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Summary 

The aim of this thesis is to analyze the labour market in the district Louny during the 

period 2000 to 2009 on the basis of data published by the Ministry of Labour and Social 

Affairs and by the Czech Statistical Office. It describes the differences in measurement 

methods of the basic characteristic of labour market in the Czech Republic - the 

unemployment rate. It assesses the interpretive value of the measured data, the reliability 

and recovery goals for the aim of this thesis. The characteristics and the structure of the 

labour market is analyzed in both - the demand and supply in the Louny district. Two 

aspects are analyzed in detail: the development of labour market in selected years and the 

effectiveness of employment policy, which applies the Ministry of Labour and Social 

Affairs through the Labour Office in Louny. 

 

Keywords: labor market, unemployment, the rate of registered unemployment, 

general unemployment, employment policy, District of Louny. 

 

Anotace 

Tato práce si klade za cíl analyzovat trh práce v okresu Louny v období 2000 aţ 2009 na 

základě dat publikovaných resortem Ministerstva práce a sociálních věcí a Českým 

statistickým úřadem. Zaměřuje se na popis a rozdíl v metodikách měření základní 

charakteristiky trhu práce v České republice - míry nezaměstnanosti.  Posuzuje 

vypovídající hodnotu měřených údajů, jejich spolehlivost a moţnost vyuţití pro cíle této 

práce. Analýze je podrobena charakteristika a struktura trhu práce v okresu Louny na 

straně poptávky i nabídky.  Analyzován je podrobně vývoj trhu práce ve sledovaných 

letech a účinnost politiky zaměstnanosti, kterou aplikuje Ministerstvo práce a sociálních 

prostřednictvím Úřadu práce Louny.  

 

Klíčová slova: trh práce, nezaměstnanost, míra registrované nezaměstnanosti, obecná 

míra nezaměstnanosti, politika zaměstnanosti, okres Louny
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1. Úvod  

Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na pracovní trh, který obecná ekonomická 

teorie definuje jako segment trţní ekonomiky, na kterém je prodáván a kupován jeden 

z výrobních faktorů – práce neboli pracovní síla. Základním makroekonomickým údajem, 

který komplexně a výstiţně charakterizuje aktuální stav na pracovním trhu je ukazatel ne-

zaměstnanosti respektive míra nezaměstnanosti.  

Proti samočinnému působení nabídky a poptávky na trhu práce působí celá řada 

regulací a mimotrţních faktorů. Systém minimální mzdy a odstupného pro propouštěné, 

podpora v nezaměstnanosti a sociální dávky, aktivita odborů, omezená mobilita pracovní 

síly, vládní programy boje s nezaměstnaností, hranice odchodu do důchodu ale i délka 

mateřské dovolené - to vše jsou faktory, ačkoliv sociálně zdůvodnitelné, působící proti 

pruţnému fungování trhu práce.  

Práce, zaměstnání, povolání, profese je v naší kultuře po staletí základní sociální 

kotvou jednotlivce ve společnosti, a proto má nezaměstnanost, kromě rozměru 

ekonomického, téţ nezanedbatelný sociální rozměr. Pro tento sociální a tedy i politický 

rozměr si reprezentace všech zemí kladou za cíl sniţování nezaměstnanosti. Boj 

s nezaměstnaností je téţ jednou z hlavních priorit Evropské unie a na potírání 

nezaměstnanosti jsou prostřednictvím národních i evropských programů zaměstnanosti 

věnovány nemalé veřejné prostředky.  

Tato práce si klade za cíl analyzovat pracovní trh v okrese Louny v letech 2000 aţ 

2009. Cílem je posoudit změny a zkoumat charakteristiky nezaměstnanosti porovnáním 

s vývojem v regionu a  České republice. Dalším cílem je posoudit vliv a účinnost 

aplikované vládní politiky boje s nezaměstnaností v okrese Louny. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Trh práce 

Trh práce je, podobně jako jakýkoliv jiný trh, zaloţen na vztahu dvou subjektů – 

toho, kdo něco (v tomto případě svoji práci) nabízí, a toho, kdo o tuto nabídku jeví zájem a 

je ochoten nabízené zboţí (práci) koupit. Snahou nabízejícího je své zboţí prodat za 

přijatelnou, tj. z jeho pohledu, co nejvyšší cenu. Přednost má samozřejmě finanční 

ekvivalent ceny, ale prodávající je obvykle ochoten přistoupit i na případné sníţení ceny a 

její částečné naturální vyjádření (vyjádřené např. tím, ţe kupující se zaváţe kupovat dané 

zboţí dlouhodobě). Kupující má zájem na tom, aby tato cena byla co nejniţší a současně 

kupované zboţí bylo co nejkvalitnější. Výsledkem je buď prodej (nákup) zboţí, nebo jeho 

odmítnutí. Základním principem chování na trhu je přitom svobodné rozhodnutí 

nabízejícího, ţe svoje zboţí (práci) na trhu nabídne, a neméně svobodné rozhodnutí 

kupujícího o tom, zda toto zboţí koupí či nikoliv. [1] 

2.2 Komponenty na trhu práce 

Bez znalosti základních ekonomických procesů odehrávajících se na trhu práce 

nelze dost dobře postihnout ani sociální aspekty jeho fungování. Východiskem analýzy 

z ekonomického pohledu je studium čtyř základních komponentů trhu práce: 

 Nabídky práce 

 Poptávky po práci 

 Rovnováhy na trhu práce 

 Konstituování reálné a nominální mzdové sazby 

Základní jednotkou, která reprezentuje nabídkovou stranu, je domácnost, resp. 

její členové. Především zde se realizuje spotřeba a zde také probíhá základní volba, zda 

vstoupit či nevstoupit na trh práce, a pokud ano, za jakých podmínek. Zjednodušeně 

vyjádřeno jde o to, zda bude preferována spotřeba, tj. objem peněţních příjmů, a tedy 

nabízeno větší mnoţství práce (pracovního času), nebo zda bude upřednostněn objem 

volného času a péče o rodinu. Jsou zde ovšem zřejmé dvě věci:jednak uvedené preference 
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představují dva póly jednoho kontinua a samostatné rozhodování je téměř vţdy jejich 

průnikem, jednak úroveň, na které probíhá toto rozhodování, je stejně relativní jako 

preference potřeb, které mají být uspokojeny a dostatečnost úrovně příjmů. V ekonomické 

teorii se hovoří o vzájemném působení dvou sil, o substitučním a důchodovém efektu. 

Substituční efekt vyjadřuje stav, kdy vyšší mzdy zvyšují zájem o práci, vyzývají k většímu 

vyuţití disponibilního času, a tím omezují objem volného času. Důchodový efekt se 

projevuje tehdy, kdyţ domácnost má stabilizovanou úroveň saturace potřeb a není nucena 

nabízet větší mnoţství práce, protoţe stanovené ţivotní úrovně dosáhne při rostoucí úrovni 

příjmů s daným objemem nabízené práce. 

Poptávkovou stranu reprezentují podniky (zaměstnavatelé), jejichţ hlavní 

snahou je maximalizace zisku. Rozsah poptávky po práci je proto ovlivněn především 

dvěma faktory: 

a) přijetím nových pracovních sil (rozšířením počtu pracovních hodin) se sice zvýší 

celková produkce podniku, ale současně se 

b) zvýší mzdové náklady. 

Optimální rozsah zaměstnanosti je tedy ten, kdy se toto zvýšení produkce rovná reálné 

mzdě. 

Cílovým stavem ve vztahu nabídky a poptávky je rovnováha na trhu práce. K té 

dochází, kdyţ se agregátní, tj. souhrnná nabídka rovná agregátní, tj. souhrnné poptávce. 

Ekonomika v tomto průsečíku funguje na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti, tj. ve 

stavu plné zaměstnanosti viz Graf č. 1. [1] 
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Graf č. 1:  Rovnováha na trhu práce                              
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2.3 Podmíněnost trhu práce 

Komplexní charakter problematiky trhu práce, kde zjednodušeně řečeno, všechno 

souvisí se vším, vyţaduje začít analýzu trhu práce přehledem charakteristik, které 

v základních obrysech vymezují jeho podobu. Pro analytické potřeby je moţné vymezit pět 

základních strukturních charakteristik: 

1) Národnostní struktura 

2) Demografická struktura 

3) Vzdělanostní struktura 

4) Ekonomická struktura 

5) Profesní struktura   

1) Národnostní struktura 

 Zjišťování národnosti je trvalou součástí sčítání lidu, domů a bytů v Čechách. 

Způsob zjišťování, definice a metodika se v průběhu desetiletí měnily a rovněţ význam 

zjištěných údajů měl v různých obdobích naší historie různou váhu. 

V dlouhodobém vývoji kopíruje národnostní struktura obyvatel historii našeho 

státu. V době vzniku samostatné Československé republiky byla národnostní struktura 

charakterizována dvěma dominantními národnostmi - českou a německou, které tvořily 

dohromady 98 % populace. Zbylá 2 %, která připadla na ostatní národnosti, představovala 

v absolutním vyjádření pouhých 185 tisíc osob. Podíl německé národnosti se po 2. světové 

válce dramaticky sníţil v důsledku poválečného odsunu Němců a početně nejvýznamnější 

národnostní menšinou na našem území se stala národnost slovenská. [2]. 

V důsledku imigračních procesů, které začaly jiţ v polovině 90. let, zaznamenává 

postupný nárůst kategorie ostatních národností. Její podíl se zvýšil z 1,8% v roce 1991 na 

4,3% v roce 2001 (bez Slováků). V současné národnostní struktuře České republiky tvoří 

ti, kteří se hlásí k české, moravské či slezské národnosti, 94% všech obyvatel [1]. 
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2) Demografická struktura 

Demografická struktura populace je bezesporu jednou ze základních determinant 

vývoje trhu práce. Její vývoj je do značné míry předvídatelný - z počtu dnes narozených 

ţen lez odhadnout, kolik lidí se narodí v době jejich vrcholné plodnosti, a kolik těchto nově 

narozených, bude ţen zajišťujících další reprodukci. Lze tedy odhadnout, jak velký bude 

počet lidí, kteří budou v daném časovém horizontu vstupovat na trh práce a pohybovat se 

na něm, a tím i počet těch, které budou muset lidé ekonomicky aktivní svojí pracovní 

činností uţivit, ať z důvodu jejich nízkého, či naopak vysokého věku [1].  

3)  Vzdělanostní struktura 

Není sporu o tom, ţe úspěšnost prosazení se na trhu práce je přímo úměrná objemu 

a kvalitě toho, co můţe uchazeč o „místo na slunci“ nabídnout. Stačí letmý pohled na 

strukturu nezaměstnanosti a je jasné, ţe kumulace takových faktorů, jako je vysoké 

vzdělání, nízký věk, znalost jazyků a práce na počítači, asertivita a často muţské pohlaví 

vytváří komplex, jehoţ efektem můţe být jedině úspěch. Na druhé straně nízké či ţádné 

vzdělání a nechuť jej jakkoliv zvyšovat, omezená či nulová schopnost vyjádřit své názory, 

často vyšší věk či odlišná barva kůţe, to vše jsou společné znaky těch, kteří tvoří základní 

skupinu adresátů sociálních podpor [1]. 

V České republice rozlišujeme podle stupně nejvyššího dosaţeného vzdělání 

obyvatele se základním vzděláním, středoškolským vzděláním bez maturity, 

středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Existuji i 

podrobnější členění, která např. rozlišují úplné střední vzdělání všeobecné a úplné střední 

vzdělání odborné, atd. [21]. 

4) Ekonomická struktura 

Do nového tisíciletí vstoupila Česká republika s výrazně pozměněnou podobou své 

hospodářské struktury. Z hlediska vývoje se od roku 1930 příliš nezměnila zaměstnanost 

v průmyslu, která se navzdory všem industrializačním a deindustrializačním vlnám stále 

drţí na zhruba stejné úrovni. Výrazně (pětkrát) se ovšem sníţila zaměstnanost 

v zemědělství, na druhé straně ve sluţbách dnes pracuje více neţ polovina zaměstnaného 

obyvatelstva. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi máme stále poměrně vysoký 
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podíl zaměstnanosti v průmyslu, ale jiţ niţší neţ průměrný v zemědělství. Niţší je stále 

zaměstnanost ve sluţbách, která se pohybuje na úrovni, které dosáhly vyspělé evropské 

země koncem 70. let [1]. 

5) Profesní struktura 

Souhrnně lze konstatovat, ţe v průběhu 90. let došlo k poměrně masivním 

příchodům, jednak do povolání saturujících sféru obchodu a sluţeb, jednak do těch, která 

jsou spojena se státní správou (a potaţmo s většinou tzv. rozpočtové sféry, tj. také se 

školstvím a kulturou). Přitaţlivými se stala také povolání ekonomicko-finanční, zejména 

díky rychlému růstu počtu pracovních míst v bankovním sektoru. Uvedené přesuny jsou 

bezpochyby vyjádřením modernizačních trendů, kterými se profesní struktura české 

společnosti vyrovnává s potřebami dalšího ekonomického rozvoje [1]. 

Uvedené strukturální charakteristiky, jakkoliv spolu úzce souvisí a vzájemně se 

ovlivňují, mají svá relativně samostatná tempa vývoje. 

2.4 Definice nezaměstnanosti a její měření 

S trhem práce je třeba se zmínit o pojmu, který má zásadní význam - 

nezaměstnanost, která představuje historicky i v současnosti jeden z nejsledovanějších a 

nejdiskutovanějších jevů trţního hospodářství [20].  

V ekonomii v souvislosti s nezaměstnaností se pouţívají pojmy, které je třeba 

definovat. Ty vycházejí z mezinárodních norem přijatých Mezinárodní organizací práce 

(ILO) a od začátku 90. let byly přijaty jako norma také naší statistikou. 

Osoby zaměstnané jsou všechny osoby starší 15 let, které jsou zaměstnané či 

podnikají a jejichţ příjem je vyjádřen v penězích nebo v naturáliích. Dále sem patří učni 

pobírající mzdu (plat či odměnu) a studenti, osoby v domácnosti a další osoby zabývající 

se mimoekonomickými aktivitami, které vedle těchto činností pracují za mzdu (peněţní či 

naturální). 

Osoby nezaměstnané jsou soby starší 15 let, které souběţně splňují tři základní 

podmínky (tzv. nezaměstnanost podle definice ILO): 

a) nejsou zaměstnané, tj. nepracují za mzdu peněţní ani naturální;
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b) aktivně hledají práci, tj. jsou registrováni u úřadu práce či soukromé 

zprostředkovatelny práce a práci hledají přímo v podnicích, vyuţíváním inzerce, 

přípravou zaloţení vlastní firmy apod.; 

c) jsou připraveny k nástupu do práce nejpozději do 14 dnů od jejího nalezení. 

Nezaměstnaní mohou, ale nemusí být registrováni na úřadu práce, tj. mohou, ale 

nemusí pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tato dualita se promítá v existenci dvou 

nejčastěji používaných měr nezaměstnanosti – obecné a registrované [1]. 

2.4.1 Obecná míra nezaměstnanosti 

K mezinárodním srovnáním se lépe hodí obecná míra nezaměstnanosti, kterou v ČR 

zjišťuje a publikuje Český statistický úřad na základě výsledků výběrového šetření 

pracovních sil. Na rozdíl od registrované nezaměstnanosti, která odráţí národní specifika 

trhu práce (kaţdý členský stát má například jiný systém podpory v nezaměstnanosti, a 

tudíţ i jinak definované nezaměstnané) není za nezaměstnaného povaţován ten, kdo je 

evidován na úřadu práce, ale ten, kdo splňuje zároveň tři podmínky dle definice 

Mezinárodní organizace práce - ILO a metodického doporučení Eurostatu:  

a) není zaměstnán;  

b) aktivně hledá práci a  

c) je připraven k nástupu do práce (nejpozději do 14 dnů). 

Pokud šetřené osoby nesplňují alespoň jednu ze tří uvedených podmínek, jsou 

klasifikovány jako zaměstnané nebo ekonomicky neaktivní.  

Zaměstnané jsou všechny osoby patnáctileté a starší, které během referenčního 

týdne příslušely mezi placené zaměstnané nebo zaměstnané ve vlastním podniku. Není 

přitom rozhodující, zda jejich pracovní aktivita měla trvalý, dočasný, sezónní či 

příleţitostný charakter, a zda měly jen jedno nebo více souběţných zaměstnání. 

Na základě výběrového šetření je šetřeným osobám přidělen tzv. ekonomický 

status, který vyjadřuje základní rozdělení obyvatelstva ve věku 15 let a více podle zařazení 

na trhu práce. Tato populace je členěna na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tj. 

zaměstnané a nezaměstnané, a obyvatelstvo ekonomicky neaktivní. 
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Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (osoby mimo pracovní sílu) tvoří všechny 

osoby, které během referenčního období nebyly zaměstnány a nejsou současně 

charakterizovány ani jako nezaměstnané, tj. nesplňují 3 základní podmínky 

nezaměstnanosti definované ILO. Ekonomicky neaktivní populace je tvořena např. dětmi 

předškolního věku, osobami navštěvujícími různé vzdělávací instituce, starobními 

důchodci, dlouhodobě nemocnými nebo invalidními osobami apod. Patří sem i uchazeči o 

zaměstnání evidovaní na úřadu práce, ale neschopní nastoupit práci do 14 dnů. Do této 

skupiny dále patří i osoby na rodičovské dovolené, pokud nesplňují podmínky pro zařazení 

mezi zaměstnané či nezaměstnané.  

Předmětem šetření českého statistického úřadu jsou osoby bydlící v soukromých 

domácnostech v náhodně vybraných bytech. Šetření pracovních sil prováděné v České 

republice se nevztahuje na osoby bydlící dlouhodobě v hromadných ubytovacích 

zařízeních. Z toho důvodu jsou údaje za určité skupiny obyvatelstva, zejména za cizí státní 

příslušníky ţijící a pracující na území republiky, k dispozici v omezené míře [3], [4], [5], 

[7]. 

2.4.2 Míra registrované nezaměstnanosti 

Míru registrované nezaměstnanosti zveřejňuje v měsíčních intervalech Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na základě počtu nezaměstnaných registrovaných 

rezortními úřady práce. Tato míra je zveřejňována ke konci kalendářního měsíce, čtvrtletně 

a roční průměry pro jednotlivé kalendářní roky. 

Míra registrované nezaměstnanosti není mezinárodně porovnatelná, neboť odráţí 

národní specifika trhu práce a kaţdý členský stát má například jiný systém podpory 

v nezaměstnanosti, a tudíţ i jinak definované nezaměstnané. Míra registrované 

nezaměstnanosti, kterou vydává MPSV je na rozdíl od obecné míry nezaměstnanosti, 

dostupná v podrobném územním členění a to pro jednotlivé obce, okresy, kraje i celou 

Českou republiku. 

Počet nezaměstnaných je zde údaj z registrů úřadů práce, kterým je počet 

dosaţitelných, neumístěných uchazečů o zaměstnání. Je to počet občanů ČR a občanů EU, 

vedených úřady práce podle bydliště uchazeče ke konci sledovaného měsíce. Jedná se jen o 

ty evidované nezaměstnané, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí do 
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zaměstnání a při nabídce vhodného pracovního místa mohou do něj bezprostředně 

nastoupit (nejsou ve vazbě, ve výkonu trestu, nepobírají peněţitou pomoc v mateřství, 

hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené, nejsou v pracovní neschopnosti, nejsou 

zařazeni do rekvalifikačních kurzů a nevykonávají krátkodobé zaměstnání).  

Míra registrované nezaměstnanosti zveřejňovaná úřady práce vychází z 

evidovaných uchazečů o práci. Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání 

stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Uchazečem o zaměstnání se můţe stát 

fyzická osoba, která osobně poţádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v 

jehoţ správním obvodu má bydliště, a splňuje celou řadu podmínek daných zákonem o 

zaměstnanosti. 

Počet zaměstnaných MPSV definuje jako počet zaměstnaných v národním 

hospodářství s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle výsledků výběrového šetření 

pracovních sil (VŠPS) prováděného ČSÚ. Od června 2004 je dle nové metodiky do 

výpočtu počtu zaměstnaných zahrnut téţ počet pracujících cizinců ze třetích zemí s 

platným povolením k zaměstnávání a zaměstnaných občanů EU registrovaných úřady 

práce a cizinců s platným ţivnostenským oprávněním [7], [8]. 

Míra registrované nezaměstnanosti je vyčíslena jako poměr evidovaných 

nezaměstnaných osob (úřady práce je označují jako „uchazeče“) k ekonomicky aktivnímu 

obyvatelstvu. Tyto osoby zároveň musí splňovat podmínku bydliště na území okresu 

Louny a počet obyvatel ekonomicky aktivních není tedy roven počtu zaměstnanců 

v podnicích působících na území okresu Louny, který mají úřady práce k dispozici. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je zjišťováno ve statistických šetřeních pracovních sil 

prováděných ČSÚ. Pro území okresu však tato data nejsou k dispozici, neboť je nelze 

z výše uvedených statistických důvodů převáţit (přepočítat) na obyvatele okresu Louny. 

V ročenkách [9] aţ [18] „Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Louny“ vydávaných 

Úřadem práce Louny je pro všechna léta uváděna pouze jediná, vţdy stejná tabulka - 

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle odvětví ekonomické činnosti okresu Louny 

(tabulka č. 1). Tato tabulka pochází ze sčítání lidu v roce 2001 provedeném ČSÚ. 

Nepodařilo se mi zjistit, jaký výchozí údaj týkající se počtu ekonomicky aktivního 

obyvatelstva je Úřadem práce Louny ve výpočtech míry registrované nezaměstnanosti 

pouţíván. Domnívám se, ţe do výpočtů míry registrované nezaměstnanosti pro okres 
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Louny vstupuje pro všechny roky stále stejný údaj počtu obyvatel ekonomicky aktivních ze 

sčítání obyvatel roku 2001. Tedy nikoli skutečný počet ekonomicky aktivních obyvatel 

příslušného roku, ale údaj z roku 2001. To můţe vnášet systematickou chybu do výpočtu 

registrované míry nezaměstnanosti. 
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3. Analýza regionálního trhu práce 

3.1 Popis regionu Louny 

 Okres Louny se rozkládá v jihozápadní části Ústeckého kraje. Svou rozlohou 1 118 

km
2
 je největším okresem v kraji, avšak počtem 86 tisíc obyvatel se řadí aţ na poslední 

místo mezi 7 okresy kraje. Všechny ostatní okresy kraje přesahují počtem obyvatel 100 

tisícovou hranici. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, ţe i hustota obyvatel na území lounského okresu 

77 osob na km
2
 je nejniţší v rámci celého Ústeckého kraje. Proti průměru kraje je 

poloviční a v porovnání s průměrem České republiky dosahuje necelých dvou třetin. 

Za posledních deset let došlo ke značným změnám v oblasti hospodářství. 

Významným odvětvím okresu je zemědělství, specializované na pěstování obilovin, 

olejnin, masa a vajec. Důleţité místo zaujímá pěstování chmele a to i přesto, ţe od roku 

1991 došlo v souvislosti se sníţením ploch plodících chmelnic k poklesu celkové produkce 

chmele zhruba na 60% úrovně před deseti lety. 

Z průmyslových odvětví, která zaměstnávají více neţ čtvrtinu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva, mají významnější zastoupení potravinářský průmysl, strojírenský 

průmysl, energetika a stavebnictví [6]. 

3.2 Demografické podmínky trhu práce 

Demografická data ze sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 (ČSÚ) jsou uvedena 

v Tabulce č. 1. 

Základní demografické údaje se nevymykají z průměrných údajů za celou ČR. 

Z celkového počtu obyvatelstva jsou 51,7% ekonomicky aktivních (ČR 51,3%). Největší 

skupina obyvatel - 25,3% ekonomicky aktivních je zaměstnána v průmyslu (ČR 29%). 

Ekonomická aktivita muţů vrcholí mezi 35 a 39 roku věku, ekonomická aktivita ţen mezi 

40 a 44 roky. Podstatný zlom nastává ve věku 55 let u ţen a 60 let u muţů, kdy se 

ekonomická aktivita pronikavě sniţuje. (Nezaměstnaní, evidovaní v úřadech práce jsou 

přitom povaţováni za ekonomicky aktivní osoby) [3], [4], [5]. 
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Okres Louny se od celostátního průměru odlišuje v počtu zaměstnaných 

v zemědělství, který v okresu Louny činí 8,4% z ekonomicky aktivního obyvatelstva, 

zatímco celostátně pouze 4,3%. Okres Louny, tedy zůstává, i přes výrazný 

pokles zemědělské produkce v 90. letech, okresem zemědělským. 

Tabulka č. 1:  Obyvatelstvo ekonom. aktivní podle odvětví ekonom. čin. okr. Louny  

   Obyv.ekonom.  

Muţi Ţeny Odvětví ekonomické činnosti  aktivní celkem 

  abs. v % abs. v % abs. v % 

Obyvatelstvo úhrnem 44514 100 24673 100 19841 100 

Z toho:       

zemědělství, lesnictví a rybolov 3723 8,4 2350 9,5 1373 6,9 

dobývání nerostných surovin 287 0,6 246 1 41 0,2 

zpracovatelský prům. a výroba elektřiny 10970 25,3 6644 26,9 4326 21,8 

Stavebnictví 3720 8,4 3404 13,8 316 1,6 

obchod, opravy motor.vozidel,spotř.zboţí 4003 9 1677 6,8 2326 11,7 

pohostinství a ubytování 1174 2,6 518 2,1 656 3,3 

Doprava, pošty a telekomunikace 3383 7,6 2230 9 1153 5,8 

peněţnictví a pojišťovnictví 703 1,6 236 1 467 2,4 

činnosti v oblasti nemov., sluţby pro podniky 1411 3,2 751 3 660 3,3 

výzkum a vývoj 39 0,1 22 0,1 17 0,1 

veřejná správa, obrana,sociální zabezpečení 3830 8,6 2362 9,6 1468 7,4 

Školství 2227 5 417 1,7 1810 9,1 

Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 2261 5,1 387 1,6 1874 9,4 

ostatní veřejné a osobní sluţby 1812 4,1 858 3,5 954 4,8 

Z úhrnu osoby s dalším zaměstnáním 1603 3,6 1022 4,1 581 2,9 

Zdroj: [Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Louny. Záhořík Petr]  

V časové řadě demografických údajů za roky 2000 aţ 2009 (Tab.č.2) vidíme, ţe 

okres Louny zaznamenal, tak jako celá ČR, úbytek dětí ve věku do 14 let a jejich relativní 

podíl se poprvé v celé historii osídlení sníţil na méně neţ pětinu všeho obyvatelstva. Pro 

okres Louny platí shodný údaj jako pro celou ČR. Příčinou toho nepříznivého vývojového 

zvratu je nízká porodnost v České republice v devadesátých letech. Důsledkem tohoto 

trendu (spolu se zvyšováním průměrného věku doţití) je zvyšování průměrného věku 

obyvatelstva. Tento, pro pracovní trh negativní trend, je prolongován aţ do konce 

sledovaného období 2009, a to i přes kladná čísla přirozeného přírůstku obyvatel vlivem 
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zvyšující se porodnosti po roce 2006. Jako pozitivní lze hodnotit téţ přírůstek obyvatel po 

letech 2006 – 2008, k němuţ z většiny přispívá stěhování z jiných okresů. 

Tabulka č. 2:  Obyvatelstvo okresu Louny - časová řada 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Základní demografická data se nevymykají z průměrných celostátních údajů, 

porovnáme-li však podrobně údaje dle stupně dosaţeného vzdělání obyvatel okresu Louny 

a s průměrem České republiky, zjistíme rozdíly ve struktuře vzdělání, které znevýhodňují 

okres Louny v konkurenci s ostatními okresy. Například vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé 

okresu Louny tvoří 4,5%  všech obyvatel okresu, kdeţto celostátní průměr pro celou ČR 

činí 7,5%, více je obyvatel bez základního vzdělání - 23,3% vs. 19,3% pro ČR a taktéţ 

středoškoláků s maturitou je 18% tj. o 3% měně neţ činí průměr v ČR [6], [7]. 

Ukazatel/Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stav obyvatel k 1.7. 86 129 85 986 85 874 85 754 85 786 85 887 86 032 86 280 86 949 87190 

v tom:     muţi 42 389 42 329 42 203 42 202 42 206 42 326 42 434 42 600 43 021 43162 

Ţeny 43 740 43 657 43 671 43 552 43 580 43 561 43 598 43 680 43 928 44028 

v tom ve věku:  

0-14 14 591 14 319 14 150 13 890 13 647 13 425 13 291 13 269 13 211 13314 

15-64 60 378 60 475 60 663 61 059 61 248 61 318 61 488 61 944 62 210 61918 

65+ 11 180 11 050 11 017 10 948 11 063 11 193 11 355 11 497 11 776 12031 

Průměrný věk 37,9 38,1 38,3 38,5 38,8 39,1 39,3 39,5 39,6 39,8 

  

Narození celkem 828 774 844 888 894 846 925 1 001 997 1055 

  

Prům. věk matky: 26,2 26,2 26,8 26,5 27,5 27,3 27,9 28,2 28,5 28,5 

Zemřelí 981 937 1 028 1 023 920 950 906 977 905 953 

  

Přistěhovalí 1 200 1 171 1 376 1 457 1 388 1 367 1 389 1 940 1 702 1341 

  

Vystěhovalí 988 1 207 1 205 1 251 1 299 1 279 1 206 1 386 1 304 1374 

  

Přírůstek celkový 55 -200 -14 67 61 -22 198 576 487 66 

z toho:  

Stěhováním 212 -36 171 206 89 88 183 554 398 -33 
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3.3 Dlouhodobé trendy trhu práce 

V období 2000 aţ 2004 přetrvávají negativní vlivy zvyšující nezaměstnanost, 

zaznamenané jiţ v devadesátých letech. Jsou to: 

 míra nezaměstnanosti je značně nad průměrem České republiky i EU 

 vysoká nezaměstnanost osob bez kvalifikace (2001 - 42,5 % všech 

evidovaných) 

 rostoucí počet uchazečů dlouhodobě nezaměstnaných (osoby nezaměstnané 

déle neţ 12 měsíců tvoří v roce 2001 celkem 43,5 % všech nezaměstnaných, 

téměř dvě třetiny dlouhodobě evidovaných tvoří ţeny) 

 nejrychleji rostoucí rizikovou skupinou zůstává nadále skupina uchazečů 

věkové kategorie do 19 let (vliv přílivu absolventů škol) a dále také 

kategorie 50-59 let.  

 podprůměrná, nabídka volných pracovních míst (22,3 uchazečů na volné 

místo), tedy přibliţně 2,5násobek republikového průměru, (průměr ČR k 31. 

12. 2001 je 8,9 uchazeče na volné místo). 

 nedokončená restrukturalizace velkých průmyslových firem, které nadále 

uvolňují pracovníky  

 zemědělské podniky omezují kmenové stavy zaměstnanců a zemědělské 

práce jsou zajišťovány výhradně sezónními pracovníky ze Slovenska a 

Ukrajiny [9], [10], [11], [12], [13]. 

Také v období 2005 aţ 2009 přetrvávají některé nepříznivé vlivy: 

 vysoké počty evidovaných osob bez kvalifikace – k 31. 12. 2009 dosáhly 

počty nekvalifikovaných 2 316 osob, tj. 37,7 % všech evidovaných 

uchazečů  

 mírné nárůsty uchazečů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. 

 vyššího počtu ţen v evidenci uchazečů neţ muţů (průměrný počet 

evidovaných ţen za rok 2008 byl o 11,5 % vyšší). 
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 nadále přetrvává vysoký počet dlouhodobě evidovaných - počet osob 

v evidenci déle neţ 12 měsíců dosáhl 1 528 osob a představuje 33,0 % 

všech evidovaných uchazečů. Více neţ polovinu (cca 58 %) dlouhodobě 

evidovaných pak tvoří ţeny. 

 podprůměrná, nabídka volných pracovních míst - 7,8 uchazečů na 1 volné 

místo, tj. přesně dvojnásobek republikového průměru (v ČR připadá na 1 

volné místo 3,9 uchazečů) 

 V roce 2009 činil průměrný počet nezaměstnaných v okrese 5 570 osob, coţ 

je oproti roku 2008 nárůst o 1317 osob tj. cca 31%. Nárůst byl zapříčiněn 

zejména potíţemi strojírenských firem v důsledku hospodářské krize [14], 

[15], [16], [17], [18]. 
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4. Vyhodnocení 

4.1 Vývoj trhu práce 

K nepříznivému vývoji v okresu Louny přispívá sousedství okresů, které 

dlouhodobě zaznamenávají vysokou mírou nezaměstnanosti. Například, okres Most má 

dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti v České republice, taktéţ okres Teplice a zčásti 

to platí i pro okres Chomutov.  

V Tab.č. 3 jsou časové řady průměrné roční míry registrované nezaměstnanosti za 

celou Českou republiku a okres Louny (roční průměr měsíčních údajů) za období 2000 aţ 

2009. Průběh je zachycen v Grafu č. 2. Můţeme pozorovat, ţe obě křivky mají téměř 

totoţný tvar a i bod obratu je u obou synchronizován. Pozitivní je, ţe dochází ke sbliţování 

obou křivek ke konci období a rozdíl mezi mírou registrované nezaměstnanosti ČR a 

okresu Louny se z původních téměř 8% sniţuje na necelá 3%.  

Lze učinit závěr, ţe dynamika a průběh nezaměstnanosti v okresu Louny je 

v korelaci s nezaměstnaností celostátní. 

Tabulka č. 3:  Porovnání prům. roční míry registrované nezam. ČR a okr. Louny 

Území/Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČR 9,0 8,5 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 

Okres Louny 16,6 16,2 17,4 17,9 14,8 13,0 12,1 10,2 8,0 10,6 

Zdroj: [vlastní zpracování]
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Graf č. 2:  Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v ČR a okresu Louny 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

V letech 2000 aţ 2003 průměrná míra registrované nezaměstnanosti v okresu 

Louny stále stoupá a v roce 2003 dosahuje téměř 18%. Okres Louny se dostává mezi trojici 

okresů s největší nezaměstnaností v ČR -  sousední okres Most s 21,3% a Karviná - 18,0 % 

[9], [10], [11], [12]. 

Na průběhu křivky Grafu č. 2 můţeme pozorovat, ţe mezi lety 2003 a 2004, 

dochází ke zvratu a toto období je inflexním bodem křivky nezaměstnanosti okresu Louny, 

podobně jako v celé České republice.  

Tento trend je potvrzen daty roku 2004, a to po většinu měsíců, s výjimkou pro 

měsíc leden, kdy byl zaznamenán nárůst o 0,6%. Míra registrované nezaměstnanosti 

představuje ke konci roku 2004 16,1% dle staré metodiky výpočtu a 15,3% dle nové 

metodiky výpočtu [12], [13].  

V roce 2005 míra nezaměstnanosti okresu Louny zůstává i nadále jedna z vyšších 

mezi okresy České republiky. Pozitivní je pokles okresu Louny na dvanáctou příčku mezi 

okresy s nejvyšší nezaměstnaností v ČR (Most (19,5 %), Karviná (16,9 %), Teplice (15,7 

%), Jeseník (14,7 %), Znojmo (13,6 %), Bruntál (13,4 %), Hodonín (13,3 %), Ústí nad 

Labem (13,3 %), Ostrava-město (13,3 %), Děčín (12,9 %) a Chomutov (12,3%). Za 
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povšimnutí stojí skutečnost, ţe mezi těmito nejhůře postiţenými okresy v České republice 

leţí plná polovina okresů v Ústeckém kraji, stejně jako okres Louny [14]. 

V letech 2006 aţ 2008 v období vrcholící hospodářské konjunktury, která se týká 

celé České republiky, roste i poptávka po pracovních silách uvnitř okresu Louny i 

v sousedních okresech a počet evidovaných uchazečů i míry nezaměstnanosti klesá. Tento 

trend je patrný po všechny měsíce těchto roků a počet uchazečů o zaměstnání je na konci 

období nejniţší od roku 1997 [15], [16], [17]. 

Trend sniţování nezaměstnanosti se zastavuje v měsíci listopadu 2008, coţ lze 

přičíst na vrub v nastupující hospodářské recesi. Počty evidovaných uchazečů začínají 

mírně narůstat. Počty osob, pobírajících příspěvek v nezaměstnanosti, se pohybovaly 

během roku 2008 v průměru kolem 29,6 % z celkového počtu evidovaných [17]. 

V roce 2009 činil průměrný počet nezaměstnaných v okrese 5 570 osob, coţ je 

oproti roku 2008 nárůst o 1317 osob tj cca 31%. Nárůst byl zapříčiněn zejména potíţemi 

strojírenských firem, způsobených dopadem hospodářské krize. Průměrná míra 

nezaměstnanosti představovala 10,72 % a byla o 2,76 procentního bodu vyšší neţ ve 

stejném období loňského roku [18]. 

Autoři dokumentu [17] a [18] zpracovaném Úřadem práce Louny konstatují, ţe 

„existuje velká skupina nekvalifikovaných uchazečů, kteří spoléhají na jistotu zajištění 

ţivota prostřednictvím sociálních dávek a vzhledem k malé nabídce volných míst 

nekvalifikovaných profesí nemají zájem o pracovní zapojení“.  

Jediným mírně pozitivním trendem je pozvolný pokles míry nezaměstnanosti 

v posledních letech, který je však méně citelný, neţ je obecný celostátní trend. Míra 

nezaměstnanosti v okresu Louny (podobně jako v celém Ústeckém kraji) je po celou 

sledovanou dobu téměř dvojnásobná v porovnání s průměrnou hodnotou České republiky. 

V Tab.č.4 jsou údaje ohledně vzdělanostní struktury nezaměstnanosti. Jak je 

z tabulky a Grafu 3. patrné výrazný podíl uchazečů je v  kategorii uchazečů se základním 

vzděláním a spolu s vyučenými (tedy lidé bez maturity) tvoří více neţ 80% 

nezaměstnaných. Z časové řady můţeme vyčíst, ţe podíl nezaměstnaných s nejniţším 

vzděláním tvoří ve sledovaném období prakticky konstantní podíl, který se v průběhu 
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sledovaných let prakticky nemění, a to navzdory značným prostředkům vynaloţeným na 

aktivní politiku zaměstnanosti. 

Tabulka č. 4:  Vzdělanostní struktura nezam. (podíl na celk. počtu nezam. [%]) 

UKAZATEL [%] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Uchazeči bez kvalifikace 42,3 42,5 42,4 42,5 43 41,9 42,6 42,9 41,2 37,7 

Uchazeči vyučení vč.matur. 41,1 40 39,4 38,5 38,5 39,8 39 38,4 38,7 40,8 

Uchazeči s kvalifikací ÚSO 9,7 9,7 10,5 10,7 10,2 10,7 10,9 10,7 11,4 12,2 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf č. 3:  Podíl nezaměstnaných s nejnižším vzděláním 
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Zdroj: [vlastní zpracování ] 

V Tabulce č. 5 a Grafu č. 4 je zachycen průběh časové řady závislosti počtu 

nezaměstnaných dle délky nezaměstnanosti. Je zde patrná negativní skutečnost, ţe téměř 

polovina (44 aţ 46%) nezaměstnaných patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných 

(nezaměstnanost delší neţ 12 měsíců). Pouze v roce 2008 je toto číslo niţší, ale přesto je to 

celá třetina nezaměstnaných. 
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Tabulka č. 5:  Délka trvání nezaměstnanosti v letech 2000 až 2009 

Délka 

nezaměstnanosti 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

do 3 měsíců 1 774 1 717 1 893 2 127 1 812 1665 1220 1697 1 891 

3 - 6 měsíců 1 268 1 282 1 264 1 078 1 126 922 687 799 1 201 

6 - 9 měsíců 682 906 734 618 611 536 385 348 844 

9 - 12 měsíců 524 663 536 503 490 414 361 252 604 

12 - 24 měsíců 1 239 1 340 1 388 1 171 1 264 966 685 484 791 

nad 24 měsíců 2 034 2 142 2 276 2 184 2 154 2068 1522 1044 816 

Uchazečů celkem 7 521 8 050 8 091 7 681 7 457 6571 4860 4624 6 147 

Zdroj: [vlastní zpracování ] 

Graf č. 4:  Dlouhodobě nezaměstnaní a nezaměstnaní celkem 
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Graf č. 5:  Nezaměstnaní dle doby trvání nezaměstnanosti 
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Zdroj: [vlastní zpracování ] 

V grafu č. 5 je zachycen průběh závislosti počtu nezaměstnaných registrovaných 

úřadem práce v Lounech v závislosti na délce doby jejich nezaměstnanosti. Můţeme 

pozorovat výrazně konkávní průběh křivek, totoţný pro jednotlivá zobrazená léta. Průběh 

křivky klesá v rozmezí trvání nezaměstnanosti od 3 do 12 měsíců a je minimální mezi 9 a 

12 měsíci.  

Zobrazený průběh potvrzuje skutečnost, ţe pokud některá osoba je zaznamenána 

v registraci pracovního úřadu po dobu delší neţ 12 měsíců, hledá pak jen velmi obtíţně 

uplatnění na trhu práce. Obtíţně zaměstnatelné osoby se kumulují mezi osobami 

dlouhodobě nezaměstnanými. Lze téţ vyslovit domněnku, ţe aktivní politika 

zaměstnanosti (rekvalifikace, absolventské programy atd.) je účinná jen, pokud 

nezaměstnanost netrvá déle, neţ 12 měsíců a minimální účinnost se projevuje u osob 

dlouhodobě nezaměstnaných. Průběh délky nezaměstnanosti výrazně koreluje s dobou 

vyplácení podpory v nezaměstnanosti a dosahuje minima právě v době, kdy vyplácení této 

podpory končí.  Poté však křivka opět a s větším sklonem stoupá, coţ potvrzuje skutečnost, 

ţe dlouhodobě nezaměstnané osoby se dostávají do tzv. „pasti neaktivity“ a jen s velkými 

obtíţemi se poté uplatňují na trhu práce.  
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Jak konstatují autoři [14], největší podíl uchazečů na jedno volné místo byl 

v kategorii uchazečů s úplným středním odborným vzděláním, a dále pak v kategorii se 

základním vzděláním a vyučení. Autoři dále konstatují: „trend těchto charakteristik tedy 

stále potvrzuje, ţe existuje velká skupina nekvalifikovaných uchazečů, kteří spoléhají na 

jistotu zajištění ţivota prostřednictvím sociálních dávek a vzhledem k malé nabídce 

volných míst nekvalifikovaných profesí, nemají zájem o pracovní zapojení“. 

4.2 Pozitivně působící faktory 

V dubnu 2002 zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo akviziční plán bývalého 

ţateckého vojenského letiště do vlastnictví Ústeckého kraje a záměr výstavby strategické 

průmyslové zóny. V květnu 2002 tento proces pokračoval v součinnosti s vládou ČR a 

v návaznosti na toto rozhodnutí byly pozměněny územní plány dotčených obcí a ve 

spolupráci s agenturou CzechInvest byla započata příprava výstavby průmyslové zóny. 

Průmyslová zóna Triangle, byla díky své rozloze a lokalizaci zařazena mezi průmyslové 

zóny strategické. Průmyslová zóna Triangle, leţí na rozhraní tří okresů – Chomutovského, 

Mosteckého a Lounského. Dopravní spojení je navrţeno tak, aby navazovalo na budoucí 

rychlostní komunikaci R7, další komunikace a ţeleznici. Triangle, se rozkládá na ploše 

365 ha, z nichţ 325 ha je předurčeno pro působení investorů. Průmyslová zóna je vlastněna 

Ústeckým krajem, stejně jako další oblasti pro budoucí dopravní infrastrukturu a 

technickou infrastrukturu [19]. 

Ve zprávách [9] aţ [18] zpracovaných Úřadem práce Louny se v jednotlivých 

letech objevují hodnocení, které konstatují kladný vliv na zaměstnanost celého okresu, po 

uvedení průmyslové zóny Triangle. 

Jiţ v roce 2006 projevilo 200 klientů zájem o pomoc při sepisování profesního 

ţivotopisu pro nově vznikající průmyslovou zónu TRIANGLE a k 30. 6. 2007 očekával 

Pracovní úřad Louny sníţení počtu evidovaných uchazečů, a to především z důvodu 

uplatnění uchazečů v nově vzniklé průmyslové zóně Triangle. Během roku 2007 

předpokládal další pokles nezaměstnanosti, neboť očekával zapojení uchazečů do volných 

míst u zahraničních firem s investičními pobídkami i u rozvíjejících se tuzemských firem. 

Podle průzkumu zaměstnanosti bylo v roce 2007 vytvořeno v okrese 2 353 nových 

pracovních míst, z toho 1 500 v průmyslové zóně TRIANGLE. V průmyslové zóně působí 
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dvě výrobní společnosti elektrotechnického průmyslu – IPS Alpha Technology Europe 

s.r.o. a Hitachi s cílovým počtem 4000 zaměstnanců [15], [16]. 

4.3 Politika zaměstnanosti 

Úřad práce Louny vyuţíval po celou sledovanou dobu intenzivně nástrojů aktivní a 

pasivní politiky zaměstnanosti, které jsou hrazeny jak státním rozpočtem ČR, tak z fondů 

Evropské unie.  

Pasivní politika zaměstnanosti zahrnuje především podporu v nezaměstnanosti, 

podporu při rekvalifikaci, dále poštovné, zdravotní prohlídky uchazečů o zaměstnání k 

posouzení vhodnosti zaměstnání nebo před nástupem do rekvalifikace. 

Aktivní politika je realizována celou řadou programů a opatření, mezi které patří 

zejména: 

 rekvalifikace, 

 vytváření tzv. společensky účelných míst, 

 podpora samostatné výdělečné činnosti (příspěvek na podnikání), 

 veřejně prospěšné práce, 

 chráněné dílny pro zdravotně handicapované občany, 

 mzdový příspěvek při zaměstnání obtíţně umístitelného uchazeče, 

 poradenství pro volbu povolání, 

 pracovní rehabilitace. [8] 

Na politiku zaměstnanosti byly v letech 2000 aţ 2009 vynaloţeny značné 

prostředky a celkový objem za toto období činí 1,5 mld. Kč. Náklady aktivní politiky 

zaměstnanosti v této době dosahují 807 mil. Kč a pasivní politiky zaměstnanosti 703 mil. 

Kč. Například v roce 2008 bylo na jednoho zapojeného uchazeče z prostředků pasivní 

politiky zaměstnanosti vyplaceno téměř 62 tis. Kč a z aktivní politiky zaměstnanosti 32 tis. 

Kč[17].
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Tabulka č. 6:  Čerpání prostředků APZ v jednotlivých letech k 31.12.  v tis. Kč 

U k a z a t e l  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktivní politika 83,21 96,56 73,65 70,86 92,79 81,65 69,99 73,57 35,66 66,11 

Pasivní politika 69,05 69,21 80,89 83,62 87,83 84,19 88,39 85,99 77,31 157,09 

Výdaje celkem 152,26 165,77 154,54 154,49 180,63 165,84 158,38 159,57 112,96 223,20 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Od roku 2008 Úřad práce v Lounech vyuţívá k plnění cílů aktivní politiky 

zaměstnanosti vytyčených MPSV, kromě finančních prostředků ze státního rozpočtu, také 

prostředky Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. K realizaci záměrů byly tedy vyuţity prostředky pro 50 veřejně prospěšných 

prácí z dobíhajícího Operačního programu rozvoj lidských zdrojů [17]. 

Prostředky aktivní politiky zaměstnanosti byly směrovány zejména na podporu 

uplatnění dlouhodobě evidovaných uchazečů, uchazečů nad 50 let a také mladých do 25 let 

v rámci veřejně prospěšných prací a společensky účelných míst. Veřejně prospěšné práce 

(úklid veřejných prostranství, odvoz domácího odpadu, sociální sluţby starým 

spoluobčanům, asistenční sluţby ve školách, údrţba veřejné zeleně a obnova lesů) mají za 

 cíle obnovit, případně upevnit pracovní návyky dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů [9] 

aţ [18].  

V roce 2008 bylo v rámci programu veřejně prospěšných prací vytvořeno 263 

krátkodobých pracovních příleţitostí, kterých vyuţilo 271 uchazečů o zaměstnání. 

Několikaletá spolupráce Úřadu práce Louny s obcemi a firmami, zabezpečujícími veřejně 

prospěšné sluţby, přispívá k vytváření pracovních příleţitostí zejména pro osoby s niţší 

kvalifikací, obtíţně umístitelné uchazeče a občany z odlišného socio-kulturního prostředí. 

Zařazením těchto uchazečů přispěla aktivní politika ÚP Louny k pracovnímu zapojení 

cca 15 % průměrného stavu uchazečů a ke sníţení míry nezaměstnanosti cca o 1,3 

procentního bodu [17]. 

Úřad práce Louny aplikuje téţ nové metody práce s uchazeči do 25 let – 

individuální akční plány, vytváření míst pro uchazeče ve věku do 25 let bez předchozího 

zaměstnání, nazývané Program 25 s šancí získání roční praxe a cílené vyhledávání 

uchazečů pro rekvalifikaci programy. V rámci tohoto programu jsou umisťováni uchazeči 

– absolventi do 20 let věku. Zaměstnavatelům, kteří takové pracovní místo vytvoří, 
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poskytuje úřad práce příspěvek na mzdové náklady, včetně pojistného na sociální 

zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění po dobu šesti měsíců od 8 000 kč do 10 000 Kč dle dosaţeného 

vzdělání [17]. 

V hodnocení prováděné politiky nezaměstnanosti úřad práce podrobně posuzuje 

účinnost a vliv politiky zaměstnanosti na trh práce v regionu. 
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5. Závěr 

Ve své práci jsem chtěla poukázat, ţe vývoj trhu práce v okresu Louny výrazně 

souvisí s vývojem v celé české ekonomice. Ta je vzhledem ke své otevřenosti a výrazné 

vývozní orientaci vázána na hospodářský vývoj evropský, zejména, našeho ekonomicky 

významného souseda, Německa. Stadium hospodářského cyklu základním způsobem 

definuje situaci na trhu práce, jak celé České republiky, tak okresu Louny. 

Důsledky radikální restrukturalizace, započaté začátkem devadesátých let, ve 

značné míře přetrvávají i ve sledovaném období let 2000 aţ 2009.  

Poukazuji, ţe zvyšování zaměstnanosti a zlepšení podmínek na trhu práce byly 

v minulosti vţdy jednou z vládních priorit a na boj s nezaměstnaností jsou prostřednictvím 

aktivní politiky zaměstnanosti věnovány nemalé prostředky z veřejných zdrojů.  Součástí 

aktivní politiky zaměstnanosti aplikované Úřadem práce Louny jsou především, 

rekvalifikace pro uchazeče o zaměstnání, veřejně prospěšné práce, společensky účelná 

pracovní místa a investiční pobídky.  

Konstatuji, ţe niţší úroveň dosaţeného vzdělání obyvatelstva okresu Louny bude i 

do budoucnosti negativně ovlivňovat situaci na trhu práce v tomto regionu. Osoby 

s nejniţším vzděláním (bez maturity) jsou nejvíce postiţeny nezaměstnaností, a jak ukazují 

nové data trhu práce, jsou mezi prvními, kteří o práci nyní přicházejí. Tato skupina tvoří po 

celé sledované období čtyři pětiny všech nezaměstnaných okresu Louny a toto číslo se 

nemění i přes významný objem prostředků vynaloţených na politiku zaměstnanosti. Tyto 

osoby zůstávají nejdéle bez zaměstnání a po této skupině je na trhu práce nejmenší 

poptávka. 

Jsem toho názoru, ţe uplatnění na trhu práce je podmíněno vzděláním, kvalifikací, 

ochotě se učit, rekvalifikovat, a zejména základní podmínkou je vůle nezaměstnaných najít 

si práci.  

Řešení vidím v dlouhodobém a cílevědomém úsilí o vzrůst úrovně regionálního 

školství a přilákáním kvalifikovaných a vysoce vzdělaných pedagogických odborníků do 

regionu. Celou vzdělávací soustavu okresu Louny je nutné zlepšit tak, aby zapojila 

znevýhodněné ţáky a studenty, zvýšila nabídku středního vzdělávání s maturitní zkouškou, 
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posílila vazbu mezi nabídkou vzdělání a poptávkou na trhu práce, rozšířila přístup k 

vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělání.  

Zdá se mi podivuhodné, ţe v citovaných Zprávách o situaci na trhu práce v okrese 

Louny z let 2000 aţ 2009, zpracovaných Úřadem práce Louny, se otázky týkající rozvoje 

regionálního školství, hodnocení jeho úrovně a zda produkuje absolventy s dobrým 

uplatněním na trhu práce, se téměř neobjevují.  Zdá se, ţe struktura a úroveň vzdělávacích 

zařízení je mimo zorný úhel úřadů aplikujících politiku zaměstnanosti, a to i přesto, ţe jsou 

jim známy fatální dopady vzdělanostní struktury obyvatel na nezaměstnanost. Úřad práce 

zde postupuje osamoceně a nehledá spojence v této oblasti v zázemí školských odborníků 

regionu.  

Dovoluji si vyslovit myšlenku, ţe kdyby se téměř půl druhé miliardy Kč 

vynaloţené Úřadem práce Louny na politiku zaměstnanosti během let 2000 aţ 2009 

investovalo do školských zařízení a platů učitelů okresu Louny, měly by tyto investice, jak 

trvalejší, tak vyšší vliv na sníţení nezaměstnanosti. 

Kladně hodnotím investici do výstavby průmyslových zón v regionu. Výstavba 

těchto zón podpořená z veřejných rozpočtů kraje a státu je vţdy spojena s modernizací celé 

infrastruktury v širokém okolí, coţ zajisté téţ přispívá k hospodářskému rozvoji oblasti, i 

k zvýšení nabídky na trhu práce. Lze si jen přát, aby se záměr přivést kvalitní investory 

s dlouhodobě udrţitelnými záměry a kvalitním know-how  naplnil, aby tito investoři 

v tomto regionu nalezli kvalifikované a vzdělané pracovníky, které vychová regionální 

školství. Opět kladu otázku, zda investice do přípravy průmyslové zóny a infrastruktury 

regionu nejsou, lepe investované veřejné prostředky, neţ investice do politiky aktivní 

zaměstnanosti.
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