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1 Úvod 

Trh práce p edstavuje již adu let velmi pozoruhodnou oblast zkoumání jak 

ekonomických odborník , tak praktické politiky, jelikož d sledky jeho fungování se týkají 

každého z nás. V eské republice za ala být služba práce skute n  poptávána a nabízená  

až po roce 1990. V souvislosti s touto skute ností se objevil také nový spole enský problém, 

kterým je nezam stnanost se svými doprovodnými negativními d sledky a regionálními 

rozdíly. Nezam stnanost se stala velmi závažným problémem a ani v sou asné dob , vlivem 

nep íznivých vn jším hospodá ským událostí, tomu není jinak. Zárove  se také objevily 

snahy, tento problém ešit prost ednictvím politiky zam stnanosti, která je sou ástí 

hospodá ské politiky státu. Pomocí jejích nástroj  se stát podílí na snižování míry 

nezam stnanosti a zmír ování následk  spojených s touto nep íznivou životní situací.  

Cílem této bakalá ské práce je zjistit na základ  dostupných dat situaci na trhu práce 

v Moravskoslezském kraji a nastínit jeho budoucí vývoj, dále zhodnotit politiku 

zam stnanosti a navrhnout specifická opat ení, která by pomohla situaci na tomto regionálním 

trhu práce zlepšit. 

Napl ování tohoto cíle je zam eno p edevším na období posledních dvou let, a to 

roku 2010 a 2011. V práci je použita metoda analýzy, kdy se složit jší skute nosti rozloží  

na jednodušší díl í ásti a na základ  detailního poznání podrobností se vytvo í syntetický 

záv r.  

Základním p ístupem použitým v této práci je objektivn -deduktivní metoda, kdy 

postupujeme od obecných souvislostí až ke konkrétním fakt m. 

 Tato bakalá ská práce je rozd lena do šesti ástí, p i emž první a poslední ást tvo í 

úvod a záv r. Druhá kapitola pojednává o teoretických souvislostech fungování trhu práce, 

dále definuje nezam stnanost z hlediska její struktury a forem. V záv ru kapitoly popisuje 

politiku zam stnanosti a její aktivní a pasivní nástroje.  

T etí kapitola je zam ená na analýzu trhu práce v Moravskoslezském kraji. Kapitola 

je rozd lena do t í podkapitol, p i emž první z nich se zabývá charakteristikou této oblasti. 

Následn  je analyzována poptávka po pracovní síle, která je zam ená na vývoj zam stnanosti 

a volných pracovních míst. Poslední podkapitola se zabývá analýzou nabídky pracovní síly. 

Zkoumá tedy vývoj nezam stnanosti, strukturu nezam stnaných osob a vývoj 

nezam stnanosti u vybraných rizikových skupin. 
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tvrtá kapitola je zam ená na politiku zam stnanosti v Moravskoslezském kraji. 

Nejprve vymezuje legislativu a nástroje aktivní a pasivní politiky v rámci eské republiky  

a následn  jejich konkrétní využití v Moravskoslezském kraji. Kapitola také obsahuje 

zhodnocení nástroj  aktivní politiky zam stnanosti a seznamuje s projekty financovanými 

z Evropského sociálního fondu. Pátá kapitola p edstavuje návrhy a doporu ení a nastín ní 

budoucího vývoje.  
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2 Teoretické souvislosti analýzy trhu práce a politiky 
zam stnanosti 

 V historii lidstva se práce stala klí ovým jevem, který posouval jednotlivé kultury bu  

pomalými kroky, nebo p ekotnými skoky na map  d jin. Práce hrála vždy klí ovou roli pro 

udržení a rozvoj sociálních skupin. Z ist  biologické závislosti lidí na práci se postupem asu 

vytvo ila vazba psychická a sociální (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009). Práce 

v život  lov ka zaujímá nezastupitelné místo a je d ležitou podmínkou jeho d stojné 

existence. adí lov ka do ádu sociálních vztah  a uspokojuje jeho pot eby seberealizace  

a sebeúcty.  

 Skute nou hodnotu práce lov k pozná, až když o ni p ijde. Nedobrovolné vy azení 

z pracovního života má totiž výrazné negativní psychologické, sociální a zdravotní dopady 

(Buchtová et al., 2002). Této situaci z velké ásti pomáhá zabránit politika zam stnanosti, 

která usiluje o harmonizaci mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. K napln ní cíl  politiky 

zam stnanosti jsou využívány dva základní nástroje, kterými jsou aktivní a pasivní politika 

zam stnanosti (Kucha , 2007). Snahou aktivní politiky zam stnanosti je nezam stnanost 

minimalizovat, kdežto pasivní politika slouží spíše ke zlepšování životní situace 

nezam stnaných formou r zných podpor a úlev. (Halásková, 2008). 

2.1 Trh práce 

Práce dle obecné ekonomické teorie p edstavuje jakýkoliv druh fyzické nebo duševní 

cílev domé innosti lov ka, prost ednictvím které dochází k produkci výrobk  a služeb. 

Práce lov ku nep ináší pouze materiální prosp ch, ale dává mu pocit spole enské užite nosti 

a seberealizace (Buchtová et al., 2002). Jedná se o primární výrobní faktor, který má na rozdíl 

od kapitálu a p dy výrazná specifika. Schopnost pracovat je totiž výlu n  vázána na lov ka. 

A lidé jsou jedine ní. Každý má jiné pracovní zkušenosti, schopnosti, nadání a talent.  

Trh práce je místem, kde dochází k interakci mezi pracovníky, kte í nabízejí svou 

pracovní sílu a zam stnavateli, kte í tuto pracovní sílu poptávají. Podle Václavíkové (2009) je 

trh práce tvo en t emi základními faktory – nabídkou práce, poptávkou po práci a cenou práce 

(tj. mzdou). Reáln  práce existuje v podob  r zných profesí, které tvo í odv tvové,  

tj. profesní pracovní trhy (Brožová, 2003). 
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2.1.1 Poptávka po práci 

Poptávka po práci p edstavuje poptávku odvozenou od poptávky po finálních 

výrobcích. Poptávku dále ovliv uje skute nost, že práce nep sobí samostatn  a je nutná jeho 

kombinace s ostatními vstupy. Zam stnavatelé se tedy snaží vyrobit zboží za co nejnižší 

náklady a prodat s co nejvyšším ziskem. Je proto výhodné pronajímat jen tolik pracovní síly, 

kolik jim p ináší zisk. Poptávku po práci tedy tvo í množství práce požadované 

zam stnavateli, za které jsou ochotni zaplatit ur itou mzdou. Na trhu práce rozlišujeme 

individuální poptávku po práci a tržní poptávku po práci. Tržní poptávka je horizontální 

sou et individuálních poptávek všech firem, které práci poptávají (Václavíková, Kolibová  

a Kubicová, 2009). Poptávku m žeme rozd lit na uspokojenou a neuspokojenou.  

Uspokojená poptávka po práci je p edstavována obsazenými pracovními místy  

– osobami zam stnanými v pracovním pom ru nebo osobami samostatn  výd le n  innými. 

Naopak neuspokojená poptávka po práci jsou volná pracovní místa, která cht jí 

zam stnavatelé obsadit. Tato neuspokojená poptávka je bu  evidovaná prost ednictvím 

ú ad  práce anebo neevidovaná, kdy se zam stnavatelé snaží tato místa obsadit bez pomoci 

státu (Han lová et al., 2002). 

2.1.2 Nabídka práce 

Nabídku na trhu práce tvo í ti, kte í nabízejí svou pracovní sílu a rozhodují se mezi 

nejužite n jší kombinací pracovního a volného asu. Každý lov k má možnost volby. M že 

pracovat a získávat mzdu, za kterou si m že kupovat spot ební statky, anebo nepracovat a mít 

užitek z volného asu. Cenou volného asu je tedy ušlá mzda. Nabídka práce velmi úzce 

souvisí s poptávkou po volném ase, p i emž d ležitou roli hraje jak cena práce, tak cena 

volného asu. V tšina ekonomicky aktivního obyvatelstva je ochotna s r stem mzdy ob tovat 

sv j volný as. R st mezd tedy vede k nár stu nabídky na trhu práce. Existují však jistá 

omezení, kv li kterým nelze nabídku práce neomezen  zvyšovat. lov k je limitován ur itým 

disponibilním množstvím asu a fyzickými možnostmi. Reakce lidí na r st mezd jsou 

v ekonomii popisovány pomocí dvou efekt : substitu ního a d chodového. Chování lidí 

v nižších mzdových sazbách ovliv uje substitu ní efekt. Kdy s r stem mezd jsou lidé ochotni 

ob tovat sv j volný as a nahrazují ho prací. Vlivem d chodového efektu, u vyšších 

mzdových sazeb, za íná p evládat užitek volného asu nad užitkem mzdy. Na zvýšené 

mzdové sazby lidé, pod vlivem d chodového efektu, reagují snížením nabízeného množství 

práce.  
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Uspokojená nabídka práce p edstavuje po et osob ekonomicky aktivních  

na pracovních místech. Tato nabídka je tvo ena osobami zam stnanými v pracovn  právním 

vztahu, osobami samostatn  výd le n  innými a osobami spolupracujícími (rodinní 

p íslušníci OSV ). 

Neuspokojenou nabídku práce tvo í osoby, které nabízejí pracovní sílu, ale vzhledem 

k nedostatku pracovních míst a jiných d vod  nemohou zam stnání najít. Jedná se o osoby, 

které nepracují, ale pracovat mohou, cht jí a práci aktivn  hledají. Tuto neuspokojenou 

nabídku práce d líme na evidovanou prost ednictvím územn  p íslušných ú ad  práce nebo 

zprost edkovatelských agentur a na neevidovanou, kterou tvo í osoby, které si hledají práci 

bez využití služeb státu nebo soukromých agentur (Tvrdý et al., 2007). 

Tržní nabídka práce je sou tem všech individuálních nabídek práce v ur ité profesi. 

Tvar této k ivky je rostoucí, což je vysv tlováno jednak tím, že r st mezd vede zam stnané 

osoby k ochot  nabízet ješt  více práce a jednak tím, že r st mezd láká do práce osoby stojící 

doposud mimo trh práce (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009). 

2.1.3 Rovnováha na trhu práce 

Rovnováha se na dokonale konkuren ním trhu práce vytvá í p i rovnovážné mzd .  

Ta je dána pr se íkem k ivky poptávky a nabídky práce. Na zm ny poptávky po práci reaguje 

nabídka práce asto pomalu. Podmínkou dosažení této rovnováhy je tedy p edevším pružnost 

mezd. Mzdu m žeme definovat jako odm nu za vykonanou práci.  

Podmínkou pro dosažení rovnováhy je dokonale konkuren ní trh. Ten spadá do oblasti 

ist  teoretické abstrakce, jež ale bývá východiskem ady model , které jsou postupn  

upravovány odstran ním n kterých zjednodušujících p edpoklad , a tak se p ibližují reálnému 

trhu práce. O dokonale konkuren ním trhu hovo íme, pokud jsou spln ny tyto podmínky: 

• existence velkého po tu subjekt , které nemohou ovlivnit cenu ani množství nabízené 

nebo poptávané práce, 

• homogennost na trhu práce, tzn. dokonalá substituce jak zam stnavatel ,  

tak pracovník , 

• dokonalá informovanost všech ú astník  na trhu práce. 

Pokud jsou spln ny podmínky pro dokonalou konkurenci, na trhu práce dochází 

k optimální alokaci pracovník  do firem za ur ité mzdy. V reálném život  ale existuje mnoho 

p ekážek, které zabra ují nebo omezují nastolení rovnovážného stavu. Vylou ením n kterého 
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z výše uvedených p edpoklad  se dostáváme k model m nedokonalé konkurence (Han lová 

et al., 2002). 

Obr. 2.1   Struktura regionálního trhu práce 

 

Zdroj: Han lová et al. (2002, s. 14) 

2.1.4 Segmentace na trhu práce 

Pokud je trh práce nehomogenní1, dochází k jeho segmentaci. Trh práce je tedy  

ve skute nosti segmentován, tzn. rozd len na celou adu díl ích trh , které jsou do zna né 

míry navzájem nekonkuren ní (Jure ka, Jánošíková et al., 2009b). Segmentací dochází 

k odd lení ur itých skupin prací pop . sektor  trhu práce. Výsledkem segmentace mohou být 

disproporce – nap . vysoká nezam stnanost i rigidita mezd. 

Podle teorie duálního trhu práce je trh segmentován na dv  ásti – primární  

a sekundární. Jak uvádí Tvrdý et al. (2007), primární pracovní trh zahrnuje lepší pracovní 

p íležitosti, relativní pracovní jistotu, kariérový r st a lepší pracovní i mzdové podmínky.  

Na druhé stran  existuje sekundární trh práce, na kterém se nacházejí pracovní místa s nižší 

sociální prestiží i mzdovým ohodnocením. Lidé pracující na tomto trhu se ast ji setkávají 

s rizikem kratší i delší nezam stnanosti, mají malou šanci zvýšit si svou kvalifikaci a p ejít 

tzn. že zde existují bariéry
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na trh primární. Na tomto trhu práce se nacházejí zejména lidé mladí, nekvalifikovaní, 

p íslušníci etnických menšin, osoby zdravotn  postižené a osoby v p edd chodovém v ku.  

S teorií duálního trhu úzce souvisí pojem marginalizace na trhu práce. Marginalita je 

podle Sirovátka (1997) nedostatek participace jednotlivc  a skupin v t ch oblastech,  

ve kterých se v souladu s normami o ekává, že by participovat m li (p evzato z Mollera, 

1995). Sirovátka (1997) tvrdí, že marginalizace na trhu práce znamená proces, ve kterém jsou 

ur itým osobám p i azeny takové pracovní pozice, které jim neumož ují plné za len ní  

na trhu práce a snižují jim jejich šance výb ru takových pracovních p íležitostí, které by m ly 

žádoucí stabilitu, výši mzdy a ostatní výhody. Existují r zné formy marginalizace. Jedná  

se nap . o nejistotu na trhu práce, nezam stnanost (opakovanou nezam stnanost, dlouhodobou 

nezam stnanost), vylou ení z primárního trhu práce na trh sekundární (Tvrdý et al., 2007). 

Trh práce m že být dále segmentován na trh externí a interní. Podle Václavíkové 

(2009) se externím trhem práce rozumí otev ený trh, na kterém si jednotlivé firmy konkurují. 

Interní trh je potom chápán jako vnit ní trh dané firmy. Díky tomu rozd lení m žeme sledovat 

strategii mobility pracovní síly. Tuto strategii ovliv uje politika zam stnanosti státu, který 

m že ovliv ovat (nap . stimula ními pobídkami) pohyb zam stnanc  mezi firmami a také 

podporovat rozvoj lidských zdroj  v rámci jednotlivých firem. 

2.1.5 Prostorové vymezení trhu práce 

Podle Han lové et al. (2002) m že mít segmentace trhu práce charakter profesní, 

geografický nebo závislosti pracovníka k zam stnavateli. P í inou geografické segmentace je 

omezená prostorová mobilita pracovní síly neboli její imobilita. Tato imobilita je zp sobena: 

• u dojížd ní cenou dopravy do zam stnání a ztrátou asu p i doprav , 

• u migrace existencí náklad  na migraci (náklady na hledání a koupi bytu, dopravní 

náklady atd.), vysoké riziko, které pramení z neznámého prost edí a psychosociální 

p ekážky (sociální vazby v p vodním regionu). 

V sou asné dob  se geografická imobilita snižuje v d sledku rozvoje automobilové 

dopravy a informa ních a telekomunika ních technologií. Jedná se však pouze o ur ité obory. 

Proto m žeme p edpokládat, že trh práce bude v nejbližší dob  stále geograficky 

segmentován. Geografická segmentace má za následek omezení trhu práce na ur ité území 

resp. region. 
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Jak uvádí Tvrdý et al. (2007), region je územn -prostorový útvar, ve kterém je možné 

definovat základní socioekonomický systém, který lze z prostoru pomocí jednoho i více 

znak  p esn  vymezit. M žeme jej vymezit na základ  funk nosti, tzn., že slou íme území, 

které mají silné vzájemné prostorové vazby, nebo na základ  homogenity, tzn., slou íme 

homogenní území podle vybraných znak .  

P irozený region se vyzna uje jak sociálními prvky (historický vývoj lokálních 

spole enství), tak prvky geografickými (nap . úrodnost zem , klimatické podmínky, 

nadmo ská výška). Pro tyto regiony jsou typické silné vnit ní sociální, ekonomické a kulturní 

vazby. P irozený region je t eba rozlišovat od administrativního regionu, který je ú elov  

vymezen pro systém ízení ve ejné správy. Jedná se o regiony um lé, které mnohdy 

neodpovídají skute ným proces m a vztah m na ur itém území. Kraje a regiony soudržnosti 

jsou administrativní (tj. statisticky ú elové) regiony, které se r znou mírou liší od region  

p irozených. 

P irozený regionální trh práce je podle Han lové et al. (2002) vymezen mírou 

dojíž ky do zam stnání. Pro komplexn jší vymezení p irozených region  se pracuje také 

s mírou dojíž ky za službami, které mohou následn  ovliv ovat charakter lokálního trhu 

práce.  

2.2 Nezam stnanost 

Jak uvádí Brožová (2003), nezam stnanost je vážným spole enským a ekonomickým 

problémem, který s sebou p ináší multidimenzionální d sledky. Nezam stnanost podle 

Václavíkové (2009) p edstavuje nerovnováhu na trhu práce, kdy nabídka práce p evyšuje 

poptávku po práci.  

Podle definice ILO je za nezam stnaného považována osoba starší 15 let, která je bez 

práce, ale aktivn  si ji hledá a je schopna nastoupit okamžit  (tj. nejpozd ji do 14 dn )  

do zam stnání. Na druhou stranu do skupiny zam stnaných pat í všichni lidé, kte í 

vykonávají jakoukoliv placenou práci, bu  ve form  pracovn -právního vztahu, nebo  

ve form  samozam stnání.  

2.2.1 M ení nezam stnanosti 

Jak uvádí Brožová (2003), zam stnaní a nezam stnaní spolu tvo í ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo (tzv. pracovní sílu). Ostatní lidé, kte í nespl ují podmínky pro za azení mezi 

nezam stnané a zam stnané spadají do ekonomicky neaktivního obyvatelstva. Jsou to  
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nap .: d chodci, studenti, ženy v domácnosti, osoby práceneschopné a osoby, které práci 

nehledají. Na základ  za azení obyvatelstva do p edchozích skupin m žeme sestavit n kolik 

ukazatel , které nám pomohou zmapovat vývoj na trhu práce. Míra ekonomické aktivity se 

vypo ítá jako procentuální podíl celkové pracovní síly na po tu všech osob v produktivním 

v ku. Míra zam stnanosti jako podíl po tu všech zam stnaných osob na po tu osob 

v produktivním v ku.  

Nej ast ji používaným ukazatelem je evidovaná míra nezam stnanosti, která  

se vypo ítá jako procentuální podíl po tu nezam stnaných k po tu ekonomicky aktivních 

obyvatel.  

 

Vyjad uje se v procentech a vypo ítá se podle následujícího vzorce: 

 

 

 

 kde u je míra nezam stnanosti vyjád ená v %, 

 U je po et nezam stnaných a  

 L je po et zam stnaných. 

 

 Po et uchaze  na jedno volné místo je dalším d ležitým ukazatelem, díky n muž 

posuzujeme šance nezam stnaných na nalezení pracovního místa. Tento ukazatel zjistíme 

porovnáním po tu uchaze  o zam stnání s po tem volných pracovních míst (Jure ka, 

Jánošíková et al., 2009a). 

2.2.2 Struktura a formy nezam stnanosti 

 P i hodnocení údaj  o mí e nezam stnanosti je d ležité analyzovat také strukturu 

nezam stnanosti, p edevším z hlediska délky nezam stnanosti, regionálního rozložení a vlivu 

na jednotlivé skupiny obyvatel (Jure ka, Jánošíková et al., 2009a). 

 Krátkodobá nezam stnanost (tj. frik ní, dobrovolná) trvá zpravidla v rozmezí 

n kolika týdn  a nezp sobuje lov ku ani spole nosti vážn jší problémy.  

 Dlouhodobá nezam stnanost už ale závažným problémem je. Trvá zpravidla déle než 

jeden rok a pro dot ené subjekty p ináší adu psychických a sociálních potíží. P í inou této 

nezam stnanosti m že být dlouhodobá hospodá ská recese (tj. nedostatek volných pracovních 
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míst) nebo dlouhotrvající mzdová strnulost (Brožová, 2003). Negativn  p sobí také p íliš 

vysoké podpory v nezam stnanosti, které dostate n  nemotivují nezam stnané hledat si práci. 

D ležité je v novat pozornost rozdíl m v mí e nezam stnanosti jak na regionální úrovni, tak 

u r zných v kových a etnických skupin.  

 Podle p í in, které vedou ke vzniku nezam stnanosti, a podle jejích projev  v reálné 

ekonomice rozlišujeme ty i základní typy nezam stnanosti. Jedná se o nezam stnanost 

frik ní, strukturální, cyklickou a sezónní. 

 

Frik ní nezam stnanost 

 Frik ní nezam stnanost je sou ástí p irozené míry nezam stnanosti a není proto 

vnímána jako závažný problém (Buchtová et al., 2002). Jedná se o krátkodobou  

(tj. p echodnou) nezam stnanost, se kterou se potýkají lidé, kte í opustili p vodní pracovní 

místo a pot ebují n jakou dobu na hledání nového zam stnání. Bu  své pracovní místo 

opustili dobrovoln  a hledají lépe placené, nebo byli propušt ni v d sledku technologických 

i organiza ních zm n v daném podniku. adíme zde také ty, kte í hledají pracovní místo 

v novém bydlišti a absolventy škol, kte í vstupují na trhy práce poprvé (Brožová, 2003). 

 

Strukturální nezam stnanost 

 Strukturální nezam stnanost p edstavuje složit jší problém a je d sledkem 

strukturálních zm n v ekonomice. Jak tvrdí Buchtová et al. (2002), tato nezam stnanost  

je vyvolána nedostate nou poptávkou po produkci ur itých statk . Což má za následek 

klesající poptávku po práci v t chto odv tvích a útlum t chto výrob (nap . hornictví, 

hutnictví). Naopak poptávka po práci v nových odv tvích roste (nap . automobilový pr mysl). 

Vzniká tedy nerovnováha na trhu práce, kdy profesní struktura nabízejících neodpovídá 

struktu e poptávky (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 2009). Podle Buchtové et al. (2002) 

je strukturální nezam stnanost hlavním faktorem, který ovliv uje regionální rozdíly míry 

nezam stnanosti na trhu práce. P í inami této nezam stnanosti podle Tvrdého et al. (2007) 

jsou: 

• nedostate ná mobilita pracovních sil, která je p í inou nerovnováhy na regionálních 

trzích práce,  

• technologická nezam stnanost, kdy je práce lidí nahrazována stroji, 

• r st nabídky práce, vyvolaný zvýšeným p ílivem emigrant  nebo demografickými 

zm nami populace, 
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• mzdová struktura.  

Cyklická nezam stnanost 

 Cyklická nezam stnanost je podle Buchtové et al. (2002) vyvolána cyklickým 

poklesem výkonu ekonomiky. Za p í inu jejího vzniku uvádí Václavíková, Kolibová  

a Kubicová (2009) nedostate nou agregátní poptávku a s ní související nízkou poptávku po 

práci. Tato nezam stnanost p edstavuje odchylku skute né nezam stnanosti od její p irozené 

míry. Jedná se o nedobrovolnou nezam stnanost, která postihuje celou ekonomiku plošn   

a provází jí nedostatek volných pracovních míst (Brožová, 2003).  

 

Sezónní nezam stnanost 

 Jak uvádí Václavíková, Kolibová a Kubicová (2009), k sezónní nezam stnanosti 

dochází vlivem nepravidelné produkce v odv tvích, která jsou závislá na po así  

(nap . zem d lství, stavebnictví) nebo vlivem poklesu poptávky po ur itém druhu zboží  

(nap . sortiment s váno ní i velikono ní tématikou).  

 Nezam stnanost lze analyzovat také podle kritéria, jsou-li pracovníci nezam stnaní 

dobrovoln  nebo nedobrovoln . 

Dobrovolná nezam stnanost 

 Dobrovoln  nezam stnaný je ten, kdo není ochoten p ijmout pracovní místo, které 

není placeno dle jeho p edstav (Brožová, 2003). Jak tvrdí Buchtová et al. (2002), hledá lépe 

placenou práci. Pokud na trhu existují alternativní zdroje finan ních prost edk  (nap . vysoké 

sociální dávky) délka trvání této nezam stnanosti se zvyšuje. Naopak pokud nejsou tyto 

náhradní p íjmy významné, lidé mají v tší zájem si práci najít i za nižší mzdu (Václavíková, 

Kolibová a Kubicová, 2009). Tato nezam stnanost je na úrovni p irozené míry 

nezam stnanosti. 

 Na druhou stranu nedobrovoln  nezam stnaný podle Brožové (2003) hledá práci  

a chce pracovat za mzdu, která na daném trhu p evládá. N kte í jsou dokonce ochotni 

pracovat za mzdu nižší, ale nemohou práci najít. P í inou této nezam stnanosti je podle 

Václavíkové (2009) p íliš vysoká reálná mzdová sazba, p i které je hodn  lidí ochotno 

pracovat, ale ne každý si práci najde. Brožová (2003) uvádí za d vod této nezam stnanosti 

p ekážky, které brání poklesu mezd i v situaci kdy nabídka práce je v tší než poptávky  

po práci. Za tyto p ekážky považuje zejména odbory a státem uzákon nou výši minimální 

mzdy. Obojí brání poklesu mezd a zp sobuje nedobrovolnou nezam stnanost. Práv  tato 
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nezam stnanost vyvolává ekonomické potíže a zp sobuje psychické a sociální problémy t m, 

kte í se s ní nedokážou vyrovnat.  

 Další specifickou formou nezam stnanosti je p irozená míra nezam stnanosti, která 

v moderní ekonomii pat í mezi nejd ležit jší ukazatele popisující trh práce. 

 

P irozená míra nezam stnanosti 

 Podle Buchtové et al. (2002) se jedná o takovou míru nezam stnanosti, p i které  

je dosaženo rovnováhy na trhu práce. Vznikla tedy p sobením tržních sil a není ji možné 

pomocí politických zásah  trvale ovliv ovat. Podle M. Friedmana jde o takovou míru 

nezam stnanosti, která nevytvá í tlaky na zvyšování ani snižování inflace. Toto pojetí  

je ozna ováno jako NAIRU2. Inflace je p i této mí e nezam stnanosti stabilní. Podle Brožové 

(2003) se skute ná míra nezam stnanosti nachází bu  pod, nebo nad p irozenou mírou  

a krátkodob  kolem ní kolísá. P irozená míra nezam stnanosti je tedy jejím dlouhodobým 

trendem.  

2.2.3 D sledky nezam stnanosti 

 Nezam stnanost p ináší ztráty jak pro nezam stnaného, tak pro celou spole nost. Jak 

uvádí Brožová (2003, s. 101): „Nejzávažn jší spole enskou ztrátou je ztráta 

makroekonomického produktu.“ Tato ztráta je zp sobena tím, že lidé, kte í jsou 

nezam stnaní, nep ispívají k výrob  statk  a služeb.  

 Dalším d sledkem je optimální nevyužití výrobního faktoru práce a s ním 

souvisejících ostatních výrobních faktor , které z stávají také mimo výrobní proces. 

Nezam stnanost dále vyvolává zvýšené nároky na státní rozpo et, jelikož nezam stnaní 

neodvád jí dan  z mezd, ale naopak jsou jim vypláceny podpory v nezam stnanosti a další 

sociální dávky. S rostoucím po tem nezam stnaných souvisí i další nep íznivé sociální jevy. 

Jedná se o zhoršení ve ejného zdraví, r st kriminality, politická nestabilita apod. V d sledku 

nezam stnanosti lov k ztrácí kvalifikaci a jeho vzd lání se znehodnocuje. Tím se snižuje 

hodnota jeho lidského kapitálu, který je vzácným ekonomickým zdrojem. Ztrácí nejen 

samotný pracovník, ale celá ekonomika.  

 Zvlášt  dlouhodobá nezam stnanost znamená zhoršení finan ní situace a snížení 

životní úrovn  nezam stnaného i jeho rodiny. Ztráty ale nejsou jen ekonomického charakteru. 

lov k ztrácí spole enské kontakty, sociální status, sociální d stojnost a prestiž. 

2 tj. non-accelerating inflation rate of unemployment 
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Nezam stnaný lov k také jinak vnímá as. Jelikož ho má dostatek, ztrácí pro n ho d ležitost 

a je pro n j obtížn jší vyplnit jej aktivní smysluplnou inností. Pasivní trávení asu ovšem 

p ináší depresivní pocity prázdnoty, úzkosti a marnosti (Brožová, 2003). Zvládání situace 

ztráty zam stnání je podle Buchtové et al. (2002) velmi individuální. N kte í tuto skute nost 

vnímají jako novou osobní šanci a jako krátkodobý stav, který se snaží svou vlastní aktivitou 

zm nit. Naopak lidé, kte í jsou mén  odolní psychické zát ži a chybí jim pozitivní motivace  

a reakce na podn ty se asto sociáln  izolují. Tito lidé ztrácí d v ru v sebe sama, ztrácí 

sebev domí, sebeúctu a nar stají v nich pocity beznad je a nepot ebnosti. Tyto psychické 

problémy se mohou negativn  odrazit na jejich zdravotním stavu.  

2.2.4 Rizikové skupiny nezam stnaných 

 Podle Buchtové et al. (2002) je uplatn ní lov ka na trhu práce závislé na celé ad  

charakteristik (v k, vzd lání, zdravotní stav, pohlaví i p íslušnost k etnické skupin ). Tyto 

charakteristiky vy le ují skupiny lidí, které jsou vystaveny vyššímu riziku ztráty práce  

a opakované nezam stnanosti. Tyto skupiny nacházejí uplatn ní spíše na sekundárním trhu 

práce a na mén  placených pozicích. Jak potvrzuje Kucha  (2007) tyto skupiny osob, jejichž 

pozice na trhu práce je rizikov jší, vyžadují specifickou pozornost.  

 Významné problémy p i uplatn ní na trhu práce mají p edevším ty i skupiny osob. 

Jsou to zdravotn  postižení ob ané, osoby starší 50 let, nekvalifikovaní uchaze i a osoby 

dlouhodob  nezam stnané (Šimek, 2010). 

 Kotíková (2003, s. 129) podle zkušeností ú ad  práce uvádí, že nej ast jšími 

kumulacemi handicap  jsou:  

• vyšší v k – nevyhovující zdravotní stav, 

• vyšší v k – nedostate ná kvalifikace, 

• nízká kvalifikace – vyšší v k – zdravotní omezení. 

2.3 Politika zam stnanosti 

 Existují r zné definice politiky zam stnanosti. Podle Krebse et al. (2005) se jedná  

o soubor opat ení, kterými jsou vytvá eny podmínky pro efektivní využití pracovních sil a pro 

dynamickou rovnováhu na trhu práce. Tato politika je zpravidla výsledkem p sobení státu, 

zam stnavatel , zam stnanc  a odbor . Snahou politiky zam stnanosti je harmonizace 

nabídky a poptávky na trhu práce a zpružn ní mechanism , které p sobí mezi nimi. Jak uvádí 
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Brožová (2003), m la by být provázána s ostatními politikami, p edevším s politikou 

hospodá skou, sociální a vzd lanostní.  

 Snahou politiky zam stnanosti je sice p ímé ovlivn ní vztah  mezi nabídkou  

a poptávkou, ale spíše ji ve smyslu rovnováhy podporuje a dola uje. Zásadní vliv na 

rovnováhu na trhu práce má hospodá ská politika a její opat ení, která slouží k podpo e 

ekonomického r stu a tvorb  pracovních míst. Politika zam stnanosti je tedy sou ástí politiky 

hospodá ské (Krebs et al., 2005). 

 Hospodá ská politika státu p edstavuje souhrn ekonomických opat ení, která jsou 

zacílena bu  plošn , na celou ekonomiku, nebo do jejích jednotlivých oblastí. Proto lze 

chápat politiku zam stnanosti, hospodá skou politiku státu v oblasti trhu práce, ve dvou 

úrovních:  

• makroekonomické, kde politika zam stnanosti je zam ena p edevším na odstran ní 

p í in nadm rné nezam stnanosti a p sobí vícemén  plošn , hlavn  na stran  

poptávky po práci. Makroekonomická politika zam stnanosti je závislá na tom, jaký 

cíl je preferován v politice hospodá ské. Jelikož tyto cíle mohou být konfliktní  

a úsp ch v jedné oblasti asto vede ke zhoršení v oblasti jiné (nap . inflace  

a nezam stnanost).  

• regionální, kde politika zam stnanosti neboli politika trhu práce eší d sledky 

existující nerovnováhy na trhu práce a rozdílné regionální p í iny nezam stnanosti. 

Vychází tedy z konkrétní situace na konkrétním trhu práce (Šimek, 2007). 

 Politika zam stnanosti je zabezpe ována zejména prost ednictvím r zných nástroj . 

Mezi tyto nástroje adíme nap .: 

• ve ejné výdaje, 

• da ovou politiku, 

• regula ní a legislativní opat ení. 

 Ve ejné výdaje jsou výdaje ze státního rozpo tu, jejichž cílem je zvyšování 

zam stnanosti. Pasivní složka tvo í hmotné zabezpe ení uchaze  formou podpory 

v nezam stnanosti. Tyto výdaje se uskute ují formou transfer . Naopak aktivní složka  

by m la být podstatn  v tší a lenit jší, jelikož zahrnuje výdaje na služby zam stnanosti, 

rekvalifikaci, administrativu, tvorbu nových pracovních míst a odstra ování bariér vstupu  

na trh práce.  
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 Da ovou politikou se rozumí ovliv ování tvorby nových pracovních p íležitostí  

a stimulace k práci formou r zných da ových úlev. Legislativní opat ení definují práva  

a povinnosti všech ú astník  na trhu práce a regula ní opat ení slouží k ochran  vnit ního 

trhu. (Halásková, 2008). 

2.3.1 Pasivní politika zam stnanosti 

 Pasivní politika zam stnanosti a její opat ení se za aly rozvíjet již b hem první t etiny 

20. století, kdy došlo k posunu vnímání p í in nezam stnanosti. Na nezam stnanost se za alo 

pohlížet jako na jev, který je determinovaný spole ensky, tj. sociáln  ekonomickými faktory, 

které lov k nem že vlastní v lí ovlivnit (Krebs et al., 2005). Pasivní politika zam stnanosti 

má podobu: 

• systému pojišt ní v nezam stnanosti, tzv. podpor v nezam stnanosti, které slouží 

k vytvá ení sociáln  p ijatelných podmínek pro do asn  nezam stnané, 

• systému státní pomoci v nezam stnanosti, tzv. dávky sociální pomoci. 

 Vyplácení podpor v nezam stnanosti je asov  omezeno a jejich výše je ur ena jako 

procento z poslední vyplácené mzdy. Kdežto dávky sociální pomoci jsou vázány na tzv. 

sociální pot ebnost, jejich výše není závislá na d ív jším výd lku, ale garantuje ur itou 

minimální úrove  p íjmu (Brožová, 2003).  

2.3.2 Aktivní politika zam stnanosti 

 Aktivní politika zam stnanosti se za ala pozvolna rozvíjet do své dnešní podoby  

od padesátých let 20. století. Opat ení tohoto typu byla však do konce 60. let mén  významná, 

jelikož v období povále né obnovy byla poptávka po práci vysoká, a tedy míra 

nezam stnanosti nízká. Až v 70. letech následkem ropných šok  nastává orientace na aktivní 

politiku zam stnanosti, která by pomáhala strukturálním zm nám a flexibilit  trhu práce.  

Do centra zájmu se dostala podpora strany nabídky práce a její kultivace pomocí nástroj  

aktivní politiky zam stnanosti (Krebs et al., 2005). 

 Pro ú ely mezinárodního srovnání3 jsou opat ení aktivní politiky zam stnanosti 

t íd ny podle svého charakteru do p ti skupin. Pat í zde ve ejné služby zam stnanosti, 

3 podle OECD 
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pracovní p íprava a výcvik, opat ení pro nezam stnanou mládež, podpora tvorby pracovních 

míst a opat ení pro znevýhodn né skupiny osob. 

 

Ve ejné služby zam stnanosti 

 Ve ejné služby zam stnanosti jsou ve v tšin  zemí hlavním nástrojem politiky 

pracovního trhu. Jedná se o sí  ve ejných institucí, které zajiš ují pot ebné služby 

zam stnanosti na trhu práce. P edevším poskytují informace, poradenské služby a umis ují 

uchaze e o zam stnání do pracovního procesu. Tyto instituce jsou asto odpov dné za výplaty 

finan ních dávek poskytovaných v nezam stnanosti a za zajiš ování dalších typ  program . 

V ad  zemí tyto služby zajiš ují jak ve ejné instituce, tak soukromé agentury, ale jejich role 

je spíše dopl ková.  

 

Pracovní p íprava a výcvik 

 Pracovní p ípravou lze nejen do asn  vy ešit problémy nezam stnaných, ale jedná  

se také o velmi cennou investici do budoucna. Toto opat ení je orientováno jak na 

nezam stnané tak na zam stnané osoby. Existuje více typ  program , které sledují nejr zn jší 

cíle. Zásadn  lze rozlišit dva typy: 

• selektivní a nápravná p íprava, která je orientována spíše na rizikové skupiny, které 

jsou více ohrožené nezam stnaností, 

• všeobecn  zam ená p íprava, jejímž cílem je zvýšit celkovou kvalitu a p ipravenost 

v ur ité zemi.  

 Pracovní p íprava má jak p ímé efekty na zam stnanost, tak velmi d ležité nep ímé 

efekty pro nezam stnané. Jedná se o zvyšování jejich sebed v ry, získávání nových 

sociálních kontakt , nových znalostí a dovedností, motivování k dalšímu výcviku apod.  

 

Opat ení pro nezam stnanou mládež 

 Jsou rozlišovány dva typy opat ení, které jsou v praxi obvykle spojovány s cílem 

zvýšit jejich efektivitu. Prvním typem je pracovní p íprava a výcvik pro mládež, který 

zahrnuje opat ení usnad ující p echod ze školy do zam stnání. Je ur en zejména pro v kovou 

skupinu mládeže po ukon ení základní školní docházky.  

 Druhý typ p edstavuje programy pro nezam stnanou a znevýhodn nou mládež. Tyto 

programy jsou rozmanité a zahrnují podporu vzd lávání, speciální kurzy v základních 
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profesních znalostech a dovednostech, r zné formy pracovní praxe, zabra ování odchodu 

mladých lidí ze škol a podporování jejich návratu, pokud už k n mu došlo. 

 

Podpora tvorby nových pracovních míst 

 Jde o programy, které bu  vytvá ejí dodate nou zam stnanost, anebo se snaží 

selektivn  o snížení nezam stnanosti rizikových skupin obyvatel, jako jsou nap . dlouhodob  

nezam stnaní i jiné handicapované skupiny. Rozlišeny mohou být t i skupiny program : 

• podpora regulérních zam stnání v soukromém sektoru, 

• podpora samostatného podnikání, 

• p ímá tvorba pracovních míst ve ve ejném sektoru. 

 Tato podpora, která je v tšinou finan ní subvencí, m že mít r zné formy, nap . jde  

o snížení da ových povinností, zvlášt  za sociální pojišt ní. Takové opat ení m ní 

nákladovou a p íjmovou strukturu ekonomiky a má také stimulující makroekonomické 

ú inky. Podporou strany poptávky, totiž redukuje náklady na pracovní sílu.  

 Dalším typem opat ení je finan ní podpora podnik m, které jsou v krizi. Pokud je  

ale uzav ení podniku nevyhnutelné, je efektivn jší tento proces usnadnit.  

 

Opat ení pro znevýhodn né skupiny osob 

 Znevýhodn né skupiny osob se vyzna ují ur itou bariérou, která jim znesnad uje 

zam stnávání a je daná zdravotními, fyzickými, mentálními nebo sociálními faktory. Opat ení 

k odstran ní t chto bariér existuje celá ada. Jedná se o rozsáhlé programy pro handicapované 

s cílem zvýšit jejich sociální integraci. N kdy bývají tato opat ení spojena s p ímou tvorbou 

pracovních míst, pro která se používá termín „chrán ná pracovišt  i chrán né dílny“.  

 Alternativou ve ejn  financované zam stnanosti jsou legislativní opat ení zavedená 

v ad  zemí, která ukládají zam stnavatel m povinnost zam stnávat ur ité procento zdravotn  

postižených osob (Sirovátka, 1995). 
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3 Trh práce v Moravskoslezském kraji 

 Již od 19. stol se Moravskoslezský kraj adí mezi nejd ležit jší pr myslové regiony 

st ední Evropy. Zam ení jeho hospodá ské innosti však v sou asnosti p ináší nemalé 

problémy související s restrukturalizací tohoto regionu a s ešením sociálních problém  

spojených p edevším s vysokou mírou nezam stnanosti. 

3.1 Charakteristika území 

Moravskoslezský kraj leží na severovýchod  eské republiky a tvo í jednu z jeho 

nejvíce okrajových ástí. V rámci krajského uspo ádání R je lemován Olomouckým  

a Zlínským krajem. Na severu a východ  hrani í s Polskem4 a na jihovýchod  se 

Slovenskem5. P íhrani ní charakter tohoto kraje umož uje efektivní spolupráci v oblasti 

výrobní sféry, rozvoji infrastruktury, v ochran  životního prost edí, v kulturn  vzd lávací 

innosti a v oblasti turistického ruchu.  

Tento region svou rozlohou 5 427 km2 zaujímá 6,9 % území R a adí se tak na 6. místo 

mezi všemi kraji. Zahrnuje okresy Bruntál, Opava, Karviná, Ostrava-m sto, Nový Ji ín  

a Frýdek-Místek a je rozd len na 22 správních obvod  obcí s rozší enou p sobností, do 

kterých spadá celkem 300 obcí6, viz P íloha 1 ( eský statistický ú ad, 2011). 

Kraj vznikl spolu s ostatními 13 kraji na základ  ústavního zákona . 347/1997 Sb.  

k 1. lednu roku 2000. Podle usnesení vlády R7 p edstavuje územní statistickou jednotku 

NUTS 3 a zárove  také statistickou jednotku NUTS 2 – Moravskoslezsko. Krajským m stem 

je statutární m sto Ostrava (Agentura pro regionální rozvoj, 2006). 

 

Ekonomická situace 

Klí ovým ukazatelem vývoje ekonomiky je hrubý domácí produkt (HDP), který v roce 

2010 inil v Moravskoslezském kraji 369 908 mil. K , ímž se kraj podílel na HDP eské 

republiky 9,8 %. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele v Moravskoslezském kraji 

dosáhl v roce 2010 výše 297 177 K , což odpovídalo až 9. místu mezi 14 kraji v eské 

republice. Za R p edstavoval HDP na 1 obyvatele 358 957 K , což je o 61 780 K  více než 

v Moravskoslezském kraji. 

4 Slezské a Opolské vojvodství 
5 Žilinský kraj

z toho je 41 m st.
7 . 707/1998 
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Struktura ekonomiky Moravskoslezského kraje je dána historickým vývojem a p ední 

postavení v ní zaujímá pr myslová výroba. Jádrem je ostravsko-karvinská aglomerace. Kraj 

má bohaté zásoby nerostných surovin, hlavn  erného uhlí, ložiska zemního plynu a dalších 

surovin jako jsou žula, vápenec, mramor, sádrovec, b idlice, št rkopísky a cihlá ské jíly. 

Jedná se o tradi ní industriální oblast s vysokým podílem tzv. „velkého“ pr myslu, 

zejména t žkého strojírenství, hutnictví a hornictví. Dalšími d ležitými sektory jsou lehké 

strojírenství, potraviná ský, elektrotechnický a v poslední dob  také rozvíjející se 

automobilový pr mysl, dále výroba plastových výrobk  a stavebnictví. Více než polovinu 

kraje zaujímá zem d lská p da. Zem d lství má celoplošný charakter, v podh í Jeseník   

a Beskyd je zastoupeno lesní hospodá ství.  

 

Demografická situace 

V Moravskoslezském kraji žilo k 31. 12. 2010 celkem 1 243 220 obyvatel, což je 

nejnižší po et v historii tohoto kraje. Jedná se sice o t etí nejlidnat jší kraj v eské republice, 

ale sou asným trendem je úbytek obyvatelstva v d sledku migrace do jiných ástí republiky. 

Problémem je hlavn  soustavné snižování po tu mladých lidí do 14 let v ku. V roce 2010 se 

však tento pokles zastavil a ke konci roku bylo evidováno 178 467 osob tohoto v ku, viz Tab. 

3.1. 

Se svými 300 obcemi pat í MSK k region m s nejmenším po tem sídel. Tomu také 

odpovídá hustota zalidn ní, která iní 229,1 obyvatel na km2, p i emž stejný údaj pro celou 

R p edstavuje 133,6 obyvatel na km2 ( eský statistický ú ad, 2011). Typickým rysem kraje 

je koncentrace v tšiny obyvatelstva ve m stech nad 20 tis. obyvatel. V kraji se uplat ují dva 

velmi odlišné typy osídlení. Velké pr myslové aglomerace s vysokou koncentrací obyvatel 

zejména v ostravsko-karvinské ásti, a p evážn  zem d lské, horské a podhorské oblasti 

velmi ídce osídlené na jihovýchod  a západ  kraje (Agentura pro regionální rozvoj, 2006). 

 

Tab. 3.1  Vývoj po tu obyvatel trvale žijících v Moravskoslezském kraji 

ukazatel 
stav k 31. 12. 2009 stav k 31. 12. 2010 

celkem  z toho ženy celkem  z toho ženy 

obyvatelé celkem 1 247 373 636 376 1 243 220 635 111 

obyvatelé v kové kategorie 0 – 14 let 177 937 86 822 178 467 87 207 

obyvatelé v produktivním v ku 883 792 437 126 875 959 433 704 

pr m rný v k obyvatel 40,4 41,9 40,6 42,2 
Zdroj: eský statistický ú ad, 2010b; eský statistický ú ad, 2011; vlastní zpracování 
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3.2 Poptávka po pracovní síle v Moravskoslezském kraji 

Pro celkovou charakteristiku trhu práce je velice d ležitá míra koncentrace trhu práce 

p edevším na stran  poptávky po pracovní síle. Na poptávku po práci m žeme nahlížet  

ze dvou základních pohled . Jedná se o pohled kvalitativní, který je dán charakterem 

neobsazených pracovních míst, nap . jde o kvalifika ní a jiné požadavky, které jsou kladeny 

na zam stnance, a o pohled kvantitativní, který je ur en celkovým po tem volných 

pracovních míst. Ve vzájemném vztahu nabídky a poptávky pak hraje roli prostorový, 

kvalifika ní a strukturální soulad (Je ábková, 2009). 

3.2.1 Vývoj zam stnanosti 

Vývoj zam stnanosti se z po átku roku 2011 jevil p ízniv ji než v p edešlém roce. 

Nezam stnanost se postupn  snižovala a mírn  rostl po et volných pracovních míst. Od 

poloviny roku se však situace za ala zhoršovat. Jedním z d vod  tohoto obratu byla 

rozši ující se a prohlubující se dluhová krize v Evropské unii. Zprávy o p edluženosti 

jednotlivých ekonomik a jen pomalé a ned sledné ešení t chto problém  ze strany orgán  

EU vyvolalo u investor  další obavy. Snižování výdaj  státních rozpo t  EU m lo za 

následek další úsporná opat ení a omezování investic nebo jejich úplné rušení. Spole nosti 

za aly být opatrné v p ijímání nových zam stnanc  a za aly si vytvá et rezervy do dalšího 

období, kdy p edpokládali návrat recese na trhy. Snažily se sice výrazn  nepropoušt t,  

ale z d vod  nejasného vývoje u nás i v Evrop  svou produkci razantn  nenavyšovali  

a nevytvá eli volná pracovní místa. Tato situace vedla ke stagnaci na poptávkové stran  trhu 

práce. Postupn  za alo p ibývat spole ností, které se potýkaly s nep íznivými ekonomickými 

výsledky. Všechny tyto skute nosti zp sobily, že ve druhé polovin  roku se r st ekonomiky 

zpomalil. Situaci na trhu práce v minulém roce tedy odrážela celková nejistota. 

 P estože v n kterých pr myslových odv tvích v roce 2011 docházelo k pozvolnému 

zvyšování po tu pracujících, zam stnanost ve stavebnictví a terciálním sektoru nadále klesala. 

Sektor stavebnictví se potýká s celou adou problém  již od roku 2009, kdy se naplno 

projevila sv tová hospodá ská krize a tento sektor jí byl velmi výrazn  ovlivn n. Došlo 

k pozastavení rozestav ných staveb a p ipravovaných projekt  z d vod  omezení státních 

investic a neochot  pen žních ústav  p j ovat stavebním firmám pen žní prost edky. Tato 

situace se nezlepšila ani v roce 2011, kdy došlo k velmi výraznému propadu stavební 

produkce.  
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Mnozí zam stnavatelé ešili do asné omezení odbytu výrobk  a poptávky  

po poskytovaných službách áste nou nezam stnaností8, kdy jsou zam stnanc m 

poskytovány náhrady mzdy do výše minimáln  šedesáti procent pr m rné mzdy. Krajská 

pobo ka v Ostrav  vydala v minulém roce 16 kladných rozhodnutí pro 781 zam stnanc .  

 N které firmy byly nuceny b hem roku 2011 p istoupit k hromadnému propoušt ní9. 

Celkem se jednalo o 32 zam stnavatel , kte í b hem minulého roku informovali krajskou 

pobo ku v Ostrav  o plánovaných hromadných propoušt ních, týkající se 2 155 zam stnanc , 

což bylo o 527 více než v roce 2010 (Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2011a; 

Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012a). 

 

Tab. 3.2  Vývoj po tu zam stnavatel  se stavem 26 a více osob 

kategorie 
stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 

absolutn  podíl (v %) absolutn  podíl (v %) 

celkem 2 401 100 2360 100 

1 až 49 (malé firmy) 1 135 47,3 1121 47,5 

50 až 249 (st ední firmy) 1 049 43,7 1025 43,4 

250 a více (velké firmy) 217 9,0 214 9,1 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

 

Ú ad práce je pov ený sledováním a hodnocením situace na trhu práce, 

zpracováváním koncepcí vývoje zam stnanosti a provád ním opat ení k ovliv ování nabídky 

a poptávky. Za tímto ú elem zpracovává každé pololetí údaje o zam stnanosti  

od významných zam stnavatel  v každém okrese. Tento sb r pot ebných dat probíhá na 

základ  dotazník , které jsou rozesílány jednotlivým zam stnavatel m.  

Od roku 2009 nevede OSSZ p ehled o vývoji po tu malých organizací a jejich 

pojišt nc , ale sleduje tyto údaje za všechny zam stnavatele podle po tu pojistných vztah . 

Proto ÚP, již tyto informace o malých firmách10 nemá k dispozici a m že využívat pouze své 

interní údaje z monitoringu zam stnavatel  s po tem 26 a více osob a ze zdroj  OSSZ pouze 

údaje o po tu OSV . Monitorované zam stnavatelské subjekty leníme dle kategorizace 

Mezinárodní organizace práce11. Firmy jsou rozd leny do t í kategorií dle po tu pracovník , 

viz Tab. 3.2.  

 

8 podle ust. § 209 zákoníku práce 
9 podle ust. § 62 zákoníku práce
10 se stavem do 25 zam stnanc  
11 ILO 
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Ke konci roku 2011 bylo v MSK monitorováno celkem 2 360 zam stnavatel , což je  

o 41 mén  než v roce p edešlém. K celkovému ro nímu snížení po tu zam stnavatel , 

p isp ly monitorované firmy ve všech kategoriích. Nejv tší snížení bylo zaznamenáno u firem 

s 50 až 249 zam stnanci, kdy došlo ke snížení o 24 firem. U 214 rozhodujících 

zam stnavatel  v kraji bylo zam stnáno 51,1 % zam stnanc , viz Tab. 3.3. Více než polovina 

pracujících v MSK je tedy zam stnána u velkých firem.  

V porovnání s rokem 2010 došlo také ke snížení celkového po tu zam stnaných osob 

o 285 pracovník . K poklesu zam stnanosti došlo zejména u malých podnik  do  

49 zam stnanc , kde se jejich stav snížil o 799 pracovník . Ve zbývajících dvou kategoriích 

došlo naopak k p ír stku zam stnanc , který celkem inil 514 osob. 

Z hlediska struktury zam stnanosti podle odv tví 12se na ro ním snížení zam stnanosti 

nejvíce podílela odv tví stavebnictví a ve ejné správy a obrany. Naopak k nejvýrazn jším 

nár st m stav  došlo v pododv tví výroby motorových vozidel a v odv tví administrativních 

a podp rných inností, viz P íloha 2. 

 

Tab. 3.3  Vývoj po tu zam stnanc  u firem se stavem 26 a více osob 

kategorie 
stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 

absolutn  podíl (v %) absolutn  podíl (v %) 

celkem 290 764 100 290 479 100 

1 až 49 (malé firmy) 38 551 13,3 37 752 13,0 

50 až 249 (st ední firmy) 103 967 35,8 104 197 35,9 

250 a více (velké firmy) 148 246 51,0 148 530 51,1 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

 

Podle údaj  SSZ bylo ke konci roku 2011 evidováno celkem 91 410 osob 

vykonávajících samostatnou výd le nou innost, což je druhá nejvyšší hodnota od doby 

sledování tohoto ukazatele. Z tohoto celkového po tu se u 58 362 z nich jednalo o hlavní 

innost a u 33 048 o innost vedlejší. 

Po et OSV  v Moravskoslezském kraji od roku 2006 každoro n  p ibývá s výjimkou 

druhé poloviny roku 2009 a 2010. Z Tab. 3.4 je evidentní, že v roce 2011 došlo k nár stu  

o 1 641 živnostník , což p edstavovalo zvýšení o 1,8 %.  

 

 

klasifikace ekonomických inností (CZ-NACE)
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Tab. 3.4  Vývoj po tu OSV  

ukazatel 
stav k 12/2010 – 12/2011 

31. 12. 2010 31. 12. 2011 absolutn  v % 

celkem OSV  89 769 91 410 + 1641 + 1,8 

z toho 
hlavní innost 58 215 58 362 + 147 + 0,3 

vedlejší innost 31 554 33 048 + 1494 + 4,7 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

3.2.2 Vývoj volných pracovních míst 

Vývoj hlášených volných pracovních míst na krajském trhu práce dlouhodob  

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

doprovodných efekt  tohoto vývoje v oblasti tržní poptávky. Po et volných pracovních míst 

byl v roce 2011 tedy stále výrazn  nedostate ný, i když v porovnání s p edcházejícím rokem 

lze pozorovat jejich mírný nár st. V roce 2010 se po et volných pracovních míst pr m rn  

pohyboval kolem 3 326, což bylo o 1 104 mén  než v roce 2011, kdy tento po et inil  

4 430 VPM.  

Po et volných pracovních míst v roce 2010 se do m síce února pohyboval pod 

t ítisícovou hranicí, ale od b ezna se jejich stav zvýšil nad tuto hranici a tento pozitivní vývoj 

pokra oval až do konce roku. Nejnižší po et, tedy 2 697 VPM byl zaznamenán v lednu  

a nejvyšší po et 3 716 VPM v srpnu, viz P íloha 3. 

Na za átku roku 2011 se p es pozvolný nár st po etní stavy pracovních p íležitostí 

stále udržovaly na úrovni roku 2010. Teprve od dubna se p ehouply p es ty tisícovou hranici 

a od ervna dokonce p es hranici p titisícovou, ale od listopadu za aly op t zna n  klesat. 

Nejvíce volných pracovních míst a p íležitostí bylo evidováno v roce 2011 v období sezóny 

erven – zá í (5 539 – 5 177), nejmén  pak v 1. tvrtletí roku (3 199 – 3 754). Ke konci roku 

evidovala krajská pobo ka v Ostrav  celkem 4 163 VPM a jejich stav byl sice o 972 vyšší než 

v záv ru roku 2010, bylo to však o 4 632 volných pracovních míst mén  než na konci roku 

2008, viz P íloha 4. 

D ležitým ukazatelem vztahu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce je po et 

uchaze  na jedno volné pracovní místo. Tento intenzivní ukazatel nazna uje stupe  pokrytí 

poptávky po práci nabídkou práce. Jak je patrné z Grafu 3.1, tento ukazatel m l v roce 2010 

s výjimkou ervna klesající charakter, kdy došlo k poklesu z lednových 31,5 až na srpnovou 

hodnotu 20,4. Poté p išel mírný vzestup a do konce roku dosáhl hodnoty 25,9.  



V roce 2011 došlo op

ervna, kdy dosáhl nejnižší hodnoty 13,1. P

a potom za al op t v posledním 

Na jedno volné pracovní místo p

2011 to bylo pr m rn  17,8 uchaze

registrovaných nezam stnaných, tak mírným navýšením po

 

Graf 3.1  Vývoj po tu UoZ, volných pracovních míst a uchaze

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v

vlastní zpracování 

 

Nabídka volných pracovních podle dosaženého vzd

kategorií s výjimkou uchaze

vzd láním. K nejv tšímu nár

uchaze  bez maturity, kdy tento

Nejnižšího podílu po

zaznamenáno u kategorie uchaze

uchaze  na jedno VPM je patrný u kategorie osob se st

a u osob bez vzd lání, viz Tab. 3.5.
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posledním tvrtletí r st až na prosincovou hodnotu 18,0.

Na jedno volné pracovní místo p ipadlo v roce 2010 v pr m ru 24,2

 17,8 uchaze e, což je zp sobeno jak poklesem celkového po

stnaných, tak mírným navýšením po tu volných pracovních míst.

tu UoZ, volných pracovních míst a uchaze  na jedno VPM

Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2010b; Ministerstvo práce a sociálních v

Nabídka volných pracovních podle dosaženého vzd lání se meziro

výjimkou uchaze  se st edním všeobecn ným vzd láním a vysokoškolským 

tšímu nár stu VPM oproti roku 2010 došlo u st edoškolsky vzd

 bez maturity, kdy tento po et tvo il tém  polovinu všech volných pracovních m

Nejnižšího podílu po tu neumíst ných uchaze  na jedno volné pracovní místo b

zaznamenáno u kategorie uchaze  se st edním vzd láním s maturitou. Naopak nejvyšší podíl 

 na jedno VPM je patrný u kategorie osob se st edním všeobecným vzd

lání, viz Tab. 3.5. 
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Tab. 3.5  Struktura volných pracovních míst podle vzd lání 

stupe  vzd lání 
stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 

UoZ VPM 
UoZ/1 
VPM 

UoZ VPM 
UoZ/1 
VPM 

celkem 82 776 3 191 25,9 75 019 4 163 18,0 

bez vzd lání 498 7 71,1 718 16 44,9 

základní vzd lání 23 178 537 43,2 21 838 809 27,0 

st ední odborné bez maturity 38 048 1 312 29,0 33 641 2 000 16,8 

st ední odborné s maturitou 14 970 1 030 14,5 13 025 1 077 12,1 

st ední všeobecné 2 232 13 171,7 2 033 6 338,8 

vyšší odborné vzd lání  343 11 31,2 350 14 25,0 

vysokoškolské 3 507 281 12,5 3 414 241 14,2 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2010b; Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2011d; 

vlastní zpracování 

 

P estože po et uchaze  o zam stnání je výrazn  vyšší, než je po et volných 

pracovních míst, viz Graf 3.1, z stávají n která pracovní místa neobsazená po delší dobu. Za 

dlouhodob  evidovaná volná pracovní místa jsou dle pokynu MPSV ozna ována ta VPM, 

která se neda í obsadit déle než t i m síce. V Moravskoslezském kraji se v roce 2011 jednalo 

zejména o pozice svá e , pracovníky obsluhující stroje a za ízení, obchodní zástupce a idi e 

nákladních automobil .  

D vodem pro neobsazenost t chto VPM je zpravidla nedostatek vhodných UoZ, kte í 

by spl ovali kvalifika ní p edpoklady nebo jiné podmínky stanovené zam stnavatelem, jako 

je nap . požadovaný zdravotní stav, jazykové schopnosti, délka praxe atd. Dalším d vodem 

mohou být pro uchaze e neakceptovatelné nároky na obsazení VPM ze strany 

zam stnavatel . Jde nap íklad o nadm rné pracovní požadavky, které neodpovídají 

finan nímu ohodnocení.  

3.2.3 Zahrani ní zam stnanost 

P estože po et nezam stnaných osob v Moravskoslezském kraji n kolikanásobn  

p evyšuje po et evidovaných volných pracovních míst, je ze strany zam stnavatel  t žké 

n která konkrétní volná pracovní místa obsadit ob any R. D vody pro zam stnávání cizinc  

se liší v závislosti na pozici i funkci, na kterou jsou p ijímáni. Jedním z nich je nedostatek 

vhodných uchaze  o zam stnání v ur itých profesích. Zahrani ní zam stnance lze nalézt  

ve všech sektorech národního hospodá ství, p esto je jich v n kterých specifických oborech 

více a v n kterých mén .  
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Na trhu práce v MSK se jako p evažující d vody k jejich zam stnávání jeví zejména 

nedostate ná kvalifikace, praxe i požadované jazykové a odborné znalosti eských uchaze  

o zam stnání. Naopak u manuálních pracovních pozic s minimálními nároky na vzd lání  

i kvalifikaci znamená zam stnávání zahrani ních pracovník  p edevším snížení mzdových 

náklad  pro zam stnavatele.  

Na konci roku 2011 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno celkem  

15 017 zahrani ních zam stnanc , což bylo o 1 852 více než v roce p edcházejícím. R st 

zahrani ní zam stnanosti má spíše cyklický charakter a cizinci obsazují p evážn  

specializovaná  

i nevyužitá místa tuzemskou pracovní silou, jejíž adaptabilita a mobilita je trvale nižší.  

Z celkového po tu všech zahrani ních zam stnanc  bylo 13 621 ob an  EU/EHP  

a Švýcarska. Meziro n  došlo ke zvýšení tohoto po tu o 1 827 osob. Nejv tší po et ob an  

p ibylo ze zemí, které mají v MSK tradi n  silné zastoupení, a to ze Slovenska a Polska. Tito 

lidé se nej ast ji uplatnili jako horníci, p i obsluze d lních za ízení, jako pomocní pracovníci 

ve výrob , dále jako p stitelé zem d lských plodin, systémoví administráto i a správci 

po íta ových sítí. 

Ke konci roku 2011 bylo rovn ž zam stnáno v MSK celkem 722 cizích státních 

p íslušník . Z tohoto po tu se p evážn  jednalo o korejské ob any. Meziro n  došlo  

ke snížení v této kategorii o 27 osob, kdy p evážná ást t chto osob byla ob any Ukrajiny. 

Nej ast ji tito lidé pracovali jako zedníci, dlaždi i, monté i, strojírenští technici a ídící 

pracovníci v pr myslové výrob .  

 

Tab. 3.6  Vývoj po tu zahrani ních zam stnanc  

ukazatel 

stav k 12/2011 – 12/2010 

31. 12. 2010 31. 12. 2011 absolutn  v % 

zahrani ní zam stnanci celkem 13 165 15 017 + 1 852 + 14,1 

z 
toho 

ob ané EU/EHP a Švýcarska 11 794 13 621 + 1 827 + 15,5 

cizinci podle ust. § 98 písm. a) až 
e), j) až p) ZoZ 

621 670 + 49 + 7,9 

platná povolení k zam stnání 749 722 - 27 - 3,6 

zelené karty 1 2 + 1 + 100 

modré karty 0 2 +2 0 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 
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3.3 Nabídka pracovní síly v Moravskoslezském kraji 

Nabídka pracovní síly na regionálním trhu práce je ovlivn na zejména vn jšími  

a vnit ními vlivy. Mezi vn jší vlivy pat í p edevším celkový hospodá ský vývoj dané zem   

a mezi vlivy vnit ní pak kvalitativní a kvantitativní charakteristiky dané populace. 

Kvalitativním znakem m že být její vzd lanost, zdraví, v ková struktura, délka doby 

v nezam stnanosti, schopnost mobility a kvantitativním znakem nap . po et nezam stnaných 

(Je ábková, 2009). 

Použitá míra nezam stnanosti v této kapitole je míra registrované nezam stnanosti 

publikovaná Ministerstvem práce a sociálních v cí na základ  statistik ÚP. Tato míra 

nezam stnanosti je vhodn jší pro p esn jší srovnání v ase a prostoru na rozdíl od obecné 

míry nezam stnanosti zjiš ované tvrtletn  pomocí výb rového šet ení pracovních sil 

(VŠPS). 

3.3.1 Vývoj nezam stnanosti 

Situace na trhu práce v roce 2010 byla nadále negativn  ovlivn na dozvuky sv tové 

hospodá ské krize. Registrovaná míra nezam stnanosti se v tomto roce pohybovala pr m rn  

kolem 11,9 %, což je o 0,6 p.b. více než v roce 2009. D sledkem vysokých hodnot z po átku 

roku 2010 je ur ité zpožd ní reakcí trhu práce na vývoj ekonomiky. V pr b hu roku se za alo 

projevovat již pozitivn  ekonomické oživení p edevším v pr myslu a hodnoty 

nezam stnanosti se postupn  snižovaly.  

V roce 2011 se situace na trhu práce vyvíjela z po átku lépe než v roce 2010. 

Nezam stnanost se postupn  snižovala, ale od poloviny roku se tempo zlepšování p ibrzdilo. 

Míra registrované nezam stnanosti dosáhla nejnižších hodnot v íjnu a listopadu, a to 10,5 %. 

V prosinci se však op t zvýšila na 11,2 %. Mírný nár st nezam stnanosti na konci roku však 

pat í ke každoro n  se opakujícím jev m. Ve srovnání s celorepublikovým pr m rem 

hodnota míry nezam stnanosti v MSK tento pr m r dlouhodob  p evyšuje. V pr b hu roku 

2011 se pohybovala o 2,5 až 2,8 p.b. nad touto úrovní. 
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roce 2010 a 2011 v MSK 

Ministerstvo práce a sociálních v cí 2011d; 

Moravskoslezském kraji evidováno 75 019 uchaze   

porovnání s dosavadním 

átku sv tové krize, kdy 

ch koncem prosince 2011 

028 (+41,6 %) více, ale je patrné, že situace na trhu 

MSK stav evidovaných UoZ pohyboval nad 

 snižovat pod tuto hranici. 
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stnaných osob navýšil o 4 357, což 
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tem 75 019 UoZ absolutn  

stnanosti pak s hodnotou 11,2 % 
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31. 12. 2011 byla míra nezam stnanosti nejvyšší v okresech Bruntál a Karviná, tyto 

vysokou mírou nezam stnanosti dlouhodobé problémy. Naopak nejnižší 

stnanost vykazují okresy Frýdek-Místek a Nový Ji ín. Po et volných pracovních míst 

za rok 2011 se snížil pouze v okrese Bruntál (-13) a to velmi nepatrn . V
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Tab. 3.7  Vybrané ukazatele vývoje nezam stnanosti v jednotlivých okresech MSK 

Okres (kraj) 

stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 

UoZ VPM 
UoZ/1 
VPM 

míra 
nezam. 
(v %) 

UoZ VPM 
UoZ/1 
VPM 

míra 
nezam. 
(v %) 

Moravskoslezský  82 776 3 191 25,9 12,4 75 019 4 163 18,0 11,2 

Bruntál 9 092 233 39,0 17,9 8 750 220 39,8 16,5 

Karviná 20 940 445 47,1 14,3 19 218 834 23,0 13,1 

Ostrava-m sto 21 732 1 441 15,1 12,0 20 445 1 715 11,9 11,4 

Opava 11 067 304 36,4 11,4 9 808 381 25,7 10,4 

Nový Ji ín 9 235 361 25,6 11,4 7 534 521 14,5 9,0 

Frýdek-Místek 10 710 409 26,2 9,5 9 264 494 18,8 8,1 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2010b; Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2011d; 

vlastní zpracování 

3.3.2 Tok nezam stnanosti 

V Moravskoslezském kraji dlouhodob  dochází k obrovskému toku evidované 

nezam stnanosti. V pr b hu roku 2010 se do evidence ú ad  práce p ihlásilo celkem  

97 750 UoZ, což bylo o 12 400 mén  než v roce 2009. Vy azeno z evidence bylo  

95 555 osob, meziro n  o 8 531 více.  

V roce 2011 inil po et nov  registrovaných UoZ celkem 86 244. V porovnání 

s rokem 2010 se po et uchaze  snížil o 11 506 osob. I p es meziro ní snížení p edstavovalo 

toto množství 13,1 % všech osob, které se zaevidovaly v celé R. M sí n  se pr m rn  

nahlásilo do evidence kontaktních pracoviš  ÚP 7 187 nových UoZ a pr m rn  7 833 jich 

bylo vy azeno. Celkem za rok 2011 bylo vy azeno z evidence 94 001 osob, což je meziro n  

o 1 554 osob mén , p i emž 58 901 z nich našlo uplatn ní na trhu práce.  

Jak je patrné z Grafu 3.4 nejv tší odliv UoZ z evidence v MSK byl zaznamenán 

v dubnu a jednalo se celkem o 10 093 vy azených osob. V tomto m síci za ínají n které 

sezónní práce a firmy za ínají nabírat zpátky své zam stnance. Naopak k nejv tšímu zvýšení 

po tu UoZ došlo v m síci zá í, a to o 2 420 osob. P í inou tohoto zvýšení je zejména 

nahlášení erstvých absolvent  st edních a vysokých škol do evidencí kontaktních pracoviš  

ÚP R v MSK. Další nár st po tu UoZ byl zaznamenán na konci roku, což je dáno 

propoušt ním v sezónn  citlivých odv tvích jako je nap . stavebnictví nebo lesnictví. Dalším 

d vodem je ukon ování pracovních pom r  na dobu ur itou.  
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evidence uchaze 13, kte í byli z registr  kontaktních pracoviš

p edstavovala 320 dní, což bylo o 35 dní déle než v

roce 2009. Pr m rná délka evidence uchaze  se tedy 

prodlužuje, což je velmi výrazný negativní aspekt sou asného vývoje. Pr

evidencích kontaktních pracoviš  ÚP b hem roku 2011 vzrostla z

dní na konci prosince 2011, což je o 181 dní více než 

dní). Tyto vysoké hodnoty a neklesající délka evidence jsou umoc

tové hospodá ské krize (Ministerstvo práce a sociálních v

e a sociálních v cí 2012a). 

Koncem prosince 2011 bylo v evidenci kontaktních pracoviš  ÚP zaregistrováno po 

 celkem 43 055 UoZ, což je o 2 245 mén  než v

 na celkové nezam stnanosti se za rok 2011 zvýšil o 2,7 p.b. 

02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11

6 209 6 449 6 193 6 114 6 159 7 106 6 823 9 243

6 787 8 422 10 093 8 943 7 942 6 897 7 456 10 071

35 

 

hlediska její délky, v ku  

Stav struktury nezam stnaných 

stejné období roku 2011.  

vážným problémem. 

 kontaktních pracoviš  ÚP vy azení 

což bylo o 35 dní déle než v roce 2010  

 se tedy ím dál více 

asného vývoje. Pr m rná doba setrvání 

hem roku 2011 vzrostla z 625 dní 

dní více než inil celostátní 

nce jsou umoc ovány 

ské krize (Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2011a; 

 ÚP zaregistrováno po 

 než v záv ru roku 2010. 

rok 2011 zvýšil o 2,7 p.b.  

10/11 11/11 12/11

7 007 7 236 9 054

10 071 7 859 6 864 5 069
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V Moravskoslezském kraji je extrémn  vysoký podíl dlouhodob  nezam stnaných 

osob na celkové nezam stnanosti. Tato skute nost p edstavuje velmi závažný problém, 

jelikož dlouhodobá nezam stnanost s sebou p ináší celou adu negativních d sledk  jak pro 

nezam stnaného, tak pro celou spole nost. Za dlouhodob  nezam stnané jsou považováni ti 

lidé, kte í jsou nezam stnaní déle než 12 m síc .  

P estože v d sledku sv tové ekonomické krize z konce roku 2008 za al masivn  

nar stat po et nezam stnaných, podíl dlouhodob  nezam stnaných na celkové 

nezam stnanosti v roce 2009 relativn  poklesl, v roce 2010 však již za al op t nar stat. 

Nár st podílu dlouhodob  nezam stnaných pokra oval také v roce 2011, kdy došlo 

k meziro nímu zvýšení o 4,2 p.b. Po et dlouhodob  nezam stnaných se meziro n  zvýšil  

o 194 osob. Koncem prosince 2011 bylo v evidenci kontaktních pracoviš  ÚP celkem  

31 672 t chto osob (42,2 % z celkového eviden ního stavu UoZ).  

Po et UoZ evidovaných déle než 24 m síc 14 se meziro n  zvýšil o 2 999 osob. 

Koncem prosince 2011 kontaktní pracovišt  ÚP tedy evidovaly 19 265 t chto osob. Jejich 

podíl na celkové nezam stnanosti je stále velmi vysoký a na konci roku 2011 inil 25,7 %. 

Celorepublikový pr m r UoZ evidovaných déle než 24 m síc  byl v záv ru roku 2011  

o 5,7 p.b. nižší a p edstavoval tedy 20,0 %. Meziro n  se jejich podíl na celkové 

nezam stnanosti zvýšil až o 6,1 p.b., což znamená, že tvrtina uchaze  o zam stnání je bez 

práce déle než dva roky. 

 

Tab. 3.8  Délka evidované nezam stnanosti 

délka evidence 
stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 

absolutn  podíl (v %) absolutn   podíl (v %) 

celkem 82 776 100,0 75 019 100,0 

do 3 m síc  23 751 28,7 19 965 26,6 

3 – 6 m síc  13 725 16,6 11 999 16,0 

6 – 9 m síc  7 638 9,2 6 614 8,8 

9 – 12 m síc  6 184 7,5 4 769 6,4 

12 – 24 m síc  15 212 18,4 12 407 16,5 

nad 24 m síc  16 266 19,6 19 265 25,7 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

 

14 tzv. „tvrdé jádro“ 
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Dlouhodobá, ale i opakovaná nezam stnanost se negativn  promítá jak do sociální 

oblasti, tak do oblasti vnímání hodnot, osobních vlastností a zájm  této ohrožené skupiny lidí. 

asto bývá také p í inou jejího asociálního chování a nár stu kriminality.  

 

Tab. 3.9  V ková struktura evidovaných uchaze  o zam stnání 

v k 
stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 

absolutn  podíl (%) absolutn  podíl (%) 

UoZ celkem 82 776 100,0 75 019 100,0 

do 19 let 3 466 4,2 3 116 4,2 
20 – 24 let 10 098 12,2 9 218 12,3 
25 – 29 let 8 614 10,4 7 772 10,4 
30 – 34 let 9 137 11,0 7 822 10,4 
35 – 39 let 9 182 11,1 8 561 11,4 
40 – 44 let 8 621 10,4 7 922 10,6 
45 – 49 let 9 483 11,5 9 017 12,0 
50 – 54 let 10 912 13,2 9 897 13,2 
55 – 59 let 10 640 12,9 9 646 12,9 
60 – 64 let 2 579 3,1 1 996 2,7 

nad 65 let 44 0,1 52 0,1 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

 

Z hlediska v kové struktury jsou evidovaní uchaze i o zam stnání rozt íd ni podle 

v ku do jedenácti kategorií. B hem roku 2011 se v ková struktura nezam stnaných oproti 

roku 2010 výrazn  nezm nila, v podílovém zastoupení se jednalo o odchylky menší než jeden 

procentní bod. Nejv tší zvýšení pom rného zastoupení b hem roku 2011 zaznamenala v ková 

kategorie 45 – 49 let, což iní nár st o 0,6 p.b.  

Nejpo etn jší kategorií nezam stnaných uchaze  byla stejn  jako v roce 2010 

skupina osob od 50 do 54 let. D vodem nezam stnanosti této v kové kategorie je p edevším 

ztráta zam stnání v období, kdy ješt  nespl ují podmínky pro p iznání d chodu, ale v tšina 

zam stnavatel  již o n  nemá zájem z d vod  nízké p izp sobivosti zm nám na trhu práce. 

Po et nezam stnaných osob starších 50 let se meziro n  snížil o 2 584 a jejich podílové 

zastoupení rovn ž kleslo o 0,4 p.b. Na konci roku 2011 bylo v evidenci 28,8 % t chto osob, 

p i emž pr m rný v k UoZ v Moravskoslezském kraji byl stejn  jako v p edchozím roce  

40,2 let.  

 Tab. 3.10 znázor uje strukturu evidovaných uchaze  podle sedmi kategorií 

dosaženého vzd lání. Meziro n  došlo k výraznému nár stu nezam stnaných osob ve skupin  

uchaze  bez vzd lání nebo s nedokon eným základním vzd láním, jejichž po et se zvýšil  
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o 220 osob. V ostatních kategorií došlo b hem roku 2011 ke snížení jejich absolutního po tu, 

výjimku p edstavovala kategorie osob s vyšším odborným vzd láním, ale tento nár st byl 

pouze nepatrný. Nejpo etn jší kategorií nezam stnaných tvo í skupina osob se st edním 

vzd láním bez maturity, jejíž podíl na celkové nezam stnanosti tvo il 44,8 %. 

Problémem Moravskoslezského kraje je stále vysoký podíl uchaze  se základním 

vzd láním, který v roce 2011 tvo il 29,1 % na celkové nezam stnanosti. Obecn  na trhu práce 

platí klesající možnost uplatn ní uchaze  s nízkým stupn m vzd lání a naopak rostoucí 

p edpoklady uplatn ní se pro uchaze e s vyšším stupn m vzd lání.  

 

Tab. 3.10  Vzd lanostní struktura uchaze  o zam stnání 

stupe  vzd lání 
stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 

absolutn  podíl (v %) absolutn  podíl (v %) 

celkem 82 776 100,0 75 019 100,0 

bez vzd lání 498 0,6 718 1,0 

základní vzd lání 23 178 28,0 21 838 29,1 

st ední odborné bez maturity 38 048 46,0 33 641 44,8 

st ední odborné s maturitou 14 970 18,1 13 025 17,4 

st ední všeobecné 2 232 2,7 2 033 2,7 

vyšší odborné vzd lání  343 0,4 350 0,5 

vysokoškolské 3 507 4,2 3 414 4,6 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2010a; Ministerstvo práce a sociálních v cí 2011c; 

vlastní zpracování 

3.3.4 Vybrané skupiny uchaze  o zam stnání 

Jednotlivé sociální skupiny nemají stejné možnosti a schopnosti jak reagovat na 

zm ny, které s sebou vývoj na trhu práce p ináší. Nezam stnanost tak ve v tší mí e ohrožuje 

ur ité skupiny populace. K osobám ohroženým nezam stnaností pat í v Moravskoslezském 

kraji krom  jiných také ženy, absolventi škol a osoby zdravotn  postižené. 

Nevýhodné postavení žen na trhu práce je dáno p edevším tím, že zam stnavatelé 

up ednost ují mužskou pracovní sílu pro její v tší územní mobilitu a nezatíženost starostmi  

o domácnost. Skloubit mate ské a pracovní povinnosti a dosáhnout spole enské 

angažovanosti žen je velice obtížným úkolem. Ve vysp lých zemích se snaží tento problém 

ešit nabídkou zkrácených pracovních úvazk , pružné pracovní doby a dostupné pé e o d ti 

(Buchtová et al., 2002). 



Z hlediska vývoje reg

složka populace výrazn  vyšších hodnot. Za sledované období byl

o 2,7 p.b. vyšší než u muž . 

o 1,3 p.b., zatímco v ženské složce se snížil pouze o 1

 

Graf 3.5  Vývoj míry nezam

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v

vlastní zpracování 
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následujícího roku, tedy o 0,4 p.b. Pr m rn  bylo b hem roku 2011 evidováno 4 509 t chto 

osob, což je o 192 mén  než v p edchozím roce.  

Tab. 3.11  Struktura nezam stnanosti vybraných skupin uchaze  

období 

celkem ženy 
absolventi a 

mladiství 
osoby ze ZP 

absolutn  absolutn  
podíl 
(v %) 

absolutn  
podíl 
(v %) 

absolutn  
podíl 
(v %) 

prosinec 10 82 776 39 333 47,5 5 224 6,3 10 467 12,6 

leden 11 83 829 39 053 46,6 5 086 6,1 10 500 12,5 

únor 83 251 38 758 46,6 5 150 6,2 10 453 12,6 

b ezen 81 278 38 220 47,0 5 026 6,2 10 357 12,7 

duben 77 378 37 198 48,1 4 756 6,1 10 151 13,1 

kv ten 74 549 36 596 49,1 4 069 5,5 10 018 13,4 

erven 72 766 36 186 49,7 3 572 4,9 9 921 13,6 

ervenec 72 975 37 034 50,7 3 673 5,0 9 817 13,5 

srpen 72 342 37 016 51,2 4 143 5,7 9 610 13,3 

zá í 71 514 36 441 51,0 4 895 6,8 9 366 13,1 

íjen 70 662 35 936 50,9 4 807 6,8 9 312 13,2 

listopad 71 034 35 690 50,2 4 495 6,3 9 297 13,1 

prosinec 11 75 019 36 443 48,6 4 435 5,9 9 458 12,6 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2010b; Ministerstvo práce a sociálních v cí 2011d; 

vlastní zpracování 

 

Vývoj evidované nezam stnanosti absolvent  škol a mladistvých má každým rokem 

sezónní charakter. V rámci celé eské republiky je jejich eviden ní po et zpravidla nejmenší 

v dubnu a nejv tší v zá í, proto se celostátní statistické rozbory této skupiny nezam stnaných 

provád jí vždy ke konci t chto dvou m síc . K 30. 9. 2011 bylo v evidencích kontaktních 

pracoviš  ÚP celkem 4 895 t chto UoZ, což je o 958 mén  než ve stejném m síci roku 2010. 

Z hlediska vývoje po tu absolvent  podle dosaženého vzd lání p edstavuje nejv tší 

problém uplatnitelnost mladých lidí bez vzd lání nebo jen se vzd láním základním. Jde 

zejména o obtížn  vzd latelné mladistvé, kte í mají velmi malý zájem o zam stnání a asto se 

stávají dlouhodob  nezam stnanými. Jejich podíl na celkové nezam stnanosti se b hem 

sledovaného o období zvýšil o 2,1 p.b., tvo il tedy 12,6 %.  

ím dál více mladých lidí si uv domuje, že s vyšším stupn m vzd lání jejich 

úsp šnost na trhu práce roste, což potvrzuje skute nost, že nejvyšší podíl na celkové 

nezam stnanosti tvo ili práv  absolventi st edních škol a  už s maturitou nebo bez maturity. 

Jejich podíl na celkové nezam stnanosti byl ke konci sledovaného období 68,9 %. Meziro n  
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došlo ke snížení absolutního po tu nezam stnaných absolvent  se st edním  

i s vysokoškolským vzd láním, viz Tab. 3.12. 

 

Tab. 3.12  Struktura evidovaných absolvent  a mladistvých podle dosaženého vzd lání 

stupe  vzd lání 
stav k 30. 9. 2010 stav k 30. 9. 2011 

absolutn  podíl (v %) absolutn  podíl (v %) 

celkem 5 853 100,0 4 895 100,0 

bez vzd lání 58 1,0 135 2,8 

základní vzd lání 557 9,5 480 9,8 

st ední odborné bez maturity 1 779 30,4 1 533 31,3 

st ední odborné s maturitou 2 313 39,5 1 630 33,3 

st ední všeobecné 111 1,9 113 2,3 

vyšší odborné vzd lání  118 2,0 96 2,0 

vysokoškolské 917 15,7 908 18,5 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2010c; Ministerstvo práce a sociálních v cí 2011e; 

vlastní zpracování 

 

Další rizikovou skupinu na trhu práce p edstavují osoby se zdravotním postižením. 

Vzhledem ke stále v tšímu d razu na produktivitu práce a pracovní výkon se tito uchaze i  

o zam stnání po mnoho let adí mezi nejh e uplatnitelné skupiny na trhu práce. Doba jejich 

evidence p evyšuje n kolikanásobn  dobu evidence zdravých jedinc , což je zbavuje 

motivace a pot ebného sebev domí. N kte í z nich se proto asto z vlastní v le spokojují 

s áste nými invalidními d chody nebo sociálními dávkami. 

Moravskoslezský kraj vykazuje dlouhodob  nejvyšší eviden ní stav t chto zdravotn  

handicapovaných ob an  a jejich pracovní uplatn ní jsou trvale mizivé. Ve srovnání 

s p edchozím rokem došlo v roce 2011 k výraznému snížení po tu t chto uchaze   

o 1 009 osob. Jejich podíl na celkové nezam stnanosti však z stal stejný a tvo il 12,6 %. 

V porovnání s celorepublikovým pr m rem, který inil v záv ru roku 12,4 % z celkového 

po tu UoZ je to pouze o 0,2 p.b. více. V rámci MSK tento pr m r nejvíce p evyšoval okres 

Frýdek-Místek s podílem 15,7 % OZP ze všech jejich evidovaných UoZ (Ministerstvo práce  

a sociálních v cí, 2012a). 
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4 Politika zam stnanosti v Moravskoslezském kraji 

 Politika zam stnanosti se stala od konce 90. let jednou z nejvíce se rozvíjejících politik 

zemí Evropské unie. D vodem je skute nost, že samotný hospodá ský r st nedokáže ešit 

vážné dopady nové globalizující se ekonomiky na sociální oblast. Na zasedání Evropské rady 

v Lucemburku 1997 se p edstavitelé lenských stát  EU dohodli na tzv. otev ené metod  

koordinace politiky zam stnanosti. Jednalo se o dopln ní národní politiky zam stnanosti 

lenských zemí koordina ním mechanismem na úrovni EU. Dle principu subsidiarity je tedy 

politika zam stnanosti v kompetenci jednotlivých lenských stát , ale na úrovni EU  

si jednotlivé státy vyty ují spole né priority a cíle. (Václavíková, Kolibová a Kubicová, 

2009).  

 Vstup eské republiky do EU v roce 2004 si vyžádal rychlé zahájení procesu 

p izp sobování pracovní síly a podnikatelských subjekt  podmínkám evropského a sv tového 

trhu (Halásková, 2008). 

4.1 Státní politika zam stnanosti v eské republice 

 Státní politika zam stnanosti je v eské republice zabezpe ována dle zákona  

. 435/2004 Sb., o zam stnanosti. Jejím cílem je dosažení plné zam stnanosti a ochrana proti 

nezam stnanosti. Tento zákon upravuje jak pasivní politiku zam stnanosti, tak politiku 

aktivní v etn  všech jejích nástroj .  

 Další st žejní právní normou upravující problematiku politiky zam stnanosti 

p edstavuje zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, který upravuje pracovn právní vztahy  

a ur uje zásady pro výpo et pr m rného m sí ního istého výd lku, který se používá pro 

stanovení výše podpory v nezam stnanosti a podpory p i rekvalifikaci.  

 Státní politiku zam stnanosti vytvá í stát ve spolupráci s dalšími subjekty innými na 

trhu práce, p edevším s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, 

sdruženími osob se zdravotním postižením a organizacemi zam stnavatel  (Halásková, 2008). 

Státní správu v oblasti státní politiky zam stnanosti provádí na celém území státu 

Ministerstvo práce a sociálních v cí prost ednictvím Správy služeb zam stnanosti a Ú ad 

práce R (zákon . 435/2004 Sb.). 

 Od 1. 4. 2011 nabyl ú innosti zákon . 73/2011 Sb., o Ú adu práce a o zm n  

souvisejících zákon , který vedl k reorganizaci služeb zam stnanosti v R. V rámci této 

reorganizace byl ze stávajících 77 ú ad  práce a jejich pracoviš  vytvo en jeden samostatný 
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Ú ad práce R s Generálním editelstvím v Praze a trnácti krajskými pobo kami se sídly 

v krajských m stech. Krajské pobo ky jsou dále len ny na kontaktní pracovišt , která jsou 

z ízena nejenom v sídlech bývalých ú ad  práce, ale také na dalších místech, tak aby vznikla 

hustší sí  pracoviš  zajiš ující klient m dosta ující komfort (Ministerstvo práce a sociálních 

v cí, 2011b). 

4.1.1 Nástroje politiky zam stnanosti v eské republice 

 Politika zam stnanosti v eské republice v sob  zahrnuje aktivní a pasivní politiku 

zam stnanosti. Snahou aktivní politiky zam stnanosti je nezam stnanost minimalizovat, 

kdežto pasivní politika slouží spíše ke zlepšování životní situace nezam stnaných formou 

r zných podpor a úlev.  

 

Pasivní politika zam stnanosti 

 Pasivní politikou zam stnanosti se rozumí vyplácení podpor v nezam stnanosti  

a p ípadn  ješt  využití p ed asného odchodu do d chodu z d vodu nep íznivé situace na trhu 

práce. Mezi nástroje pasivní politiky zam stnanosti adíme zejména podporu 

v nezam stnanosti a podporu p i rekvalifikaci. 

 

Aktivní politika zam stnanosti 

 V tší d raz v sou asné dob  je kladen na aktivní p ístup a opat ení p i realizaci aktivní 

politiky zam stnanosti, která je zam ená na vytvá ení nových pracovních p íležitostí a na 

p ípravu pracovních sil pro uplatn ní na trhu práce. Mezi nástroje, jimiž je v eské republice 

realizována adíme zejména rekvalifikace, investi ní pobídky, ve ejn  prosp šné práce, 

spole ensky ú elná pracovní místa, p ísp vek na zapracování, p ísp vek p i p echodu na nový 

podnikatelský program a chrán ná pracovní místa a dílny (Halásková, 2008). 

Rekvalifikace p edstavují jeden z nejd ležit jších nástroj  aktivní politiky 

zam stnanosti. Jejich hlavním posláním je p izp sobit kvalifikaci pracovní síly požadavk m  

a pot ebám trhu práce. Rekvalifikace m že být realizována bu  formou získání nových 

teoretických znalostí a praktických dovedností, nebo formou rozší ení a prohloubení 

rekvalifikace stávající (Šimek, 2010).  

Investi ní pobídky jsou hmotnou podporou, která slouží bu  na vytvo ení nového 

pracovního místa, nebo k rekvalifikaci a školení nových zam stnanc  u toho zam stnavatele, 

kterému bylo vydáno rozhodnutí o p íslibu tohoto p ísp vku (Halásková, 2008). 
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Ve ejn  prosp šné práce jsou asov  omezené pracovní p íležitosti, které jsou ur eny 

p edevším pro aktivaci obtížn  umístitelných uchaze  na trhu práce. Mezi tyto uchaze e se 

adí osoby dlouhodob  nezam stnané, bez nebo s nízkou kvalifikací, starší v kové kategorie  

a osoby ze sociokulturn  znevýhodn ného prost edí. Úkolem t chto pracovních míst je 

p eklenutí doby, než si tito uchaze i najdou uplatn ní na b žném trhu práce.  

Spole ensky ú elná pracovní místa zam stnavatel z izuje na základ  dohody 

s Ú adem práce a obsazuje je t mi uchaze i o zam stnání, kte í nemohou najít pracovní místo 

jiným zp sobem. Za spole ensky ú elné pracovní místo je považováno také pracovní místo, 

které z ídil po dohod  s Ú adem práce uchaze  o zam stnání za ú elem výkonu samostatné 

výd le né innosti. Na spole ensky ú elná pracovní místa m že Ú ad práce poskytnout 

zam stnavateli p ísp vek. 

P ísp vek na zapracování poskytuje Ú ad práce zam stnavateli na základ  dohody, 

pokud zam stnavatel p ijímá do pracovního pom ru uchaze e o zam stnání, kterému v nuje 

krajská pobo ka Ú adu práce zvýšenou pé i. P ísp vek lze poskytnout nejdéle po dobu t í 

m síc  (Šimek, 2010). 

P ísp vek p i p echodu na nový podnikatelský program je poskytnut na základ  

uzav ené dohody s Ú adem práce zam stnavateli, který p echází na nový podnikatelský 

program a z tohoto d vodu není schopen zabezpe it pro své zam stnance práci v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby (Šimek, 2007). 

Chrán ná pracovní místa a chrán né pracovní dílny slouží zejména pro podporu 

osob se zdravotním handicapem, pro jejich snadn jší uplatn ní se na trhu práce. Chrán né 

pracovní místo vytvá í zam stnavatel pro OZP na základ  dohody s Ú adem práce, který mu 

na tyto místa poskytuje p ísp vek. Ú ad práce m že uzav ít tuto dohodu taky s OZP, která se 

rozhodne vykonávat samostatnou výd le nou innost. Chrán ná pracovní dílna je pracovišt  

zam stnavatele, které je ur eno a p izp sobeno pro zam stnávání OZP, kde je v pr m rném 

ro ním p epo teném po tu zam stnáno minimáln  60 % z nich. Oba tyto nástroje musí být 

provozovány zam stnavatelem nejmén  po dobu dvou let (Šimek, 2010). 

4.2 Pasivní politika zam stnanosti v Moravskoslezském kraji 

erpání finan ních prost edk  ur ených na pasivní politiku zam stnanosti bylo v roce 

2011 ovlivn no po tem nov  evidovaných uchaze  o zam stnání, po tem uchaze  

s podporou v nezam stnanosti a výší podpory v nezam stnanosti. 
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4.2.1 Podpora v nezam stnanosti 

 Nárok na podporu v nezam stnanosti má ob an s bydlišt m na území R, který 

v posledních t ech letech15 p ed za azením do evidence uchaze  o zam stnání vykonával 

zam stnání (nebo jinou výd le nou innost) nejmén  po dobu dvanácti m síc . Výše podpory 

v nezam stnanosti se vypo ítá bu  z pr m rného m sí ního istého výd lku z posledního 

ukon eného zam stnání, nebo z posledního vym ovacího základu a iní: 

• první dva m síce – 65 %, 

• další dva m síce – 50 %, 

• po zbývající podp r í dobu – 45 %. 

 Délka pobírání podpory v nezam stnanosti závisí na v ku uchaze e o zam stnání  

a trvá u osob do 50 let 5 m síc , od 50 do 55 let 8 m síc  a nad 55 let 11 m síc . Po dobu 

rekvalifikace iní procentní sazba podpory 60 % pr m rného m sí ního istého výd lku nebo 

vym ovacího základu (zákon . 435/2004 Sb.). 

 Po et uchaze  o zam stnání s nárokem na podporu v nezam stnanosti se meziro n  

snížil o 5 892 osob, tedy inil k 31. 12. 2011 celkem 15 729 osob. P í inou tohoto poklesu 

bylo jednak snížení absolutního po tu nov  hlášených uchaze  o zam stnání a jednak nár st 

dlouhodobé nezam stnanosti. 

  

Tab. 4.1 Po et uchaze  s nárokem na podporu v nezam stnanosti (Pvn) 

Ukazatel stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 

UoZ celkem 82 776 75 019 

Nov  hlášení UoZ 11 795 9 054 

UoZ v evidenci nad 12 m síc  31 478 31 672 

UoZ s nárokem na 
Pvn 

absolutn  21 621 15 729 

podíl (v %) 26,1 21,0 

pr m rný m sí ní nárok (v K ) 5 452 5 322 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2010b; Ministerstvo práce a sociálních v cí 2011d; 

vlastní zpracování 

 

 Výše pr m rné m sí ní podpory se snížila z hodnoty 5 452 K  v záv ru roku 2010 na 

5 322 K  ve stejném období roku 2011. Výši podpory ovlivnila zm na ve struktu e p íjemc  

podpory, snížená procentní vým ra p i jejím delším pobírání a také zhoršující se výd lková 

15 od 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela Zákona o zam stnanosti a toto rozhodné období, ve kterém je nutné 
získat alespo  12 m síc  doby d chodového pojišt ní, se m ní ze t í let na dva roky. 
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situace v souvislosti s ekonomickou krizí v p edchozích letech. K tomuto snížení p isp ly také 

legislativní zm ny, od 1. 1. 2011, kdy se nov  hlášeným UoZ, kte í ukon ili pracovní pom r 

výpov dí nebo dohodou se zam stnavatelem bez vážných d vod , po ítá od po átku podp r í 

doby nejnižší procentní vým ra, a to 45 % (Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2011b). 

4.3 Aktivní politika zam stnanosti v Moravskoslezském kraji 

Programy, jimiž byla v roce 2011 realizována aktivní politika zam stnanosti v MSK, 

byly zpracovány na základ  specifik vyplývajících z tohoto regionálního trhu práce, struktury 

uchaze  o zam stnání a na základ  objemu p id lených finan ních prost edk  v rámci 

schváleného rozpo tu. Respektovaly cíle politiky zam stnanosti stanovené MPSV, podle 

kterého m li být podporováni hlavn  ti uchaze i, kte í pro své individuální charakteristiky 

nemohou bez použití nástroje APZ nalézt vhodné zam stnání. Zvýšená pozornost byla 

v nována hlavn  UoZ, kte í byli v evidenci déle než 5 m síc  a t m, u nichž existoval 

d vodný p edpoklad, že s ohledem na jejich handicapy16 budou v evidenci déle než 5 m síc  

(Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2011b). 

4.3.1 Výdaje na aktivní politiku zam stnanosti 

Aktivní politika zam stnanosti je financována jednak z prost edk  státního rozpo tu 

v rámci národních zdroj , a jednak z prost edk  Evropské unie prost ednictvím Evropského 

sociálního fondu, který podporuje rozvoj trhu práce a lidských zdroj  p edevším v rámci 

Národních ak ních plán  zam stnanosti. 

V roce 2011 bylo na APZ vynaloženo celkem 479 934 tis. K , což bylo o 302 455 tis. 

K  mén  než v roce p edcházejícím. Z toho ze státního rozpo tu bylo p id leno na APZ 

206 139 tis. K , což bylo meziro n  o 14 900 tis. K  mén  a z prost edk  ESF – OP LZZ 

celkem 273 795 tis. K , což bylo v porovnání s rokem 2010 mén  o 317 355 tis. K . 

Pokra uje trend zm ny struktury výdaj  na APZ, kdy více než polovina prost edk  je 

vynaložena z ESF. Nástroje a opat ení APZ jsou p ednostn  financovány z ESF v rámci 

národních individuálních projekt  nebo regionálních individuálních projekt . 

Velice výrazné snížení výdaj  na APZ bylo zp sobeno hned n kolika faktory. Jedním 

z nich byla zm na organiza ní struktury od 1. 4. 2011, kdy došlo k do asnému pozastavení 

schvalování žádostí a poskytování p ísp vk  z d vod  nejasností ohledn  kompetencí, 

vyjmenované v § 33 zákona . 435/2004 Sb., o zam stnanosti
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podpis  a personálního zabezpe ení. Dalším faktorem byla informace o prodloužení projektu 

NIP VPP, která p išla až v zá í a nedostate né erpání prost edk  z ESF RIP.  

 

Tab. 4.2  Výdaje na aktivní politiku zam stnanosti 

Výdaje na APZ 
2010 2011 

absolutn  podíl (v %) absolutn  podíl (v %) 

Výdaje na APZ celkem 782 389 100 479 934 100 

Národní APZ 191 239 24,4 206 139 43,0 

ESF – OP LZZ 591 150 75,6 273 795 57,0 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

4.3.2 Zhodnocení realizace aktivní politiky zam stnanosti 

V roce 2011 finan n  podpo ila krajská pobo ka v Ostrav  vznik celkem  

3 951 pracovních míst, což bylo o 2 396 mén  než v roce 2010. K poklesu po tu pracovních 

míst došlo tém  u všech nástroj  APZ. K nejvýrazn jšímu snížení po tu pracovních míst 

došlo u VPP a SÚPM, které byly hrazeny v rámci NIP (ESF – OP LZZ), kdy došlo 

k meziro nímu snížení celkem o 2 507 pracovních míst. D vodem tohoto snížení bylo jednak 

ukon ení NIP SÚPM na konci ervna 2011, a jednak zna né zpožd ní informace  

o prodloužení NIP VPP. V roce 2011 vzniklo celkem 2 070 VPP, což bylo o 319 mén  než 

v p edchozím roce. D vodem tohoto snížení bylo nové na ízení MPSV, díky kterému nebylo 

možné obsadit b hem t íletého období na tato místa stejné uchaze e. Stávající dohody tedy 

nebyly prodlužovány, ale byly vytvá eny dohody nové, aby byla napln na podmínka 20% 

nár stu VPP oproti roku 2010. Do VPP bylo v roce 2011 zapojeno celkem 2 250 UoZ. 

Po et SÚPM, kterých bylo v roce 2011 z ízeno zam stnavateli celkem 1 508, byl  

o 1 873 pracovních míst nižší než v p edchozím roce. Celkem bylo umíst no na SÚPM 

v minulém roce 1 572 UoZ. Stejným zp sobem se vyvíjel po et SÚPM z ízených uchaze i o 

zam stnání, který se meziro n  snížil o 173 pracovních míst, p edstavoval tedy 304 uchaze , 

kte í zahájili výkon SV . 

Velmi nízký podíl na celkov  vytvo ených pracovních místech zaujímají CHPM  

a CHPD. V roce 2011 jich bylo celkem 66, což bylo meziro n  o 29 pracovních míst mén . 

Po et OZP, které zahájily v roce 2011 SV  pokles meziro n  o dva. 

 

 

 



48 

Tab. 4.3  Vytvo ená pracovní místa v rámci jednotlivých nástroj  APZ 

nástroj APZ 
2010 2011 

absolutn  podíl (v %) absolutn  podíl (v %) 

po et vytvo ených pracovních míst celkem 6 347 100 3 951 100 

VPP 523 8,2 1 239 31,4 

SÚPM z ízena u zam stnavatele 126 2,0 61 1,5 

SÚPM vyhrazená u zam stnavatele 1 075 16,9 739 18,7 

SÚPM – SV  z ízená uchaze i o zam stnání 477 7,5 304 7,7 

CHPM a CHPD vytvo ené zam stnavateli 95 1,5 66 1,7 

CHPM – SV  osob se ZP 5 0,1 3 0,1 

VPP (ESF – OP LZZ) 1 866 29,4 831 21,0 

SÚPM (ESF – OP LZZ) 2 180 34,3 708 17,9 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

 

V roce 2011 byl prost ednictvím krajské pobo ky ÚP v Ostrav  poskytnut 

zam stnavatel m p ísp vek na zapracování p ti UoZ, což bylo o dva UoZ více než v roce 

2010. P eklenovací p ísp vek, který byl ur en pro OSV , které p estaly být UoZ a za aly 

podnikat, byl poskytnut celkem 52 osobám a sloužil na úhradu provozních náklad . Po et 

finan ních p ísp vk  poskytnutých na provoz CHPD, CHPM a CHPM – SV  bylo vydáno  

o 782 více než v roce 2010. 

 

Tab. 4.4  Poskytnuté p ísp vky osobám/na zam stnance 

Nástroje APZ 
2010 2011 

absolutn  podíl (v %) absolutn  podíl (v %) 

p ísp vky celkem 1 183 100,0 2 019 100,0 

p eklenovací p ísp vek 0 0,0 52 2,6 
p ísp vek na zapracování 3 0,3 5 0,2 

p ísp vek na provoz CHPD, CHPM a CHPM 
– SV  (pr m rný ro ní p epo tený po et) 1 180 99,7 1 962 97,2 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

 

Dalším významným nástrojem APZ v MSK jsou rekvalifika ní kurzy, kterých bylo 

v roce 2011 o 663 mén  než v p edchozím roce. Po et ú astník  rekvalifikací se také snížil  

a to o 3 951. Nej ast ji byli ú astníci za azeni do kurz  obsluhy po íta e a správy 

po íta ových sítí, dále k získání a rozší ení idi ského oprávn ní a do r zných druh  

svá e ských kurz . Zájem o rekvalifikace svých zam stnanc  projevilo v roce 2011 pouze  

26 firem a rekvalifikováno bylo celkem 128 zam stnanc . Toto opat ení slouží jako prevence 
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nezam stnanosti a zvyšuje pracovní flexibilitu zam stnanc . Z celkového po tu 8 200 osob, 

které v roce 2011 ukon ili rekvalifikaci, nastoupilo do zam stnání 5 639 z nich, což znamená, 

že úsp šnost tohoto nástroje byla 68,8%.  

 

Tab. 4.5  Rekvalifikace UoZ, zájemc  o zam stnání a zam stnanc  

Ukazatel 2010 2011 

Rekvalifika ní kurzy celkem 1 849 1 186 

rekvalifikace UoZ a zájemc  o zam stnání 

z 
toho 

po et osob za azených do rekvalifikace 11 130 7 179 

zájemci o zam stnání 106 72 

z 
toho 

osoby, které ukon ily rekvalifikaci 11 133 8 200 

úsp šn  9 995 7 263 

osoby umíst né po rekvalifikaci 5 918 5 639 

rekvalifikace zam stnanc  

po et zam stnavatel , jejichž zam stnanci byli 
rekvalifikováni 

53 26 

po et zam stnanc  za azených do rekvalifikace 219 128 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

 

Z Tab. 4.6 je patrné, že pomocí nástroj  aktivní politiky zam stnanosti bylo v roce 

2011 podpo eno 39,7 % uchaze  o zam stnání, kte í byli umíst ni na trh práce 

prost ednictvím ÚP. Podpora UoZ prost ednictvím p ísp vk  APZ je tedy výrazná. 

Umís ování UoZ díky t mto finan ním p ísp vk m ÚP se jeví jako nejú inn jší ešení, 

jelikož po et nahlášených volných pracovních míst je v posledních letech ím dál tím menší. 

 

Tab. 4.6  Kumulované stavy uchaze  o zam stnání k 31. 12. 2011 

kumulované stavy k 31. 12. 2011 

Celkem 
UoZ 

vy azení 
UoZ 

celkem 

umíst ní 
celkem 

z toho 
umíst ní ÚP 

umíst ní 
ÚP/umíst ní 
celkem (v %) 

z toho 
podpo eni 

APZ 

APZ/umíst ní 
ÚP (v %) 

906 597 94 001 58 901 10 762 18,3 4 277 39,7 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování 

 

Z celkového po tu všech umíst ných uchaze  bylo 7,3 % podpo eno nástrojem nebo 

opat ením APZ. Pokud by nebyla APZ v roce 2011 realizována po et nezam stnaných by se 

zvýšil o 4 277 a míra nezam stnanosti by inila 11,9 %, m žeme tedy konstatovat, že vlivem 
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realizace a ú innosti nástroj  APZ klesla míra nezam stnanosti v MSK o 0,7 p.b. Nejvíce 

využívanými nástroji APZ v MSK jsou rekvalifikace, SÚPM – vyhrazená zam stnavateli  

a ve ejn  prosp šné práce. Naopak p íliš nevyužívaným nástrojem je p ísp vek p i p echodu 

na nový podnikatelský program. 

4.3.3 Projekty financované z Evropského sociálního fondu 

Evropský sociální fond je velmi významný finan ní nástroj EU pro realizování 

Evropské strategie zam stnanosti. Na období 2007 – 2013 využívají Ú ady práce R pro 

erpání finan ních prost edk  z ESF programový dokument Opera ní program Lidské zdroje 

a zam stnanost (OP LZZ). Tento program si klade za globální cíl zvýšit zam stnanost  

a zam stnatelnost lidí v R na úrove  pr m ru 15 nejlepších zemí EU. Tento cíl je dále 

rozveden do specifických cíl , které jsou napl ovány prost ednictvím p ti prioritních os. Ú ad 

práce R se p edevším podílí na realizaci podpory „Posílení aktivních politik zam stnanosti“, 

jejímž hlavním cílem je zvýšení zam stnanosti prost ednictvím cíleného využití všech 

nástroj  APZ. Oblast této podpory je realizována prost ednictvím národních a regionálních 

individuálních projekt  a globálních grant . 

 

Národní individuální projekty (NIP) 

Na konci roku 2010 skon ily velmi úsp šné projekty „Vzd lávejte se!“a NIP SÚPM  

a na n  navázaly nové NIP „Vzd lávejte se pro r st! – adaptabilita“ a „Vzd lávejte se pro 

r st! – rekvalifikace“. Dále byl v roce 2011 prodloužen NIP VPP. 

Národní individuální projekt „Vzd lávejte se pro r st! – adaptibilita“ byl zahájen 

v ervnu roku 2011 a je ur en pro zam stnavatele v odv tvích s p edpokladem r stu  

a s významným podílem na HDP. Jedná se p edevším o podniky realizující svoji innost 

v odv tvích strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod, terénní sociální služby  

a odpadové hospodá ství. Vybraným firmám projekt umožní získat finan ní prost edky na 

vzd lávání nebo rekvalifikaci svých zam stnanc  a zárove  budou zam stnavateli hrazeny 

mzdové náklady t chto vzd lávaných zam stnanc , a to po dobu jejich vzd lávání. 

 

Regionální individuální projekty (RIP) 

Na období let 2008 – 2011 byla pro krajskou pobo ku v Ostrav  na RIP vy len na 

ástka p es 559 mil. K . Z t chto prost edk  byly v roce 2011 financovány celkem ty i 

projekty. Jedná se o projekt Návrat +, Start, P íprava +“ a „Zm na v as“.  
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Na projekt „Návrat +“, který skon il v listopadu minulého roku, bylo vy len no 

p ibližn  54 mil. K  a orientoval se zejména na UoZ, kterým se v nuje zvýšená pé e, na 

osoby se základním vzd láním a osoby opakovan  nezam stnané. Do tohoto projektu bylo 

zapojeno celkem 442 UoZ a jeho zásluhou 214 z nich nastoupilo do zam stnání na plný 

pracovní úvazek a 50 z nich na nov  vytvo ená pracovní místa. Projekt „Start“ je p edevším 

ur en UoZ, kte í mají uplatnitelnou kvalifikaci, ale chybí jim sebereprezenta ní a m kké 

dovednosti. Na tento projekt bylo vy len no celkem 79 mil. K  a podpo eno bylo zatím 

celkem 1 098 UoZ, z toho 579 osob po jeho absolvování nalezlo uplatn ní na trhu práce.  

Dalším projektem je „P íprava+“, jehož rozpo et iní 80 mil. K  a je orientován 

hlavn  na ty UoZ evidované déle než 5 m síc . Po et UoZ, kte í se zú astnili toho projektu je 

zatím 1 249. Ke konci roku 2011 ukon ilo ú ast v tomto projektu 687 osob a 479 z nich 

nalezlo zam stnání. Posledním projektem je „Zm na v as“, který je zam ený na krátkodob  

evidované UoZ a jehož rozpo et iní 110 mil. K . K 31. 12. 2011 do n j vstoupilo již  

1 079 UoZ. Zprost edkovat vhodné zam stnání se poda ilo celkem 597 ú astník m a mzdový 

p íp vek byl p iznán na 199 pracovních míst, viz Tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7  Výsledky realizace regionálních individuálních projekt  

ukazatel 

Návrat + Start P íprava + Zm na v as 

stav ke konci 
projektu k 

30. 11. 2011 

za celý  
projekt stav k 
31. 12. 2011 

za celý 
projekt stav k 
31. 12. 2011 

za celý 
projekt stav k 
31. 12. 2011 

UoZ za azení do projektu 442 1 098 1 249 1 079 

UoZ, kte í ukon ili ú ast v projektu 442 841 687 780 

z toho úsp šn  326 708 403 649 

z toho nástup do PP (plný úvazek) 214 487 379 597 

po et PM se mzdovým p ísp vkem 50 120 100 199 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2012; vlastní zpracování  

 

V roce 2011 byly p ipravovány k realizaci dva projekty. Jedná se o projekt 

„Absolventi a praxe“, který je zam ený na UoZ od 25 do 30 let v ku s ukon eným 

st edoškolským nebo vysokoškolským vzd láním, u nichž délka odborné praxe nep esáhla  

12 m síc  a projekt „Šance pro samostatnost“, který je orientovaný na OZP a klade si za cíl 

pomoci za lenit tyto osoby zp t na trh práce a zvýšit jejich zam stnatelnost. 
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5 Návrhy a doporu ení 

Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji závisí p edevším na vn jším 

ekonomickém prost edí a jejím vývoji v globálním, národním a regionálním m ítku. 

V souvislosti s vývojem na trhu práce v MSK v roce 2011 a p edpokládanou stagnací 

ekonomiky v roce 2012 a s ní spojené vysoké nejistoty na trhu práce ohledn  dalšího vývoje 

v eurozón , bude pravd podobn  nadále pokra ovat snižování zam stnanosti.  

D ív jší dlouhodobá jednostranná orientace tohoto regionu na t žký pr mysl  

a p etrvávající ekonomické, sociální a ekologické problémy, to vše jsou výzvy, které mohou 

být p íležitostí pro další ekonomický rozvoj kraje. P i návrhu opat ení, která by mohla zlepšit 

stav na trhu práce v MSK a zvýšit zam stnanost, je nutné vycházet z hlavních problém , které 

se v MSK vyskytují a erpat ze silných stránek tohoto regionu. 

 

Zvýšení ú innosti nástroj  APZ  

Prioritní je zvýšit adresnost a efektivnost již existujících nástroj  a rozší it je i na 

zájemce o zam stnání a na zam stnance nejvíce ohrožené nezam stnaností (osoby starší  

50 let). Mezi jeden z nejvýznamn jších nástroj  APZ pat í bezesporu rekvalifikace. V období 

let 2010 – 2011 byla úsp šnost tohoto nástroje cca 60%, proto je d ležité i nadále tento 

nástroj podporovat. Dalším významným nástrojem jsou SÚPM – vyhrazená zam stnavateli, 

na která dostávají zam stnavatelé p ísp vek na mzdu nového zam stnance. Krajská pobo ka 

ÚP R v Ostrav  preferuje p i poskytování tohoto p ísp vku uzavírání pracovních pom r  na 

dobu ur itou, což p ináší pro UoZ výhodn jší startovací podmínky. D ležité je, aby tyto 

nástroje byly poskytovány co nejširšímu okruhu uchaze .  

 

Efektivn jší erpání finan ních prost edk  z ESF 

V roce 2011 bylo erpání z regionálních individuálních projekt  nedostate n  využito. 

D vodem byly organiza ní zm ny ú adu práce. Dosud nedošlo k zahájení realizace nových 

projekt , které budou hrazeny z prost edk  ur ených na rok 2011 – 2013, jelikož nebyla 

nastavena pravidla pro výb r dodavatele. Podstatnou zm nou bylo posunutí zahájení dvou 

projekt  RIP – „Absolventi a praxe“ a „Šance pro samostatnost“, u kterých se plánovalo 

zahájení již v zá í 2011.  
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Podpora podnikavosti a kreativity  

Vhodnou kombinací regionálních pobídek a služeb pro investory a zam stnavatele lze 

docílit zatraktivn ní tohoto regionu pro zakládání nových podnik , a tím p isp t k tvorb  

zam stnaneckých a podnikatelských p íležitostí. S tím souvisí také zpruž ování trhu práce 

úpravou legislativy a zavád ní prvk  konceptu flexicurity  s d razem jednak na umožn ní 

v tší pružnosti v pracovn -právních vztazích, a jednak na zajiš ování optimálních pracovních 

podmínek, motiva ních výd lk  a podmínek pro profesní rozvoj zam stnanc . Strategicky je 

výhodné cílen  rozvíjet podnikavost u mladých lidí, a to prost ednictvím aktivit, které vedou 

k nalezení podnikatelských talent  a jejich následnému rozvoji. 

 

Podpora tvorby nových pracovních míst 

V Moravskoslezském kraji se nachází mnoho vhodných objekt  a pozemk  pro nové 

investi ní zám ry i starých pr myslových areál  vybavenou infrastrukturou, tzv. 

„brownfields“, které je možno využit pro rozvoj nových podnikatelských aktivit, a tím 

vytvo it prostor pro vznik nových pracovních míst. Vysoký potencionál rozvoje 

zam stnanosti má p edevším sektor služeb, je proto nutné podpo it zájem spole ností, které 

dosud p sobí v zahrani í nebo v jiných regionech R, aby umístily svá centra strategických 

služeb práv  do MSK. Dále je d ležité podporovat tvorbu pracovních míst prost ednictvím 

APZ. Zejména pomocí poskytovaných p ísp vk  na úhradu mzdových náklad  

zam stnavatel m. 

 

Podpora rizikových skupin 

Rok 2011 byl charakteristický malým množstvím volných pracovních míst a vysokým 

po tem uchaze  o zam stnání. I proto stále p etrvávají potíže s pracovním uplatn ním 

nejohrožen jších skupin obyvatelstva, p edevším osob se zdravotním postižením, 

nezam stnaných osob bez kvalifikace a osob starších 50 let v ku. Proto je d ležité tyto 

rizikové skupiny podporovat zejména APZ. D raz by m l být kladen také na nové formy 

zam stnávání (nap . sdílení pracovního místa, job ration, zkrácené pracovní úvazky) a na 

podporu vytvá ení chrán ných pracovních míst. Klí ovým faktorem je v tší prostor pro 

individuální p ístup k t mto skupinám, identifikace jejich možností a preferencí a cílená 

p íprava pro uplatn ní na trhu práce.  

 

17z anglického „flexicurity“ vzniklého spojením „flexibility“ (pružnosti) a „security“ (jistoty), p ístup posilující 
sou asn  pružnost a jistotu na trhu práce. 
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Zvýšení uplatnitelnosti absolvent  na trhu práce 

Jelikož absolventi st edních a vysokých škol nemají ve v tšin  p ípad  žádnou 

p edchozí praxi a velký po et zam stnavatel  tuto zkušenost vyžaduje, hrozí t mto mladým 

UoZ, že se mohou snadno stát dlouhodob  nezam stnanými. Nabízí se jednak podpora 

v rámci APZ za pomocí rekvalifika ních kurz , díky kterým mohou absolventi získat 

praktické zkušenosti, a jednak užší spolupráce firem a škol. Cílem firem by m lo být co 

nejvíce žák m p iblížit reálné požadavky na výkon dané profese a vybavit je oprávn ním 

nezbytným k bezproblémovému vstupu a adaptací na trhu práce. Tímto propojením si mohou 

firmy vychovat své budoucí kvalifikované zam stnance. 

 

Investice do lidského kapitálu 

V regionu je stále nedostate ný po et kvalifikovaných pracovník  a nižší zastoupení 

obyvatel s vyšším stupn m vzd lání. Problémem je dlouhodobá tendence kvalifikovaných, 

zejména mladých osob kraj opoušt t. Proto je nutné zatraktivnit tento region a zm nit jeho 

image na kulturní a univerzitní kraj, ve kterém je lákavé studovat, pracovat a žít. D ležité je 

zam it se na rozvoj vzd lávací nabídky vysokoškolských obor  a rozší it je o nové fakulty  

a obory v oblasti medicíny, práv a dalších humanitních obor . Jelikož se MSK nachází 

v zorném poli mnoha významných zahrani ních investor , je d ležité díl ími projekty aktivn  

podporovat a rozvíjet jazykovou vybavenost žák , student  a ostatních obyvatel kraje. 

D ležitou roli hraje také prohlubování znalostí a dovedností zam stnanc  pro jejich lepší 

adaptabilitu na trhu práce.  

 

Snížení strukturálního nesouladu mezi nabídkou a poptávkou 

Výrazným problémem Moravskoslezského kraje je vysoká strukturální 

nezam stnanost, která je zp sobena nesouladem mezi nabídkovou a poptávkovou stranou na 

trhu práce. Moravskoslezský kraj má n kolik staletí trvající historii pr myslov  vysp lého 

regionu, na které chce stav t i do budoucna. Sou asná a p edpokládaná budoucí poptávka 

zam stnavatel , zejména pr myslových podnik , je orientována na absolventy technických  

a emeslných obor , kterých je na trhu práce stále nedostatek. Proto je d ležité zatraktivnit 

tyto obory pro budoucí uchaze e a podpo it motivaci student  k tomu, aby z stali v t chto 

oborech i po jejich vystudování. K tomu by m l výrazn  napomoci kontakt student  

s firemním prost edím a moderními technologiemi již v pr b hu studia. 
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6 Záv r 

Cílem této bakalá ské práce bylo zjistit stav a nastínit budoucí vývoj na trhu práce 

v Moravskoslezském kraji, dále zhodnotit politiku zam stnanosti a zam it se na možná 

opat ení, která by mohla jeho stav zlepšit.  

Vývoj na trhu práce byl v letech 2010 – 2011 stále siln  ovlivn n dozvuky 

hospodá ské krize. Na za átku roku 2011 bylo sice patrné mírné oživení ekonomiky, ale 

v jeho polovin  se op t projevily negativní tendence, což bylo ovlivn no zejména prohlubující 

se dluhovou krizí Evropské unie. Na trhu práce stále p etrvávala nejistota a obavy 

z budoucího vývoje, a proto zam stnavatelé vedli velmi opatrnou personální politiku. 

Výrazný pokles zam stnanosti byl zaznamenán v oblasti stavebnictví a terciálního sektoru, 

naopak k výrazným nár st m došlo v odv tvích výroby motorových vozidel  

a administrativních a podp rných inností, kde se o ekává podobný trend i v roce 2012.  

D ív jší dlouhodobá orientace Moravskoslezského kraje na t žký pr mysl a s ní 

související restrukturalizace hospodá ské základny a propoušt ní vysokého po tu pracovník  

zp sobily, že se tento region adí v rámci R mezi oblasti s nejvyšší mírou nezam stnanosti. 

Také v roce 2011 vykazovala míra nezam stnanosti dvojcifernou hodnotu, a to 11,2 %, což 

byla t etí nejvyšší hodnota v rámci trnácti kraj  R. Z celkového po tu šesti okres , které 

náleží do MSK, p evládala v roce 2011 nejvyšší míra nezam stnanosti v okrese Bruntál  

a Karviná, naopak nejnižší hodnoty byly zaznamenány ve Frýdku-Místku a Novém Ji ín . 

Po et uchaze  o zam stnání se v porovnání s rokem 2010 mírn  snížil, ale na druhou stranu 

se prodloužila jejich pr m rná délka evidence, která pro tento kraj znamená závažný problém. 

Dlouhodobou a opakovanou nezam stnaností jsou ohroženy hlavn  absolventi škol  

a mladiství s nízkou nebo žádnou kvalifikací, lidé starší 50 let a osoby zdravotn  postižené.  

Nejv tší problém v MSK p edstavuje strukturální nesoulad mezi nabízenými  

a poptávanými pracovními místy, což potvrzuje také existence dlouhodob  evidovaných VPM 

a pot eby zam stnanc  zam stnávat zahrani ní pracovníky. Proto je d ležité zpružnit trh 

práce, p edevším na stran  nabídky. Pomocí nástroj  APZ podporovat výše uvedené rizikové 

skupiny, zejména pomocí rekvalifika ních kurz , SÚPM a VPP, které v roce 2011 výrazn  

pomohly snížit celkovou míru nezam stnanosti v tomto regionu. Dalším negativním jevem je 

snižování po tu obyvatel kraje z d vodu migrace do jiných ástí R. D ležité je proto 

zatraktivnit tento region, zejména pro mladou generaci a p ilákat do kraje nové zahrani ní 

investory, a tím p isp t k vytvo ení nových pracovních míst. 
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Seznam zkratek 

APZ aktivní politika zam stnanosti 

CHPM chrán né pracovní místo 

CHPD chrán ná pracovní dílna 

R eská republika 

SSZ eská správa sociálního zabezpe ení 

SU eský statistický ú ad 

EHP Evropský hospodá ský prostor 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

HDP hrubý domácí produkt 

ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních v cí 

MSK Moravskoslezský kraj 

NIP národní individuální projekt 

OP LZZ Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost 

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpe ení 

OSV  osoba samostatn  výd le n  inná 

OZP osoba se zdravotním postižením 

p.b. procentní bod 

PvN p ísp vek v nezam stnanosti 

RIP regionální individuální projekt 

SÚPM spole ensky ú elné pracovní místo 

SV  samostatn  výd le ná innost 

UoZ uchaze  o zam stnání 

ÚP Ú ad práce R 

VPM volné pracovní místo 

VŠPS výb rové šet ení pracovních sil 

ZoZ zákon o zam stnanosti 
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