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Anotace 

 

 

 

V diplomové práci jsem se zaměřila na Systém dávek sociálního zabezpečení 

v České republice, konkrétně na dávky hmotné nouze poskytované dle zákona 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Cílem práce je zjistit, zda má 

vliv na objem vyplacených dávek hmotné nouze příliv a odliv investorů z průmyslové zóny 

Triangle a s jak velkým časovým zpoţděním se odchod nebo příchod investorů projeví v 

evidenci osob na úřadě práce a v evidenci osob pobírající dávky hmotné nouze. Pro zjištění 

byly pouţity údaje z Úřadu práce v Mostě a z odboru sociálních věcí Magistrátu města 

Mostu. Sledovaným obdobím se stal rok 2007 – 2010.  

 

 

 

In my work I focus on the social security system in the Czech Republic, namely the 

poverty relief benefits provided by the Act 111/2006 Coll. on assistance in material need, 

as amended. The goal is to determine whether the effect on the volume of material need 

benefits paid inflow and outflow of investors from the Triangle industrial zone, and how 

great a time lag, the departure or arrival of investors, reflected in the records of the office 

work and records of persons receiving benefits in material need. To find used data from the 

Labour Office in Most Social Affairs and the Department of City Bridge. The period was 

the year 2007 - 2010. 
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1. Úvod 
 

Jiţ od konce minulého roku je skloňována daňová reforma ve všech médiích, na 

ulicích, pracovištích i kavárnách. Ministerstvo práce a sociálních věcí dále jen (MPSV) 

zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny 

by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Ministr práce a sociálních věcí předloţil vládě 

návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně 

postiţené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a 

v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Cílem těchto reformních 

kroků je zjednodušení celého systému, jeho zlevnění i zefektivnění. Rozšíření moţností 

kontroly a komfortnější postup pro příjemce dávek. 

  

Dávkový systém, péče o zdravotně postiţené osoby a oblast zabezpečení osob 

v hmotné nouzi spadají do systému sociálního zabezpečení. Součástí sociálního 

zabezpečení je i sociální pojištění, ve kterém má někdejší Československo světový primát 

protoţe zákon č. 221/1924 byl první normou na světě, která komplexně upravila sociální 

pojištění jako celek. Byl to první zákon po první světové válce, který sociální pojištění 

sjednocoval organizačně a zároveň respektoval individuální potřeby pojištěnce. 

Také Evropská unie dále jen (EU), jejíţ jsme součástí, se snaţí zlepšit sociální podmínky 

v Evropě. V roce 1991 přijala Evropská rada na zasedání v Maastrichtu „Chartu 

Společenství základních sociálních práv“, v níţ stanovila práva všech pracovníků v EU.  

V červnu 1997 byla tato „Charta“ zařazena do Amsterodamské smlouvy, kterou Česká 

republika ratifikovala.  

Cílem diplomové práce je zjistit, zda má vliv na objem vyplacených dávek hmotné 

nouze příliv a odliv investorů z průmyslové zóny Triangle a s jak velkým časovým 

zpoţděním se odchod nebo příchod investorů projeví v evidenci osob na úřadě práce a 

v evidenci osob pobírající dávky hmotné nouze. Pro zjištění byly pouţity údaje z Úřadu 

práce v Mostě a z odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu. Sledovaným obdobím 

se stal rok 2007 – 2010.  

V tomto kraji ţiji jiţ řadu let a vnímám dopady vysoké míry nezaměstnanosti na 

obyvatele, a často se zamýšlím se nad tím, jakým způsobem by bylo moţné těmto lidem 

pomoci.   
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2. Charakteristika systému pomoci v hmotné nouzi 
 

Systém pomoci v hmotné nouzi je součástí sociálního zabezpečení, jehoţ smyslem 

je podpora státu občanům při tzv. sociálních událostech, jako jsou nepříznivá ţivotní 

situace, kterou člověk nezvládá sám svými prostředky. Jedná se například o sociální 

událost spojenou se zdravotním stavem (nemoc), rodinou (mateřství, ztráta ţivitele), 

věkem (stáří, ztráta partnera), nezaměstnaností, chudobou (nemoţnost zajistit si vyšší 

příjem vlastním přičiněním) a nepřizpůsobením se většinové společnosti (bezdomovectví).  

U některých těchto událostí se předpokládá, ţe jsou pouze dočasné jako například 

nezaměstnanost, u jiných je naopak zřejmá jejich dlouhodobost nebo trvalost v případech 

kdy se jedná o stáří či invaliditu.  

 

Formu pomoci, výši dávky, délku podpůrčí doby upravuje zákon 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tato nová právní úprava z roku 

2006 klade důraz na sociální práci s osobami, jejichţ základní ţivotní potřeby nejsou 

zajištěny, s cílem pomoci odstranit důvody nepříznivé sociální situace. Nástrojem pomoci 

je zejména akční plán, zavazující občana v hmotné nouzi, k výkonu pevně stanovených 

úkolům, které vedou k jeho aktivizaci. 

 

Zákon však řeší i další nepříznivé ţivotní situace (osoby drogově závislé, 

propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody apod.) Stát své občany v nepříznivé ţivotní 

situaci podporuje finančně, věcně nebo sluţbou, aby tak zabránil sociálnímu napětí ve 

společnosti. Stručný přehled dávek sociálního zabezpečení je uveden v příloze č 1.  

 

V letech 2007 – 2010 došlo ve výplatě dávek k určitým změnám či úpravám. 

Například v roce 2008 byl vyplácen příspěvek na školní pomůcky. Výplata tohoto 

příspěvku byla zrušena. K dalším změnám došlo například ve výplatě porodného, 

porovnáme-li rok 2009 a 2010, v roce 2010 se stala dávka porodného, závislá na příjmu. 

Další změna se týká výplaty rodičovského příspěvku apod. 
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2.1 Historie sociálního systému 

Reforma sociálního systému vţdy řeší nějaké problémy. Kdyţ systém funguje, není 

třeba ho reformovat. Ve 20. letech minulého století tomu nebylo jinak. V roce 1918 vznikl 

samostatný Československý stát. Z dob Rakouska – Uherska jsme zdědili systém, který 

povinným pojištěním nahrazoval sociální pomoc. Tento systém přestal vyhovovat, bylo 

příliš mnoho chudých, kteří poţadovali sociální pomoc. Proto přišla vláda s myšlenkou, ţe 

je nezbytně nutné zavést pro výdělečně činné, pojištění alespoň v nemoci. Řešení této 

situace nebylo jednoduché, protoţe v roce 1920 bylo v parlamentu osm zvolených 

politických stran a kaţdá z nich měla svoji představu o sociální reformě. Kaţdá ze stran 

předloţila vlastní návrh. Návrhy byly zcela nekompatibilní, diskuse trvala rok. Po roce 

poslanci došli k názoru, ţe touto cestou řešení nenajdou a proto v roce 1921 pověřili vládu 

sestavením odborné komise při ministerstvu práce. Tato komise pracovala dva roky a 

připravila přesně a dobře promyšlenou sociální reformu. Návrh byl předloţen v roce 1923 

k projednání do poslanecké sněmovny. Politické strany se dohodly, ţe si nechají poradit 

svými odbornými poradci, a proto uţ v roce 1924 byl návrh přijat všemi parlamentními 

stranami. Byl to produkt celonárodní reprezentace. Reforma byla úspěšná právě proto, ţe 

byla produktem celé politické reprezentace. Na rozdíl od Maďarska, kde šlo o výsledek 

jedné politické strany. Problém nastal ve chvíli, jakmile se jiná vláda dostala k moci. Z této 

zkušenosti bychom se mohli poučit i dnes. 

Kaţdý zákon je jenom produktem lidí, kteří pracují se zkušenostmi a informacemi 

získanými v daném čase a za daných okolností. Proto měl i tento systém své nedostatky. 

Nebyl kompletní. Mimo sociální pojištění zůstali státní zaměstnanci, vysocí úředníci, 

osoby samostatně hospodařící a rolníci. K nápravě došlo aţ v roce 1948 zákonem o 

národním pojištění, který byl napsán a vydán o čtyři měsíce dříve neţ stejný zákon 

v Anglii i tady máme tedy své prvenství. Nedostatkem tohoto zákona bylo prorůstání 

sociálního pojištění se sociálním zaopatřením. Do sociálního pojištění byla zařazena řada 

dávek například sociální podpora a sociální pomoci a to samozřejmě narušovalo finanční 

stabilitu systému. Nedaly se přesně identifikovat finanční toky, coţ ztěţovalo jejich 

kontrolu. Po roce 1952 došlo k oddělení nemocenského a důchodového pojištění. Hlavními 

nedostatky tohoto systému byla neexistence ekonomického vývoje, absence valorizace, 

nerespektování demografického vývoje, nemoţnost individuálního pojištění, apod.  
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V návaznosti na celospolečenské změny v roce 1989 byl usnesením vlády č. 

38/1990 schválen nový systém zdravotní péče, který předpokládal přijetí nových zásad v 

oblasti obnovy a podpory zdraví. Jako nový způsob financování zdravotní péče byl zvolen 

princip všeobecného zdravotního pojištění, zaloţený na široce koncipované sociální 

solidaritě, kterým byl nahrazen dosavadní státní systém financovaný ze státního rozpočtu. 

Zdravotní péče je tak počínaje rokem 1992 hrazena z veřejných prostředků, jejichţ 

zdrojem je především pojistné včetně platby státu za zákonem definované skupiny 

pojištěnců. Plátci pojistného jsou rozděleni podle druhu příjmů do několika kategorií s 

odlišně zjišťovaným vyměřovacím základem. Pro všechny plátce však platí sazba 

pojistného 13,5 % z tohoto základu. Výše pojistného v solidárním systému nevychází z 

individuálního ocenění zdravotního rizika. Solidarita umoţňuje poskytovat pomoc 

nemocným, nemajetným, starším pojištěncům a dětem.  

 

Povinně pojištěny jsou všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území České 

republiky a fyzické osoby bez trvalého pobytu na území České republiky, zaměstnané u 

zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Pojištěnec má nárok na zdravotní péči 

bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených 

zákonem. Všichni pojištěnci mají právo na výběr zdravotní pojišťovny, kterou mohou 

změnit jednou za 12 měsíců. Dále mají právo na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického 

zařízení, kterou mohou uplatnit jednou za tři měsíce. 

 

Od zavedení systému všeobecného zdravotního pojištění v roce 1992 se počet 

zdravotních pojišťoven na území České republiky neustále zvyšoval. V roce 1995 dosáhl 

počet subjektů provádějících veřejné zdravotní pojištění hodnoty 27 zdravotních 

pojišťoven. Výrazná změna nastala v roce 1996, kdy k 31. prosinci toho roku působilo v 

systému zdravotního pojištění jiţ pouze 15 zdravotních pojišťoven. Redukce počtu 

pojišťoven jejich likvidací nebo sloučením pokračovala i v následujících letech, takţe od 1. 

ledna 2000 je v systému činných pouze 9 zdravotních pojišťoven – Všeobecná zdravotní 

pojišťovna České republiky vznikla ze zákona č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní 

pojišťovně. Menší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny pak vznikaly podle zákona č. 

280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.  
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Po zavedení systému veřejného zdravotního pojištění v roce 1992 byla zdravotní 

péče hrazena zdravotními pojišťovnami na základě seznamu zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami a stanovenou cenou bodu. Nyní se úhrady zdravotní péče řídí 

ustanoveními zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  

2.2 Sociální pojištění v zemích Evropské unie 

 

Členské země EU můţeme pro lepší orientaci rozdělit do 4 skupin - podle výše 

povinných odvodů, podle vlivu na náklady práce a úpravy pracovní doby a ostatní. 

1. Německo, Irsko a Velká Británie 

V těchto zemích je platba sociálního pojištění přesunuta především na zaměstnance 

(strhává se mu z jeho hrubé mzdy), část sociálního pojištění placená zaměstnavatelem je 

mnohem niţší (mimo Německa, kde i podíl sociálního pojištění placeného 

zaměstnavatelem je vysoký). Sazba sociálního pojištění je v těchto zemích poměrně 

vysoká. Země mají ovšem zavedené spodní limity příspěvků, které v zásadě pomáhají 

krátkým úvazkům - v Německu se neodvádí sociální pojištění při práci do 15 hodin týdně, 

ve Velké Británii se neodvádí sociální pojištění při mzdě do 81 liber týdně. Současně jsou 

zavedeny stropy, které podporují velmi dlouhou pracovní dobu – při práci zaměstnance 

nad stanovený týdenní počet hodin se z těchto odpracovaných hodin navíc jiţ neodvádí 

sociální pojištění.  

2. Švédsko, Řecko, Finsko, Portugalsko a Belgie  

V těchto zemích je vysoký podíl příspěvků placených zaměstnavateli, zatímco 

příspěvky placené zaměstnanci jsou mnohem niţší. Nejsou zavedeny ţádné spodní limity a 

ani nejsou ţádné horní limity. Nejsou ţádná omezení nebo příplatky za přesčasy pro 

částečné pracovní úvazky zaměstnance pracující po kratší dobu, neţ kolik činí plný 

pracovní úvazek. Zaměstnavatelé platí v těchto zemích stejné příspěvky, bez ohledu na 

výdělky a rozsah hodin. 

3. Itálie, Francie a Lucembursko  

V těchto zemích jsou relativně vysoké příspěvky zaměstnavatelů. Nejsou zavedeny 

spodní limity napomáhající krátkým úvazkům. Horní limity nejsou natolik významné, aby 
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mohly ovlivnit pracovní dobu. Státy se snaţí zabránit přesčasové práci u částečných 

pracovních úvazků zaměstnanců, včetně jejího zákazu nebo stropování maximálním 

rozsahem přesčasových hodin. Pokud je přesčasová práce povolena, je vţdy 

kompenzována příplatkem - i kdyţ jisté, ne však časté, výjimky existují.  

4. Ostatní 

Rakousko, Dánsko a Nizozemsko si udrţují střední pozici mezi prvními dvěma 

skupinami. Dolní limit pro platby sociálního zabezpečení řadí Rakousko částečně do první 

skupiny. Ačkoli v Nizozemsku působí současně jak dolní, tak horní limity pro příspěvky 

do sociálního zabezpečení, dolní limity ovlivňují změny v hodinových nákladech jen 

nepatrně a strop je nastaven relativně vysoko. Španělsko je smíšený případ, neboť sdílí 

nejméně jeden rys se zeměmi v kaţdé z uvedených skupin: horní limit v sociálním 

zabezpečení, rozumně vysoké příspěvky zaměstnavatelů a přesčasové limity pro částečné 

pracovní úvazky zaměstnance. 

2.3 Vliv vstupu do EU na sociální systém České republiky 

 

Výraznou změnou pro sociální systém byl vstup České republiky do Evropské unie. 

Dnem vstupu začínají na našem území platné evropské právní předpisy, které zaručují 

českým pojištěncům nárok na: 

 volný pohyb, 

 spravedlivou odměnu 

 lepší pracovní podmínky, 

 sociální ochranu,  

 právo sdružování a kolektivního vyjednávání,  

 právo na odbornou přípravu,  

 rovné zacházení pro ženy a muže, 

 právo pracovníků na informace,  

 konzultace a účast, ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti,  

 ochranu dětí, starších osob a zdravotně postižených,  

 čerpání zdravotní péče i mimo území České republiky.  
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V roce 1991 přijala Evropská rada na zasedání v Maastrichtu Chartu Společenství 

základních sociálních práv, v níţ stanovila práva všech pracovníků v Evropské unii.  

V červnu 1997 byla tato „Charta“ zařazena do Amsterodamské smlouvy a je pouţitelná ve 

všech členských státech dále jen (EU). 

 

Cílem sociální politiky EU je napravit nejvýraznější nerovnosti v Evropské 

společnosti. Evropský sociální fond (ESF) byl zaloţen v roce 1961, aby podpořil vytváření 

pracovních míst a geografickou mobilitu pracovníků.  

„Podpora spočívá v převodu financí od bohatých zemí k chudým. Tyto prostředky se 

vyuţívají na podporu vývoje méně rozvinutých oblastí, na oţivení upadajících 

průmyslových regionů, na pomoc mladým lidem a dlouhodobě nezaměstnaným při hledání 

práce, na modernizaci zemědělství a na pomoc znevýhodněným venkovským oblastem. 

Nejznámějším programem ESF je Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.“ 

 

Prostředky vyčleněné na regionální aktivity jsou určeny ke třem cílům:  

 

1. Konvergence - účelem je pomoc nejméně rozvinutým zemím a regionům, aby rychleji 

dosáhly průměru EU pomocí zlepšených podmínek pro růst a zaměstnanost. Toho má být 

dosaţeno investicemi do fyzického a lidského kapitálu, inovací, posílen vzdělanosti, 

schopností přizpůsobit se změnám, ţivotního prostředí a účinnosti správy.  

 

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - cílem je zvýšení 

konkurenceschopnosti, úrovně zaměstnanosti a přitaţlivosti regionů, které nepatří 

k nejméně rozvinutým. Toho má být dosaţeno pomocí předvídání hospodářských a 

sociálních změn a podporou inovace, podnikavosti, ochrany ţivotního prostředí, 

dostupnosti, přizpůsobivosti a rozvoje začleňujících trhů práce.  

 

3.  Evropská územní spolupráce - účelem tohoto nového cíle je zvýšení přeshraniční, 

nadnárodní a meziregionální spolupráce. Snahou je podpořit společná řešení problémů, 

které řeší sousedící úřady v oblastech jako např. vývoj měst, venkova, podpora 

hospodářských vztahů a spolupráce mezi malými a středními podniky (MSP).  
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2.4 Členění sociálního zabezpečení 

 

Sociální zabezpečení je soustava právních, finančních a organizačních nástrojů, 

jejichţ cílem je kompenzace nepříznivé události. 

            Systém sociálního zabezpečení je stejně jako systém podpory v nezaměstnanosti 

v České republice zaloţen na principu veřejného pojištění. Sociální zabezpečení poskytuje 

ochranu a pomoc lidem v případě: ohroţení zdraví a nemoci, nezaměstnanosti, zdravotního 

poškození a invalidity, pracovního úrazu a nemoci z povolání, stáří, mateřství, rodičovství, 

úmrtí ţivitele = širší pojetí, v uţším pojetí je omezeno na důchodové zabezpečení a soc. 

sluţby.  

 

Nástroje sociálního zabezpečení jsou sociální pojištění, sociální zaopatření a 

podpora, sociální pomoc. Organizace zodpovědné za vyplácení státní sociální podpory a 

podpory v nezaměstnanosti jsou úřady práce a obecní úřady s rozšířenou působností. 

Úřady práce nevyplácí pouze podporu, ale také poskytují pomoc nezaměstnaným při 

hledání práce, nabízejí rekvalifikační kurzy a další formy aktivní politiky zaměstnanosti. 

[2]  

 

Systém sociálního zabezpečení v ČR má tři pilíře: 

 

1. sociální pojištění 

2. státní sociální podporu 

3. sociální pomoc 

 

Sociální pojištění  

Řeší situace, na které se člověk můţe předem připravit odloţením části své dnešní spotřeby 

z platu či mzdy, na krytí budoucí nejisté události, která je dlouhodobé či krátkodobé 

povahy. Je to pojištění důchodové a nemocenské. Z nemocenského pojištění zaměstnanců 

se poskytují čtyři dávky: nemocenská, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství a peněţitá pomoc v mateřství. Z důchodového pojištění 

se poskytuje důchod starobní dále invalidní důchod plný a částečný a pozůstalostní důchod 

vdovský a sirotčí. Upraveno zákonem 155/1995Sb., o důchodovém pojištění. 
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Státní sociální podpora  

Je zaloţena na principu solidarity, tzn., ţe ve společensky uznaných sociálních situacích je 

člověk podpořen z daňového systému a stát skrze výplatu dávek z části přebírá 

spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci osoby (příslušníků rodiny). Systém dávek 

státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky: přídavek 

na dítě a sociální příplatek příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, 

pěstounské dávky. Podporu vyplácí úřady práce. 

 

Sociální pomoc  

Přichází v situacích, kdy nestačí zajištění z předchozích dvou pilířů a občan nedokáţe 

obtíţné ţivotní situace vyřešit vlastními prostředky či za pomoci své rodiny. V tu chvíli je 

mu poskytnuta pomoc ve formě dávky v hmotné nouzi a dávky sociální péče. Upravuje 

zákon 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Dávky jsou financovány ze státního 

rozpočtu. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vypracovává legislativu pro 

všechny oblasti sociálního zabezpečení (vyjma zdravotního pojištění).  

 

Většina administrativních činností je spravována okresními úřady České správy 

sociálního zabezpečení dále jen (ČSSZ), která je podřízena ministerstvu a jeho dozoru. 

Ústředí České správy sociálního zabezpečení vykonává dohled nad 76 pracovišti správy 

sociálního zabezpečení. Hlavním posláním ČSSZ je výběr pojistného do základního 

systému důchodového pojištění, nemocenského pojištění a na státní politiku zaměstnanosti 

(podpora v nezaměstnanosti a programy vztahující se k politice zaměstnanosti). ČSSZ má 

rovněţ na starosti výpočet a platbu starobních důchodů a nemocenské.  

Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pomoc osobám s 

nedostatečnými příjmy, které nemají moţnost zajistit si prostředky k uspokojení ţivotních 

potřeb vlastním přičiněním. Systém je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje 

proti sociálnímu vyloučení. Zákon o pomoci v hmotné nouzi napomáhá řešit některé z 

nárazových ţivotních situací. Dále stanovuje, ţe kaţdá osoba má nárok na poskytnutí 

základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k 
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předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální 

práce s klienty. 

Dávky a jejich výplata 

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. O dávkách pomoci v hmotné nouzi 

rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady. Osobou v hmotné nouzi je osoba či rodina, 

která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumoţňují 

uspokojení základních ţivotních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně 

si tyto příjmy nemůţe z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci 

vlastním přičiněním. 

 

Okruh oprávněných osob 

Na příspěvek na ţivobytí a na doplatek na bydlení má nárok při splnění podmínek 

stanovených v zákoně o pomoci v hmotné nouzi: osoba, která je na území České republiky 

hlášena k trvalému pobytu, osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, cizinec 

bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní 

smlouva (Evropská sociální charta), občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen 

na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, občan členského státu EU, 

kterému nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských 

společenství a jeho rodinný příslušník (např. Nařízení Rady EHS), rodinný příslušník 

občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu 

po dobu delší než tři měsíce, cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s 

přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském 

společenství na území jiného členského státu EU a bylo mu uděleno povolení k 

dlouhodobému pobytu na území České republiky, rodinný příslušník cizince, kterému bylo 

uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky. [1]  

 

Okruh oprávněných osob pro mimořádnou okamţitou pomoc je širší, kromě osob 

uvedených v předchozím textu (oprávněné osoby pro příspěvek na ţivobytí a doplatek na 

bydlení) jsou oprávněnými osobami při splnění podmínek rovněţ osoby pobývající na 

území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců. V odůvodněných případech – 

je-li osoba váţně ohroţena na zdraví – můţe jí být mimořádná okamţitá pomoc 
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poskytnuta, i kdyţ pobývá na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu 

cizinců. 

 

Aktivizační plán 

Aktivizační plán (AP) je nástrojem k tomu, aby osoby v hmotné nouzi s pomocí 

orgánu hmotné nouze zmírnily nebo odstranily důvody, pro které se nacházejí v nepříznivé 

ţivotní situaci. Zpracovává se u osob, kterým je déle neţ půl roku, vyplácen příspěvek na 

ţivobytí. (nezpracovává se u dětí a u osob, u kterých se nezkoumá moţnost zvýšení příjmu 

vlastní prací). Rámcový obsah AP stanoví vyhláška č. 504/2006 Sb. Obsahem 

aktivizačního plánu je stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých 

opatření, cílů, jichţ má být dosaţeno. Právě na základě zpracovaného aktivizačního plánu a 

ve spolupráci s kontaktním místem, které zajišťovalo, nábor pracovníků pro průmyslovou 

zónu Triangle, sídlící ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí v Mostě (VÚHU), se podařilo 

zařadit do pracovního procesu vyplácené osoby v nově otevřené firmě IPS Alpha.      

 

V hmotné nouzi není 

Osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou 

výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, která je vedena v 

evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé 

zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání, které nevznikl nárok 

na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní 

neschopnost úmyslně, která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po 

odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se 

nepřihlásila k nemocenskému pojištění, které za neplnění povinností zákonného zástupce 

dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce, která 

nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do 

vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc), které se poskytuje ústavní péče v 

psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce. [1]  

Společně posuzované osoby 

Společně posuzované osoby jsou: rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé, 

rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou 
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posuzovány s jinými osobami, jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, 

že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.  

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné 

přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), 

zdržují mimo byt. [1]  

 

Náklady na bydlení 

Ţivotní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.  

Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním 

příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.  

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který uţívá byt a jehoţ 

příjem a příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na 

bydlení niţší neţ částka jeho ţivobytí a částka ţivobytí všech společně posuzovaných 

osob. [1] Okruh společně posuzovaných osob je pro účely doplatku na bydlení stejný, jako 

pro účel příspěvku na bydlení, ze systému státní sociální podpory. 

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na 

ţivobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Doplatek na 

bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i 

osobě, které příspěvek na ţivobytí nebyl přiznán. [1]  

 

Ţivotní a existenční minimum 

Ţivotní minimum - je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů 

k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.  

Existenční minimum - je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za 

nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující 

přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního 

důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. 

Ţivotní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o ţivotním 

a existenčním minimu. Hlavní vyuţití ţivotního a existenčního minima je v zákoně 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Ţivotní minimum plní rozhodující úlohu při 

posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Vedle ţivotního minima je 

z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního 

minima.  
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Tabulka č. 1: Částky ţivotního minima (měsíční) v roce 2010 

 

pro jednotlivce 3126 

pro první dospělou osobu v domácnosti 2880 

pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600 

Pro nezaopatřené dítě ve věku 

do 6 let 1600 

6 aţ 15 let 1960 

15 aţ 26 let (nezaopatřené) 2250 

Částka existenčního minima v roce 2010  

existenční minimum 2020 

[12]  

 

 

Tabulka č. 2: Příklady ţivotního minima různých typů domácností v Kč za měsíc 

 

jednotlivec 3126 

2 dospělí 2880 + 2 600 = 5 480 

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 1 600 = 4 480 

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080 

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1960 + 2250 = 9 690 

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1 600 + 1960 + 2250 = 11 290 

[12]  
 
 

2.5 Dávky hmotné nouze 

 

Dávky sociálního zabezpečení v oblasti sociální pomoci jsou členěny na dávky 

v hmotné nouzi a dávky sociální péče.  

1. Dávky v hmotné nouzi 

 příspěvek na ţivobytí  

 doplatek na bydlení 

 mimořádná okamţitá pomoc 

2. Dávky sociální péče 

 příspěvek pro zdravotně postiţené 

 příspěvek na péči 
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Příspěvek na ţivobytí - je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný 

příjem osoby nebo společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je 

dán zákonem o ţivotním a existenčním minimu. Nárok na příspěvek na ţivobytí vzniká 

osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této 

osoby či rodiny částky ţivobytí. Částka ţivobytí je stanovena pro kaţdou osobu 

individuálně. Částka ţivobytí se odvíjí od částek existenčního a  ţivotního minima. 

Stanovenou částku je moţné zvýšit vykonáváním dobrovolnické nebo veřejné sluţby v 

rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci. [1] 

 

Doplatek na bydlení - je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy 

občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit 

odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po 

zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, sluţeb s bydlením spojených a 

nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka ţivobytí. Nárok na doplatek na 

bydlení nevznikne, pokud osoba nemá nárok na příspěvek na bydlení poskytovaný úřady 

práce. [1]  

 

Mimořádná okamţitá pomoc - prostřednictvím mimořádné okamţité pomoci můţe být 

poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba 

v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc. Zákon o pomoci 

v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichţ lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi 

poskytnout.   

 osoba neplní podmínky hmotné nouze, ale kvůli nedostatku finančních prostředků 

jí hrozí váţná újma na zdraví  

 mimořádná okamţitá pomoc, která je spojena s váţnou mimořádnou událostí 

(povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.) 

 osoba není v hmotné nouzi, ale nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním 

a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nezbytných nákladů (nákup 

předmětů dlouhodobé potřeby, jízdné, apod.)  

 osoba, která nemůţe v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a 

nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a jsou ohroţeny sociálním 

vyloučením. [12]  
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2.6 Současný návrh sociálních reforem 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zpracovalo návrhy změn, které zahájí 

legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna 

2012. Ministr práce a sociálních věcí vládě předloţil návrh řešení v pěti klíčových 

oblastech: 

1. v dávkovém systému 

2. v oblasti péče o zdravotně postižené osoby 

3. v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi 

4. v legislativě pracovněprávní 

5. také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. 

 

Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení celého systému, jeho zlevnění i 

zefektivnění, rozšíření moţností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup 

pro příjemce dávek. Státní výdaje se budou sniţovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale 

primárně sníţením nákladů na administraci systému. 

Nově by mělo být upraveno poskytování služeb péče o děti: zákon rozdělí poskytování 

těchto sluţeb na péči o velkou, péči střední a malou dětskou skupinu. 

Poţadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Zároveň 

s tímto opatřením bude zavedena nová živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním 

režimu“. Ministerstvo dále plánuje zpřísnění sankcí za výkon nelegální práce. Sníţena 

bude naopak maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení 

evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 000 Kč na 100 000 Kč. Pro efektivnější 

fungování je celý systém centralizován, dojde ke sjednocení výplaty dávek pod „super“ 

úřad práce. [18] 

 

Pilíře reformy v roce 2011 

I. Sjednocení výplaty dávek 

II. Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postiţených osob 

III. Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi 

IV. Změny v oblasti práce a zaměstnanosti 

V. Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti. [18] 
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3. Analýza výplaty dávek hmotné nouze 
 

Region Mostecko je jiţ řadu let postiţeno vysokou mírou nezaměstnanosti. I kdyţ 

je zde řada významných investorů, nestačí pojmout řady nezaměstnaných, kteří jsou 

ochotni pracovat. Proto jakýkoli příliv a odliv investorů velmi významně ovlivňuje míru 

nezaměstnanosti a tím i výši vyplacených dávek hmotné nouze.  

 

Ve své analýze jsem se zaměřila na porovnávání stavu výplaty dávek hmotné 

nouze se situací na trhu práce. Jde o porovnání údajů odboru sociálních věcí Magistrátu 

města Mostu a Úřadu práce v Mostě. Výběrový soubor zahrnuje data od roku 2007 do roku 

2010.  

V roce 2007 vstoupil v platnost zákon 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, zákon 

110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu a zákon 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Stejným dnem nabyla účinnost i 

vyhláška 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci 

v hmotné nouzi. Tato právní úprava vychází ze zákona 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení.  

 

Ve stejném roce kdy začal platit nový zákon, vstoupil na pracovní trh nový investor 

IPS Alpha, který velmi výrazně ovlivnil nezaměstnanost právě ve sledovaném období 

2007 – 2010. Největší příliv zaměstnanců zaznamenala firma v roce 2008, odliv pak 

vlivem ekonomické krize na jaře roku 2009. Většina zaměstnanců, kteří se rekrutovali 

z osob pobírající dávky v hmotné nouzi, byla ve firmě necelý rok, proto po jejich 

propuštění ze zaměstnání nemohl být vyuţit systému dávek nezaměstnanosti vyplácených 

úřadem práce a spadly rovnou do „sociální sítě“.  

 

3.1 Investoři ovlivňující trh práce na Mostecku 

 

Významným zaměstnavatelem na Mostecku je Czech coal a.s., jejíţ hlavní činností 

je těţba hnědého uhlí v povrchových dolech. Ve sledovaném období 2007 - 2010 však 

činnost této firmy neměla významný vliv na pohyb osob na trhu práce. Nedocházelo 

k masovým náborům ani k hromadnému propouštění. Druhým významným 
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zaměstnavatelem na Mostecku je Grammer CZ s.r.o., který se zabývá výrobou a 

prodejem opěrek hlav do automobilů a dalším vnitřním vybavením automobilů. Ani v této 

firmě nedocházelo ve sledovaném období k intenzivnějšímu pohybu zaměstnanců, který by 

ovlivnil trh práce na Mostecku. 

V příloze č 2 je umístěn přehled významných subjektů v průmyslovém odvětví se 

100 a více zaměstnanci, které mají sídlo na Mostecku.  

 

Významným faktorem, který ovlivňuje trh práce na Mostecku je 25km od Mostu 

vzdálená průmyslová zóna Triangle (viz Příloha č. 2). V roce 1993 bylo rozhodnuto o 

zrušení ţateckého vojenského letiště. Postupně docházelo k odsunu armády z tohoto 

prostoru. V roce 2002 byl schválen převod letiště Ţatec do majetku ústeckého kraje a 

zřízení průmyslové zóny Triangle. Proměna ţateckého letiště na průmyslovou zónu 

probíhala od roku 2002 do roku 2007, kdy byla slavnostně otevřena, celá proměna vyšla na 

3 572,539mil. Kč.  

Byla provedena kompletní revitalizace tohoto území včetně nezbytné sanace ekologické 

zátěţe a realizace staveb technické a dopravní infrastruktury. Celková rozloha průmyslové 

zóny je 365ha, předpokládaný počet pracovních míst je plánován na 15 – 20 000. 

Strategická průmyslová zóna Triangle, se rozprostírá na pomezí tří okresů - Chomutov, 

Most a Louny. 

 

          V říjnu 2007 byly na průmyslové zóně otevřeny závody IPS Alpha a Hitachi. Ještě 

před spuštěním výroby byla zřízena čtyři kontaktní míst pro nábor pracovníků ve městech 

Most, Chomutov, Louny a Ţatec v době nejvyšší zaměstnanosti bylo v obou závodech 

zaměstnáno více jak 2000 zaměstnanců. V roce 2009 se začala na odbytu výrobků (LCD 

monitory) projevovat krize na finančních trzích ve světě.  

Japonská společnost IPS Alpha se rozhodla na jaře roku 2009 hromadně propouštět. 

Společnost IPS Alpha dala propuštěným zaměstnancům pětiměsíční odstupné. Propouštění 

však neprobíhalo hladce, lidé se nechtěli své práce vzdát, byli si vědomi toho, ţe novou 

práci jen tak rychle nenajdou a mnozí opět skončí v evidenci úřadu práce. Padlo i několik 

trestních oznámení.  „Trváme na tom, že zvolená forma propouštění byla v daném případě 

nanejvýš korektní a jediná možná. Na lidi čekaly vytopené autobusy. Ti, co měli přesto 

problémy s dopravou, byli na náklady firmy odvezeni taxíky. Odcházejícím byla nabídnuta 
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konzultační pomoc jak ze strany firmy, tak i od psychologů,“ uvedla, na obhajobu firmy 

pro Mostecký denník Garbiela Benešová, mluvčí IPS Alpha.  

Společnost IPS Alpha vyrábějící od roku 2007 v zóně Triangle u Ţatce LCD 

monitory kvůli poklesu poptávky byla nucena v únoru a březnu 2009 propustit čtyři stovky 

z 1550 zaměstnanců. Další propouštění na sebe nenechalo dlouho čekat a v roce 2010 

společnost z průmyslové zóny Triangle, odešla. Zbývajících 500 zaměstnanců převzala 

nástupnická firma Panasonic. 

Společnost Czech coul a.s. (dříve Mostecká uhelná a.s.), je další významný 

zaměstnavatel, který můţe být v nedaleké budoucnosti dalším subjektem, jeţ výrazně 

ovlivní objem výplaty dávek hmotné nouze na Mostecku. Těţební limity z roku 1991 brání 

dalšímu postupu dobývání uhlí na úpatí Krušných hor a proto pomalu a postupně dochází 

k útlumu těţby. Pokud nedojde k prolomení limitů, dočkáme se opět masivního 

propouštění především ze společnosti Czech Coul. a. s. a dceřiných společnostech. Ve 

sledovaném období 2007 – 2010 však byla situace v této společnosti v oblasti lidských 

zdrojů stabilní a neměla významný vliv na nezaměstnanost na Mostecku. 

 

3.2 Míra a struktura nezaměstnanosti na Mostecku 

 

Ústecký region patří mezi nejvíce postiţené regiony nezaměstnaností v České 

republice. Je to dáno tím, ţe v minulosti byl sever převáţně průmyslovým centrem 

s rozsáhlou těţbou hnědého uhlí. Po roce 1989 došlo z důvodu útlumu těţby k masivnímu 

propouštění pracovníků z tohoto odvětví a převáţně Mostecko se z této rány ještě 

nevzpamatovalo. Za celých dvacet let nebylo vytvořeno dostatečné mnoţství pracovních 

příleţitostí tak, aby trh práce byl nasycen. V následujících tabulkách je znázorněn vývoj 

nezaměstnanosti ve sledovaném období tedy v letech 2007 aţ 2010: 
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Tabulka č. 4: Vývoj nezaměstnanosti od ledna 2007 do prosince 2007 

2007 
počet 

uchazečů 
volná 
místa 

% míra 
nezaměstnanosti 

leden 13101 702 20 

únor 12641 695 19,2 

březen 12098 716 18,3 

duben 11713 770 17,9 

květen 11491 951 17,5 

červen 11218 993 17,4 

červenec 10996 1073 17,4 

srpen 10774 1189 17 

září 10611 1219 16,6 

říjen 10161 1173 15,9 

listopad 9740 1186 15,1 

prosinec 9733 1119 15,5 

               [19]  

 

Největší pohyb na trhu práce je jako jiţ tradičně v lednu, kdy přišlo do evidence 

nejvíce nových uchazečů o zaměstnání (1 3101 uchazečů). To, ţe přichází nejvíce 

uchazečů do evidence právě v lednu je způsobeno jednak ukončováním pracovních poměrů 

na dobu určitou u mnoha firem a jednak ukončováním platnosti pracovních míst 

vytvořených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Údaje na konci roku, tj. úbytek 

občanů z evidence úřadu práce ovlivnil i začínající nábor na průmyslovou zónu Triangle. 

Jedna náborová kancelář byla zřízena přímo v Mostě ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí. 

V rámci aktivizačních plánů klientů dochází k úzké spolupráci s kanceláře s odborem 

sociálních věcí Magistrátu města Mostu.  

 

Tabulka č. 5: Vývoj nezaměstnanosti od ledna 2008 do prosince 2008 

 

2008 
počet 

uchazečů 
volná 
místa 

% míra 
nezaměstnanosti 

leden 9682 1191 15,3 

únor 9397 1120 14,9 

březen 8969 970 14 

duben 8485 904 12,9 

květen 8163 728 12,5 

červen 7937 797 12,4 

červenec 7750 1081 12,3 

srpen 7658 115 12,2 

září 7685 1102 12 

říjen 7739 971 12,1 

listopad 8194 823 13,1 

prosinec 8298 791 13,8 

                         [19]  
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Úbytek počtu uchazečů o zaměstnání stále pokračuje aţ do září 2008 v říjnu je znát 

postupný nárůst nezaměstnaných, kdy se začíná postupně projevovat ekonomická krize. 

 

Počet nezaměstnaných stále narůstá (viz následující tabulka), nedosahuje však 

zdaleka hodnot roku 2007, protoţe 500 propuštěných zaměstnanců převzala od Japonské 

společnosti IPS Alpha jiná japonská firma Panasonic. 

 

Tabulka č. 6: Vývoj nezaměstnanosti od ledna 2009 do prosince 2009 

 

2009 
počet 
uchazečů 

volná 
místa 

% míra 
nezaměstnanosti 

leden 8735 735 14,1 

únor 9076 591 14,7 

březen 9198 516 14,9 

duben 9522 440 15,6 

květen 9341 512 15,3 

červen 9416 390 15,5 

červenec 9717 332 16,3 

srpen 9836 346 16,5 

září 9990 331 16,5 

říjen 9877 355 16,1 

listopad 9769 231 15,9 

prosinec 9899 222 16,4 

  [19]  

 

 

Tabulka č. 7: Vývoj nezaměstnanosti od ledna 2010 do prosince 2010 

2010 
počet 
uchazečů 

volná 
místa 

% míra 
nezaměstnanosti 

leden 10224 224 17 

únor 10365 266 17,1 

březen 10202 234 16,8 

duben 9938 228 16,1 

květen 9738 286 15,7 

červen 9584 333 15,6 

červenec 9660 325 16 

srpen 9609 307 15,8 

září 9658 215 15,7 

říjen 9514 257 15,8 

listopad 9611 263 15,9 

prosinec 9871 247 16,5 

                         [19]  
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V tabulce č. 7 se obdobně jako v roce 2007 projevuje lednové navýšení počtu 

nezaměstnaných, protoţe situace na trhu práce je stabilní. Důvodů pro mírné navýšení 

nezaměstnaných v měsíci únoru můţe být hned několik, ale který důvod byl ten zásadní, to 

se mohu jen domnívat, proto je zde neuvádím.   

 

Tabulka č. 8: Věková struktura uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadě 

práce v Mostě stav k 31. 12. 2010. 

        

věk stav % 

do 19 let 520 5,3 

20–24 let 1 317 13,3 

25–29 let 1 076 11,0 

30–34 let 1 238 12,5 

35–39 let 1 226 12,5 

40–44 let 1 032 10,4 

45–49 let 1 106 11,2 

50–54 let 1 115 11,3 

55–59 let 1 040 10,5 

nad 60let     201 2,0 

Celkem               9 871 100 
                                              [19]  

 

 

Významný podíl na nezaměstnanosti mají občané ve věku 20 – 24 let, kteří 

přicházejí ze škol do pracovního procesu bez jakékoli praxe a proto špatně hledají 

uplatnění na trhu práce. Tito uchazeči po marných pokusech seznat na Mostecku 

zaměstnání odcházejí do jiných míst republiky převáţně do Prahy. Vývoj odchodu 

obyvatel z Mostu je patrný na počtu obyvatel z Mostu. Dříve 70 ti tisícové město má nyní 

66tisíc obyvatel.  

Z hlediska profesního jsou hlavním zdrojem nezaměstnanosti občané 

nekvalifikovaní, popř. s neúplnou kvalifikací, kteří jsou v mnoha případech z trhu práce 

vytěsňováni občany kvalifikovanými, kteří z nějakých důvodů, (zejména z důvodu 

sniţování počtu pracovníků) přišli o zaměstnání. 

 

3.3 Analýza vývoje výplaty dávek hmotné nouze na Mostecku 

 

Pro zjištění odpovědi na otázku, jak situace na trhu práce ovlivňuje výplatu dávek 

hmotné nouze z hlediska časového vývoje, byly pouţity údaje o výši a sloţení výplaty 

dávek hmotné nouze odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu.  
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Zároveň v rámci srovnání byla stanovena tato hypotéza:  

Má příliv či odliv investorů z průmyslové zóny Triangle vliv na výplatu dávek a s jak 

velkým časovým zpožděním se odchod nebo příchod investorů projeví v evidenci osob 

pobírající dávky hmotné nouze?  

 

V roce 2007 vstoupil v platnost zákon 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, zákon 

110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu a zákon 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi. Tato právní úprava vychází ze zákona 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení.  

Zároveň v tomto roce vstoupil na pracovní trh nový investor IPS Alpha, který velmi 

výrazně ovlivnil nezaměstnanost právě ve sledovaném období 2007 – 2010. Největší příliv 

zaměstnanců zaznamenala firma v roce 2008, odliv pak vlivem ekonomické krize na jaře 

roku 2009. Většina zaměstnanců pracovala ve firmě necelý rok, proto nemohly vyuţít 

systému dávek nezaměstnanosti vyplácených úřadem práce a spadly rovnou do „sociální 

sítě“.  

Následující tabulka znázorňuje počty osob pobírající dávky hmotné nouze (včetně 

společně posuzovaných osob) a celkový objem vyplacených příspěvků v roce 2007 ze 

systému dávek hmotné nouze. Údaje poskytl Magistrát města Mostu odbor sociálních věcí. 

 

Tabulka č. 9: Objem vyplacených příspěvků v systému dávek hmotné nouze 2007 

měsíc, rok PnŽ Kč DnB Kč MOP Kč 

leden 2007 477 2 209 744 0 0 300 1 639 398 

únor 2007 2777 10 792 958 284 582 603 651 3 105 257 

březen 2007 2619 10 278 879 881 4 000 914 300 1 058 377 

duben 2007 3204 12 595 437 1401 6 540 383 182 619 611 

květen 2007 3244 11 567 348 1434 5 602 921 91 208 877 

červen 2007 3074 11 259 151 1561 6 488 880 97 231 774 

červenec 2007 2895 10 720 437 1441 6 181 411 53 138 006 

srpen 2007 2757 9 958 263 1238 5 172 850 66 132 263 

září 2007 2503 9 038 076 1245 4 817 926 44 91 147 

říjen 2007 2550 9 027 036 1150 4 507 192 66 160 230 

listopad 2007 2429 8 498 600 1031 3 888 014 189 460 359 

prosinec 2007 2286 8 229 800 1112 4 319 894 160 453 458 

Celkem 30815 114 175 729 12778 52 102 988 2199 8 298 757 

[20] 

 

Platnost nových zákonů se projevila v počtu vyplacených příspěvků na ţivobytí 

dále jen (PnŢ), doplatků na bydlení (DnB) a mimořádných okamţitých pomocí (MOP) 
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v lednu 2007, kdy se začalo s postupným převáděním ţadatelů o dávky na nový systém. 

Zároveň docházelo ke sniţování počtu vyplacených dávek jednotlivcům. Osoby ţijící 

v jedné domácnosti se stali osobami společně posuzovanými. Do konce května 2007 bylo 

všech 7000 ţadatelů převedeno na dávky hmotné nouze. Počet ţadatelů se opticky sníţil, 

protoţe byl zaveden institut společně posuzovaných osob. 

 

Graf č. 1: Objem vyplacených příspěvků na ţivobytí za rok 2007 
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                  [20] 

 

 

 

V dubnu je zaznamenán zřetelný nárůst vyplaceného objemu finančních prostředků 

ze systému hmotné nouze. Tento nárůst nebyl způsoben situací na trhu práce ale úpravou 

OK systému, ve kterém jsou dávky zpracovávány. OK systém byl před jeho zpuštěním do 

ostré verze několikrát testován, ale aţ při uvedení do provozu se projevily některé jeho 

dosud skryté nedostatky, které měly vliv na výpočet dávky u společně posuzovaných osob.    
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Graf č. 2: Porovnání počtu poţivatelů dávek hmotné nouze a objemu vyplacených 

prostředků 2007 
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               [20] 

 

Prstencový graf znázorňuje poměr ţadatelů o dávky hmotné nouze k objemu 

vyplacených prostředků na tyto dávky. V listopadu a v prosinci je znát postupný, i kdyţ 

ještě málo zřetelný úbytek ţadatelů o dávky (vnitřní kruh). V červenci a v srpnu je znát 

úbytek ţadatelů, který je ještě způsoben vlivem sezónních prací ale na konci roku, hlavně 

v prosinci, je jiţ znát odliv ţadatelů o dávky hmotné nouze k novým zaměstnavatelům. 

Pracovníci odboru sociálních věcí (OSV) Magistrátu města Mostu aktivně spolupracovali 

s náborovým střediskem pro průmyslovou zónu Triangle a významným způsobe se podíleli 

na umísťování ţadatelů o dávky hmotné nouze do pracovního procesu.   

 

Graf č. 3: Porovnání počtu osob v evidenci ÚP a počtu ţadatelů o dávky HN 2007 
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Graf znázorňuje srovnání počtu osob v evidenci úřadu práce a v evidenci společně 

posuzovaných osob a jednotlivců odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu. Na obou 

křivkách, je znatelný mírně klesající trend. 

 

Tabulka č. 10 Objem vyplacených příspěvků v systému dávek hmotné nouze rok 2008 

měsíc, rok PnŽ Kč DnB Kč MOP Kč 

leden 2008 2216 7 968 941 1062 4 221 105 108 243 790 

únor 2008 2062 7 322 377 890 3 461 320 82 203 593 

březen 2008 1913 6 883 136 993 3 657 927 79 218 979 

duben 2008 1950 6 965 570 886 3 509 731 97 247 634 

květen 2008 1872 6 782 196 838 3 208 932 102 265 083 

červen 2008 1748 6 228 501 834 3 158 932 88 241 446 

červenec 2008 1656 5 654 805 740 2 545 145 140 327 178 

srpen 2008 1578 5 115 059 428 1 372 468 90 197 417 

září 2008 1504 5 131 483 600 2 145 913 88 195 048 

říjen 2008 1490 5 243 762 629 2 335 437 99 254 454 

listopad 2008 1449 5 160 378 596 2 248 533 77 179 602 

prosinec 2008 1400 5 070 073 645 2 461 885 105 267 944 

Celkem 20838 73 526 281 9141 34 327 328 1155 2 842 168 

     [20]  

 

Z výše uvedené tabulky je, jiţ na první pohled je patrný úbytek počtu ţadatelů i 

společně posuzovaných osob ze systému dávek hmotné nouze. Výroba se v IPS Alpha 

rozjela naplno. 

Graf č. 4: Objem vyplacených příspěvků na ţivobytí za rok 2008 
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Graf č. 5: Porovnání počtu poţivatelů dávek hmotné nouze a objemu vyplacených 

prostředků 2008 
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                 [20] 

 

Na prstencovém grafu je zobrazeno postupné sniţování objemu vyplacených 

finančních prostředků i počty evidovaných osob v evidenci odboru sociálních věcí. Jiný 

graf k různosti objemových hodnot není pro zobrazení vhodný.  

V následujícím grafu je srovnání počtu osob v evidenci úřadu práce a v evidenci 

společně posuzovaných osob a jednotlivců odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu. 

Hodnoty jsou souběţné a mají klesající trend.  

 

Graf č. 6: Porovnání počtu osob v evidenci ÚP a počtu ţadatelů o dávky HN 2008 
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Tabulka 11: Objem vyplacených příspěvků v systému dávek hmotné nouze rok 2009 

měsíc, rok PnŽ Kč DnB Kč MOP Kč 

leden 2009 1391 4 989 998 622 2 408 818 105 282 971 

únor 2009 1423 5 204 287 642 2 551 085 97 188 823 

březen 2009 1481 5 189 631 654 2 279 366 110 211 326 

duben 2009 1645 5 252 470 633 2 803 802 104 200 244 

květen 2009 1878 5 330 174 663 2 365 660 104 198 999 

červen 2009 1823 5 223 396 667 2 309 923 134 210 664 

červenec 2009 1768 4 476 454 642 2 011 633 397 365 473 

srpen 2009 1736 4 542 276 488 1 529 051 158 215 849 

září 2009 1710 4 888 347 603 2 109 477 145 239 283 

říjen 2009 1797 5 228 312 619 2 222 692 130 240 129 

listopad 2009 1805 5 320 151 623 2 293 507 113 247 527 

prosinec 2009 1807 5 403 512 697 2 588 256 105 241 006 

Celkem 20264 61 049 008 7553 27 473 270 1702 2 842 294 

        [20] 

 

Z tabulky je patrný nárůst počtu ţadatelů o příspěvek na ţivobytí. Zajímavý je 

například údaj o počtu vyplacených doplatků na bydlení v měsíci srpnu. Pokles způsobilo 

doloţení vyúčtování za energie, coţ u některých ţadatelů způsobilo odnětí doplatku na 

bydlení. V tomto bodě není výklad zákona jednoznačný. Někteří jsou toho názoru, ţe 

přeplatek za energie je příjmem, protoţe se jedná o ušetřené státní prostředky. Jiní jsou 

proti započítávání přeplatků do příjmů.  

 

Graf č. 7: Objem vyplacených příspěvků na ţivobytí za rok 2009 
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Graf č. 8: Porovnání počtu poţivatelů dávek hmotné nouze a objemu vyplacených 

prostředků 2009 
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Graf č. 9: Porovnání počtu osob v evidenci ÚP a počtu ţadatelů o dávky HN 2009 
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                [19] [20] 

 

  

Grafy roku 2009 jasně potvrzují, to co uţ ukázaly dva předchozí roky a to, ţe vývoj 

počtu uchazečů evidovaných na úřadě práce je shodný s vývojem ţadatelů o dávky hmotné 

nouze a to bez jakýchkoli časových posunů mezi evidencí na úřadě práce a pobíráním 

dávek hmotné nouze, ve sledovaném období v závislosti na investorech na průmyslové 

zóně Triangle.   
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Tabulka 12: Objem vyplacených příspěvků v systému dávek hmotné nouze rok 2010 

měsíc, rok PnŽ Kč DnB Kč MOP Kč 

leden 2010 1833 5 376 501 661 2 412 417 140 276 021 

únor 2010 1828 5 434 318 669 2 526 939 122 214 263 

březen 2010 1863 5 408 131 633 2 170 477 110 237 929 

duben 2010 1880 5 604 872 597 2 094 818 195 373 640 

květen 2010 1867 5 675 479 633 2 352 604 122 289 593 

červen 2010 1877 5 669 007 640 2 312 740 129 291 551 

červenec 2010 1801 5 475 229 593 2 140 022 134 274 114 

srpen 2010 1805 5 256 766 427 1 386 740 101 206 993 

září 2010 1835 5 594 600 543 1 873 933 108 232 658 

říjen 2010 1809 5 618 407 574 2 089 972 127 319 788 

listopad 2010 1846 5 777 984 599 2 223 708 128 265 199 

prosinec 2010 1805 5 731 142 605 2 245 426 116 251 657 

Celkem 22049 66 622 436 7174 25 829 796 1532 3 233 406 

        [20] 

 

 

Opět se projevil pokles v počtu vyplacených doplatků na bydlení v měsíci srpnu, 

způsobený doloţení vyúčtování za energie, coţ u některých ţadatelů způsobilo odnětí 

doplatku na bydlení. Rok 2010 byl vcelku vyrovnaný ve všech ukazatelích. 

 

Graf č. 10: Objem vyplacených příspěvků na ţivobytí za rok 2010 
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Graf č. 11: Porovnání počtu poţivatelů dávek HN a objemu vyplacených prostředků 

2010 
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Prstencový graf nám znázorňuje situaci mezi objemem vyplacených dávek hmotné 

nouze a počtem ţadatelů o dávky.   

 

Graf č. 12: Porovnání počtu osob v evidenci ÚP a počtu ţadatelů o dávky HN 2010 

 

               [19] [20] 

 

 

A opět shodná linie mezi počtem společně posuzovaných osob evidovaných na 

odboru sociálních věcí a počtem uchazečů evidovaných na Úřadě práce v Mostě. 
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Graf č. 13: Srovnání počtu osob v evidenci ÚP a počtu ţadatelů o dávky HN  
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Porovnání nám potvrdilo, ţe nevznikl časový posun mezi evidencí na úřadě práce a 

evidencí na odboru sociálních věcí, protoţe mnoho ţadatelů i celé rodiny pracovali ve 

firmě mnohdy necelý rok. Firma na našem trhu působila velice krátce v podstatě pouze dva 

roky. Zaměstnanci, kteří neodpracovali ve firmě celý rok, začaly být placeni z dávek 

hmotné nouze, protoţe nedosáhli na podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce.  
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4. Návrhy a doporučení 
 

Tato část diplomové práce je zaměřena na hledání moţných východisek z dosti 

bezvýchodné situace.  

   

4.1 Negativní dopad sociálního zabezpečení 

 

Mnozí ekonomové argumentují, ţe zavedení systému sociálního zabezpečení 

sníţilo potřebu soukromých úspor. Dříve rodina spořila, aby si v letech pracovní aktivity 

vytvořila rezervu na penzi. Dnes stát vybírá daně na sociální zabezpečení a vyplácí dávky 

sociálního zabezpečení, coţ do jisté míry sniţuje potřebu soukromně spořit na penzi. 

Obdobný účinek mají i další systémy důchodové podpory, které rovněţ sniţují potřebu 

spoření na horší časy: pojištění úrody pro zemědělce, pojištění pro případ nemoci, pojištění 

pro případ nezaměstnanosti to vše zeslabuje preventivní motiv lidí ke spoření. [3] 

Přesto, ţe nejsem ekonom, s tímto názorem se plně ztotoţňuji. Kaţdý by měl mít 

moţnost naučit se vzít na sebe zodpovědnost za své bytí. Lidé nejenţe si nespoří, ale 

snadnost přístupu k úvěrům si lidé osvojují psychologii dluţníků, která je zcela odlišná od 

dřívějších časů. Shakespearův Polonius varoval svého syna: „Nikdy se nestaň dluţníkem 

ani věřitelem“ dnes však všeobecná dostupnost zadluţení se prostřednictvím úvěrových 

karet, půjček na studium a nákup nabádá „kupuj nyní a plať později“.    

 

4.2 Sociální podnik 

 

Jedním ze způsobů jak sníţit náklady na výplatu dávek hmotné nouze a tím i 

vysokou nezaměstnanost v regionu je zajistit příliv nových investorů. Přesto, ţe je 

v blízkém okolí Mostu několik nově vybudovaných průmyslových zón nedaří se na ně 

nové investory přilákat v potřebném rozsahu. Na vině je nejen celosvětová krize, ale i 

nutnost nastavit nový způsob stanovení investičních pobídek pro případné investory.  

Další z moţností jak sníţit alespoň lokální nezaměstnanost je zakládání sociálních podniků 

se státní podporou.  

Sociální podnik je trţně orientovaný podnik zaloţený za účelem vytvoření 

kvalitních pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Jedná se o osoby 
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dlouhodobě nezaměstnané, kterou tvoří nekvalifikovaní uchazeči se základním vzděláním 

a absolventi SOU s výučním listem.  

 

Po kvalifikovaných pracovnících je sice vysoká poptávka, ale mnoho 

z evidovaných uchazečů nemá poţadovanou praxi či kvalifikaci, nebo má různá zdravotní 

omezení, případně se jedná o matky s malými dětmi, čímţ moţnost jejich umístění klesá. Z 

těchto důvodů se tedy i tito "kvalifikovaní" podílí na dlouhodobé nezaměstnanosti.  

Se sociálním podnikáním souvisejí tři hlavní hodnoty: 

Podnikání (sociální firmy kombinují tržní orientaci se sociálním posláním) 

Zaměstnanost (sociální podniky jsou podpůrnými pracovišti, jejichž pracovní prostředí 

poskytuje všem zaměstnancům podporu, příležitost a smysluplnou práci) 

Zplnomocnění znevýhodněných skupin (sociální podniky usilují o společenskou a 

ekonomickou integraci znevýhodněných skupin jejich zaměstnáváním). 

Velmi zjednodušeně řečeno, sociální podnikání je opravdové podnikání vedené za 

účelem dosahování sociálních cílů, které můţe občanům kromě nových pracovních míst 

přinést pruţnější místní sluţby a sníţení nezaměstnanosti. Právní forma sociálního podniku 

není rozhodující, důleţitý je druh činnosti, způsob fungování organizace a způsob 

nakládání se ziskem. Filosofie je taková, ţe zisk se nerozděluje, ale vrací stejně jako u 

neziskových organizací zpátky do organizace na její rozvoj. V sociálním podnikání jde o 

provádění sociálně prospěšné činnosti za pomoci ekonomických nástrojů.  

Rozvoj sociálního podnikání v České republice bohuţel dosud brzdí mnohé 

překáţky. Samotná myšlenka podnikající "dobročinné" organizace je pro určitou část 

veřejnosti i samotných organizací stále tabu. Existuje jen málo úspěšných příkladů 

sociálního podnikání, a tudíţ málo praktických zkušeností specifických pro středoevropské 

prostředí, které by mohly poslouţit jako vodítko. Příklady, které máme dosud k dispozici, 

jsou "příkladné" většinou pouze z jednoho úhlu pohledu. Jsou to mnohdy velmi hezké 

příběhy, jsou bezesporu sociální, ale jejich ekonomická stránka, a tím pádem i dlouhodobá 

udrţitelnost, je přinejmenším diskutabilní. Dalším problémem jsou jako obvykle peníze. 

Pokud organizace nemá dostatek vlastních finančních prostředků na počáteční investice 

nebo později na rozšíření svého podnikání, jen stěţí je získá - běţné komerční úvěry jsou 

pro většinu „dobročinných“ organizací těţko dostupné.  
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Mnozí podnikatelé chlubící se vznikem sociálního podniku jen vyuţívají 

nedostatečné legislativy a vydávají chráněné dílny, které jsou zaměřeny na zaměstnávání 

osob se zdravotním postiţením a s chronicky duševním postiţením za sociální podnik. Ve 

svém „sociálním podniku zaměstnávají část handicapovaných pracovníků, na které pobírají 

dotace od úřadu práce.  

 

4.2.1 Sociální podnik na Mostecku 

 

Obec Obrnice se nachází asi 6 km od Mostu a vyznačuje se skoro 40% 

nezaměstnaností místních obyvatel. Zástupci obce Obrnice, se rozhodli tuto situaci řešit 

vznikem sociálního podniku, který by zřídila sama obec. V tuto chvíli jiţ podali projekt 

financovaný ze strukturálních fondů Evropské unie na vznik sociálního podniku. Do akce 

se pustily za podpory Agentury v rámci Lokálního partnerství podporovaného vládou. 

Zástupce Agentury jim pomohl se zpracováním projektu a nyní čekají na schválení 

projektu a finanční prostředky. Sociálním podnikem budou malé technické sluţby, které 

zpočátku zaměstnají 20 místních dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel. Technické sluţby 

budou poskytovat své sluţby nejen obyvatelům zmíněných Obrnic, ale i okolním obcím 

sdruţených v regionu SRPINA.  

Ani město Most nezůstává pozadu. V současné době rozhodla Rada města Mostu o 

zadání zpracování analýzy vybudování sociálního podniku na území města v lokalitě 

Chanov, která je podle Gabalovy analýzy z roku 2006 vyloučenou lokalitou. Gabalovu 

analýzu zpracoval PhDr. Ivan Gabal v roce 2006. Jedná se o analýzu vyloučených lokalit 

v České republice se zaměřením na analýzu situace osob ţijících v těchto lokalitách.  

Na základě této analýzy jsou poskytovány obcím, na jejichţ území se lokality 

nachází, finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Město Most v rámci 

spolupráce a Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách, která vznikla, aby 

slouţila jako nástroj vlády České republiky a obcí při řešení problému spjatých s existencí 

sociálně vyloučených lokalit a jako nástroj předcházení vzniku dalších, hledá nástroje jak 

pomoci sníţit nezaměstnanost a s tím i rozrůstání socio-patologických jevů. 

Posláním Agentury je hledat a navrhovat integrační opatření relevantní konkrétním 

lokalitám, pomáhat je aplikovat v praxi včetně zpřístupnění finančních zdrojů na jejich 

realizaci, přenášet příklady dobré i špatné praxe a podněty horizontálně mezi lokalitami a 
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vertikálně mezi obcí a státem, koordinovat inkluzívní politiky resortu na centrální úrovni a 

integrační programy partneru na úrovni lokální tak, aby natolik komplexní problém, jakým 

sociální vyloučení je, byl také komplexně, a tedy s náleţitým efektem, řešen.  

 

Jiţ dnes je zřejmé, ţe do budoucna se budou muset sociální podniky změnit svoji 

orientaci v druhu podnikání. Jejich činnost by měla být více zaměřena na pomoc a péči o 

staré či nemocné občany. 
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5. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo zjištění, jak situace na trhu práce ovlivňuje objem 

výplaty dávek hmotné nouze z hlediska časového vývoje. Rok 2007 byl vybrán záměrně, 

v tomto roce se na trhu práce objevili dva významní zaměstnavatelé, Japonská společnost 

IPS Alpha zabývající se výrobou LCD obrazovek a Japonská společnost Hitachi vyrábějící 

komponenty do LCD televizorů. Obě společnosti vytvořily pracovní místa pro více neţ 

2000 zaměstnanců. Zároveň ve výše uvedeném roce vstoupily v platnost nové zákony, 

upravující sociální zabezpečení občanů v ČR. Zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu a zákon 108/2006 Sb., o 

sociálních sluţbách.  

Diplomová práce se zabývá analýzou výplaty dávek hmotné nouze nezaměstnaným 

osobám v evidenci Ústeckého kraje, konkrétně v evidenci Úřadu práce v Mostě. 

Referenční období zahrnuje interval roků 2007 – 2010. 

Úvodní část práce je stručný popis celkové situace. Ve druhé části je popsána 

historie sociálního zabezpečení od doby vzniku samostatného československého státu 

v roce 1918 a vývoj sociálního zabezpečení po současnost. Dále je popsán vliv vstupu ČR 

do EU, systém sociálního zabezpečení, dávky hmotné nouze a současné návrhy reformního 

řešení. Třetí část práce je věnována trhu práce, významným zaměstnavatelů ovlivňujícím 

pracovní trh, vývoji nezaměstnanosti ve sledovaném období, počtu osob pobírající dávky 

hmotné nouze a objemu vyplácených dávek. Dochází ke vzájemnému srovnání těchto 

ukazatelů. Čtvrtá část práce je věnována návrhu, jak by bylo moţné zaměstnat i 

dlouhodobě nezaměstnané občany a tím sníţit objem vyplácených finančních prostředků 

dávek hmotné nouze.  

Grafické modely přesně vykreslují vznik i zánik pracovních příleţitostí 

v průmyslové zóně Triangle. Úbytek i nárůst počtu ţadatelů a společně posuzovaných osob 

vyplácených ze systému dávek hmotné nouze. Byla stanovena hypotéza, zda má příliv či 

odliv investorů z průmyslové zóny Triangle vliv na výplatu dávek a s jak velkým časovým 

zpoţděním se odchod nebo příchod investorů projeví v evidenci osob pobírající dávky 

hmotné nouze.  
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Porovnání potvrdilo, ţe nevznikl časový posun mezi evidencí na úřadě práce a 

evidencí na odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu, protoţe mnoho ţadatelů i celé 

rodiny pracovali ve firmě mnohdy necelý rok. Firma na našem trhu působila velice krátce 

v podstatě pouze dva roky. Zaměstnanci, kteří neodpracovali ve firmě celý rok, začaly být 

rovnou vyplácení z dávek hmotné nouze, protoţe nedosáhli na podporu v nezaměstnanosti 

od úřadu práce. 

Ke zlepšení stavu nezaměstnanosti v Ústeckém kraji by mohly přispět některé 

legislativní změny v oblasti sociálního zabezpečení a těsná spolupráce s úřady práce 

v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k vývoji na trhu práce lze konstatovat, 

ţe se současné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jeví jako nedostatečné a ne zcela 

vţdy flexibilní k existujícím potřebám trhu práce.  

Bohuţel k pasivitě nezaměstnaných přispívá i dlouhodobá náklonnost politiků 

k socialismu. Ta totiţ vyvolává změny lidské mentality. Lidé se přestávají starat sami o 

sebe a vyhýbat se nejrůznějším rizikům. Naopak se chovají způsobem, který je často mylně 

spojován s kapitalistickým systémem. A to tak, ţe nehledí napravo ani nalevo a snaţí se 

maximalizovat svůj okamţitý peněţní zisk. Například tím, ţe se rádi pouštějí do 

riskantních podniků bez odpovídajícího pojištění či rozloţení rizik. Jsou si dobře vědomi, 

ţe v nejhorším případě budou mít zajištěn příjem prostřednictvím sociálních podpor.  

Proto ať uţ se bude zařízení, které dá lidem práci nazývat „Sociální podnik“, 

„Start“ nebo „Nová šance“ vţdy to bude zařízení potřebné. V Mostě a okolí ţije jiţ třetí 

generace lidí, která nepracuje a je zvyklá ţít ze sociálních dávek. Sociální dávky jiţ 

vnímají spíše jako výplatu.  Na trhu práce není o tyto lidi zájem z důvodu absence 

jakýchkoliv pracovních návyků. Řada z nich přistupuje ke svému stavu stále pasivně. Mají 

zkreslené informace o situaci na trhu práce, např. o nabízených mzdách. V první řadě mají 

zájem, kolik bude činit jejich mzda a poţadují vyšší finanční ohodnocení. Chybí jim 

potřebná flexibilita, chuť pracovat a uplatnit se. S nezaměstnaností je spojená i zvýšená 

kriminalita a nulová výchova mládeţe k morálním hodnotám. 
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Příloha č. 1: Stručný přehled dávek sociálního zabezpečení 
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Příloha č. 2: Přehled významných subjektů v průmyslovém odvětví se 100 a více 

zaměstnanci, které mají sídlo na Mostecku.  

 

 

 

 

  Počet zaměstnanců 

Obchodní jméno Sídlo 

5000 

a 

více 

2000 

- 

4999 

1500 

- 

1999 

1000 

- 

1499 

500 

- 

999 

250 

- 

499 

200 

- 

249 

100 

- 

199 

CZECH COAL, a.s. Most  l       

GRAMMER CZ, 

s.r.o. 
Most   l      

BIS CZECH, s.r.o. Most     l    

EUROMONT 

GROUP, a.s. 
Most      l   

KERAMOST, 

akciová společnost 
Most      l   

KRUŠNOHORSKÉ 

STROJÍRNY 

Komořany, a.s. 

Most      l   

UNITED 

ENERGY,právní 

nástupce, a.s. 

Most      l   

NEMAK Czech 

Republic, s.r.o. 
Havraň       l  

PRO OFFICE, s.r.o. Most       l  

RENOGUM - 

NILOS, a.s. 
Most       l  

TABUC - PACK, 

s.r.o. 
Most       l  

FORTEQ CZECH, 

s.r.o. 
Most        l 

GUMOTEX 

AUTOMOTIVE, 

s.r.o. 

Most        l 

CHEMOPETROL 

CHEMBUILD, s.r.o. 
Most        l 

STARCAM s.r.o. Havraň        l 

VEM 

TSCHECHIEN, 

s.r.o. 

Most        l 

         Registr ekonomických, [2008-5-31]. Dostupné na WWW: <http://www.uur.cz/default.asp?ID=2954 
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Letecký pohled na průmyslovou zónu Triangle 

 

 

 

 

 <zdroj www.mosteckydenik.cz> 

 


