrh na lepší vyuţití těchto nástrojů.  

 Cílem této bakalářské práce je porovnat jednotlivá období roku 2005 aţ 

2009, poukázat na slabá místa a navrhnout opatření vedoucí k nápravě. 
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2 Právní úprava nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 5. aktualizované vydání.  

Tento zákon upravuje státní politiku zaměstnanosti s cílem zabezpečit plnou 

zaměstnanost. Má za úkol sledovat a vyhodnocovat konkrétní situaci na trhu 

práce, zpracovávat prognózy a koncepce zaměstnanosti jak v regionech, tak 

v celostátním rozsahu. Prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí  

a úřadů práce stát usměrňuje zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území 

České republiky a z území České republiky do zahraničí.1  

 

2.1. Nezaměstnanost a její význam 

„Za nezaměstnaného je dle zákona o zaměstnanosti považována osoba 

schopná a ochotná pracovat, která však nemůže najít placené zaměstnání“. 

Kaţdá fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání 

a vykonávat je na celém území České republiky, nebo si můţe zabezpečit 

zaměstnání v zahraničí. 

Nezaměstnanost je v moderních společnostech velkým problémem, proto ji 

nelze hodnotit pouze globálně. Neustále jsme svědky toho, ţe počet 

nezaměstnaných se stále zvyšuje, neţ aby tomu bylo právě naopak. Je-li 

nezaměstnanost vysoká, dochází k plýtvání zdrojů a zároveň k poklesu důchodů. 

Během těchto období rovněţ ekonomické obtíţe ovlivňují emoce populace  

a rodinný ţivot. Ţádné téma nevyvolává více zmatků či sporů mezi ekonomy neţ 

příčiny existence nezaměstnanosti v trţní ekonomice. Je to neustálou otázkou 

všech politiků, ale i samotných občanů, proč k této situaci dochází a zda je moţné 

ji vyřešit? 

 

                                            
1
 LEIBLOVÁ, Z. Zákon o zaměstnanosti s komentářem. Olomouc: ANAG, 2009, str. 7, ISBN 978-

80-7263-533-7 
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Nezaměstnaností nejsou ohroţeny všechny skupiny pracovníků stejně. 

Většinou jsou za nezaměstnané povaţováni převáţně ti, kteří aktivně práci hledají 

a jsou registrováni na úřadech práce. Za důleţité se však povaţuje především 

doba, po kterou nezaměstnanost trvá. Čím je tato doba delší, tím jsou zpravidla 

její dopady horší a obtíţněji se řeší.2 

Zaměstnaní a nezaměstnaní tvoří tzv. ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

(někdy také nazýváno jako pracovní síla). Odvozeno od snahy najít si práci, proto 

hovoříme, ţe se jedná o aktivní obyvatelstvo. Osoby nezahrnuté do pracovních sil 

jsou převáţně lidé, kteří studují, udrţují domácnosti, jsou v důchodu nebo jsou 

příliš nemocní na to, aby mohli pracovat či práci hledat. Jedná se o tzv. 

ekonomicky neaktivní obyvatelstvo.  

 

2.2. Typy nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je všeobecně povaţována za velice negativní jev. Ovšem 

musí tomu tak býti pořád? K poznání této problematiky je zapotřebí rozlišit několik 

typů nezaměstnanosti, na základě kterých lépe definována daná problematika. 

 

2.2.1 Frikční nezaměstnanost 

 Vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy 

nebo v průběhu jednotlivých stádií ţivotního cyklu. Kdyby se ekonomika nacházela 

ve stavu plné zaměstnanosti, byla by zde určitá fluktuace. Hovoří se o lidech, kteří 

hledají zaměstnání, příkladem mohou být studenti, kteří očekávají, ţe po dosaţení 

lepšího vzdělání naleznou odpovědné pracovní uplatnění.3 Jelikoţ frikčně 

nezaměstnaní často hledají lepší zaměstnání, má se obvykle za to, ţe jsou 

nezaměstnaní „dobrovolně‘‘. Coţ lze očekávat především u studentů, kteří 

odmítají vykonávat podřadnou práci, k tomu za málo peněz.  

                                            
2
  KREBS, V. a kolektiv, Sociální politika. Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 287, ISBN 80-7357-050-5 

3
 BUCHTOVÁ, B. a kolektiv, Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém.  

Praha: Grada Publishing a.s., str. 66-67, ISBN 80-247-9006-8 
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2.2.2  Strukturální nezaměstnanost 

 Objevuje se tam, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po 

uchazečích. Tento nesoulad můţe vzniknout především z toho důvodu, ţe se 

poptávka po určitém druhu práce zvyšuje, zatímco poptávka po jiném druhu se 

sniţuje. Díky tomu se často hovoří o nerovnováze u jednotlivých povolání, které 

jsou dány technickým pokrokem, zatímco jiné upadají. Mzdy rostou hlavně tam, 

kde je nedostatek pracovních sil a klesají tam, kde je nadbytek pracovních sil. 

V praxi je ale situace jiná - trvá delší dobu, neţ se mzdy přizpůsobí nedostatku 

nebo přebytku pracovních sil.  

 

2.2.3  Cyklická nezaměstnanost 

Třetí typ nezaměstnanosti, a také poslední, se objevuje převáţně v období 

recese (jedná se o velmi zvláštní typ nezaměstnanosti). Vzniká tehdy, je-li celková 

poptávka po práci nízká. Tedy jestliţe se celkové výdaje a produkt sniţují, 

nezaměstnanost se zvyšuje prakticky všude. Náklady na frikční nezaměstnanost 

jsou nízké, protoţe trvá krátce a vytváří produktivní vazbu dělníků na pracovní 

místa. Strukturální nezaměstnanost, která je naopak dlouhodobá, a cyklická 

nezaměstnanost, která je spojena s významným poklesem reálného hrubého 

domácího produktu, vyvolávají poměrně vyšší náklady. Za další typy 

nezaměstnanosti je povaţována:  

 

Dobrovolná nezaměstnanost 

Dobrovolně nezaměstnaní lidé dávají přednost volnému času či studiu nebo 

jiným činnostem před prací. Mohou být frikčně (krátkodobě) nezaměstnaní  

a přecházet ze školy do svého prvního zaměstnání. Můţe jít také o matky či otce, 

kteří se rozhodli pečovat o své malé děti. Přesto však, ţe dostávají dobrovolně 

nezaměstnaní lidé nabídky na zaměstnání, nevyuţijí této moţnosti, ba naopak, 

snaţí se nalézt lepší uplatnění, rozhodnou se jít dříve do důchodu nebo dávají 

přednost volnému času. Existuje mnoho důvodů, které si lidé stanovují, aby byli 

počítáni mezi nezaměstnané. 
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 Řada lidí nabízí svou práci, ale nemůţe najít zaměstnání, neboť firmy jsou 

ochotny za tuto mzdovou sazbu najmout jen menší počet uchazečů. Přesto 

ekonomika můţe docela dobře dosahovat výkonu na vrcholu efektivnosti, 

dokonce, i kdyţ vytváří určitou výši nezaměstnanosti. 

 

Nedobrovolná nezaměstnanost 

Nedobrovolně nezaměstnaní jsou lidé, kteří si na rozdíl od dobrovolně 

nezaměstnaných přejí pracovat, a to i za běţnou cenu, ale nemohou zaměstnání 

nalézt. Je-li na trhu práce přebytek pracovníků, firmy stanoví přísnější poţadavky 

na kvalifikaci a najmou pouze nejkvalifikovanější uchazeče s největšími 

zkušenostmi. Jiná situace (méně obvyklá) nastane, pokud mzdová sazba ustrne 

na nízké úrovni, která je niţší neţ rovnováţná sazba. V tomto případě je nabízené 

mnoţství niţší neţ poptávané a na trhu práce je nedostatek pracovníků. 

 

 

 

2.3 Míra nezaměstnanosti 

Hodnotit ekonomické aktivity lze mnoha způsoby. Čím se však nejvíce nejen 

ekonomové, ale především veřejnost zabývá, je míra nezaměstnanosti. Jedná se 

o ukazatel spojený s trhem práce a tedy i se zájmy lidské populace. V případě 

nízké nezaměstnanosti lze sehnat pracovní místo snadněji, s čímţ souvisí  

i zvyšování mezd a zlepšení pracovních podmínek. Nezaměstnanost patří 

k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům.  

 V médiích se převáţně uvádí ta, kterou zveřejňuje Ministerstvo práce  

a sociálních věcí ČR na základě statistik úřadů práce. Nezaměstnanost zjišťovaná 

Českým statistickým úřadem na základě tzv. Výběrového šetření pracovních sil je 

u nás méně známá a pouţívá se hlavně pro mezinárodní srovnávání. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí vychází, jak uţ bylo zmíněno, ze statistik úřadů práce a za 

nezaměstnané povaţuje ty, kteří splňují podmínky při zařazení do evidence 

uchazečů o zaměstnání a na úřadech práce se jako nezaměstnaní zaregistrují.  
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 Míra nezaměstnanosti pak vyjadřuje podíl zaregistrovaných nezaměstnaných 

na celkové pracovní síle (nezaměstnaní Ministerstva práce  

a sociálních věcí plus zaměstnaní Výběrového šetření pracovních sil). Mapy, 

znázorňující okres Přerov, porovnávají míru nezaměstnanosti v jednotlivých 

mikroregionech v roce 2005 a 2009 (viz. Příloha č. 1 a Příloha č. 2).  

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je míra nezaměstnanosti 

zveřejňována pod názvem Míra registrované nezaměstnanosti. Český 

statistický úřad provádí kaţdé čtvrtletí speciální šetření nazvané Výběrové šetření 

pracovních sil, na jehoţ základě pak stanovuje tzv. obecnou míru 

nezaměstnanosti. V tomto případě je míra nezaměstnanosti vyjádřena jako podíl 

nezaměstnaných podle Výběrového šetření pracovních sil na součtu těchto 

nezaměstnaných a zaměstnaných Výběrového šetření pracovních sil.  

Míra nezaměstnanosti je podíl, kde v čitateli je počet nezaměstnaných a ve 

jmenovateli je pracovní síla. Podle toho, jakým způsobem se počet 

nezaměstnaných získává, lze rozlišit obecnou míru nezaměstnanosti, jeţ je dána 

z výsledků Výběrového šetření pracovních sil podle mezinárodních definic  

a doporučení a míru registrované nezaměstnanosti, kde jsou za nezaměstnané 

povaţováni neumístění, respektive dosaţitelní neumístění uchazeči o zaměstnání 

registrovaní na úřadech práce. 

 

2.4 Důsledky nezaměstnanosti 

Ztráta zaměstnání, a s tím spojené moţné sníţení ţivotní úrovně, je váţným 

společensko-ekonomickým problémem i problémem kaţdého jedince. 

Z psychologického hlediska je důleţité, ţe se prudce změnila struktura 

nezaměstnaných osob. Dříve se za nezaměstnané povaţovali pouze uchazeči, 

kteří pracovat nechtěli. Ale jak je to nyní v současné době?  

 V dnešní době se nezaměstnanost stále rozšiřuje, neboť se zde řadí i lidé, 

kteří pracovat mohou a chtějí. Ztráta zaměstnání se v naší republice stává pro 

stále více občanů silným traumatickým záţitkem. Coţ je také způsobeno tím, ţe 

v posledních několika desítkách let u nás pojem „nezaměstnanost“ nikdo neznal.  
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Důvodem těchto pocitů je zejména psychické napětí, stres a růst poniţujících 

zkušeností. Rovnováha nezaměstnaného je velmi ohroţena, a proto dochází 

k výskytu depresí, poruch spánku, jiným psychickým problémům a onemocněním. 

Psychické obavy nelze vyvodit pouze z nezaměstnanosti jako takové, ale i ze 

ztráty finančních prostředků, které značným způsobem uspokojovaly člověka ve 

svém ţivotě. Mezi psychology se vedou debaty o tom, jak samotná 

nezaměstnanost působí na zvýšenou kriminalitu a na zvyšující se počty 

sebevraţedných pokusů u občanů.  

Ne všichni nezaměstnaní proţívají tento stav stejně. Intenzita závisí 

především na motivaci uchazeče pracovat, na jeho věku, pohlaví, vzdělání, 

zdravotním stavu, zkušenostech z předchozího zaměstnání a na příslušnosti ke 

společenské sociální skupině. Nezaměstnanému je ve společnosti přiřazován 

určitý post. Zároveň se od něj očekává, ţe je schopen změnit svoji situaci, za 

kterou je odpovědný. A jestliţe nenachází práci, je povaţován, ve většině případů, 

za líného nebo neschopného. Vyvíjí se silný nátlak na to, aby se nezaměstnaný 

věnoval co nejvíce vyhledávání práce. Úroveň poradenských sluţeb není na 

jednotlivých úřadech práce stejná. Situace vyţaduje, aby na úřadech práce 

pracovali kvalifikovaní odborníci, kterých je však stále méně. 

Dalším strukturálním faktorem, který můţe zvýšit míru nezaměstnanosti,  

je pojištění pro případ nezaměstnanosti nebo státní podpory nezaměstnaným. 

Pojištění pro případ nezaměstnanosti je důleţitým činitelem, který umoţňuje 

nezaměstnaným udrţovat určitou ţivotní úroveň v době, kdy hledají práci.4  

 Zároveň však umoţňuje nezaměstnaným hledat práci déle a s menší 

intenzitou a prodluţuje průměrnou délku nezaměstnanosti. Pojištění pro případ 

nezaměstnanosti by mělo být dostatečné na to, aby pokrylo základní potřeby 

nezaměstnaných, ale ne příliš vysoké, aby je neodrazovalo od hledání práce. 

 

                                            
4
 BUCHTOVÁ, B. a kolektiv, Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém. 

Praha: Grada Publishing a.s, ISBN 80-247-9006-8  
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2.5 Právní úprava nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti dle 

zákona o zaměstnanosti 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. „Aktivní politika zaměstnanosti je 

souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti“.5  

Prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti jsou pro tyto skupiny uchazečů 

vytvářeny nové pracovní příleţitosti. 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

- Rekvalifikace 

- Investiční pobídky 

- Veřejně prospěšné práce 

- Společensky účelná pracovní místa 

- Příspěvek na zapracování 

- Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

- Překlenovací příspěvek 

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je důleţité zmínit 

poradenství, které provádějí nebo zabezpečují úřady práce za účelem zjišťování 

osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro zprostředkování vhodného 

zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.  

 Při zřizování těchto nástrojů přihlíţí úřady práce zejména na situaci na trhu 

práce, k době, která je nutná pro toto zřízení, a k předpokládaným nákladům na 

vytvoření jiţ zmíněných nástrojů, a také jednotlivých poradenských činností  

a forem poradenství. Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků 

                                            
5
 LEIBLOVÁ, Z., Zákon o zaměstnanosti s komentářem. Olomouc: ANAG, 2009, str. 189, ISBN 

978-80-7263-533-7 
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státního rozpočtu a hospodaření s těmito prostředky se řídí zvláštním právním 

předpisem, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.5.1  Rekvalifikace 

Rekvalifikace se řídí nejen zákonem o zaměstnanosti, ale také vyhláškou 

Ministerstva práce a sociálních věcí č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů  

o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a rekvalifikaci zaměstnanců. „Rekvalifikací 

se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče  

o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.“ 6 Vůbec můţeme říci, ţe rekvalifikace 

je základním nástrojem při zvyšování profesní mobility. Rekvalifikaci můţe 

provádět pouze akreditované zařízení a vzdělávací nebo zdravotnické zařízení, 

které má akreditované vzdělávací programy.  

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce  

a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Příslušný úřad práce 

zajišťuje rekvalifikaci podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce  

o zaměstnání. Je také velmi vyuţívána ze strany zaměstnavatelů v zájmu dalšího 

pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikace se uskutečňuje v pracovní 

době, proto se jeví jako překáţka v práci na straně zaměstnance. Avšak za tuto 

dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

 

 Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady, které jsou s tím spojeny, 

nebo můţe poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů 

spojených s rekvalifikací. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu 

rekvalifikace ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu.  

  

  

                                            
6
 LEIBLOVÁ, Z., Zákon o zaměstnanosti s komentářem. Olomouc: ANAG, 2009, str. 191, ISBN 

978-80-7263-533-7 
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 Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy 

za první aţ třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve 

kterém uchazeč nastoupil na rekvalifikaci. Pokud je rekvalifikace vykonávána 

mimo dobu podpory, činí pouze 0,14 násobek průměrné mzdy. Od 1. ledna 2009 

je ve výši 14 912 Kč. 

 

 

2.5.2  Investiční pobídky 

Investiční pobídky upravuje zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách  

a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění 

pozdějších předpisů. Hovoří se zde o nástroji, který je součástí aktivní politiky 

zaměstnanosti, na základě něhož zaměstnavatel hmotně podporuje: 

- vytváření nových pracovních míst, 
 

- rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. 

Hmotná podpora je zaměstnavateli poskytována pouze v případě, ţe tento 

zaměstnavatel vytvoří nová pracovní místa v oblasti, ve které průměrná míra 

nezaměstnanosti dosahuje vyšší nebo stejné míry nezaměstnanosti jako je 

průměrná míra nezaměstnanosti v České republice. Hmotnou podporu na 

vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení 

nových zaměstnanců poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

 

Výše podpory se odvíjí dle situace na trhu práce, vyjádřena mírou 

nezaměstnanosti, která je za dvě ukončená pololetí předcházející datu předloţení 

záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky nejméně o 50 % vyšší neţ 

průměrná míra nezaměstnanosti v ČR.7  

Na jedno nové pracovní místo připadá aţ 200 tisíc Kč.   

                                            
7
 LEIBLOVÁ, Z., Zákon o zaměstnanosti s komentářem. Olomouc: ANAG, 2009, str. 195, ISBN 

978-80-7263-533-7 
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2.5.3  Veřejně prospěšné práce 

 Další z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je upraven zákonem  

o zaměstnanosti. „Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené 

pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu  

a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve 

prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných 

institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání.“8 

 Úřad práce se podílí na vytváření veřejně prospěšných prací. Jedná se  

o různé druhy prací, které spadají do oblasti sluţeb poskytovaných obyvatelstvu 

(např. úklid měst a obcí, výsadba zeleně a jiné). Úřad práce uzavře s obcí nebo 

zaměstnavatelem písemnou dohodu k vytvoření těchto prací, na základě které 

můţe být zaměstnavateli poskytnut příspěvek, aţ do výše skutečně vyplacených 

mzdových nákladů na zaměstnance vykonávajícího tyto práce. 

 

2.5.4  Společensky účelná pracovní místa 

 „Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která 

zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce  

a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění 

jiným způsobem“. 9 Jinak řečeno, jedná se o kategorii uchazečů, kterým je třeba 

věnovat při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost nebo pro uchazeče  

s takovým profesním zaměřením, ve kterém obtíţně nacházejí uplatnění na trhu 

práce. 

 Zaměstnavateli lze poskytovat nejen finanční zvýhodnění formou finanční 

výpomoci, dotací, ale i příspěvků ve výši vyplacených mzdových nákladů na 

zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění.  

                                            
8
 BUSINESS.CENTER.CZ. Zákon o zaměstnanosti. [online]. 2011 [cit. 2011-02-20]. Dostupné 

z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost> 

9
 LEIBLOVÁ, Z., Zákon o zaměstnanosti s komentářem. Olomouc: ANAG, 2009, str. 197, ISBN 

978-80-7263-533-7 
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Příspěvek je poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců, pokud se však jedná  

o uchazeče vyţadující zvýšenou péčí, lze jej prodlouţit aţ na dobu 12 měsíců. 

 Na společensky účelná pracovní místa můţe úřad práce také poskytnout 

příspěvek. Má-li být zřízeno více neţ 5 společensky účelných pracovních míst, je 

povinnost vyţádat si vypracování odborného posudku. 

 Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, 

pokud míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry 

nezaměstnanosti v ČR, můţe činit aţ 4 násobek průměrné mzdy v národním 

hospodářství. Pokud však zaměstnavatel zřídil více neţ 10 pracovních míst na 

základě jedné dohody (najednou), můţe získat maximálně 6 násobek průměrné 

mzdy na 1 měsíc. 

 V opačném případě, kdy míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje 

průměrné míry nezaměstnanosti v ČR, má zaměstnavatel nárok na příspěvek ve 

výši aţ 6 násobku průměrné mzdy na jedno pracovní místo. Kdyţ však vytvoří více 

neţ 10 pracovních míst (opět jednorázově), můţe získat maximálně 8 násobek 

průměrné mzdy na 1 měsíc. 

 Stejně jako u veřejně prospěšných prací, i zde úřad práce uzavírá se 

zaměstnavatelem za zřízení účelného pracovního místa písemnou dohodu. 

 

2.5.5  Příspěvek na zapracování 

„Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na 

základě uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru 

uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči“. 10 

 Příspěvek je poskytován na základě dohody mezi úřadem práce  

a zaměstnavatelem. Tento příspěvek lze poskytnout nejdéle na dobu 3 měsíců, 

přičemţ měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která se zapracovává, můţe 

činit maximálně polovinu minimální mzdy.  

 

                                            
10

 DURDISOVÁ, J. a kolektiv, Sociální politika v ekonomické praxi (vybrané problémy). Praha: 

Oeconomica, 2005, str. 186, ISBN 80-245-0850-8 
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2.5.6   Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

„Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce 

poskytnout zaměstnavateli na základě uzavřené dohody, pouze pokud 

zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a nemůže zabezpečit pro 

své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby“. Zmíněné 

ustanovení vyplývá ze Zákoníku práce. 

 Příspěvek se poskytuje na částečnou úhradu náhrady mzdy, na kterou mají 

dle zákona zaměstnanci nárok. Poskytuje se nejdéle na dobu 6 měsíců, přičemţ 

měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance můţe činit nejvýše polovinu minimální 

mzdy. 

 

Za přechod se nepovažuje:  

- omezení provozní činnosti v důsledku finančních potíţí, 

- nezájem o výrobek ze strany odběratele, 

- zastavením výroby v důsledku nasycení trhu. 

 

 

2.5.7  Překlenovací příspěvek 

 Překlenovací příspěvek je součástí jiţ zmíněných nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, ale v platnost vzešel aţ nyní, tedy od 1. ledna 2011. Jedná se tedy 

o zcela nový nástroj. 

 Úřad práce můţe poskytnout tento příspěvek na základě dohody, a to osobě 

samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání. 

Poskytuje se převáţně na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly 

uhrazeny v období, na které byl příspěvek poskytnut. 
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Za provozní náklady, na které lze OSVČ příspěvek poskytnout, se považují: 

- nájemné a sluţby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku 

a sluţeb s ním spojených, 

- náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, 

- náklady na opravu a údrţbu objektu, ve kterém je provozována samostatná 

výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně 

výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné 

činnosti. 

 

 Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců, přičemţ 

měsíční výše příspěvku činí 0,25 násobku průměrné mzdy národního 

hospodářství. Poskytuje se jednorázově za celé dohodnuté období. O poskytnutí 

příspěvku lze poţádat nejpozději do 30 kalendářních dnů. Výši průměrné mzdy 

vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého 

statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. 
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3 Aktivní politika zaměstnanosti v konkrétních 

podmínkách na trhu práce v okrese Přerov 

 

Do této doby byla řešena pouze teoretická část, která je velmi důleţitá 

zejména pro seznámení se základními pojmy, ale také se snaţí vysvětlit, čím vším 

by se měli lidé zabývat a s čím se mohou setkat. Nyní přejdeme k praktické části, 

ve které budeme porovnávat jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na 

základě údajů Úřadu práce Hranice, Ministerstva práce a sociálních věcí  

a Českého statistického úřadu.  

Cílem praktické části je porovnat jednotlivé nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti za období 2005 aţ 2009, poukázat na slabá místa a navrhnout 

opatření vedoucí k nápravě případných nedostatků.  

Nyní něco málo o situaci v okrese Přerov. 

 

 

3.1  Charakteristika okresu Přerov 

 Následující kapitoly budou rozebírat blíţe geografii, obyvatelstvo z pohledu 

věku a pohlaví, ekonomickou stránku z hlediska ekonomicky aktivního 

obyvatelstva a v neposlední řadě samotné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.  

 

3.1.1  Geografické podmínky okresu Přerov 

 Okres Přerov leţí v regionu Střední Morava na spojnici hlavních dopravních 

koridorů. Je součástí zřízeného kraje – Olomouckého. Sousedí s krajem 

Jihomoravským, Zlínským, Moravskoslezským a Pardubickým. Okres Přerov 

hraničí v rámci Olomouckého kraje s okresy Prostějov a Olomouc. Zahrnuje také 

další okresy, kterými jsou Nový Jičín, Kroměříţ a Vsetín. V Olomouckém kraji ţije 

téměř 650 tisíc obyvatel ve 398 obcích, z nichţ statut města má 30 obcí. 

Konkrétně v okrese Přerov jsou 104 obce, z toho 6 měst a 3 městyse.11 

                                            
11

 STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV. Historie [online]. 2011 [cit. 2011-03-02]. Dostupné z WWW:  

< http://www.mu-prerov.cz/cs/o-prerove/> 
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 Okres Přerov zaujímá 844,74 km². Rozprostírá se v jeho jihovýchodní části  

a zaujímá 18 % z celkové plochy kraje. Charakter okresu Přerov je průmyslově-

zemědělský s rozvinutými sluţbami. Právě průmysl je převládajícím odvětvím, a to 

jak objemem produkce, tak i počtem pracovníků.  

 

3.1.2  Obyvatelstvo okresu Přerov  

 K 31. 12. 2009 měl okres Přerov celkem 134 722 obyvatel. Počtem  

a hustotou obyvatel se řadí na konec první třetiny nejlidnatějších okresů ČR. 

V Olomouckém kraji je počtem obyvatel na druhém místě za okresem Olomouc. 

Z celkového počtu je v produktivním věku 65,1% (tj. přibliţně 88 186 lidí). 

 

Tabulka 3.1: Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel 

 31. 12. 2008 

2220082008 

31. 12. 2009 

22220092009 počet obyvatel celkem 

z toho ţeny 

135 165 

69 045 

134 722 

68 801 

z toho věková kategorie:  0 - 14 let 9 805 9 632 

15 – 64 let 48 953 48 505 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2008 a 2009 

  

 Silná stránka populace se projevuje jak v absolutním počtu, tak i v relativně 

přiměřeném rozdělení obyvatelstva. Naopak slabou stránkou je výskyt mnoha 

malých sídel, jejichţ osídlení je menší neţ 500 obyvatel. Nejhustší sídelní síť se 

nachází v níţině podél komunikační linie Moravské brány. Sloţitější situace je 

v severovýchodní části okresu (podhůří Oderských vrchů) leţící na hranici 

s vojenským výcvikovým prostorem a s rozptylem obyvatelstva do více menších 

sídel. 

 Avšak nacházejí se zde také místa, která jsou pro okres Přerov velmi 

přínosná. V Předmostí byla objevena rozsáhlá archeologická naleziště, z nichţ 

nejstarší obsahují cenné nálezy z dob lovců mamutů.  
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 Je zde také Čekyňský kopec, na kterém je Památník lovců mamutů a odkud 

je nádherný výhled na celé město Přerov. Směrem na Lipník nad Bečvou se 

nachází Helfštýn, zřícenina středověkého hradu. Velmi navštěvované místo. 

 

3.1.3  Ekonomická situace okresu Přerov 

 Z hospodářského hlediska, patří okres Přerov k průmyslově-zemědělským 

oblastem s rozvinutými sluţbami. Průmyslová výroba, veřejné sluţby  

a administrativa je situována především do několika větších městských center 

(Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou, Kojetín). Co se týče Hranic, ke zvýšení došlo 

v důsledku firmy Philips, jeţ byla zaloţená v roce 2001. 

 V průmyslu v roce 2001 pracovalo 45,5 %  z počtu zaměstnaných osob. 

Jednalo se především o průmyslovou výrobu a administrativu. O několik let 

později, tedy v roce 2005, došlo k výraznějšímu poklesu ve stavebnictví, obchodu 

a dopravě (v důsledku likvidace menších stavebních a obchodních firem, 

restrukturalizace Českých drah, apod.). Tento stav trvá i nadále. 

 

Tabulka 3.2: Počet obyvatel na území okresu Přerov 

 

Obvod 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (v tis.) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Přerov 46 938 46 858 46 912 47 037 46 503 

Hranice 19 568 19 525 19 482 19 415 19 302 

Lipník nad Bečvou 8 444 8 421 8 454 8 397 8 386 

Kojetín 6 396 6 409 6 410 6 429 6 421 

Tovačov 2 587 2 583 2 595 2 577 2 575 

Potštát - 1200 1 206 1 187 1 191 

Městys Hustopeče 1 810 1 805 1 747 1 749 - 

Městys Dřevohostice 1 564 1 577 - - - 

Městys Brodek u 
Přerova 

2 067 - - - - 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2009 
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 Nyní si můţeme povšimnout určitých rozdílů, které v jednotlivých letech 

nastaly. V roce 2005, ve všech uvedených městech, vyjma Lipníku nad Bečvou, 

se počet obyvatel meziročně sníţil, nejvíce v Přerově a to o 373 obyvatel oproti 

roku 2004. Rok 2006 zachytil sníţení, opět nejvíce v Přerově, a to o 80 obyvatel, 

kromě města Kojetín a Potštát. V roce 2007 došlo ve všech uvedených městech  

k mírnému zvýšení, nejvíce opět v Přerově, a to o 54 obyvatel, s výjimkou Hranic  

a Hustopečí nad Bečvou. Rok 2008 zachycuje opět zvýšení v polovině uvedených 

měst včetně městysů, avšak ke zvýšení došlo převáţně ve městě Přerov, a to  

o 125 obyvatel. V posledním roce, tedy v roce 2009, došlo naopak k nepatrnému 

sníţení, jak ve většině uvedených měst, tak včetně městysů, a to i v Přerově o 534 

obyvatel. 

 Pro podporu podnikatelských aktivit je v okrese Přerov zapsáno  

25 197 podnikatelských subjektů (míní se tím fyzické a právnické osoby, bez 

podniků v likvidaci). 

 

Tabulka 3.3: Přehled organizačních forem podnikání 

 

Forma podnikání 
Období 

2005 2006 2007 2008 2009 

Státní podniky 0 0 0 0 0 

Obchodní společnosti 1 280 1 335 1 386 1 444 1 527 

Akciové společnosti 126 128 138 142 141 

Druţstva 66 75 76 77 75 

Fyzické osoby - zemědělci, rolníci 1 690 1 661 1 623 1 610 461 

Nadace, nadační fond 21 22 23 21 22 

Obecní a městské 104 104 104 104 104 

Soukromí podnikatelé - ţivnostníci 18 348 18 355 18 490 18 806 19 419 

   Z toho zapsaní v obchod. rejstř. 78 76 76 80 84 

Ostatní 3 212 3 372 3 408 3 463 3 448 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2009 

 



20 

 

 Tento přehled slouţí výhradně k porovnání, které formy podnikání jsou 

nejvíce vyuţívány, a u kterých je naopak viděn neustálý pokles. Zdárným 

příkladem jsou fyzické osoby – zemědělci, rolníci, kde ke sníţení dochází 

kaţdoročně. Jak lze vysvětlit tuto situaci? Průmysl je odvětví, které je v současné 

době prioritní. To, co bylo v minulosti na prvním místě, je nyní na posledních 

příčkách, stejně je tomu i v našem případě. V roce 2005 existovalo 1 690 fyzických 

osob, avšak rok 2009 ukazuje na rapidní sníţení, a to aţ o čtyřnásobek.  

U naprosté většiny však k této situaci došlo vlastním přičiněním, kdy registrace 

zanikla automaticky k 1. 5. 2009, poněvadţ se nepřišli po pěti letech včas 

přeregistrovat. Naopak největší nárůst byl zaznamenán u soukromých podnikatelů 

a obchodních společností. 

 

 

3.2   Úřad práce v Hranicích 

 Úřad práce v Hranicích je hlavní pobočkou města Hranice a jejího okolí. Pro 

vysvětlení je zapotřebí říci, ţe se jedná o dislokované pracoviště, které je pod 

záštitou hlavního sídla, a to Úřadu práce v Přerově. Úřad práce v Hranicích nabízí 

uchazečům o zaměstnání řadu moţností, jak nejlépe zlepšit své uplatnění na trhu 

práce. Vytváří v rámci aktivní politiky zaměstnanosti vlastní projekty, kterými řeší 

specifické problémy na trhu práce v okrese Přerov. 

 

Úřad práce má následující funkce:  

- informuje občany o moţnostech získání zaměstnání, odborné přípravy  

a rekvalifikace, zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil na jejich 

vyţádání, 

-   zprostředkovává uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání, kteří 

mají trvalý pobyt v jeho územním obvodu, vhodné zaměstnání, 

- poskytuje občanům poradenské sluţby spojené se zaměstnáním, s volbou 

povolání, 
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- organizuje, zabezpečuje a usměrňuje rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání 

ve svém územním obvodu, 

- vede evidenci volných pracovních míst, evidenci uchazečů o zaměstnání, 

vydaných pracovních povolení cizincům a osobám bez státní příslušnosti, 

- vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti včetně ukládání pokut, 

- sleduje a hodnotí stav trhu práce a zpracovává vývoj zaměstnanosti ve 

svém územním obvodu a činí opatření k ovlivňování nabídky a poptávky na 

trhu práce a jiné. 

 

3.2.1   Charakteristika uchazečů o zaměstnání 

 Úřad práce ve svých statistikách pravidelně porovnává několik faktorů, které 

ovlivňují moţnost uchazeče o zaměstnání nejen si najít práci, ale i moţnost zařadit 

uchazeče do vhodného rekvalifikačního kurzu či jiného nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. K hlavním kritérií se řadí věková a vzdělanostní struktura. 

 

3.2.2  Věková a vzdělanostní struktura 

  V obou případech se jedná o velmi důleţité faktory, které ovlivňují sniţování 

nezaměstnanosti. Současně s tím, jak se sniţuje počet mladých lidí na trhu práce, 

se sniţuje i jejich podíl na celkové zaměstnanosti. Vztah mezi mladou a starší 

skupinou pracujících je rozdílný. Projevuje se tím, ţe na jedné straně roste počet 

studujících a na druhé straně se zabývá důchodovou politikou státu.  

 Nejvíce došlo ke zvýšení zaměstnanosti při dosaţení věku 30 aţ 34 let a 55 

aţ 59 let. Můţeme říci, ţe se jedná o „silné“ ročníky lidí narozených po druhé 

světové válce a na začátku padesátých let, kdy zvyky lidí byly úplně odlišné těm 

dnešním.12 Ke sníţení zaměstnanosti dochází převáţně v letech od 15 do 29 

věku, coţ je hranice, kdy mladí studují.  

                                            

12
 INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2006 [online]. 

2011 [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro/rocenka_2006.pdf>.  

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro/rocenka_2006.pdf
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V této době zájem o zaměstnání ze strany mladých lidí upadá. Otázkou zůstává, 

zda i po vystudování určité úrovně studia, lze poklesu zaměstnanosti zabránit?  

 Tím se nyní dostávám k otázce vzdělání, která je nedílnou součástí. 

Nezaměstnanost, zejména strukturální, je povaţována za dlouhodobou záleţitost, 

která vyţaduje změny v profesní a kvalifikační struktuře uchazečů o zaměstnání.  

 Dle následující tabulky můţeme vyčíst, jak se mění meziročně počty 

absolventů pro jednotlivé stupně vzdělání: 

 

Tabulka 3.4: Struktura nezaměstnaných dle stupně vzdělání 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

bez vzdělání 10 0,1 7 0,1 9 0,1 7 0,1 7 0,1

základní 2 360 28,7 2 307 29,8 1 788 29,5 1 633 29,8 2 111 24,2

vyučen 3 607 43,9 3 384 43,7 2 540 41,9 2 247 41 4 041 46,4

střední (bez mat.) 88 1,1 76 1 61 1 57 1 68 0,8

vyučen s mat. 355 4,3 320 4,1 264 4,4 241 4,4 475 5,5

ÚSV 201 2,4 184 2,4 152 2,5 137 2,5 199 2,3

ÚSO (SOŠ s mat.) 1 316 16 1 188 15,3 983 16,2 894 16,3 1 381 15,9

vyšší odb. vzděl. 29 0,4 49 0,6 32 0,5 25 0,5 45 0,5

vysokoškolské 248 3 226 2,9 238 3,9 243 4,4 383 4,4

Celkem 8214 99,9 7741 99,9 6067 100 5484 100 8710 100,1

31.12.2009
Stupeň vzdělání

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008

 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2009 

 

 Změny ve vzdělávacím systému se projevují v růstu úrovně formální 

vzdělanosti pracujících. Během let 2005 aţ 2009 došlo k podstatnému vzrůstu 

počtu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (myslí se tím absolventi vysokých 

škol a vyšších odborných škol). Tento růst jednoznačně převáţil počet osob se 

středním vzděláním (maturitou) pouze o nepatrný počet.  

 Na druhé straně se sníţil počet pracujících se základním vzděláním 

v důsledku odchodu starších osob do důchodu. Ještě více však došlo ke sníţení 

počtu osob u největší skupiny uchazečů, respektive se středním vzděláním bez 

maturity, převáţně vyučených. Tento fakt zůstává dlouhodobě nezměněn. 

Dohromady s uchazeči se základním vzděláním tvoří přibliţně 71 % z celkového 

počtu.  
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 Lze říci, ţe na základě těchto aspektů, tedy stupně vzdělání, se odvíjí 

průměrná délka evidovaných uchazečů na úřadech práce. Lidé s dosaţeným 

niţším vzděláním jsou zpravidla evidováni delší dobu neţ uchazeči 

s vysokoškolským vzděláním. Avšak i v tomto případě tomu tak býti vţdy nemusí. 

V dnešní době přibývá stále více „vysokoškoláků“, tím dochází k přesycení trhu  

a zároveň se zvyšuje poptávka po práci. Nicméně nelze uspokojit zájmy všech, 

nejen z hlediska poţadavků, ale i z nedostatku volných pracovních míst.  

 

 

3.3   Aktivní politika zaměstnanosti 

 Aktivní politika zaměstnanosti je základním nástrojem, jak bojovat 

s nezaměstnaností. Jejím prostřednictvím mohou úřady práce pomoci uchazečům 

o zaměstnání při hledání nové práce. Stát, důleţitý článek, který podporuje firmy, 

jeţ zaměstnávají uchazeče z problematických skupin nebo vytvářejí pracovní 

místa v regionech s nejvyšší nezaměstnaností. 

 

3.3.1  Společensky účelná pracovní místa (dále jen SÚPM) 

 Za jeden z pozitivních kroků lze povaţovat SÚPM, která umoţnila trvalé nebo 

alespoň dlouhodobější zaměstnání pro uchazeče, kterým nelze zajistit jiným 

způsobem pracovní uplatnění.  

 K 31. 12. 2005 bylo evidováno 400 společensky účelných pracovních míst, 

z nichţ obsazeno bylo 395 (tj. 98,8%). Nicméně vytvořeno bylo o 47 míst více, 

tedy 447. Z tohoto lze vyvodit, ţe zájem o tento nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti je razantní. Celkově bylo na SÚPM vyplaceno 18 967 333,- Kč 

(zahrnuje částku účelového příspěvku ve výši 3 039 000,- Kč a příspěvku na 

mzdové náklady 15 928 333,- Kč). Meziročně se počet evidovaných SÚPM stále 

mění. V porovnání s rokem 2006 vzniklo 471 SÚPM s celkovou podporou  

18 855 809,- Kč.  
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 Avšak rok 2007 zachycuje první výrazné sníţení, a to aţ na polovinu. Jde  

o 251 pracovních míst. Jak uvádí analýza úřadu práce za rok 2007, „vysoké 

výdaje při poklesu míst jsou dány závazky z minulých let. Pokles počtu 

dotovaných míst byl ovlivněn souběžným poskytováním finančních příspěvků 

v rámci národních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.“ 13 

 Obdobná situace pokračuje i v letech 2008 a 2009, kde se počet vzniklých 

pracovních míst pohybuje v rozmezí 44 aţ 179 míst. Je patrné, ţe k poklesu 

dochází kaţdým rokem, přibliţně o polovinu z předchozího roku. Proč dochází 

k této situaci?  

 

a)  Financování SÚPM – zaměstnavatelé 

 Pro poskytování finančního příspěvku, včetně jeho výše, je rozhodující doba 

evidence přijímaných uchazečů o zaměstnání a charakteristika z hlediska věku, 

vzdělání, místa výkonu práce apod.  

 Následující graf 3.1 srovnává výši vyplacených příspěvků na SÚPM 

vytvořená zaměstnavatelem v letech 2005 aţ 2009. 

 

Graf 3.1: Financování SÚPM vytvořená zaměstnavatelem  

 

                                            
13

 Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2007 
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 Z grafu je patrné, ţe od roku 2005 do roku 2007, docházelo k mírnému 

poklesu ve financování SÚPM. Celkové hodnoty, které jsou k vidění v dolní části 

grafu, jsou tvořeny mzdovými náklady a účelovým příspěvkem. Průměrná výše 

těchto dvou zmíněných podstatných součástí se také mění v závislosti na jedno 

pracovní místo. Avšak rok 2008 a 2009 zachycuje velké meziroční rozpětí. Rozdíl 

je přibliţně 9 násobný, coţ lze připsat i situaci na nynějším trhu.  

 

 

b)  Financování SVČ 

 Z pohledu financování samostatně výdělečné činnosti se hranice pro 

vyplácení pohybuje v jiných dimenzích, neţ tomu bylo u financování SÚPM. 

Rámcově se jedná o částky, které se u SÚPM nacházely v posledních letech 

financování. Pro srovnání lze uvést, ţe v roce 2005 bylo vyplaceno na nově 

vytvořená pracovní místa pro SVČ 1 532 000,- Kč. Nejedná se o velkou částku, 

nicméně je zapotřebí vzít v úvahu, ţe při sestavování této celkové částky se 

neberou v potaz mzdové náklady a účelový příspěvek, ale pouze jen zmíněný 

účelový příspěvek. I z tohoto důvodu je částka menší. V roce 2006 došlo 

k nárůstu, zhruba o 1 milión Kč, který byl způsobený zvýšením počtu uzavřených 

dohod i příspěvku na jedno pracovní místo. Hodnoty v ostatních letech, tedy 2007 

aţ 2009 jsou jiţ vyváţené. 

 Srovnání je zachyceno v grafu 3.2, kde jsou uvedeny celkové hodnoty opět 

za rok 2005 aţ do roku 2009, nýbrţ pro pracovní místa samostatně výdělečných 

činností.  
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Graf 3.2: Financování nově vytvořených míst pro SVČ 

 

 

 

3.3.2   Veřejně prospěšné práce (dále jen VPP) 

 V rámci APZ14 realizované ÚP v Hranicích mají uchazeči o zaměstnání, kteří 

jsou zde evidováni, moţnost vyuţít široké nabídky nástrojů APZ, a to jsou  

i zmíněné veřejně prospěšné práce. 

 Jedná se o časově omezené pracovní příleţitosti spočívající zejména 

v údrţbě veřejného prostranství, úklidu a údrţbě veřejných budov a komunikací 

nebo jiných obdobných činnostech. 

 Této formy příspěvku vyuţívají především orgány místní samosprávy 

(přibliţně 82,7 %). Vytvořená pracovní místa jsou obsazována zejména uchazeči 

s niţším vzděláním, vyššího věku, kteří chtějí pracovat v rámci jejich bydliště.  

VPP tak umoţňují uchazečům neztratit pracovní návyky a do určité míry mohou 

fungovat jako prevence před neţádoucími sociálními jevy.  

                                            
14

 Souhrn opatření k zajištění maximálně moţné úrovně zaměstnanosti. Zabezpečuje ji 

ministerstvo a úřady práce. 
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 Následující tabulka č. 3.5 ukazuje rozbor VPP dle pracovišť ÚP, přesněji, 

kolik dohod bylo zřízeno na určitý počet pracovních míst od roku 2005 aţ do roku 

2009. 

 

Tabulka 3.5: Tvorba míst na VPP 

Období Přerov Hranice Celkem

Rok 2005 57 48 105

109 140 249

Rok 2006 58 39 97

106 81 187

Rok 2007 53 28 81

98 39 137

Rok 2008 25 35 60

45 58 103

Rok 2009 20 38 58

25 68 93počet míst

počet dohod

počet míst

počet dohod

počet míst

počet dohod

počet dohod

počet míst

počet dohod

počet míst

 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2009 

  

 V jednotlivých letech docházelo k neustálému poklesu, který jistě není 

pozitivní. Lze také říci, ţe změny jsou šokující, neboť je očekáváno, ţe klesání 

bude i nadále pokračovat. Příkladem je, ţe pokud v roce 2009 bylo uzavřeno  

58 dohod na vytvoření 93 pracovních míst, coţ je oproti roku 2008 o 10 

pracovních míst méně, je pravděpodobné, ţe v roce 2010 bude tato situace 

pokračovat a počet míst se bude nadále sniţovat. Příčinou je nárůst míst 

financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF)15. 

 

 

 

 

                                            
15

 Financuje především neinvestiční (měkké) projekty. V rámci posilování hospodářské a sociální 

soudrţnosti podporuje zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních příleţitostí. 
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3.3.3  Rekvalifikace 

 Jako další pozitivní krok se projevilo zavedení tzv. rekvalifikací. Úřad práce 

v Hranicích poskytuje rekvalifikační kurzy v několika oblastech. Jedná se např.  

o kurzy podnikatelské, absolventské, dělnické aj.  

 V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a projektů financovaných 

z Evropského sociálního fondu (ESF) organizoval Úřad práce v Hranicích kurzy 

dle následující tabulky 3.6, ve které je vyobrazen počet uzavřených  

a ukončených dohod o rekvalifikaci za období 2005 aţ 2009. 

 

Tabulka 3.6: Počet rekvalifikačních kurzů 

 

Období 
Rekvalifikační kurzy 

uzavřené ukončené k 31.12. 

2005 1 069 1 091 

2006 817 826 

2007 948 988 

2008 488 579 

2009 514 481 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2009 

  

 Vysvětlení, proč je počet ukončených dohod vyšší neţ počet uzavřených 

rekvalifikačních kurzů, se zakládá na faktu, ţe některé kurzy probíhají v rámci 

dvou období, a tudíţ je jejich úspěšnost hodnocena aţ v roce jejich ukončení. Tím 

se navýšil počet ukončených rekvalifikačních kurzů vţdy k 31.12. daného roku. 

Jak je moţno vidět, za rok 2009 se počet uzavřených rekvalifikačních kurzů opět 

zvýšil, coţ je velmi pozitivní i pro následující rok, neboť lze očekávat, ţe počet 

kurzů se bude stále navyšovat.  

  

 



29 

 

 Například v roce 2005 byla úspěšnost ukončených rekvalifikací 71 % 

(zprůměrovaná úspěšnost za kaţdý jednotlivý kurz, tj. podíl uchazečů vyřazených 

z evidence úřadu práce k počtu uchazečů, kteří byli zařazeni do rekvalifikačního 

kurzu ve sledovaném období). Nelze předem říci, jaká bude úspěšnost v roce 

2010, neboť dle dosavadních výsledků počet dohod klesl, avšak v roce 2009 opět 

překvapivě vzrostl. Kaţdopádně lze povaţovat tento druh nástrojů APZ za 

nejčastěji vyuţívaný. 

 Průměrná dálka rekvalifikačního kurzu činila od roku 2005 do roku 2006  

13 týdnů, oproti předchozím letům se prodlouţila o 1 týden, kdy převaţovala denní 

forma výuky. V roce 2007 se tato průměrná délka zkrátila, a to na 12 týdnů a tato 

situace se opakovala i v následujících letech 2008 a 2009, kdy došlo opět ke 

změně. Průměrná dálka se sníţila na 11 týdnů v roce 2008 a v roce 2009 dokonce 

ještě o další 2 týdny, na konečných 9 týdnů. 

 Úřad práce v Hranicích vytváří v rámci rekvalifikace, tzv. vnitřní programy, 

které řeší specifické problémy na trhu práce v okrese Přerov. Jedná se zejména  

o dva konkrétní programy, které Úřad práce v Hranicích vyuţívá, a tím je tzv. 

„Program Absolvent“ a „Program Nová šance“. Poprvé byly vyuţity v roce 2005. 

 Současné období hospodářské krize je charakteristické úbytkem volných 

pracovních míst, který má dopad především na skupinu uchazečů do 25 let věku  

a absolventy vysokých škol do 30 let věku, kteří mají ztíţené postavení na trhu 

práce z důvodu chybějící praxe v oboru. Úřad práce v Hranicích se proto rozhodl 

zaměřit na uchazeče o zaměstnání do 30 let věku bez odborné praxe projektem, 

který klade důraz některým z těchto uchazečů odbornou praxi zajistit a zvýšit tak 

jejich šance na pracovní uplatnění. 

 Například v roce 2005 bylo do Programu Absolvent zařazeno 84 absolventů. 

Co se týče Programu Nová šance, zde bylo do akcí zapojeno 139 uchazečů. 

V obou případech se jedná o programy, které v současnosti stále probíhají a mají 

za cíl těmto uchazečům a absolventům usnadnit vstup na trh práce.  
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 Ovšem počet uchazečů je značně omezen, především z důvodu vysokých 

nákladů na jednoho rekvalifikovaného uchazeče. Situaci přehledně 

popisuje následující tabulka 3.7, ve které jsou uvedeny nejen náklady na jednoho 

uchazeče, ale i celkově vyplacená částka za příslušné období. 

 

Tabulka 3.7:  Finanční prostředky vynaložené na rekvalifikační programy 

 

 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2009  

  

 Financování rekvalifikačních kurzů je velmi nákladné, dokazuje to i výše 

uvedená tabulka. Proto, jak uţ bylo zmíněno, počty uchazečů jsou omezené  

a nyní víme proč. Nejniţší průměrné náklady na jednoho uchazeče byly v roce 

2006 (15 751 Kč), ovšem v následujících letech tato částka rapidně stoupla. 

Příkladem je rok 2008, kde se částka dostala přes hodnotu 18 tisíc Kč. Na základě 

těchto údajů je patrné, ţe se počty uchazečů od roku 2005 změnily. Došlo 

k poklesům a to značným, neboť celkové vyplacené částky se také hodně liší od 

roku 2005. Rozdílnost výše cen je způsobena celou řadou atributů, přičemţ mezi 

nejdůleţitější se řadí inflace, zvýšení cen lektorství, nájmů, materiálů apod. 

Neméně podstatným faktorem, se kterým také úzce souvisí růst nákladů, je  

i prodlouţení průměrného rozsahu jedné rekvalifikace. 

 Z toho je zřejmé, ţe čím je méně zapsaných uchazečů v daném programu, 

tím jsou větší náklady na jednoho rekvalifikovaného uchazeče, ale tím se sniţuje  

i celková vyplacená částka.  

 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Průměrné N na 1 

rekvalifikovaného uchazeče
17 579 Kč 15 751 Kč 17 423 Kč 18 606 Kč 15 229 Kč

Celková vyplacená částka 

za dané období
23 678 354 Kč 16 901 060 Kč 12 352 789 Kč 9 879 750 Kč 10 861 505 Kč

Rok
Finanční prostředky
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3.3.4  Příspěvek na zapracování 

 Postavení všech nezaměstnaných, kteří vstupují na trh práce, a to 

v jakémkoli regionu, kraji či okrese, závisí na konkrétní místní či regionální situaci. 

V předešlé kapitole bylo zmiňováno o absolventech, jejichţ uplatnění je ztíţeno 

nejen nedostatečnou praxí v oboru, ale i nabídkou práce, která se rok od roku 

sniţuje.   

 Tato kapitola je zaměřena na uchazeče, jeţ je nesnadné umístit na trh práce, 

jsou povaţováni za obtíţně umístitelné – hovoříme o osobách zdravotně 

postiţené, osobách do 20 let věku, těhotné ţeny apod. (dále upravuje § 33, 

zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). 

 Úřad práce v Hranicích těmto lidem dává moţnost uplatnění na trhu práce. 

Konkrétní údaje o uchazečích lze vidět v následující tabulce č. 3.8, kde znázorňuje 

nejen počet uchazečů za dané období, ale i náklady vynaloţené na  

1 pracovní místo. 

 

Tabulka 3.8 Počet uzavřených dohod v závislosti na financích 

  

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

Počet uzavřených dohod 19 4 79 28 3 

Celkem vyplaceno v Kč 157 372 34 084 603 351 383 817 75 088 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2009 

  

 V roce 2005 bylo uzavřeno 19 dohod, přičemţ na 1 pracovní místo připadalo 

10 778 Kč. Rok 2006 eviduje druhý nejmenší počet uzavřených dohod ihned po 

roce 2009. Avšak v roce 2009 se jednalo pouze o 3 dohody, přesto bylo celkově 

vyplaceno více neţ v roce 2006. Zmíněné celkové částky jsou brány pouze na  

1 dohodu, a to po dobu 3 měsíců. Čím je dána tato situace? Došlo ke zvýšení 

nákladů na 1 pracovní místo nebo spočívá závislost v něčem jiném? 
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 Pokles dohod oproti roku 2008, kdy se jednalo o rozdíl bezmála 25 dohod, 

vznikl v návaznosti na zvýšení prostředků na SÚPM z Evropského sociálního 

fondu. Na základě této situace došlo také ke zvýšení celkové vyplacené částky. 

V opačném případě si můţeme poloţit otázku, proč v roce 2007 došlo k tak 

markantnímu nárůstu neţ v jiných letech? Prudký nárůst oproti roku 2006, kde 

bylo celkově pouţito 34 084 Kč, vznikl upřednostněním tohoto příspěvku před 

SÚPM vyhrazené s přihlédnutím k vysokým závazkům z předchozích let.  

 

 

3.3.5  Překlenovací příspěvek 

 Nově vytvořený nástroj APZ, který je převáţně určen pro osoby samostatně 

výdělečně činné (dále jen OSVČ), nabízí pro uchazeče i Úřad práce v Hranicích. 

Aţ po dobu 3 měsíců mají tito lidé nárok na příspěvek téměř ve výši 6 000 Kč. 

Tato tzv. „novinka“ spočívá v tom, ţe pomůţe nezaměstnaným, kteří se rozhodli 

podnikat, ale doposud se obávali, ţe přijdou o příjem. Situaci v okrese Přerov 

ukazuje tabulka 3.9, která uvádí nejen počet uzavřených dohod OSVČ, ale  

i příspěvek na jednu dohodu.  

 

Tabulka 3.9: Počet uzavřených dohod OSVČ 

 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 

Počet uzavřených dohod 32 53 38 26 

Příspěvek na 1 dohodu 6 450 6 630 7 069 7 603 

Celkem vyplaceno v Kč 206 100 349 760 268 622 197 678 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2008 
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 Okres Přerov je zastoupen mnoha společnostmi s mezinárodní účastí, coţ 

přispívá ke stabilizaci na trhu práce. Hovoří se zde také o moţnosti vytvořit si 

vlastní podnikání, a to jsou právě tyto skupiny lidí, kteří jsou OSVČ.  

 Principem příspěvku je, ţe se sníţí nezaměstnanost a místo toho, aby 

později, kdy se OSVČ usadí na trhu a bude schopna vykonávat své podnikání 

naplno, nezaměstnanému vyplácel sociální dávky, získá z podnikání příjem na 

daních a odvodech. Je to určitý krok státu, jak na jedné straně pomoci 

nezaměstnanému, ale na druhé straně, jak dosáhnout toho, aby získal finance 

zpět, které do nezaměstnaného vloţil.  

 Přesto, dle mého názoru, byl příspěvek během let 2005 aţ 2008 velmi dobře 

vyuţit, zejména v roce 2006, kde bylo uzavřeno nejvíce dohod. V ostatních letech 

zájem nebyl aţ tak vysoký, ba dokonce v roce 2009 nebyl ţádný. 

 

 

3.4   Financování APZ 

 Stanovování výše nákladů v různých letech je dosti problematické, proto 

následující tabulka 3.10 popisuje rozdělení nákladů na pasivní politiku a aktivní 

politiku zaměstnanosti od roku 2005 aţ do roku 2009. I přes výrazné meziroční 

absolutní zvýšení objemu výdajů na APZ se podíl celkových výdajů na politiku 

zaměstnanosti v roce 2009 mírně sníţil a činil 23,8 %. Tato situace je zapříčiněna 

především dramatickým nárůstem výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti 

(podpora v nezaměstnanosti) – jednalo se řádově o 115 %, v korespondenci se 

situací na trhu práce ve sledovaném roce. 

 Jisté je, ţe APZ je výhodnější neţli pasivní politika zaměstnanosti (PPZ), jejíţ 

náplní je vyplácení sociálních podpor. Působí jako prevence proti nadměrné zátěţi 

ostatních částí systému sociálního zabezpečení, neboť vyvolává potřebu dalších 

dávek a podpor. V rámci takto vynakládaných finančních prostředků je zapotřebí 

se zamyslet nad tím, zda jsou vynakládány efektivně. Je na místě, aby se 

zamezilo investování prostředků APZ do pochybných aktivit (viz. finanční podpora 

málo kvalifikovaných pracovních míst). 
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Tabulka 3.10: Čerpání finančních prostředků v letech 2005 – 2009 

 

Ukazatel 

Aktivní 
politika  

Pasivní 
politika  

Podíl APZ 
na 

celkových 

  
zaměstnanosti 

v Kč. 
zaměstnanosti 

v Kč. 
nákladech 

v % 

1. pololetí 2005 28 842 596 60 990 381 32,1 

2. pololetí 2005 28 655 203 50 003 956 36,4 

Celkem r. 2005 57 497 799 110 994 337 34,1 

1. pololetí 2006 19 485 491 60 140 707 24,5 

2. pololetí 2006 27 211 814 46 262 327 37 

Celkem r. 2006 46 697 305 106 403 034 30,5 

1. pololetí 2007 21 250 939 56 635 266 27,3 

2. pololetí 2007 16 548 604 42 470 679 28 

Celkem r. 2007 37 799 543 99 105 945 27,6 

1. pololetí 2008 14 235 255 52 624 751 21,3 

2. pololetí 2008 22 562 068 45 228 515 33,3 

Celkem r. 2008 36 797 323 97 853 266 27,3 

1. pololetí 2009 21 857 691 97 518 301 18,3 

2. pololetí 2009 43 662 123 112 640 276 27,9 

Celkem r. 2009 65 519 814 210 158 577 23,8 

 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Přerov za rok 2005 aţ 2009 
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4  Zhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  

a návrhy na zlepšení jejich využití v praxi 

 Tato kapitola je věnována zhodnocení nástrojů APZ zjištěných analýzou 

srovnávání a jejich hodnocení. Na základě údajů Úřadu práce v Hranicích byly 

zjištěny nedostatky, ale také přednosti, jak nejlépe dosáhnout uplatnění uchazečů 

na trhu práce. Rekvalifikace se řadí mezi flexibilní nástroje. Změny u ostatních 

nástrojů APZ přinášejí naopak jednoznačné výsledky v podobě okamţitého 

odchodu vybraných uchazečů z evidence úřadu práce. Kapitola je rozdělena do 

třech částí, jeţ blíţe vyvodí daná zjištění a poskytnou námět na lepší vyuţití. 

 

4.1   Poradenská činnost versus poradenské programy 

 Organizování poradenských programů je důleţitou součástí styku s uchazeči 

o zaměstnání. Princip spočívá především v komunikaci s problémovými uchazeči 

o zaměstnání, jejich představě umístění na trhu práce a následném zařazení do 

motivačních kurzů nebo tzv. JOB klubu, na které poté navazují rekvalifikační 

kurzy. JOB kluby mají za úkol poskytnout uchazeči sociální a psychologické 

sluţby či navrhnout moţnost řešení jejich nezaměstnanosti. 

 Náplní těchto programů je poskytnout širokou škálu informací týkajících se 

volby povolání, vzdělávání a další profesní orientace. Slouţí především ţákům ZŠ, 

studentům středních škol a učilišť, avšak této formy poradenství mohou vyuţít  

i rodiče nebo zákonní zástupci či občané, kteří se chtějí dále vzdělávat. Informace 

jsou poskytovány formou individuálního či skupinového poradenství.  

 Většina besed, jeţ došlo k jejich uskutečnění, byla zaměřena především na 

volbu povolání a seznámení s dalšími moţnostmi studia, s problematikou vstupu 

na trh (tedy celkového uplatnění), se znalostí pracovního práva (a jejich základy), 

a dalšími jevy ze světa práce, zaměstnanosti, vzdělávání a s moţností testovat 

profesní orientaci.  
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4.1.1 Projekt NIP - Rekvalifikace 

 Poprvé se hovořilo o moţných programech zabývající se rekvalifikací 

v předešlé kapitole nazvané Rekvalifikace, kde bylo zmíněno, ţe rekvalifikace jiţ 

vyuţívá dva programy, a to „Program Absolvent“ a „Program Nová šance“. Cílem 

všech projektů, včetně NIP, je zvýšení uplatnitelnosti uchazečů, a to změnou nebo 

rozšířením jejich kvalifikace dle aktuální a očekávané poptávky. Při určování 

obsahu a rozsahu rekvalifikačních aktivit ÚP vycházel z dosaţeného vzdělání, 

zdravotního stavu, schopností a praxe, jeţ uchazeč dosáhl, a která byla rovněţ do 

této aktivity zařazena. Zvýšená pozornost byla věnována především uchazečům 

s nízkou úrovní nebo nedostatečnou kvalifikací tak, aby odpovídala poţadovaným 

nebo očekávaným potřebám trhu práce 

 

4.1.2 Projekt NIP – Poradenský program JOB CLUB 

 Poradenské programy jsou zaměřeny na více cílů, přičemţ tento program 

směřuje především k podpoře motivace a aktivizace, nácviku dovedností  

a k technice vyhledávání zaměstnání a orientaci na trhu práce uchazečům. Velmi 

přínosný byl také efekt zvýšení pracovní a společenské integrace. Projekt byl 

realizován formou skupinového a individuálního poradenství v závislosti na 

základních charakteristických vlastnostech uchazeče.  

 

4.1.3 Projekt NIP – Veřejně prospěšné práce 

 Zaměření tohoto projektu spočívá ve zvýšení zaměstnanosti uchazečů, jeţ je 

věnována zvýšená péče. Hovoří se zejména o nezaměstnaných s nízkou 

kvalifikací, vyšším věkem a dlouhodobější evidencí na úřadě práce. Náplní tohoto 

programu je zařídit těmto uchazečům uplatnění, například v podobě údrţby 

veřejného prostranství, veřejných budov a komunikací. V rámci poradenského 

programu JOB CLUB bylo do projektu veřejně prospěšných prací zařazeno v roce 

2009 nejvíce uchazečů v porovnání s ostatními roky.  
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 Konkrétně se jednalo o 307 uchazečů (z toho 52 osob se zdravotním 

postiţením). Na základě uzavřených dohod, jeţ byly v roce 2009 provedeny, 

vzniklo 281 pracovních míst s podporou orgánů místní samosprávy  

a příspěvkovými organizacemi, s přihlédnutím na míru nezaměstnanosti v dané 

lokalitě.  

 

4.1.4  Projekt NIP – Společensky účelná pracovní místa 

 Záměrem výše uvedeného projektu je především podpořit dlouhodobější 

pracovní uplatnění uchazečů vyznačujících se kvalifikačními, věkovými či jinými 

handicapy na trhu práce. Podpora byla zaměřena na úhradu mzdových nákladů, 

včetně pojistného. 

 

4.1.5  Projekt „Vzdělávejte se!“ 

 Jediný projekt, který je určen zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti 

s hospodářskou recesí dostali do obtíţné ekonomické situace a nejsou přechodně 

schopni svým zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby. Současně chtějí vyuţít období, kdy dochází k omezení odbytu po 

výrobcích nebo poptávky po poskytnutých sluţbách pro vzdělávání zaměstnanců 

a zvyšování jejich znalostí a dovedností. Zaměstnavatelům, kteří jsou zařazeni 

v tomto projektu, je poskytována úhrada nákladů na vzdělávací aktivity, mzdy 

nebo náhrady včetně pojistného a cestovní náklady. V rámci udrţení 

zaměstnanosti v postiţených podnicích, je velmi významným efektem rozšíření  

a zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců pracujících 

v různých oborech a na odlišných pozicích. 
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4.1.6  Zhodnocení poradenské činnosti 

 Výše uvedená aktivní opatření velmi přispěla ke zlepšení růstu 

nezaměstnanosti zejména v období probíhající hospodářské recese, proto je lze 

povaţovat za přínos. Důleţité jsou především nástroje, které zlepšující flexibilitu 

uchazečů i zaměstnanců na trhu práce a nástroje tak přímo podporují vznik 

pracovních míst. Na základě srovnávací metody lze konstatovat, ţe bez vyuţití 

nástrojů podporovaných z ESF, by míra nezaměstnanosti vzrostla cca o 2 % oproti 

současnému stavu, coţ je nyní 9,2 %. 

 

4.2   Faktory ovlivňující trh práce v okrese Přerov 

 Faktory, které příznivě ovlivňují nezaměstnanost, jsou především růst české 

ekonomiky, zvyšování exportu zejména v rámci Evropské unie (EU), zahraniční 

investice a vznik a rozvoj průmyslových, resp. podnikatelských zón. Tato situace 

trvá aţ do roku 2008. Ovšem v roce 2009 dochází ke změně, kde převaţují faktory 

výrazně nepříznivé, v podobě celosvětové ekonomické recese a z toho plynoucí 

potíţe místních firem (převáţně strojírenských). Výrazně se sníţila poptávka po 

kvalifikované i nekvalifikované pracovní síle, došlo k omezení profesní  

a vzdělanostní struktury nezaměstnaných, přetrvává demotivující vliv příjmů 

z nevýdělečné (nezdaněné) činnosti aj. 

 Negativní dopady ekonomické krize se promítly do sniţování stavu 

zaměstnanců (coţ se nyní nedávno opakovalo), včetně hromadného propouštění 

u mnoha stěţejních zaměstnavatelů okresu Přerov, především zpracovatelského 

průmyslu (například KAZETO, s.r.o., Meopta-optika, s.r.o., Multidisplay, s.r.o., - 

provozovna Hranice, STROJTOS LIPNÍK, a.s., a další), které v souhrnu 

představuje meziroční úbytek zaměstnanců téměř o jeden tisíc. K poklesu došlo  

i u dalších podnikatelských subjektů střední a malé velikosti ve zpracovatelském 

průmyslu, ale i v zemědělství a lesnictví, obchodu a sluţbách. 
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 Kromě propadu globální poptávky na světových trzích, uvádějí podnikatelské 

subjekty jako další omezující činitele vysoké ceny energetických vstupů, ale  

i nákladů na pracovní sílu, nedostatečnou podporu státu v oblasti exportu  

a zhoršený přístup k finančním prostředkům. Lidé v závislosti na penězích 

přehodnocují svou situaci a vyuţívají moţnosti odcestovat do zahraničí za účelem 

lepšího finančního ohodnocení. Především se jedná o mladší generaci, která má 

v tomto ohledu jasnější představy neţ věkově starší populace. 

 Přesto existují výjimky, které si dokázaly, z hlediska zaměstnanosti v okrese 

Přerov, zachovat své postavení. Hovoří se o firmách, kterých se ekonomická 

recese dotkla jen minimálně. U některých firem došlo i k navýšení počtu 

zaměstnanců, zejména u Gambro Czech Republic, s.r.o., SSI Schäfer, s.r.o., dále 

i KROK CZ, v.o.s., E-TECHNIK, a.s.  Zaměstnanost zvyšují také nově vzniklé 

firmy v CTParku v Hranicích (CZECH ETIMEX, s.r.o., JYCO Europe, s.r.o.), 

ačkoliv dřívějšího počtu zaměstnanců není zdaleka dosaţeno. 

 

 

4.3   Vyhodnocení cílů 

 Hlavním cílem kaţdého úřadu práce je zajistit dostatečné uplatnění všem 

uchazečům, jeţ jsou v této instituci evidovaní. Úřad práce v Hranicích by se měl 

zaměřit na nové moţnosti, které by mohly ovlivnit současnou situaci na trhu práce.  

  Konkrétní změnou má být průmyslová zóna v Lipníku nad Bečvou, kde se 

chystá výstavba obdobného zařízení, jako se nachází ve městě Hranice (firma 

Philips), jehoţ součástí budou prostory k pronajmutí včetně samostatných 

výrobních a logistických hal. Dále se také předpokládá, ţe pokud se posílí 

dopravní infrastruktura, čemuţ by mohla přispět i smlouva podepsaná v polovině 

roku 2008 zástupci Olomouckého a Zlínského kraje s ministerstvem obrany  

o vyuţití vrtulníkové základny v Bochoři, dojde ke sníţení stavu nezaměstnaných 

právě na úřadu práce. Hlavním úkolem je vybudování moderního regionálního 

letiště v oblasti střední Moravy se smíšeným provozem a širším vyuţitím v rámci 

logistického centra. Zprovoznění se předpokládá v roce 2015. 
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Doporučení: 

 Je velmi důleţité neustále zjišťovat (na základě statistik a zpětných vazeb), 

jak se vyvíjí situace na trhu práce, a jak této situaci přizpůsobit nejen poradenské 

programy, které se snaţí touto formou umístit dlouhodobě nezaměstnané, ale  

i celkový přístup k jednotlivým uchazečům. Na základě informací se provádějí 

analýzy, které slouţí k vytvoření moţných řešení, jak vývoj zaměstnanosti zvýšit. 

 Pro úřady práce obecně platí, ţe vytvářejí několik poradenských projektů se 

zaměřením na různé povahy nezaměstnanosti, dále zjišťují, zda se daný projekt 

osvědčil, a v jaké míře byl zájem ze strany uchazečů. Určitou výhodou je moţnost 

zapojení do projektů Evropský sociální fond, který, jak jsme se jiţ dříve mohli 

přesvědčit ve výše uvedených kapitolách, je podstatným článkem k dosaţení 

sníţení nezaměstnanosti. V tomto případě bych i nadále doporučila, aby Úřad 

práce v Hranicích v projektech s ESF pokračoval a zaměřil se na financování 

nových projektů, jako jsou individuální a grantové projekty.  

 Další prevencí pro lepší umístění uchazečů je zamezit nelegální práci  

a nezdaněným ziskům, coţ je v dnešním světě velmi obtíţné. Dosáhnout změny 

lze, a to úpravou ustanovení zákona o zaměstnanosti. Zákonodárci by měli učinit 

opatření, kde by bylo stanoveno, ţe měsíční odměna nesmí přesáhnout polovinu 

minimální mzdy. Vzhledem k tomu, ţe v zákoně není toto uvedeno, dává moţnost 

nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům prostor k výkonu této nelegální 

činnosti. V poslední řadě bych ráda poukázala na zvýšení adresnosti sociálních 

dávek s vazbou na předchozí činnost uchazeče. Vyplývá to z důvodu, ţe většina 

uchazečů se hlásí permanentně na úřad práce, aniţ by z jejich strany vzešla 

snaha o uplatnění se na trhu práce. Úřad práce by měl zamezit opakovanému 

(častému) evidování stejných uchazečů a řešit to například sníţením dávek po 

určitém období. 

Během srovnávání jsem se zaměřila na několik pohledů, na základě kterých 

jsem vyvodila příslušné závěry týkající se vyuţití nástrojů APZ. První z pohledů, 

kterým jsem se věnovala, byl důvod, proč mají uchazeči problém najít pracovní 

uplatnění. Mezi hlavní příčiny se řadí věk obyvatelstva v souvislosti se vzděláním, 

a také mobilita uchazečů.  
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Z dosaţených výsledků bylo zjištěno, ţe počet obyvatel se meziročně 

sniţuje, čímţ dochází ke sníţení počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Vše za 

účelem uplatnění se ve větších městech neţ na vesnici, kde je nabídka mizivá. 

Dalším hodnotícím ukazatelem byly nástroje APZ, kde jsem zjišťovala, kolik 

lidí uzavřelo dohody a kolik bylo finančních prostředků vynaloţeno v rámci 

jednotlivých let.  Rekvalifikace, jako flexibilní nástroj, měl největší vyuţití na trhu 

práce, ale v rámci dlouhodobé nezaměstnanosti se kladně ujaly i veřejně 

prospěšné práce. Z toho vyplývá, ţe zájem o nástroje APZ je velký, především 

z hlediska kvalitních poradenských programů, dle kterých jsou tyto nástroje 

specifikovány. 
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5  Závěr 

 Bakalářská práce se celkově věnovala nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti 

v okrese Přerov a zabývala se otázkou, jaké vyuţití mají tyto nástroje na trhu 

práce.  

 Ţivot kaţdého jedince je velmi rozdílný. O tom, jak se postaví ke své ţivotní 

situaci, záleţí pouze na něm samotném. Většina uchazečů má představy o tom, 

co je to být aktivní, a ví, ţe práce jen tak sama nespadne do klína. Proto hledají 

pro sebe vhodné zaměstnání sami, bez závislosti na ostatních. Na druhé straně 

jsou mezi námi i takoví, co preferují opačný postoj. Občané jsou také nuceni si 

uvědomit, ţe mít placenou práci není v dnešní době samozřejmostí. Coţ se 

dostáváme k dalšímu důleţitému problému, a tím je vidina odměny – v podobě 

platu či mzdy. Výše příjmů je podstatnou součástí kladného rozhodnutí pro dané 

zaměstnání, dokonce pro mnoho uchazečů je tento faktor rozhodující. 

Zaměstnavatelé poţadují především občany s praxí a po mateřské 

dovolené. To znevýhodňuje absolventy škol. Nejen těmto problémovým skupinám 

pomáhá úřad práce najít vhodné zaměstnání. Jedná se také o uchazeče s vyšším 

věkem či s určitým zdravotním omezením. Úřad práce v těchto případech nabízí 

zaměstnavatelům příspěvky při zaměstnání takto problémových uchazečů. 

Z tohoto důvodu velmi pozitivně hodnotím způsob, jakým se snaţí Úřad práce 

v Hranicích pomoci svým občanům. Mám tím na mysli zmíněné poradenské 

programy, které se věnují široké škále zaměření. 

Účelem práce bylo určit, do jaké míry jsou vyuţívány nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti v okrese Přerov za sledované období 2005 aţ 2009. Na základě 

účelu byl stanoven cíl bakalářské práce, který zhodnotil konkrétní situaci na trhu 

práce z hlediska vyuţití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci mého 

šetření jsem došla k závěru, ţe nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou cíleně 

vyuţívány a v následujících letech lze očekávat sníţení nezaměstnanosti. 

Bakalářskou práci jsem doplnila o tabulky a grafy, které jsem zpracovala na 

základě poskytnutých údajů ÚP v Hranicích. 
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Citov 

Troubky 
Bochoř 

Horní Moštěnice 

Dobrčice 

Přestavlky 

Stará Ves 
Říkovice 

Vlkoš 

Věţky 

Oplocany 

Lobodice Polkovice 

Uhřičice 

Měrovice nad Hanou 

Stříbrnice 

Křenovice 

Hranice 

Přerov 

Tovačov 

Čelechovice 
Nelešovice 

Obce podle míry nezam.(%) 
dle EAO a metodiky ILO 

40   aţ     45     (1) 
20   aţ    25     (2) 
15   aţ    20     (10) 
10   aţ    15     (48) 
5   aţ    10     (36) 
0   aţ     5     (7) 

Obce 
měřítko v % 

15 

prům. míra nezam. - 11,4% dle EAO a met. ILO 
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881

4 444

1 226

1 635

12,8%

15,1%

11,3%

9,1%

Hranice

Přerov

Lipník n/B

Kojetín

Pověřené obce
dle míry nezam. (%)

14  až 16  (1)

12  až 14  (1)

10  až 12  (1)

8 až 10  (1)

Míra nezam. a počet nezaměstnaných
správních oblastí pověřených obcí 

počet nez. / míra nez.v%

Mikroregion

Bělotínsko  - 138 / 14,2

Dřevohosticko  - 266 / 10,1

Hranicko  - 1085 / 8,8

Hustopečsko  - 71 / 6,2

Kojetínsko  - 881 / 12,8

Lipnicko  - 1197 / 15,6

Potštátsko  - 74 / 11,7

Přerovsko  - 4128 / 11,4

Střítežsko  - 75 / 8,5

Záhoří  - 271 / 9,6

Základní údaje: 

Stav uchazečů o zaměstnání / počet VM:   8214 /  358   
Míra  nezaměstnanosti: 
-  11,4 %  (výpočet z  ekonom. aktivního obyvatelstva [ EAO] okresu - dle  
      výsledků  sčítání lidu z roku 2001 a podle metodiky ILO – viz níže, používá se 
      jen v regionálních  statistikách; nelze ji porovnávat s obdobími před 1.5.2005) 
-  11,6 % (výpočet dle metodiky  ILO - z evid. nezam., kteří mohou bezprostředně   
     nastoupit do zaměstnání  -  7799 uch.; údaj pro veřejnost a celostátní statistiky)  
   Pozn.: V mapce je zaznamenána nejvyšší  míra nezaměstnanosti (dle EAO) 
   v samostatných obcích (vyšší než průměrná) a ve všech městech okresu Přerov 

    

      

Příloha č. 1: Míra nezaměstnanosti v okrese Přerov za rok 2005 



 

 

 

 

Ţákovice 

Radotín 

Horní Nětčice 

Hranice 
Jezernice 

Lipník nad Bečvou 

Kojetín 

Vlkoš 

Věţky 

Nelešovice 

11,8 

Přerov 

Buk 
Radvanice 

Lazníky 

Turovice 

Lipová 

Ţelatovice 

Říkovice 

Dobrčice 

Beňov 

Podolí 

Domaţelice 

Nahošovice 

22,3 

Týn nad Bečvou 

Dolní Nětčice 

Všechovice 

Horní Těšice 
Dolní Těšice 

10 

13 

16,5 

30 

21 

19,2 18,3 

19,9 

15,8 

15,3 
15,6 

18,7 

21,3 

13,6 
14,5 

12,8 

14 

21,4 
21,1 

13,7 

13,9 

15,9 

15,6 

16 

17,3 

13,2 

15 

16,7 

17,1 

14,2 

13,1 

14,7 

20,2 
17,5 

16,1 
17,4 

15,6 

13,8 

13,8 

15,5 

18,1 18,4 

15,6 

15,4 
17,3 

18,8 

15,3 

12,5 
16,7 

15,2 

13,2 

13,1 

13,6 

20,1 

Opatovice 
Paršovice 

Rakov 

Býškovice 

Horní Újezd 
Provodovice 

Rouské 

Skalička Ústí 

Teplice nad Bečvou 
Černotín 

Zámrsky 

Hustopeče nad Bečvou 

Milotice nad Bečvou 

Špičky 

Polom 

Bělotín 

Stříteţ nad Ludinou 

Jindřichov 
Partutovice 

Olšovec 

Potštát 

Radíkov 

Hrabůvka 

Milenov 
Klokočí 

Hranice 

Soběchleby Kladníky 

Oprostovice 

Bezuchov 

Radkova Lhota 

Bohuslávky 

Hlinsko 

Šišma 

Sušice 

Hradčany 

Pavlovice  

Radkovy 
Dřevohostice 

Křtomil 

Osek nad Bečvou 

Radslavice 

Tučín 

Čechy 

Grymov 

Prosenice 

Výkleky 

Lazníčky 

Veselíčko 

Sobíšky 
Zábešt.Lhota 

Lhotka 
Kokory 

Brodek u Přerova 

Rokytnice 
Císařov 

Citov 

Troubky 
Bochoř 

Horní Moštěnice 

Přestavlky 

Stará Ves 

Oplocany 

Lobodice Polkovice 

Uhřičice 

Měrovice nad Hanou 

Stříbrnice 

Křenovice 

Tovačov 

Čelechovice 

Malhotice 

Líšná 

Lhota 

Dolní Újezd 

Oldřichov 

Obce podle míry nezam. (%) 
dle EAO a met. MPSV (ILO) 

25  aţ  30   (1) 
20  aţ  25   (7) 
15  aţ  20   (29) 
10  aţ  15   (39) 

5  aţ  10   (25) 
0  aţ  5   (3) 

Obce 
měřítko v % 

10 
prům. míra nezam. - 12,4 % dle EAO a met. MPSV 

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE PŘEROV 

Prosinec  2009 

 

15,2% 

1 042 

4 522 

1 231 

1 825 

16,5% 

11,9%  

10,3% 

Hranice 

Přerov 

Lipník n/B 

Kojetín 

Pověřené obce 
dle míry nezam. (%) 

15  aţ  17   (2) 

 11   aţ   13    (1) 

9  aţ  11   (1) 

Míra nezam. a počet nezaměstnaných 
ve správních oblastech pověřených obcí  

Základní údaje: 

Stav uchazečů o zaměstnání / počet VM :  8710 /  153 
Míra  nezaměstnanosti: 
-  12,4  (výpočet z  ekonom. aktivního obyvatelstva  [ EAO] okresu - dle  
      výsledků  sčítání lidu z roku 2001 a podle metodiky MPSV (ILO) -viz níže, používá 
      se  jen v regionálních  statistikách; nelze ji porovnávat s obdobími před 1.5.2005) 
- 12,3 % (výpočet dle metodiky MPSV (ILO) - z evid. nezam., kteří mohou bezprostředně  

     nastoupit do zaměstnání - 8530 uch.; míra nez. pro veřejnost a celostátní statistiky)  
   Pozn.: V mapce je zaznamenána nejvyšší  míra nezaměstnanosti (dle EAO)  

   v samostatných obcích a městech (vyšší než průměrná) +  všechny ORP a POÚ  

Příloha č. 2: Míra nezaměstnanosti v okrese  

Přerov za rok 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


