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1.  Úvod 

 Nezam�stnanost p�edstavuje jeden z nejdiskutovan�jších fenomén� posledních 

�ty�iceti let a její míra reflektuje úrove� zdraví dané ekonomiky. Vzniká v d�sledku 

disharmonie tržního mechanismu, v n�mž nabídka p�evyšuje poptávku po práci. 

 Trh práce je ale pro své vlastnosti velmi specifický, nebo� v n�m nefungují klasické 

tržní mechanismy, které by vyrovnávaly nabídku s poptávkou prost�ednictvím ceny práce – 

mzdy. Toto specifikum je zp�sobeno mnoha aspekty. Ti, co práci prodávají (zam�stnanci) a ti, 

co práci kupují (zam�stnavatelé) uplat�ují r�zné preference, v rámci nichž se strany 

nerozhodují pouze podle ceny práce. Trh práce je také z velké míry ovliv�ován 

zákonodárstvím státu. Nap�íklad ustanovením o minimální mzd� se zam�stnavatel�m zvýší 

náklady a ve snaze tyto náklady ušet�it, propouští zam�stnance. Další možnou p�í�inou 

nezam�stnanosti mohou být vyjednávací schopnosti odborových organizací, které 

administrativním zásahem posunou mzdovou sazbu na vyšší úrove�. Mzda tedy není 

vytvá�ena na tržním principu, ale jako výsledek vyjednávání mezi zam�stnavateli a odbory.1

 Tématem bakalá�ské práce je P�ínos nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti pro trh 

práce v okrese Frýdek-Místek. D�vodem výb�ru tohoto tématu byl zájem o poznání, zda 

aktivní politika zam�stnanosti skute�n� pomáhá v boji proti nezam�stnanosti, a na jaké 

skupiny uchaze�� o zam�stnání se nejvíce zam��uje. Aplikace problematiky do podmínek 

okresu Frýdek-Místek se stala p�edm�tem bakalá�ské práce díky mému osobnímu vztahu 

k dané oblasti. Dalším d�vodem výb�ru byla skute�nost, že frýdecko-místecký okres pat�í 

mezi regiony, které jsou od dob p�echodu z centráln� �ízeného hospodá�ství na tržní 

hospodá�ství nejvíce postiženy strukturální nezam�stnaností.  

 Cílem práce je zjistit, jaké nástroje aktivní politiky zam�stnanosti byly ve snižování 

nezam�stnanosti v okrese Frýdek-Místek b�hem období od roku 2007 do roku 2011 

nejú�inn�jší, a na jaké skupiny osob se nejvíce zam��ovaly. 

 Každý nástroj aktivní politiky zam�stnanosti je posouzen z hlediska využitelnosti 

nejohrožen�jšími skupinami uchaze�� na trhu práce komparací jednotlivých období. Podíly 

t�chto skupin uchaze��, kte�í se v daném období ú�astnili program� aktivní politiky 

zam�stnanosti, jsou následn� porovnány s pr�m�rným podílem, jaký tvo�í na celkové kvantit�

                                                
1 KREBS, Vojt�ch aj. Sociální politika.  s. 284. 
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uchaze�� o zam�stnání. Tím se ur�í, zda byla do konkrétního programu vyslána úm�rná �ást 

skupiny se zhoršeným postavením na trhu práce. Finální zhodnocení cílenosti program� na 

ur�ité skupiny uchaze�� vychází ze srovnání procentuálního zastoupení ve všech programech 

aktivní politiky zam�stnanosti za celé zkoumané období. 

 Bakalá�ská práce je rozd�lena do dvou hlavních �ástí, na �ást teoretickou a praktickou. 

V teoretické �ásti jsou vysv�tleny klí�ové pojmy, které souvisí s právní úpravou politiky 

zam�stnanosti, nezam�stnaností a jejími dopady, formy v jakých se vyskytuje a zp�soby 

jakými ji lze vy�íslit. Právní úprava aktivní politiky zam�stnanosti se primárn� opírá  

o komentovaný zákon o zam�stnanosti.  Nápl� ostatních podkapitol teoretické �ásti je �erpána 

z publikací uvedených na konci této práce.  

 Za�átek praktické �ásti je v�nován stru�né geografické charakteristice okresu Frýdek-

Místek a vstupem do problematiky nezam�stnanosti na tam�jším trhu práce. Následuje vlastní 

analýza nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti. Podklady k analýze byly získány 

z kontaktního pracovišt� ve Frýdku-Místku. Na základ� srovnání jednotlivých nástroj� aktivní 

politiky zam�stnanosti bylo vypracováno zhodnocení a návrhy na zlepšení jejich využívání 

v praxi.  
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2.  Právní úprava nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti

2.1  Zákon o zam�stnanosti 

 Legislativn� se problematika nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti opírá o zákon �. 

435/2004 Sb. o zam�stnanosti. P�edm�tem právního p�edpisu je „zabezpe�ování státní politiky 

zam�stnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zam�stnanosti a ochrana proti 

nezam�stnanosti.“2

 Ve v�tšin� vysp�lých stát� se setkáváme se souborem aktivit ozna�ovaných jako 

politika zam�stnanosti, která zabezpe�uje právo na zam�stnání, a mimo jiné sleduje  

a vyhodnocuje situaci na trhu práce a zpracovává prognózy o vývoji na trhu práce. 

 Politika zam�stnanosti zahrnuje instrumenty, prost�ednictvím nichž stát p�ispívá 

k rovnováze na trhu práce a efektivit� ve využití pracovních sil. T�chto cíl� stát dosahuje 

jednak rozvojem zprost�edkovatelské sít� specializovaných institucí, podporou vytvá�ení 

nových pracovních míst a pracovních �inností, orientací na zvyšování adaptability pracovní 

síly, a podílením se na zabezpe�ování životních podmínek t�ch, kte�í se stali do�asn�

nezam�stnanými. A práv� poslední jmenovaná úloha politiky zam�stnanosti spojená se 

zabezpe�ením nezam�stnaného a kompenzací �ásti ztraceného pracovního p�íjmu, 

ozna�ujeme jako pasivní politiku zam�stnanosti. Nástroje sm��ující k vyvíjení aktivního 

chování ú�astníka na trhu práce bývají souhrnn� nazývány jako aktivní politika 

zam�stnanosti.3

 Na vytvá�ení státní politiky zam�stnanosti se krom� státu podílí také zam�stnavatelé, 

odborové organizace, územn� samosprávné celky a r�zné profesní organizace. Státní správu 

v této sfé�e však vykonává Ministerstvo práce a sociálních v�cí a Ú�ad práce �eské republiky, 

�ímž dochází ke zm�n� p�vodního zákona o zam�stnanosti. Dnem 1. 4. 2011 totiž nabyl 

ú�innosti zákon �. 73/2011 Sb., o Ú�adu práce �eské republiky a o zm�n� souvisejících 

zákon�, kterým se ruší p�vodní (okresní) ú�ady práce z�ízené podle zákona o zam�stnanosti. 

Veškeré úkoly v oblastech zam�stnanosti, ochrany zam�stnanc� p�i platební neschopnosti 

zam�stnavatele, státní sociální podpory a dalších p�ebírá Ú�ad práce �eské republiky (dále jen 

                                                
2 BUSINESS CENTER. Zákon o zam�stnanosti. [online]. [cit. 2012-02-09]. Dostupné z:                         
 < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast1.aspx>. 
3 KREBS, Vojt�ch aj. Sociální politika. s. 292. 
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ÚP). Organiza�n� se ÚP �lení na generální �editelství a krajské pobo�ky. Pobo�ky se dále 

�lení na kontaktní pracovišt�, která vznikla reorganizací p�vodních ú�ad� práce.4

2.2  Aktivní politika zam�stnanosti 

 Aktivní politikou zam�stnanosti (APZ) se rozumí „souhrn opat�ení sm��ujících 

k zajišt�ní maximáln� možné úrovni zam�stnanosti.“5 Zabezpe�uje ji MPSV a ÚP, který podle 

situace na trhu práce spolupracuje p�i její realizaci s dalšími subjekty. 

 Mezi nástroje, prost�ednictvím nichž se aktivní politika zam�stnanosti uskute��uje, 

pat�í: 

 - rekvalifikace, 

 - investi�ní pobídky, 

 - ve�ejn� prosp�šné práce, 

 - spole�ensky ú�elná pracovní místa, 

 - p�eklenovací p�ísp�vek, 

 - p�ísp�vek na zapracování, 

 - p�ísp�vek p�i p�echodu na nový podnikatelský program.  

 Krom� výše jmenovaných opat�ení �adíme do APZ i poradenství, které m�že být 

provád�no specialisty krajských pobo�ek ÚP nebo odbornými za�ízeními jako jsou nap�íklad 

pedagogicko-psychologické poradny, pokud se tak krajská pobo�ka ÚP s odborným za�ízením 

písemn� dohodla. Ú�elem poradenské �innosti je zjiš�ování osobnostních a kvalifika�ních 

p�edpoklad� fyzických osob pro výkon ur�itého zam�stnání, a na základ� pr�zkum� trhu 

práce pak vybrat vhodný nástroj APZ pomocí n�hož se zvýší uplatnitelnost t�chto osob na 

trhu práce.  

 Mezi nástroje APZ �adíme i podporu zam�stnávání osob se zdravotním postižením 

spo�ívající zejména v jejich pracovní rehabilitaci a ve vytvá�ení chrán�ných pracovních míst  

                                                
4INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. O Ú�adu práce �eské republiky. [online]. [cit. 2012-02-09]. Dostupné 
 z: <http://portal.mpsv.cz/upcr/oup>. 
5STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zam�stnanosti s komentá�em. s. 159. 
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a chrán�ných pracovních dílen. Regionálním nebo celoplošným opat�ením, které se zam��uje 

na konkrétní skupinu uchaze�� o zam�stnání, se zabývají cílené programy.6

 Opat�ení APZ jsou financována z prost�edk� státního rozpo�tu. Hospoda�ení s t�mito 

prost�edky se �ídí zákonem �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2.2.1  Rekvalifikace 

 Jedním z nejvýznamn�jších nástroj� �eské APZ je rekvalifikace. Slouží k získávání 

nové kvalifikace, rozši�ování a prohlubování stávající kvalifikace, v�etn� jejího udržování  

a obnovování, tak aby fyzická osoba po jejím absolvování získala lepší uplatn�ní na trhu 

práce. Rekvalifikaci mohou provád�t pouze ty subjekty, které jsou k této �innosti oprávn�ny. 

Mezi takové subjekty pat�í za�ízení s akreditovaným vzd�lávacím programem, škola 

s akreditovaným studijním programem �i za�ízení se vzd�lávacím programem podle 

zvláštního právního p�edpisu.  

 Oprávn�né za�ízení realizuje rekvalifika�ní �innost pouze na základ� písemn�

uzav�ené dohody s ÚP, který m�že hradit náklady spojené s rekvalifikací. Tyto náklady jsou 

blíže specifikovány ve vyhlášce MPSV �. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchaze�� a zájemc�

o zam�stnání a o rekvalifikaci zam�stnanc�. Vyhláška stanoví, že náklady spojené 

s rekvalifikací tvo�í nejen p�ímé náklady (p�ímé mzdy a odm�ny lektor�, materiál), režijní 

náklady, ale také p�im��ený zisk rekvalifika�ního za�ízení, který m�že být uhrazen až do výše 

15 % vynaložených náklad�. Na u�ební pom�cky a jinou pot�ebnou výbavu lze poskytnout až 

2 000 K� na jednoho ú�astníka rekvalifika�ního kurzu.7

 Rekvalifikace se uskute��uje na základ� písemné dohody mezi ÚP a uchaze�em nebo 

zájemcem o zam�stnání. Rekvalifikaci zajiš�uje krajská pobo�ka ÚP p�íslušná podle místa 

bydlišt� uchaze�e nebo zájemce o zam�stnání.  Uchaze�i o zam�stnání, který se ú�astní 

rekvalifika�ního kurzu, m�že být poskytnut p�ísp�vek na úhradu prokázaných nutných 

náklad� spojených s rekvalifikací (nap�. jízdní výdaje, pokud kurz probíhá mimo obec, kde 

má uchaze� trvalé bydlišt�). B�hem doby trvání kurzu má uchaze� nárok na podporu p�i 

rekvalifikaci, která �iní 60 % pr�m�rného m�sí�ního �istého výd�lku posledního ukon�eného 

                                                
6STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zam�stnanosti s komentá�em. s. 160. 
7INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Vyhláška �. 519/2004 Sb. [online]. [cit. 2012-03-01]. Dostupné  
z: <http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/v_519_2004>. 
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zam�stnání nebo posledního m�sí�ního vym��ovacího základu podle zákona �. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, pokud uchaze� p�ed evidencí na ÚP vykonával samostatnou výd�le�nou 

�innost. Maximální výše podpory m�že dosáhnout až 0,65 násobku pr�m�rné mzdy 

v národním hospodá�ství za první až t�etí �tvrtletí kalendá�ního roku p�edcházejícího 

kalendá�nímu roku, ve kterém uchaze� o zam�stnání nastoupil na rekvalifikaci. 

 Rekvalifikaci �asto zabezpe�ují také zam�stnavatelé v zájmu dalšího pracovního 

uplatn�ní svých zam�stnanc�. Pokud rekvalifika�ní kurz spo�ívá v získání nové kvalifikace �i 

v jejím zvýšení nebo rozší�ení, m�že zam�stnavatel uzav�ít dohodu s ÚP, který m�že 

zam�stnavateli nebo instituci, která rekvalifikaci pro zam�stnavatele zajiš�uje, pln� nebo 

�áste�n� uhradit náklady s rekvalifikací spojené. Kurzy zabezpe�ované v tomto rozsahu 

probíhají v pracovní dob� a p�edstavují p�ekážku v práci na stran� zam�stnance. Po tuto dobu 

p�ísluší zam�stnanci náhrada mzdy ve výši pr�m�rného výd�lku.8  

2.2.3  Investi�ní pobídky   

 Jako investi�ní pobídku lze ozna�it hmotnou podporu p�i vytvá�ení nových pracovních 

míst nebo hmotnou podporu p�i rekvalifikaci �i školení zam�stnanc�. K získání hmotné 

podpory na uvedené ú�ely je t�eba, aby Ministerstvo pr�myslu a obchodu vydalo rozhodnutí  

o p�íslibu investi�ní pobídky. Na rozdíl od ostatních nástroj� APZ, které financuje ÚP, byly 

do novelizace zákona o zam�stnanosti investi�ní pobídky vypláceny p�ímo MPSV. Nyní tuto 

úlohu p�ebírá ÚP.  

 Aby vznikl investorovi nárok na hmotnou podporu, musí být spln�na podmínka o mí�e 

nezam�stnanosti v oblasti, kde bude investi�ní akce realizována. Hmotná podpora m�že být 

poskytnuta tehdy, pokud budou vytvo�ena nová pracovní místa nebo se bude vykonávat 

rekvalifikace �i školení zam�stnanc� na takovém území, ve kterém je pr�m�rná míra 

nezam�stnanosti za 2 ukon�ená pololetí p�edcházející datu p�edložení zám�ru zam�stnavatele 

získat investi�ní pobídky nejmén� o 50 % vyšší než pr�m�rná míra nezam�stnanosti v �eské 

republice. Je ale t�eba upozornit, že míra nezam�stnanosti není jedinou podmínkou ke vzniku 

nároku na hmotnou podporu. Hodnota dlouhodobého majetku, který byl v souvislosti s danou 

akcí po�ízen, by m�la podle zákona �. 72/2000 Sb., o investi�ních pobídkách a o zm�n�

                                                
8 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zam�stnanosti s komentá�em. s. 71, 164-177. 
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n�kterých zákon� �init minimáln� 50 milión� K�, z �ehož alespo� polovina musí být 

financována z vlastních zdroj� investora. 

 Na z�ízení jednoho nového pracovního místa lze podle na�ízení vlády získat 50 000 

K�, a p�i rekvalifikaci nebo školení zam�stnanc� je výše hmotné podpory 25 % náklad�

vynaložených na tento ú�el.  

 Investi�ní pobídky jsou obecn� velmi nákladným prost�edkem ke snižování 

nezam�stnanosti. Efektivnost této ve�ejné podpory roste, pokud je podporovaná investice 

realizována v oblasti s nadpr�m�rnou mírou nezam�stnanosti.  

2.2.4  Ve�ejn� prosp�šné práce 

 Dalším nástrojem APZ, který slouží p�edevším k „aktivaci obtížn� umístitelných 

uchaze�� o zam�stnání, to znamená osob s nízkou nebo žádnou kvalifikací, dlouhodob�

nezam�stnaných, v�kov� starších a osob ze sociokulturn� znevýhodn�ného prost�edí.“9

Zahrnuje �asov� omezené pracovní p�íležitosti, p�i nichž se udržuje ve�ejné prostranství, 

uklízí a udržují ve�ejné budovy a komunikace a ostatní �innosti, jejichž náplní je zvelebování 

obcí. Uchaze�i o zam�stnání mohou být umíst�ni na tyto práce i opakovan�, nejdéle však na 

12 po sob� jdoucích kalendá�ních m�síc�. 

 Na vytvá�ení ve�ejn� prosp�šných prací poskytuje zam�stnavateli ÚP na základ�

uzav�ené dohody p�ísp�vek, jehož výše vychází ze skute�n� vynaložených mzdových náklad�

takto umíst�ného uchaze�e o zam�stnání v�etn� pojistného na sociální zabezpe�ení  

a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a pojistného na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, které 

zam�stnavatel za sebe odvedl z vym��ovacího základu tohoto zam�stnance.10

 „P�ísp�vek se poskytuje m�sí�n� nebo v jiném dohodnutém období a je splatný do 30 

kalendá�ních dn� od p�edložení vyú�tování vyplacených mzdových náklad�.“11

 Na ve�ejn� prosp�šné práce se umís�ují p�edevším uchaze�i s horší pracovní 

morálkou, kte�í mají nap�íklad sklony k alkoholismu, pochází z prost�edí s narušenými 

sociálními vazbami nebo se vrací z výkonu trestu. 

                                                
9ŠIMEK, Milan. Podpora zam�stnatelnosti znevýhodn�ných skupin obyvatel v �eské republice. Nové p�ístupy 
 a jejich efekty. s. 56. 
10STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zam�stnanosti s komentá�em. s. 187. 
11INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Vyhláška �. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon �. 435/2004 Sb.,  
o zam�stnanosti. [online]. [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: 
<http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/vyhlaska_518-2004_sb.pdf>. 
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2.2.5  Spole�ensky ú�elná pracovní místa 

 „Spole�ensky ú�elnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která 

zam�stnavatel z�izuje nebo vyhrazuje na základ� dohody s ÚP a obsazuje je uchaze�i  

o zam�stnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatn�ní jiným zp�sobem.“12 Jedná se  

o uchaze�e, kte�í jsou na trhu práce znevýhodn�ni, a je jim v�nována zvýšená pé�e p�i 

zprost�edkování zam�stnání. Na spole�ensky ú�elná pracovní místa (dále jen SÚPM) jsou 

umis�ování nap�íklad uchaze�i s nedostatkem praktických zkušeností, ženy vracející se na trh 

práce po mate�ské nebo rodi�ovské dovolené, starší osoby, osoby s neuplatnitelnou kvalifikací 

na trhu práce apod. Toto opat�ení APZ si klade za cíl vytvá�et stabilní pracovní uplatn�ní pro 

uchaze�e o zam�stnání. U zam�stnavatele, který hodlá vytvo�it víc jak 5 SÚPM, má ÚP 

povinnost si na vlastní náklady vyžádat odborný posudek, z n�hož by m�lo být patrno, zda 

vytvo�ení v�tšího po�tu pracovních míst odpovídá p�edm�tu �innosti zam�stnavatele a zda je 

reálný vzhledem k p�edpokládanému vývoji na trhu práce. 

 Uchaze�i o zam�stnání, kte�í by cht�li za�ít podnikat, si mohou po dohod� s ÚP z�ídit 

SÚPM sami pro sebe zahájením samostatné výd�le�né �innosti.  

 Na SÚPM m�že ÚP poskytnout zam�stnavateli p�ísp�vek. Jeho výše a doba �erpání je 

závislá na tom, jestli se z�izuje zcela nové pracovní místo, nebo zda se SÚPM stane již 

vytvo�ené pracovní místo, tj. volné pracovní místo, které zam�stnavatel po dohod� s ÚP 

vyhrazuje pro konkrétní uchaze�e o zam�stnání. 

 Výše p�ísp�vku na z�ízení jednoho SÚPM je podmín�na mírou nezam�stnanosti 

v oblasti, kde se takové místo z�izuje, a pr�m�rnou mzdou v národním hospodá�ství za první 

až t�etí �tvrtletí v roce, který p�edcházel roku, v n�mž byla podána žádost o p�ísp�vek.  

 Pokud je míra nezam�stnanosti nižší než pr�m�rná míra nezam�stnanosti v �R, m�že 

ÚP na z�ízení jednoho pracovního místa poskytnout až 4 násobek pr�m�rné mzdy a až 6 

násobek pr�m�rné mzdy na jedno pracovní místo lze poskytnout zam�stnavateli, který z�ídí 

více jak 10 SÚPM. 

 A naopak pokud míra nezam�stnanosti p�ekro�í nebo je rovna pr�m�rné mí�e 

nezam�stnanosti v �R, lze zam�stnavateli na z�ízení jednoho pracovního místa poskytnout až 

                                                
12 BUSINESS CENTER. Zákon o zam�stnanosti. [online]. [cit. 2012-03-10]. Dostupné  
z: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast5.aspx>. 
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6 násobek pr�m�rné mzdy a až 8 násobek pr�m�rné mzdy na jedno pracovní místo m�že ÚP 

poskytnout tomu, kdo z�ídí více jak 10 SÚPM. 

 Pokud zam�stnavatel vyhrazuje SÚPM pro konkrétní uchaze�e, ÚP poskytnutý 

p�ísp�vek je ur�en ke krytí vyplacených mzdových náklad� v�etn� pojistného na sociální 

zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti za zam�stnance p�ijaté na vyhrazené 

pracovní místo. Tento p�ísp�vek lze vyplácet maximáln� po dobu 6 m�síc�, a pokud 

zam�stnavatel vyhradil pracovní místa pro uchaze�e, kte�í jsou zdravotn� postižení nebo starší 

50 let, má nárok na vyplácení p�ísp�vku nejdéle po dobu 12 m�síc�. 

 P�ísp�vek na z�ízení nového SÚPM je podle provád�cí vyhlášky splatný do 30 

kalendá�ních dn� ode dne uzav�ení dohody o poskytnutí tohoto p�ísp�vku. Pokud 

zam�stnavatel vyhrazuje SÚPM pro konkrétní uchaze�e o zam�stnání, p�ísp�vek je splatný do 

30 kalendá�ních dn� od p�edložení vyú�tování vyplacených mzdových náklad�. 

 SÚPM jsou vhodné pro uchaze�e s vyp�stovanými pracovními návyky, ale díky 

ur�itému handicapu nemohou delší dobu najít uplatn�ní. Hodí se pro uchaze�e vyššího v�ku, 

pro mladé matky pe�ující o malé d�ti, pro osoby bez kvalifikace nebo se zhoršeným 

zdravotním stavem. 

2.2.6  P�eklenovací p�ísp�vek 

 O p�eklenovací p�ísp�vek m�že zažádat osoba, která uzav�ela s ÚP dohodu, p�estala 

být uchaze�em o zam�stnání, rozhodla se vykonávat samostatn� výd�le�nou �innost, a které 

byl poskytnut p�ísp�vek za ú�elem z�ízení SÚPM. Tento nástroj tedy pomáhá uchaze��m  

o zam�stnání v za�átcích jejich podnikatelské �innosti. 

 ÚP p�eklenovací p�ísp�vek poskytuje na úhradu provozních náklad�, jako je nájemné, 

náklady na dopravu materiálu a hotových výrobk�, a náklady na opravy a údržbu objektu, 

v n�mž OSV� provozuje podnikatelskou �innost. P�ísp�vek je vyplácen jednorázov� za 

p�edem ur�ené období. Nejdéle ho lze poskytnout na dobu 5 m�síc�. Výše m�sí�ního 

p�ísp�vku �iní maximáln� 0,25 násobku pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství zjišt�né za 

první až t�etí �tvrtletí v roce, který p�edcházel roku, v n�mž byla podána žádost  

o p�eklenovací p�ísp�vek. Osoba samostatn� výd�le�n� �inná (dále jen OSV�) o n�j m�že 

zažádat do 30 dn� ode dne, kdy uzav�ela s ÚP dohodu o z�ízení SÚPM. 



14 

2.2.7  P�ísp�vek na zapracování 

 P�ísp�vek na zapracování, jako další nástroj APZ, se poskytuje t�m zam�stnavatel�m, 

kte�í se rozhodli zam�stnat uchaze�e, jimž je p�i zprost�edkovávání zam�stnání v�nována 

zvýšená pé�e. P�ísp�vek slouží jako kompenzace za snížený pracovní výkon zp�sobený 

ur�itým znevýhodn�ním uchaze�e.  

 Maximální m�sí�ní výše p�ísp�vku na jednu zapracovávanou osobu �iní polovinu 

minimální mzdy. Tento p�ísp�vek se poskytuje nejdéle na dobu 3 m�síc�, což je doba 

dostate�n� dlouhá na �ádné zapracování uchaze�e. Aby zam�stnavatel p�ísp�vek na 

zapracování mohl získat, musí op�t uzav�ít s ÚP dohodu. 

 P�ísp�vek se dle provád�cí vyhlášky poskytuje jednorázov�, a to zp�tn� za celé 

sjednané období. Vyplácí se do 30 kalendá�ních dn� od p�edložení písemné informace  

o pr�b�hu zapracování. 

2.2.8  P�ísp�vek p�i p�echodu na nový podnikatelský program 

 Pokud zam�stnavatel kompletn� nebo �áste�n� m�ní výrobní program �i p�echází na 

nový technologický postup a ohrozí tím zabezpe�ování práce v rozsahu týdenní pracovní 

doby vyplývající z ustanovení zákona �. 262/2006 Sb., zákoník práce, má na základ� uzav�ení 

dohody s ÚP nárok na p�ísp�vek p�i p�echodu na nový podnikatelský program. O p�ísp�vek 

mohou zažádat také zam�stnavatelé, jimž bylo za�ízení vyšších technologií nenávratn�

poškozeno v d�sledku živelní události. 

 V d�sledku snížení zákonem stanovené týdenní pracovní doby, vzniká p�ekážka na 

stran� zam�stnavatele, díky níž p�ísluší zam�stnanc�m náhrada mzdy ve výši pr�m�rného 

výd�lku. ÚP m�že m�sí�n� zam�stnavateli poskytovat nejvýše polovinu minimální mzdy na 

jednoho zam�stnance, a to až po dobu 6 m�síc�. 

 P�ísp�vek je vyplácen m�sí�n� do 30 kalendá�ních dn� od p�edložení vyú�tování 

vyplacených náhrad mezd zam�stnanc�. 

2.2.9  Cílené programy k �ešení zam�stnanosti 

Situaci na trhu práce ur�itého regionu zasaženého vyšší mírou nezam�stnanosti 

pomáhají �ešit cílené programy, které mohou mít celostátní nebo oblastní p�sobnost,  

a zam��ovat se tak na specifické slabiny trhu práce daného regionu. Programy zahrnují soubor 
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opat�ení, která zvyšují uplatnitelnost rizikových skupin na trhu práce, a stanovení podmínek, 

za jakých okolností budou tato opat�ení provád�na a z jakých finan�ních zdroj� budou 

�erpána. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje vláda a ostatní programy MPSV. 

 Zam�stnavatelé, u nichž zdravotn� postižení zam�stnanci tvo�í více než 50 %, si 

v rámci cíleného programu na podporu obnovy �i technického zhodnocení hmotného 

investi�ního majetku mohou zažádat o poskytnutí p�ísp�vku, který pokryje až 70 % 

po�izovací ceny tohoto majetku.  

 Významná �ást program� a projekt� v �R zam��ujících se na zlepšení pozice 

vybraných fyzických osob na trhu práce je financována v rámci Strukturálních fond�

Evropského spole�enství, jakým je Evropský sociální fond (dále jen ESF). Z n�j jsou 

podporovány neinvesti�ní projekty. „Hlavním posláním ESF je rozvíjení zam�stnanosti, 

snižování nezam�stnanosti, podpora sociálního za�le�ování osob a rovných p�íležitostí se 

zam��ením na rozvoj trhu práce a lidských zdroj�.“13  

2.2.10  Poskytování p�ísp�vk�

 Aby fyzická osoba nebo zam�stnavatel mohli získat finan�ní prost�edky na jednotlivá 

opat�ení APZ, musí podat žádost na místn� p�íslušnou krajskou pobo�ku ÚP. V žádosti 

žadatel uvede své identifika�ní údaje, místo a p�edm�t podnikání a druh p�ísp�vku, který 

požaduje. K tomu p�iloží p�íslušné doklady potvrzující uvedené skute�nosti v žádosti  

a dokáže, že nemá v��i správci dan�, ani v��i orgán�m sociálního zabezpe�ení a zdravotní 

pojiš�ovn� žádné nedoplatky. V neposlední �ad� krajské pobo�ce ÚP p�edkládá doklad  

o z�ízení bankovního ú�tu, nebo� p�ísp�vky jsou poskytovány vždy v bezhotovostní form�.  

 Pokud zam�stnavatel �i uchaze� o zam�stnání vytvá�í nebo vyhrazují SÚPM, žádost  

o p�ísp�vek se podává na takovou krajskou pobo�ku ÚP, v jejíž evidenci je veden uchaze�, 

pro n�hož je SÚPM vytvá�eno �i vyhrazováno. 

 Vyhoví-li krajská pobo�ka ÚP žádosti o poskytnutí p�ísp�vku, uzav�e s žadatelem 

písemnou dohodu. Stranu žadatele m�že p�edstavovat zam�stnavatel, fyzická �i právnická 

osoba nebo územn� samosprávný celek. V dohod� by m�ly být zakotveny identifika�ní údaje 

ú�astník�, ú�el, za jakým bude p�ísp�vek poskytován a úprava podmínek, za kterých m�že 

                                                
13 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V �R. Evropský sociální fond. [online]. [cit. 2012-03-10]. Dostupné  
z: < http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr>. 
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být p�ísp�vek poskytnut. Obsahem dohody jsou dále ujednání o výši p�ísp�vku a termínu jeho 

splatnosti, zp�sob kontroly pln�ní sjednaných podmínek, a to p�ímo u zam�stnavatele nebo 

z osobních doklad� uchaze�� o zam�stnání umis�ovaných na z�ízené �i vyhrazené pracovní 

místo. P�íjemce p�ísp�vku se v dohod� zavazuje také provést ve sjednaném termínu 

vyú�tování poskytnutého p�ísp�vku, které osv�d�í ú�el vynaložení finan�ních prost�edk�,  

a vrácení prost�edk� v p�ípad�, že je obdrží zam�stnavatel neprávem nebo ve vyšší �ástce, než 

bylo ujednáno. Dohoda by m�la obsahovat i ujednání o p�ípadném vypov�zení, pokud 

nebudou spln�ny vyhrazené podmínky. 

 Krajská pobo�ka ÚP je povinna v dohod� vymezit významné podmínky, jejichž 

porušení se trestá odvodem �ástky, v jaké byla porušena rozpo�tová káze� podle zákona �. 

218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech. P�i nespln�ní mén� významných podmínek dohody 

�iní dle tohoto zákona odvod za porušení rozpo�tové kázn� 5 % z celkové �ástky 

poskytnutého p�ísp�vku. 14

2.3  Nezam�stnanost a její dopady 

 Definice nezam�stnané osoby vychází z metodik Mezinárodní organizace práce (dále 

jen MOP). Za nezam�stnanou se považuje taková osoba, která dosáhla 15 let v�ku, a která ve 

sledovaném období soub�žn� spl�ovala tyto podmínky: 

- nem�la placené zam�stnání, ani nebyla sebezam�stnaná, 

- aktivn� si hledala práci, 

- byla p�ipravena pro výkon placeného zam�stnání nebo sebezam�stnání okamžit� nebo 

nejpozd�ji do 14 dn�.15

 Aktivní hledání je pro odlišení nezam�stnaných od t�ch, kte�í jsou ekonomicky 

neaktivní a práci z r�zných d�vod� nehledají nebo hledat nemohou, d�ležité. Vedle hledání 

prost�ednictvím ú�adu práce �i soukromých zprost�edkovatelen práce, jím m�že být i hledání 

p�ímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání krok� k založení vlastní firmy a jiné zp�soby 

hledání zam�stnání. 

                                                
14 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zam�stnanosti s komentá�em. s. 193-198. 
15 ŠIMEK, Milan. Ekonomie trhu práce. s. 23. 
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 Jedinec vnímá nezam�stnanost všeobecn� jako nežádoucí z hlediska ekonomického, 

sociálního i psychologického. Ztrátu zam�stnání provází deprivace v základních pot�ebách, 

které práce p�ímo uspokojovala. Nejv�tší nebezpe�í pro spole�nost p�edstavuje dlouhodobá 

nezam�stnanost. Doba trvání nezam�stnanosti, která už se považuje za dlouhodobou, m�že 

být definována r�zn�. S její rostoucí mírou, je vyvíjen tlak na systém sociálního zabezpe�ení  

a státu rostou náklady na pasivní politiku zam�stnanosti. Dlouhodob� nezam�stnaní mají 

tendenci inklinovat k populistickým a extrémistickým názor�m, a m�že u nich docházet 

k nár�stu drobné kriminality. S prodlužující se dobou nezam�stnanosti hrozí, že doty�ný si 

za�ne postupn� zvykat na velký objem volného �asu a omezené finan�ní zdroje. Takový 

�lov�k se pak obtížn� smi�uje se skute�ností, že by se situace mohla zm�nit, a že by op�t mohl 

za�ít pracovat.16

 Je t�eba upozornit, že ne každá nepracující osoba je zárove� nezam�stnaná. Proto bude 

ú�elné odlišit dobrovolnou a nedobrovolnou nezam�stnanost.17

 O dobrovolné nezam�stnanosti hovo�íme tehdy, kdy �ást pracovní síly nechce p�i 

ur�ité úrovni mezd pracovat, i p�estože volná pracovní místa existují, anebo nechce pracovat 

v�bec, protože up�ednost�uje volný �as a žije z podpor nebo jí takový životní styl umož�ují 

úspory. 

 Naopak nedobrovolná nezam�stnanost vzniká v d�sledku toho, že p�i daných 

mzdových sazbách existuje více pracovník�, kte�í cht�jí pracovat, než existuje pracovních 

míst. Tedy poptávka po práci je nižší než celková nabídka. �ást pracovník� p�i b�žné mzdové 

sazb� nenachází práci, je nedobrovoln� nezam�stnaná. 

2.3.1  Typy nezam�stnanosti 

K lepšímu poznání nezam�stnanosti, jejích dopad� a výb�ru nástroj�  

k efektivn�jšímu �ešení je t�eba rozlišit r�zné typy a podoby. Ne vždy musí nezam�stnanost 

nutn� znamenat pro danou ekonomiku zlo.  

  a) Frik�ní nezam�stnanost 

                                                
16KUCHA�, Pavel. Dlouhodobá nezam�stnanost jako životní styl. In: SIROVÁTKA, T. a P. MAREŠ. Trh 
práce, nezam�stnanost, sociální politika. str. 139. 
17KREBS, Vojt�ch aj. Sociální politika, s. 288. 
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Frik�ní nezam�stnanost je práv� typ nezam�stnanosti, který není pro ekonomiku 

závažný, nebo� je spojen s p�irozenou fluktuací pracovní síly. �ást pracovní síly se 

p�izp�sobuje technologickým zm�nám, rekvalifikuje se, hledá si nové pracovní místo 

s lepšími podmínkami. Jedná se o normální zm�ny zam�stnání a doba nezam�stnanosti je ve 

v�tšin� t�chto p�ípad� pro nezam�stnané osoby jen krátkou epizodou, b�hem níž si hledají 

nové uplatn�ní. V p�ípad� absolvent�, kte�í se objeví na trhu práce poprvé, jde o dobu, b�hem 

níž si nachází první zam�stnání.18  

 Jestliže osoba zm�ní dobrovoln� pracovní místo, znamená to, že existují na trhu práce 

dobré podmínky pro zam�stnání a trh práce je pružn�jší. �ím vyšší podíl má frik�ní 

nezam�stnanost na celkové nezam�stnanosti, tím p�ízniv�jší situaci to pro ekonomiku 

p�edstavuje. Státní rozpo�et není tolik zatížen vyplácením podpor a náklady ú�ad� práce na 

zprost�edkování práce krátkodob� nezam�stnaných nejsou tak významné, jako op�tovné 

za�azování dlouhodob� nezam�stnaných do evidence. 

 b) Strukturální nezam�stnanost

 Strukturální nezam�stnanost vzniká, když nabídka práce ur�itého druhu (nap�. podle 

kvalifikace, odv�tví, regionu) je vyšší než poptávka v uvedené struktu�e, a když nejsou osoby 

hledající práci dostate�n� mobilní na to, aby si na jiných trzích práce našly práci.19
�ada 

pracovník� ztrácí zam�stnání kv�li rozpadu neefektivních podnik� a eliminaci starých 

odv�tví. Na ú�adech práce se pak ocitají uchaze�i, které spojuje stejná kvalifikace, v�k nebo 

dovednosti, s nimiž se na aktuálním trhu práce neuplatní. Sou�asn� s vysokou nabídkou se 

objevují volná pracovní místa, která se neda�í obsadit pracovníky vhodné kvalifikace. Doba 

nezam�stnanosti je pak závislá na pružnosti uchaze�� se adaptovat na rychle se m�nící 

podmínky trhu práce.  

 c) Cyklická nezam�stnanost

 Cyklická nezam�stnanost je úzce spojena s cyklickými zm�nami hospodá�ských 

aktivit v makroekonomickém rozm�ru. Tento typ nezam�stnanosti vzniká tehdy, když 

poptávka po zboží a službách je p�i daných mzdových sazbách a p�i dané produktivit� práce 

                                                
18 MAREŠ, Petr. Nezam�stnanost jako sociální problém, s. 19. 

19 ŠIMEK, Milan. Ekonomie trhu práce, s. 31. 
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nedosta�ující k zam�stnání t�ch, kte�í jsou schopni a ochotni pracovat.20 Stávající kapacity 

z�stávají nevyužité díky odbytovým potížím. Následky cyklické nezam�stnanosti jsou 

závažn�jší, protože postihuje plošn� všechna odv�tví. 

2.3.2  Míra nezam�stnanosti 

Nezam�stnanost bývá nej�ast�ji vyjád�ena pomocí míry nezam�stnanosti, která 

p�edstavuje procentuální podíl nezam�stnaných na celkovém po�tu pracovních sil. A�koliv je 

kvantifikace nezam�stnaných velice obtížná, v praxi se setkáváme se dv�ma typy m�r 

nezam�stnanosti získávající informace o po�tu nezam�stnaných odlišným zp�sobem. 

 a) Míra registrované nezam�stnanosti  

 Ministerstvo práce a sociálních v�cí (dále jen MPSV) pravideln� zve�ej�uje míru 

registrované nezam�stnanosti. Údaje o po�tu nezam�stnaných získává MPSV z evidence 

uchaze�� o zam�stnání registrovaných na ú�adu práce. Tento ukazatel nezam�stnanosti je 

výsledkem podílu, jehož �itatel tvo�í po�et tzv. dosažitelných neumíst�ných uchaze��  

o zam�stnání, což jsou evidovaní nezam�stnaní, kte�í mohou ihned nastoupit do práce. 

Jmenovatel tvo�í sumu všech zam�stnaných a po�et dosažitelných neumíst�ných uchaze��  

o zam�stnání. Údaje o zam�stnanosti vychází z Výb�rového šet�ení pracovních sil 

provád�ného kontinuálním m��ením �eským statistickým ú�adem (dále jen �SÚ). 

 b) Obecná míra nezam�stnanosti

 P�edm�tem mezinárodního srovnávání je obecná míra nezam�stnanosti, jejímž 

hlavním zdrojem výpo�t� jsou informace získané Výb�rovým šet�ením pracovních sil, které 

provádí �SÚ podle doporu�ení MOP a Eurostatu. Podkladem pro šet�ení je vybraný vzorek 

domácností. Výsledek se pak s co nejv�tší p�esností odhaduje na celkovou populaci �eské 

republiky. Za zam�stnanou se už podle této metodiky považuje osoba, která b�hem 

zkoumaného období vykonávala alespo� 1 hodinu odm�n�né pracovní aktivity, která m�la 

formální vztah k zam�stnání. Ukazatel tedy mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo zahrne  

i osoby, které m�ly do�asnou práci bez ohledu, zda sou�asn� studovaly �i pobíraly d�chod.  

 Vedle snadného výpo�tu obecné míry nezam�stnanosti a interpretace je její velkou 

p�edností podání informací o podílu nezam�stnaných registrovaných na ú�adu práce  

                                                
20 ŠIMEK, Milan. Ekonomie trhu práce, s. 33. 
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a o nezam�stnaných vyvíjejících aktivitu vyhledávání práce jiným zp�sobem. Míra 

nezam�stnanosti prezentovaná MPSV a �SÚ se proto obvykle liší. 

2.3.3  Rizikové skupiny na trhu práce 

 V kategorii nezam�stnaných se �asto kumulují osoby, které z d�vod� pramenících 

z osobnostních charakteristik uchaze�� nemohou dlouhodob� najít vhodné zam�stnání. 

Nep�íznivá tendence na trhu práce je zp�sobena p�edsudky zam�stnavatel� a obavami 

z p�ípadných komplikací a vysokých náklad�, které by vznikly zam�stnáním takových osob. 

V d�sledku dlouhotrvající nemožnosti si najít stabilní pracovní místo vzniká u t�chto skupin 

uchaze�� pocit nepot�ebnosti, který m�že vyústit ve vážné psychické problémy.  

 Za rizikové skupiny jsou považovány osoby, které mají ztížené postavení na trhu 

práce. Velkou �ást tvo�í ob�ané se zdravotním postižením, u nichž je doba evidence na ú�adu 

práce zpravidla vyšší než doba nezam�stnanosti u jiných skupin uchaze��. Ze strany 

zam�stnavatel� je zájem o zdravotn� postižené nízký, protože leckdy mohou tyto skupiny 

osob vykonávat práci pouze za specifických podmínek, nap�. v chrán�ných dílnách, a možnost 

dojížd�ní do práce takových osob je závislá na mí�e zdravotního postižení.21 D�raz na 

zvýšenou ochranu osob se zdravotním postižením na trhu práce klade zákon �. 435/2004 Sb., 

o zam�stnanosti, který upravuje �adu opat�ení, jež mají za úkol zp�ístupnit t�mto osobám trh 

práce. „Jedná se nap�íklad o úpravu pracovní rehabilitace, chrán�ných pracovních míst  

a dílen, p�ísp�vku na podporu zam�stnávání osob se zdravotním postižením a další.“ 22

 Velmi nebezpe�ná m�že být dlouhodobá nezam�stnanost pro uchaze�e do 20 let v�ku. 

Mladiství a mladí dosp�lí nemají pro sv�j nízký v�k žádné pracovní zkušenosti, kvalifikaci  

a nejsou schopni �ešit svou situaci samostatn�. Díky svým vlastnostem mají mladiství do 18 

let v�ku specifické postavení na trhu práce a jejich zam�stnávání si vyžaduje dodržování 

zvláštních pracovních podmínek podle zákona �. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Další skupinou, jíž je t�eba p�i za�azování na trh práce v�novat pozornost, jsou 

absolventi. Jejich profesní struktura, teoretické znalosti nabyté studiem a nedostate�né 

praktické zkušenosti bývají v nesouladu s pot�ebami trhu práce. Výhodou absolvent� oproti 

jiným rizikovým skupinám uchaze�� je pom�rn� vysoká adaptabilita na nové pracovní 

                                                
21KOTÍKOVÁ, Jaromíra. Rizikové skupiny uchaze�� z pohledu ú�adu práce. In: SIROVÁTKA, T. a P. MAREŠ. 
Trh práce, nezam�stnanost, sociální politika, s. 128.  
22 STEINICHOVÁ, Ladislava aj.. Zákon o zam�stnanosti s komentá�em, s. 89. 
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prost�edí a ochota se dále vzd�lávat. Zam�stnavatelé by m�li také využít jejich otev�enosti 

v��i novým poznatk�m a chuti �ešit problémy netradi�ními zp�soby. 

 Na trhu práce se také špatn� uplat�ují nekvalifikovaní uchaze�i, které spojuje nízká 

nebo žádná kvalifikace a nedostatek zkušeností. Tato skupina se �asto spoléhá na vn�jší 

pomoc, není schopná samostatn� �ešit osobní problémy a dává p�ednost sociálním dávkám 

p�ed uplatn�ním se na trhu práce.  

 Asi nejobtížn�ji umístitelní uchaze�i na trhu práce jsou osoby starší 50 let. Disponují 

silnou motivací, vžitým pracovním rytmem a pocitem pracovní odpov�dnosti. Na rozdíl od 

mladších uchaze�� se h��e adaptují na nové podmínky a nejsou ochotni p�istoupit ke zm�n�

profese. Zam�stnavatelé obecn� považují tuto skupinu uchaze�� za neflexibilní, podávající 

nižší výkon, a neochotnou se vzd�lávat. Do tak�ka ne�ešitelné situace se dostávají osoby, 

které celý život setrvávaly u jednoho zam�stnavatele nebo pracovaly v profesi, která není na 

sou�asném trhu práce p�íliš frekventovaná. Vyšší pravd�podobnost pracovního umíst�ní tedy 

mají kvalifikovaní uchaze�i schopní se p�izp�sobit sou�asným požadavk�m na trhu práce.23

                                                
23 ŠIMEK, Milan. Podpora zam�stnatelnosti znevýhodn�ných skupin obyvatel v �eské republice. Nové p�ístupy a 
jejich efekty, str. 24. 



22 

3.  Analýza nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti v okrese  Frýdek-
 Místek

V následující kapitole se seznámíme s okresem Frýdek-Místek a zmapujeme situaci na 

tam�jším trhu práce v období od roku 2007 do roku 2011. Cílem kapitoly je komparace 

jednotlivých nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti aplikovaných v okrese b�hem 

sledovaného období, se snahou poukázat na slabiny a silné stránky systému opat�ení aktivní 

politiky zam�stnanosti. Pot�ebné informace budou �erpány z interních zdroj� ú�adu práce ve 

Frýdku-Místku, Ministerstva práce a sociálních v�cí, �eského statistického ú�adu a Agentury 

pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

3.1  Geografická charakteristika okresu Frýdek-Místek a zam�stnanost 

 Okres leží na rozhraní Moravy a Slezska v jihovýchodní �ásti Moravskoslezského 

kraje a v rámci n�j sousedí na severu s okresem Karviná, na severozápad� s okresem Ostrava-

m�sto, na západ� s okresem Nový Ji�ín, na jihozápad� pak hrani�í s okresem Vsetín, který už 

je sou�ástí Zlínského kraje. Z jihovýchodní strany je okres vymezen státní hranicí se 

Slovenskem a ze severovýchodu polskou státní hranicí.24

 Územní celek se rozprostírá na ploše 1 208 km2 a skládá se ze 72 obcí, z nichž 6 jsou 

m�sta (Brušperk, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Paskov a T�inec). K 1. 1. 

2011 m�l okres 212 100 obyvatel, což odpovídá 17 % po�tu obyvatel Moravskoslezského 

kraje.25

 Oblast je bohatá na nerostné suroviny, zvlášt� na �erné uhlí, které historicky hrálo 

významnou roli v orientaci oblasti na t�žký pr�mysl. V okrese je významnou m�rou 

zastoupen zpracovatelský pr�mysl, v rámci n�hož stojí za zmín�ní hutnictví, automobilový 

pr�mysl, strojírenství a donedávna také textilní pr�mysl.  

  Okres pat�í nesporn� mezi nejd�ležit�jší pr�myslová centra �eské republiky. 

V pr�m�ru 45 % pracujícího obyvatelstva je zam�stnáno ve zpracovatelském pr�myslu a 55% 

pracuje v odv�tvích, jako jsou služby, zem�d�lství, stavebnictví, t�žba nerostných surovin �i 

                                                
24WIKIPEDIE. OTEV�ENÁ ENCYKLOPEDIE. Okres Frýdek-Místek. [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné  
z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek>. 
25
�ESKÝ STATISTICKÝ Ú�AD. Okresy �eské republiky 2010. [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné  

z: <http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=RSO5032PU_OK&vo=null>. 
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ve�ejná správa. Následující graf 3.1 je zam��en na vývoj zam�stnanosti práv� ve 

zpracovatelském pr�myslu, nebo� v sob� zahrnuje firmy, které v okrese významn� p�ispívají 

k zam�stnanosti.  

 Na obrázku je patrné, že se na zam�stnanosti ve zpracovatelském pr�myslu nejvíce 

podílelo hutnictví a zpracovávání kov�. Mírný pokles zam�stnanosti v pr�b�hu let je spojen 

s dopady sv�tové hospodá�ské krize, která se za�ala projevovat koncem roku 2008. 

V d�sledku tohoto faktu za�aly n�které firmy, které se již delší dobu potýkaly se silnou 

konkurencí, hromadn� propoušt�t své zam�stnance, což se promítlo mimo jiné v textilním 

odv�tví. Ovšem ne zdaleka všechna odv�tví v pr�b�hu krize utrp�la, naopak, n�která 

rozši�ovala výrobu a po�ádala nábory nových zam�stnanc�, jak tomu bylo u odv�tví 

zabývajícím se výrobou dopravních prost�edk�. Prudký nár�st zam�stnanosti z 2 % v roce 

2007 na 20 % v roce 2011 byl zap�í�in�n realizací rozsáhlého investi�ního projektu korejské 

automobilky Hyundai Motor v pr�myslové zón� Nošovice u Frýdku-Místku, která 

v souvislosti s rozši�ováním sm�nné výroby postupn� nabírala pracovníky. 

Graf 3.1: Podíl odv�tví na zam�stnanosti ve zpracovatelském pr�myslu 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011

 Ke konkrétnímu znázorn�ní po�tu p�sobících zam�stnavatel� v okrese slouží graf 3.2. 

Do statistik jsou zahrnuty pouze údaje o „velkých“ firmách zam�stnávajících víc jak 26 

zam�stnanc�.     
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Graf 3.2: Po�et zam�stnavatel� v kategoriích podle po�tu zam�stnanc�

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011   

  Na první pohled je patrné, že v okrese nejvíce p�sobí firmy za�azené do kategorie 50 – 

249 zam�stnanc�, vyjma roku 2009, kde kategorii p�evyšovaly „menší“ subjekty 

zam�stnávající 26 – 49 zam�stnanc� o 8 subjekt�. Zm�nu si lze vysv�tlit tak, že n�které firmy 

propustily tolik zam�stnanc�, až se dostaly velikostn� do kategorie „menších“ subjekt�. 

Nejvíce zam�stnanc� (v pr�m�ru okolo 25 tisíc.) zam�stnávají velcí zam�stnavatelé v sekci 

nad 250 zam�stnanc�. 

 Nejv�tší zam�stnavatelský potenciál tvo�í podnikatelé a malé firmy do 25 

zam�stnanc�. Záznamy o po�tu „malých“ zam�stnavatel� m�l okres pouze za roky 2007  

a 2008. V okrese jich p�sobilo na 4 tisíce a zam�stnávali okolo 19 tisíc zam�stnanc�. 

V sou�asné dob�, i p�estože nejsou k dispozici záznamy o jejich p�esném po�tu, hrají stále 

v zam�stnanosti velkou roli, proto je velmi d�ležité tyto subjekty podporovat. 

3.2  Nezam�stnanost v okrese Frýdek-Místek 

Moravskoslezský kraj pat�í v �R k oblastem s nejvyšší mírou nezam�stnanosti. B�hem 

sledovaného období 2007-2011 se její míra pohybovala okolo 11 %. Celorepublikový pr�m�r 

se nacházel na úrovni p�ibližn� mezi 6 – 9 %. Nyní se podíváme, jak to vypadalo s mírou 

nezam�stnanosti v okrese Frýdek-Místek. 
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 Míra nezam�stnanosti, jak si lze z grafu 3.3 všimnout, se v okrese b�hem sledovaných 

p�ti let vyvíjela kolísav�. Rok 2007 zapo�al s nejvyšší mírou nezam�stnanosti na úrovni 

11,7%. Situace se ale za�ala dramaticky m�nit a míra nezam�stnanosti klesala. V prosinci už 

dosahovala úrovn� 7,87 %. Na zm�n� tak�ka 4 p. b. se podílel celkový p�íznivý ekonomický 

vývoj, což m�žeme p�ipsat i zvýšenému zájmu zahrani�ních investor�, kte�í 

v Moravskoslezském kraji rozvíjeli své projekty a vytvá�eli nová pracovní místa. Nejnižší 

míry nezam�stnanosti bylo dosaženo v listopadu roku 2008, kdy se hodnota propadla až na 

5,1 %. Noví investo�i, zejména nošovická automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech 

(dále jen HMMC), nabírala zam�stnance na první sm�nu k zahájení zkušební výroby. V roce 

2009 se však za�ala v n�kterých odv�tvích projevovat prohlubující se sv�tová hospodá�ská 

krize, která dopadla hlavn� na textilní odv�tví, kde se p�ipravovali na hromadné propoušt�ní 

zam�stnanc�. Nár�st míry nezam�stnanosti, který probíhal po celý rok 2009, se zastavil 

v únoru roku 2010 na úrovni 10,69 %. V d�sledku zahájení sezónních prací a oživení situace 

na trhu práce, se míra nezam�stnanosti pozvolna snižovala a v listopadu dosahovala úrovn�

8,41 %. V prosinci 2010 ale došlo k výraznému zvýšení nezam�stnanosti na 9,51 %. V roce 

2011 se míra nezam�stnanosti vyvíjela obdobn� jako v roce p�edchozím, jen v nižší hladin�.

Graf 3.3: Vývoj míry nezam�stnanosti v okrese Frýdek-Místek 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011

 M�žeme tedy �íct, že se okres Frýdek-Místek dlouhodob� nachází pod krajským 

pr�m�rem v mí�e nezam�stnanosti a blíží se tak celorepublikovému pr�m�ru. Je to zp�sobeno 

p�ílivem zahrani�ních investor� do okresu, jejichž projekty výrazn� zlepšily situaci na trhu 

práce (více v podkapitole 3.3.3 Investi�ní pobídky). 
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3.2.1  Struktura uchaze�� o zam�stnání 

 Analýza uchaze�� o zam�stnání podle v�ku, vzd�lání a zdravotního omezení nám 

pom�že odhalit míru zastoupení rizikových skupin na trhu práce v okrese a tím i zjistit 

efektivitu ve využívání nástroj� politiky zam�stnanosti, která by m�la t�mto skupinám 

zvyšovat pravd�podobnost umíst�ní do pracovního pom�ru. 

Graf 3.4: Pr�m�rná vzd�lanostní struktura uchaze�� o zam�stnání v okrese Frýdek-

Místek v letech 2007-2011 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011

 Dlouhodob� nejv�tší skupinu uchaze�� o zam�stnání v okrese za sledované období 

tvo�í skoro z 50 % osoby st�edního vzd�lání bez maturity. Vyu�ení lidé jsou v rámci své 

kvalifikace úzce profilovaní, h��e se adaptují na nové podmínky na trhu práce, a absolvent�m 

u�ebních obor� chybí pot�ebná praxe. Druhou nej�etn�jší kategorií z pohledu dosažené 

kvalifikace jsou uchaze�i se st�edním vzd�láním ukon�eným maturitní zkouškou, kte�í spolu 

s uchaze�i se st�edním všeobecným (gymnaziálním) vzd�láním za sledované období tvo�ili 

v pr�m�ru �tvrtinu všech uchaze�� o zam�stnání. Nejh��e umístitelnou skupinou na trhu 

práce však z�stávají lidé bez kvalifikace, tedy s žádným �i základním vzd�láním, kte�í 

v okrese zaujímají nelichotivých 19 % z celkového po�tu uchaze��. Nep�íznivý je i trend 

vysokoškolsky vzd�laných uchaze�� o zam�stnání, jejichž po�et v d�sledku vysoké nabídky 

nar�stá. 

Vedle uchaze�� nízké kvalifikace nemohou dlouhodob� nalézt vhodné zam�stnání ani 

uchaze�i starší 50 let, jejichž podíl se ke konci sledovaných let pohyboval okolo 30 %. Další 
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velmi ohroženou skupinou na trhu práce bývají absolventi od 20 do 24 let v�ku. Z grafu 3.5 

lze vy�íst, že se v letech 2009-2011 zvýšil po�et absolvent�, kte�í nenašli po škole uplatn�ní. 

Zam�stnavatelé za�ali požadovat v d�sledku hospodá�ské krize ur�itou úrove� praktických 

zkušeností, kterými �erství absolventi vzhledem k nastavenému systému školství nemohou po 

úsp�šném ukon�ení studia disponovat. 

Graf 3.5: Podíl uchaze�� o zam�stnání dle v�kových kategorií na celkové 

nezam�stnanosti v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011 

 Velkou pozornost bychom vedle diferenciace uchaze�� do vzd�lanostních a v�kových 

struktur m�li v�novat také zdravotnímu omezení, dob� evidence uchaze�� o zam�stnání  

a jiným faktor�m, které mohou zhoršit postavení na trhu práce. Procentuální zastoupení 

uchaze�� rozd�lených do vybraných skupin p�ehledn� znázor�uje tabulka 3.1. Hodnoty byly 

spo�teny jako podíl pr�m�rného po�tu uchaze�� spadajících v daném roce pod vybranou 

skupinu k celkovému pr�m�rnému po�tu uchaze�� za jednotlivá léta v okrese Frýdek-Místek. 

Podrobn�jší údaje o m�sí�ních po�tech uchaze�� v období 2007-2011 jsou uvedeny v P�íloze 

�. 1. 
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Tabulka 3.1: Pr�m�rné zastoupení uchaze�� o zam�stnání v rizikových skupinách 

v okrese Frýdek-Místek

Skupina 
UoZ/Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

ženy 53,2% 53,9% 47,9% 48,6% 49,0% 
doba evidence nad 
1 rok 

41,1% 35,8% 19,4% 27,8% 32,7% 

OZP 21,7% 23,8% 34,2% 15,7% 16,1% 
absolventi, 
mladiství 

6,2% 6,7% 6,5% 7,1% 6,7% 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011 

 Ú�ad práce ve Frýdku-Místku mimo jiné pr�b�žn� sledoval po�et uchaze�ek 

o zam�stnání, které mají zhoršené postavení na trhu práce z toho d�vodu, že mnohé z nich 

pe�ují o malé d�ti, �ímž nemohou �ádn� plnit pracovní úkoly b�hem b�žné pracovní doby. 

Podíl žen v roce 2007 a 2008 mírn� p�evyšoval po�et uchaze�� mužského pohlaví, avšak ve 

zbývajících analyzovaných letech se jejich po�et snížil pod 50 %. Dále je z tabulky patrné, že 

velká �ást uchaze�� o zam�stnání ve frýdecko-místeckém okrese bývá dlouhodob� v evidenci 

ú�adu práce (v tabulce je zaznamenán podíl uchaze��, kte�í byli déle jak 1 rok v evidenci 

ú�adu práce). Osoby se zdravotním postižením zaujímaly v roce 2009 pr�m�rn� 34,2 %. O rok 

pozd�ji jejich podíl klesl o 18,5 %. Pokles byl zp�soben rychlejším nár�stem celkového po�tu 

nezam�stnaných a pomalejším tempem r�stu po�tu uchaze�� se zdravotním postižením. 

Skupina absolvent� a mladistvých zaujímala ve zkoumaném období pr�m�rn� stabilní podíl, 

který se pohyboval okolo 7 %.  

3.3  Aktivní politika zam�stnanosti 

 Následující podkapitola bude v�nována detailn�jšímu rozboru jednotlivých nástroj�

aktivní politiky zam�stnanosti (dále jen APZ) podle zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti 

využívaných v konkrétních podmínkách trhu práce v okrese Frýdek-Místek. Opat�ení APZ 

budou zkoumána p�evážn� z pohledu subjekt�, kterých se jejich realizace b�hem sledovaného 

období dotkla. Bude kladen d�raz na strukturu zú�astn�ných uchaze�� o zam�stnání 

vzhledem k jejich zastoupení ve skupinách, které bývají nezam�stnaností ohroženy nej�ast�ji. 
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3.3.1  Financování  

   Než p�ejdeme k rozboru nástroj� APZ, bude vhodné nejd�íve srovnat okresní výdaje 

na politiku zam�stnanosti s výdaji státními, abychom si mohli ud�lat p�edstavu o p�im��enosti 

ve vynakládání prost�edk� vzhledem k celkovým výdaj�m na opat�ení APZ v �R. Údaje  

o vynaložených finan�ních prost�edcích na politiku zam�stnanosti ur�ených pro pot�eby trhu 

práce v okrese Frýdek-Místek, byly zaznamenávány pouze do roku 2010. Jak již bylo ve 

druhé kapitole zmín�no, od 1. 4. 2011 došlo k reorganizaci ú�ad� práce, a veškeré povinnosti 

související s vyplácením prost�edk� na politiku zam�stnanosti p�ešly do p�sobnosti Ú�adu 

práce �R, který rozd�luje prost�edky pouze pro krajské pobo�ky. Ekonomická st�ediska, která 

evidovala výdaje na okresních úrovních, byla zrušena.  

 Nejvíce prost�edk� na politiku zam�stnanosti bylo ú�adem práce ve Frýdku-Místku 

podle tabulky 3.2 vynaloženo v roce 2009, v n�mž se ve srovnání s rokem p�edešlým navýšily 

výdaje na pasivní politiku zam�stnanosti (dále jen PPZ) o 108 % v souvislosti s nár�stem 

po�tu uchaze�� o zam�stnání a vyplácením podpor v nezam�stnanosti. 

Tabulka 3.2: Výdaje ú�adu práce ve Frýdku-Místku na politiku zam�stnanosti  

Výdaje na PZ (v tis. K�) 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

PPZ 179876 146085 305138 258946 

APZ 58108 48027 63797 100834 

PZ celkem 237984 194112 368935 359780 

APZ na PZ (v %) 24,40 24,74 17,29 28,03 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2010 

V témže roce bylo na nástroje APZ vyplaceno pouze 17 % z balí�ku ur�eného na politiku 

zam�stnanosti. Naopak nejvíce byly nástroje APZ uplat�ovány v roce 2010, a to z 28 %. 

Podle tabulky 3.3 se výdaje na APZ ve frýdecko-místeckém okrese držely ve všech �ty�ech 

analyzovaných letech pod celostátní úrovní. Nejmén� prost�edk� na APZ v �R bylo stejn�

jako v okrese Frýdek-Místek vynaloženo v roce 2009 kv�li vysoké zát�ži sociálního systému 

na vyplácení podpor v nezam�stnanosti.  
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Tabulka 3.3: Výdaje �R na politiku zam�stnanosti 

Výdaje na PZ (v tis. K�) 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

PPZ 7015755 7114895 15077723 13354778 

APZ  4744669 4697480 3990502 5690051 

PZ celkem 11760424 11812375 19068225 19044829 

APZ na PZ (v %) 40,34 39,77 20,93 29,88 
Zdroj: Portál MPSV 

 Na základ� t�chto statistik lze vysledovat p�ímou závislost mezi mírou 

nezam�stnanosti a výší výdaj� na politiku zam�stnanosti. �ím vyšší je míra nezam�stnanosti, 

tím vyšší jsou náklady státu na p�íslušná opat�ení politiky zam�stnanosti. Nabízí se ale otázka, 

zda jsou finan�ní prost�edky opravdu alokovány do míst, která využitou podporu nejlépe 

zhodnotí. 

3.3.2  Rekvalifikace 

Jedním z nejvyužívan�jších nástroj� APZ v okrese Frýdek-Místek byla 

v analyzovaném období rekvalifikace, která umož�uje ú�astník�m kurz� získávat nové 

znalosti, prohlubovat si stávající kvalifikaci nebo tu dosavadní zcela zm�nit. Ú�ad práce se po 

celou dobu aktivn� zapojoval nejen do financování kurz� zprost�edkovávaných v rámci 

národní APZ, ale také do rekvalifika�ních projekt� ESF. 

Tabulka 3.4: Po�et uchaze�� o zam�stnání vyslaných do rekvalifika�ních kurz� a jejich 

zastoupení ve vybraných rizikových skupinách 

Rekvalifikace UoZ 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Po�et uzav�ených 
dohod 

248 ××× 216 ××× 247 ××× 312 ××× 209 ××× 

Po�et vyslaných UoZ 1439 ××× 1177 ××× 1047 ××× 1590 ××× 1161 ××× 

z toho:                     

absolventi do 30 let 290 20% 229 19%             

mladiství         50 5% 48 3% 48 4% 

osoby nad 50 let v�ku 181 13% 252 21% 232 22% 333 21% 215 19% 

OZP 128 9% 144 12% 109 10% 158 10% 104 9% 

doba evidence nad 6 
m�síc�

805 56% 630 54%             

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011 
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 Tabulka 3.4 podává informaci o množství dohod, které byly uzav�eny mezi ú�adem 

práce ve Frýdku-Místku a rekvalifika�ními za�ízeními, a o po�tu a struktu�e uchaze��  

o zam�stnání, kte�í byli na rekvalifika�ní kurzy vysláni. V n�kterých letech chybí záznamy  

o po�tech uchaze��, nebo� ú�ad práce ve Frýdku-Místku se v každém roce zam��oval na jiné 

skupiny osob. Úhrn za�azených uchaze�� do rekvalifikací obsahuje i ú�astníky program�

ESF.  

 Na první pohled je patrné, že kurzy se hojn� využívaly v roce 2010. Naopak v roce 

2009 se rekvalifikací ú�astnilo nejmén� uchaze��, protože tehdy na výdaje APZ p�ipadl 

nejmenší objem finan�ních prost�edk�. Z pohledu struktury uchaze�� m�žeme �íct, že nejvíce 

byly kurzy sm��ovány k dlouhodob� nezam�stnaným uchaze��m (zde byli sledováni 

ú�astníci, které ú�ad práce vedl v evidenci déle jak 6 m�síc�). Pom�r dlouhodob�

nezam�stnaných ú�astník� rekvalifika�ních kurz� je srovnatelný s podílem všech dlouhodob�

nezam�stnaných uchaze��. Koncem roku 2007 �inil podíl všech uchaze�� o zam�stnání, kte�í 

byli v evidenci déle jak p�l roku, 55 % 26, a na rekvalifikacích tvo�ili tito uchaze�i 56 %. Do 

rekvalifikací tedy byl poslán úm�rný po�et dlouhodob� nezam�stnaných. Podle v�kové 

kategorie vyslaných uchaze��, byli do rekvalifikací b�hem sledovaného období za�azováni 

p�evážn� mladí nezam�stnaní. Uchaze�i „t�sn� po škole“ tvo�ili v letech 2007 a 2008 zhruba 

20 %, což op�t odpovídá i podílu zú�astn�ných absolvent� na rekvalifikacích v t�chto letech.  

 P�ínos rekvalifika�ních kurz� pro trh práce v okrese lze kvantifikovat jako podíl t�ch, 

co byli po úsp�šném absolvování kurzu vy�azeni z evidence ú�adu práce (ovšem ne sank�n�) 

a po�et úsp�šn� ukon�ených frekventant� kurzu. Zpr�m�rujeme-li takto úsp�šnost za všechny 

rekvalifika�ní kurzy, získáme finální úsp�šnost 77 %. Na trhu práce se po celé sledované 

období tradi�n� nejvíce uplat�ovali frekventanti kurz� z oblasti strojírenství, zdravotnických 

služeb, dopravy a také kurzy podnikatelské. 

 Rekvalifika�ní kurzy využívali v analyzovaném období i zam�stnavatelé pro své 

zam�stnance. Nap�íklad v roce 2008 uzav�elo dohodu o rekvalifikaci zam�stnanc� 10 

zam�stnavatel� pro 187 zam�stnanc�. O rok pozd�ji po�et zam�stnavatel�, kte�í dostali od 

ú�adu práce p�ísp�vek na tento ú�el, rapidn� poklesl na 3. Tyto subjekty zorganizovaly kurzy 

pouze pro 17 zam�stnanc�. Úbytek po�tu zam�stnanc� nastal z d�vodu r�stu náklad�

rekvalifika�ních za�ízení a ú�ad práce nemohl v d�sledku ekonomické krize uvolnit tolik 

                                                
26 Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek za rok 2007. 
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prost�edk� na už tak nákladné rekvalifikace zam�stnanc�. P�ehled o výdajích vynaložených 

ú�adem práce ve Frýdku-Místku na rekvalifikace znázor�uje tabulka 3.5.  

Tabulka 3.5: Finan�ní prost�edky vynaložené na rekvalifika�ní kurzy 

Fin. prost�edky na 
rekvalifikaci (K�) 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

Celková vyplacená �ástka 10 412 000 10 182 000 11 469 000 16 784 000

z toho:         

rekvalifikace u 
zam�stnavatele

1 240 000 2 238 000 316 064 1 174 000

rekvalifikace UoZ a ZoZ 9 172 000 7 944 000 11 152 936 15 610 000

Pr�m�rné náklady:         

na 1 ú�astníka kurzu celkem 6 713 7 465 10 739 10 111

na 1 zam�stnance 11 923 11 968 18 592 17 014

na UoZ a ZoZ 6 339 6 749 10 612 9 811

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2010 

Pozn.: za rok 2011 nejsou k dispozici finan�ní prost�edky vynaložené na rekvalifika�ní kurzy z d�vodu, který byl 

uveden v podkapitole 3.3.1 Financování. 

 Z pohledu náklad� na 1 ú�astníka kurzu byly pro ú�ad práce v okrese Frýdek-Místek 

nejnákladn�jší kurzy po�ádané zam�stnavateli. �ástka hrazená ú�adem práce 

zam�stnavatel�m pokrývá jednak náklady spojené s rekvalifikací (nap�. cestovní výdaje do 

rekvalifika�ního za�ízení), a pon�vadž kurzy probíhají v pracovní dob�, bývá ú�adem práce 

hrazen také pr�m�rný m�sí�ní výd�lek zam�stnance po dobu trvání kurzu. Z tabulky se dá 

vysledovat, že v roce 2009 byly veškeré pr�m�rné náklady vyšší než v ostatních letech, 

protože byl zaznamenán nejnižší po�et frekventant� kurzu. �ím menší je po�et frekventant�, 

tím vyšší jsou pak náklady na jednoho frekventanta. P�esto ale dosahovaly celkové náklady 

v tomto roce druhé nejvyšší hodnoty v d�sledku r�stu cen rekvalifika�ních kurz�.  

3.3.3  Investi�ní pobídky 

Zna�ný p�ínos pro dynamický rozvoj moravskoslezského regionu postihnutého 

strukturální nezam�stnaností, zatíženého nekonkurenceschopným zastaralým pr�myslovým 

odv�tvím znamenal p�íchod zahrani�ních investor� na místní trh se svými projekty. V okrese 

Frýdek-Místek bylo státem podpo�eno mnoho investor�, ale pozornost budeme v�novat tomu 

nejvýznamn�jšímu, který se v okrese usídlil a rozvinul v n�m odv�tví, po jehož produktech je 

ve sv�t� vysoká poptávka. Jednalo se o jihokorejskou automobilku Hyundai, která si pro 

výstavbu továrny vybrala pr�myslovou zónu v Nošovicích u Frýdku-Místku. Jelikož nebylo 
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v regionu automobilové odv�tví v�bec zastoupeno, bylo zde zapot�ebí umístit také p�ímé, pro 

Hyundai osv�d�ené dodavatele, kte�í by se podíleli na výrob� komponent.   

 Stát ve snaze motivovat investora k uskute�n�ní projektu v Moravskoslezském kraji, 

p�islíbil spole�nosti HMMC a jeho dodavatel�m investi�ní pobídku, která zahrnovala mimo 

jiné hmotnou podporu na vytvo�ení nových pracovních míst a na rekvalifikaci nebo školení 

zam�stnanc�. Podle investi�ní smlouvy m�la být všem zú�astn�ným subjekt�m projektu 

poskytnuta podpora ve výši 200 tis. K� na každé pracovní místo, které bude vytvo�eno b�hem 

t�í let od zahájení výroby s tím, že za tuto dobu vytvo�í alespo� 1 000 nových pracovních 

míst. Na rekvalifikaci nebo školení zam�stnanc� byla p�islíbena podpora v maximáln�

možném rozsahu, tedy v úhrnu 25 % vynaložených náklad�, za podmínky, že výše této 

podpory nep�ekro�í �ástku 348 540 tis. K�.27

 Výstavba výrobního komplexu v pr�myslové zón� Nošovice byla slavnostn� zahájena 

v dubnu roku 2007 a zkušební výroba prob�hla již v listopadu roku 2008. Hodnota celé 

investi�ní akce p�išla spole�nost HMMC na 1,12 miliard EUR.28  

 Systémem investi�ních pobídek v souvislosti s projektem spole�nosti HMMC  

v Nošovicích bylo v letech 2008-2011 podpo�eno 4 301 pracovních míst, z �ehož 3 071 

tvo�ila místa nacházející se v okrese Frýdek-Místek. Zbylých 1 230 pracovních míst vytvo�ili 

p�ední dodavatelé spole�nosti HMMC, kte�í mají provozovny v jiných okresech 

Moravskoslezského kraje. Hmotná podpora na rekvalifikace byla využita u 3 796 

zam�stnanc�.29 Podrobný p�ehled o výši ve�ejných podpor �erpaných v letech 2008-2011 na 

oba sledované ú�ely je sou�ástí P�ílohy �. 2 této práce. 

 Co pro trh práce v okrese Frýdek-Místek znamenal p�íchod tohoto korejského 

investora? Do konce roku 2008 vzniklo okolo 2 700 pracovních p�íležitostí. O rok pozd�ji 

vzrostl po�et zam�stnanc� automobilového pr�myslu v okrese na 3 235. Automobilka v roce 

2009 pln� rozjela výrobu a za�ala po�ádat nábory zam�stnanc� na 2. sm�nný provoz. V roce 

2010 dosahoval po�et zam�stnanc� spole�nosti HMMC a jejích korejských dodavatel� 3 825. 

Nyní po�átkem roku 2012 zam�stnává HMMC 3 450 lidí, z �ehož 96 % tvo�í zam�stnanci 

                                                
27Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Investi�ní smlouva. [online]. [cit. 2012-03-20]. 
Dostupné z:  <http://www.czechinvest.org/dwn-investicni-pobidky>.
28HYUNDAI Motor Manufacturing Czech: Základní informace o HMMC. [online]. [cit. 2012-03-20]. Dostupné 
z: < http://www.hyundai-motor.cz/index.php?rubrika=basic-info>. 
29INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV: Situace na trhu práce. [online]. [cit. 2012-03-20]. Dostupné  
z: < http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace >. 
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�eské národnosti pocházející p�evážn� z Moravskoslezského kraje. Dodavatelé HMMC mající 

provozovny v okrese Frýdek-Místek mohou mít v sou�asné dob� okolo 1 500 zam�stnanc�. 

Ostatní subjekty v kraji, které svými komponenty zásobují HMMC, mohou nyní zam�stnávat 

p�es 3 000 pracovník�. Investice tedy pro kraj vytvo�ila bezmála 8 000 pracovních míst, 

z �ehož 62 % se nachází v okrese Frýdek-Místek. 30

 Nelze p�esn� odhadnout, kolik uchaze�� o zam�stnání evidovaných na ú�ad� práce 

Frýdek-Místek bylo umíst�no na n�které z t�chto nových pracovních míst, ale podle �editele 

kontaktního pracovišt� ú�adu práce ve Frýdku-Místku zap�í�inila realizace rozsáhlé investice 

pokles míry nezam�stnanosti o 2 – 3 p. b. Tuto skute�nost lze podložit statistikami o vývoji 

míry nezam�stnanosti v okrese Frýdek-Místek.  

Graf 3.6: Pr�m�rná míra nezam�stnanosti (v %) v �R, Moravskoslezském kraji 

a v okrese Frýdek-Místek v období 2004-2011

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2004-2011, Portál 

MPSV 

 P�ed p�íchodem investora byla pr�m�rná míra nezam�stnanosti v okrese Frýdek-

Místek mnohem vyšší než celonárodní pr�m�r. Potvrzuje nám to i graf 3.6, v n�mž se k�ivka 

míry nezam�stnanosti za frýdecko-místecký okres pozvolna p�ibližovala ke k�ivce �R,  

a v roce 2011 dosáhla dokonce nižší úrovn�. Vzhledem ke krajské mí�e nezam�stnanosti, 

                                                
30 Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011 
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m�la ta okresní opa�ný pr�b�h. Zatímco v roce 2004 �inil rozdíl mezi krajskou a okresní 

mírou nezam�stnanosti 0,8 p. b., na konci sledovaného období už byl rozdíl markantn�jší, a to 

3 p. b. Jakmile p�išel do okresu korejský investor v roce 2007, za�ala míra nezam�stnanosti 

klesat mnohem rychleji než v Moravskoslezském kraji a v �R. V roce 2010 a 2011 byla 

meziro�ní zm�na tak velká, že okresní míra nezam�stnanosti klesla pod celonárodní pr�m�r,  

a to na úrove� 8,3 %. Tento pokles už bychom mohli p�ipsat dopadu automobilového 

pr�myslu, který se v okrese pln� rozvinul. 

3.3.4  Spole�ensky ú�elná pracovní místa 

Spole�ensky ú�elná pracovní místa (SÚPM) umož�ují obtížn� umístitelným 

uchaze��m o zam�stnání najít pracovní uplatn�ní trvalého nebo dlouhodob�jšího charakteru,  

a to jak prost�ednictvím z�ízení �i vyhrazení SÚPM zam�stnavatelem nebo p�ímo samotným 

uchaze�em, který se rozhodne provozovat SV�.  

 Prost�ednictvím opat�ení národní APZ  bylo v roce 2007 umíst�no na SÚPM nejvíce 

osob. V roce 2008 už po�et uchaze�� situovaných v rámci SÚPM klesl o víc jak polovinu 

a v roce následujícím se po�et takto umíst�ných osob snížil víc jak t�ikrát oproti roku 

p�edchozímu. P�ehled o po�tu umíst�ných uchaze�� a vynaložených náklad� na tento nástroj 

uvádí tabulka 3.6. 

Tabulka 3.6: Po�et uchaze�� o zam�stnání umíst�ných v rámci SÚPM v�etn� náklad�

na SÚPM v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011

Rok 
Po�et umíst�ných 

osob 
Náklady (tis. 

K�) 
2007 411 23 007 
2008 185 9 877 
2009 59 3 937 
2010 185 8 189 
2011 126 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011 

Pozn.: za rok 2011 nejsou k dispozici finan�ní prost�edky vynaložené na SÚPM z d�vodu, který byl uveden 

v podkapitole 3.3.1 Financování. 

 Zmín�ný pokles po�tu umíst�ných osob v roce 2008 a 2009 zp�sobil zvýšený zájem  

o národní individuální projekt SÚPM financovaný p�evážn� z opera�ních program� ESF.  
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I p�estože byl v roce 2008 a 2010 dotován stejný po�et osob, výše náklad� se o víc jak 1 500 

tis. K� lišila, nebo� v roce 2008 byly vypláceny závazky z minulého období. 

 P�i podrobn�jší analýze uchaze�� o zam�stnání, jimž bylo zam�stnavatelem vyhrazeno 

SÚPM si m�žeme podle tabulky 3.7 všimnout, že na SÚPM vyhrazená se angažují spíše ženy. 

Z dostupných informací lze taktéž vy�íst, že velký význam m�ly SÚPM pro mladé uchaze�e 

do 25 let. V roce 2007 bylo evidováno k 31. 12. 14 % uchaze�� mladších 25 let a do SÚPM se 

jich zapojilo 35 %, což znamená, že zam�stnavatelé vyhradili pracovní místa pro v�tší podíl 

mladých uchaze��, než jaký podíl tvo�ili na celkovém po�tu uchaze��.  

Tabulka 3.7: Po�et uchaze�� o zam�stnání umíst�ných v rámci SÚPM a jejich 

zastoupení ve vybraných rizikových skupinách 

SÚPM vyhrazená 
zam�stnavatelem 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Po�et umíst�ných UoZ 389 ××× 170 ××× 26 ××× 136 ××× 96 ×××
z toho:                     

ženy 277 71% 117 69% 21 81% 77 57% 69 72%

OZP 81 21% 54 32% 3 12% 9 7% 9 9% 
UoZ do 25 let 138 35% 24 14%             

UoZ nad 50 let 146 38% 97 57% 4 15% 18 13% 8 8% 
doba evidence nad 6 m�s. 176 45% 150 88% 8 31% 91 67% 86 90%

doba evidence nad 12 m�s. 158 41% 55 32% 2 8% 31 23% 24 25%

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011 

 SÚPM byla také �asto vyhrazována pro uchaze�e starší 50 let, a to zejména v letech 

2007 a 2008. Podíl uchaze�� starších 50 let na všech uchaze�ích �inil ve zmi�ovaných letech 

zhruba 34 %, a z po�tu umíst�ných uchaze�� na SÚPM jejich podíl tvo�il 38 a 57 %.  

Z hlediska doby evidence na ú�adu práce se SÚPM vyhrazovala pro dlouhodob�

nezam�stnané uchaze�e, kte�í byli evidováni déle jak 6 m�síc�. 

 Co se SÚPM z�ízených samotným uchaze�em o zam�stnání týká, m�žeme proces, jenž 

vede k poskytnutí p�ísp�vku, ozna�it za relativn� zdlouhavý. Uchaze�i o zam�stnání, kte�í 

m�li zájem o zahájení samostatn� výd�le�né �innosti, museli projít sérií seminá�� s názvem 

„Byznys klub“, kde od zástupc� r�zných orgán� získávali informace pot�ebné k zahájení 

podnikání. Uchaze�i, kte�í to s uskute�n�ním podnikatelského plánu mysleli vážn�, následn�

absolvovali rekvalifika�ní kurz „Základy podnikání“. Úsp�šní frekventanti pak mohli zažádat 
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o p�ísp�vek na z�ízení SÚPM. Pro zajímavost, do rekvalifika�ního kurzu „Základy podnikání“ 

se po ú�asti na seminá�ích dostalo v pr�m�ru 19 % ú�astník� seminá�e „Byznys klub“  

a p�ísp�vek na z�ízení SÚPM dostalo ve všech letech 58 % frekventant� kurzu „Základy 

podnikání“. Pouze v roce 2008 obdrželo p�ísp�vek jen 39 % frekventant�. D�vodem tak 

malého po�tu uchaze��, kte�í za�ali podnikat, byl v tomto roce nejnižší objem finan�ních 

prost�edk� ur�ených na APZ. 

Tabulka 3.8: Po�et a struktura uchaze�� o zam�stnání, kterým byl poskytnut p�ísp�vek 

na z�ízení SÚPM za ú�elem výkonu SV�, v�etn� pr�m�rné výše p�ísp�vku 

SÚPM z�ízená UoZ 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Po�et UoZ 22 ××× 15 ××× 33 ××× 49 ××× 30 ××× 

z toho:                     

ženy 16 73% 8 53% 19 58% 21 43% 17 57%

OZP             2 4%     

UoZ do 25 let 4 18%                 

UoZ nad 50 let 1 5% 2 13% 3 9% 3 6% 4 13%
doba evidence nad 6 

m�s.
20 91% 14 93% 30 91% 47 96% 30 100%

Pr�m�rný p�ísp�vek 
(K�) 

62 000 ××× 77 133 ××× 90 727 ××× 92 176 ××× 60 233 ××× 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011 

 V roce 2008 obdrželo p�ísp�vek na z�ízení SÚPM v absolutním vyjád�ení pouze 15 

uchaze��. V roce 2010 nastala situace opa�ná a p�ísp�vek získalo 49 uchaze��, nebo� tento 

rok bylo na APZ vy�len�no nejvíce pen�z.  P�ísp�vky pro z�ízení pracovního místa OSV�

sm��ovaly hlavn� k dlouhodob� nezam�stnaným, kte�í byli v evidenci ú�adu práce déle jak 

p�l roku. V roce 2011 tvo�ili zájemce o výkon SV� dokonce pouze osoby dlouhodob�

nezam�stnané. Dále si m�žeme všimnout, že SÚPM pro OSV� nejsou p�íliš obsazována 

osobami staršími 50 let. 

3.3.5  Ve�ejn� prosp�šné práce 

 Ú�ad práce ve Frýdku-Místku zapojoval uchaze�e o zam�stnání také do krátkodobých 

pracovních aktivit spo�ívajících p�evážn� v údržb� a úklidu ve�ejného prostranství  

a ve�ejných komunikací. Tvorba míst na VPP byla sv��ena orgán�m místní samosprávy, které 

si pak nechávají ú�adem práce pokrýt mzdové náklady za umíst�né uchaze�e o zam�stnání. Je 
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však nutné podotknout, že na financování VPP se významnou m�rou podílely projekty ESF. 

Veškeré projekty vytvá�ené Evropskou unií na podporu zam�stnanosti pro národní trh práce 

bývají koncipovány podle aktuálních tendencí na trhu práce, dle �eských pravidel APZ. 

Tabulka 3.9: Po�et a struktura uchaze�� o zam�stnání za�azených na VPP v letech 

2007-2011 

Uchaze�i za�azení na 
VPP 

Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 
Po�et UoZ 297 ××× 184 ××× 5 ××× 45 ××× 113 ×××
z toho:                     

ženy 95  32% 86  47% 0 0% 20 44% 37 33%
OZP 52 18% 35 19% 1 20% 10 22% 20 18%

UoZ do 25 let 14 5% 9 5%             
UoZ nad 50 let 111 37% 70 38%     20 44% 61 54%

doba evidence nad 6 
m�s.

290 98% 184 100%     17 38% 108 96%

doba evidence nad 12 
m�s.

276 93% 184 100%     15 33% 100 88%

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011

 Rok 2009 a 2010 znamenal pro tvorbu míst na VPP z národních zdroj� propastný 

pokles. Ve srovnání s rokem 2007 poklesl po�et t�chto pracovních míst o 98 %. Jak již bylo 

zmín�no výše, pokles pracovních míst na VPP suplovala místa vytvo�ená programy ESF.  

Z hlediska cílenosti nástroje na znevýhodn�né skupiny uchaze��, byli na VPP za�azováni 

hlavn� dlouhodob� nezam�stnaní uchaze�i s dobou evidence delší než 1 rok a osoby starší 50 

let. Nezanedbatelný podíl tvo�í ale také osoby se zdravotním postižením, jichž se ve vzorku 

uchaze�� umíst�ných na VPP v analyzovaném období pohybovalo okolo 20 %. Za zmín�ní 

stojí i fakt, že na VPP v rámci národní APZ byli umis�ováni spíše muži. VPP jsou užite�né 

zejména pro dlouhodob� nezam�stnané, kte�í za�ali ztrácet pracovní návyky a zvykali si na 

pasivní státní sociální podporu. 

3.3.6  P�ísp�vek na zapracování 

 Ú�ad práce ve Frýdku-Místku poskytoval na žádost zam�stnavatel�, kte�í se rozhodli 

zam�stnat uchaze�e o zam�stnání, kterým ú�ad práce v�noval zvýšenou pozornost (tzn. 

zdravotn� postižení, dlouhodob� nezam�stnaní, mladiství apod.) p�ísp�vek na zapracování.  
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 P�i analýze interních zpráv o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek bylo 

zjišt�no, že tento nástroj, který by m�l zam�stnavatele motivovat k zam�stnávání obtížn�

umístitelných skupin uchaze��, nebyl v letech 2010 a 2011 v�bec zam�stnavateli využíván. 

Zp�sobila to možnost zam�stnavatel� vyhradit uvedeným uchaze��m SÚPM, na n�ž ú�ad 

práce poskytoval št�d�ejší p�ísp�vek. Navíc doba, po kterou se p�ísp�vek na zapracování 

poskytuje, je dle zákonné úpravy podstatn� kratší než u SÚPM vyhrazených.  

 Nicmén� v roce 2007 byl p�ísp�vek využit k zapracování 27 uchaze�� o zam�stnání. 

V roce 2008 po�et zapracovávaných uchaze�� klesl na 17 a v roce 2009 se zapracovávali 

pouze 2. Výše p�ísp�vku na jednoho zapracovávaného uchaze�e o zam�stnání �inila po 

všechny t�i roky 12 000 K�.  

3.3.7  P�eklenovací p�ísp�vek 

P�eklenovací p�ísp�vek slouží uchaze��m, kte�í se rozhodli z�ídit SÚPM  a zahájit 

SV�. Podporování za�ínajících podnikatel� je pro stát p�ínosné, nebo� je vysoce 

pravd�podobné, že se vložené prost�edky státu vrátí na daních a odvodech zpátky. Navíc se 

z nich stávají potencionální zam�stnavatelé.  

 P�eklenovací p�ísp�vek využilo v okrese v letech 2007 a 2008 17 uchaze��  

o zam�stnání. V dalších letech nebyl p�ísp�vek poskytován z d�vodu úprav v zákon�  

o zam�stnanosti.  

3.3.8  Projekty a cílené programy financované z ESF

Vzhledem k prohlubujícímu se deficitu státního rozpo�tu, a tím i vyplácení menších 

objem� prost�edk� na nástroje APZ, nar�stá významnost projekt� financovaných z ESF. 

Prost�ednictvím t�chto projekt� se v rámci okresu Frýdek-Místek do p�íležitostí, které nabízí 

opat�ení APZ, zapojilo v období 2007-2011 víc jak 10 tis. uchaze�� o zam�stnání, což 

v relativním vyjád�ení p�edstavuje 57 % všech ú�astník� nástroj� APZ. P�ehledné srovnání 

po�tu uchaze�� podpo�ených opat�eními národní APZ a projekty ESF zobrazuje graf 3.7.  

 Jak si m�žeme všimnout, v letech 2009 a 2010 nástroje ESF nejvíce suplovaly ty 

�eské. Probíhající hospodá�ská krize nedovolila vy�lenit tolik prost�edk� na APZ. Národní 

politika zam�stnanosti byla v t�chto letech vzhledem k vysoké mí�e nezam�stnanosti v okrese 

zam��ená hlavn� na vyplácení podpor v nezam�stnanosti. V roce 2011 již bylo rozložení 

ú�astník� nástroj� APZ financované z �eských a evropských zdroj� zhruba na stejné úrovni.
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Graf 3.7: Po�et pracovních míst (osob) vytvo�ených (umíst�ných) v rámci nástroj�

národní APZ a ESF v okrese Frýdek-Místek 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2007-2011 

 Nyní se podíváme na vybrané projekty, které se podílely na ovliv�ování situace na 

trhu práce, a také jakým uchaze��m o zam�stnání nejvíce pomáhaly. 

a) Národní individuální projekty  

 Stejnou metodiku národních nástroj� APZ využívaly tzv. národní individuální projekty 

(NIP). Tyto projekty umož�ují p�ímé p�id�lení prost�edk� na realizaci nebo dopln�ní 

národních opat�ení. Jsou financovány z Opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost, 

který po ur�ité období distribuuje finan�ní prost�edky p�evážn� z ESF a podporuje jimi 

aktivní politiku zam�stnanosti v �R. 

 Nap�íklad NIP ve�ejn� prosp�šné práce, který byl v okrese realizován v letech 2008-

2011, umístil na krátkodobé pracovní p�íležitosti spo�ívající stejn� jako výše zmín�né VPP 

v údržb� ve�ejného prostranství, budov a komunikací, bezmála 1 000 uchaze�� o zam�stnání. 

Cílem projektu bylo umístit nezam�stnané s dobou evidence delší jak 5 m�síc�, což se podle 

vývoje o po�tu a struktu�e umíst�ných uchaze�� o zam�stnání v rámci NIP VPP (tabulka 

3.10) ú�adu práce v okrese Frýdek-Místek povedlo. Struktura vybraných uchaze�� do NIP 

VPP vypovídá, že více jak 90 % uchaze�� bylo v evidenci ú�adu práce déle jak 5 m�síc�. 
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 Vidíme, že ú�ast na tomto projektu byla v roce 2009 a 2010 mnohonásobn� vyšší než 

na VPP financovaných z �eského rozpo�tu, což vysv�tluje výše uvedený propad v po�tech 

umíst�ných uchaze��. 

Tabulka 3.10: Po�et a struktura uchaze�� o zam�stnání umíst�ných v rámci NIP VPP 

v okrese Frýdek-Místek 

UoZ umíst�ní v rámci NIP 
VPP 

Rok 

2008 2009 2010 2011 
abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Po�et UoZ 148 ××× 330 ××× 276 ××× 172 ××× 

z toho:                 

ženy     163 49% 141 51% 79 46% 

OZP     84 25% 44 16% 18 10% 

UoZ do 20 let     7 2% 19 7%     

UoZ nad 50 let     136 41% 120 43% 67 39% 

doba evidence nad 5 m�s.     319 97% 269 97% 158 92% 

doba evidence nad 12 m�s.     101 31% 146 53%     

  Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práci v okrese Frýdek-Místek v letech 2008-2011

 Do projektu byl vyslán i vysoký podíl uchaze�� starších 50 let vzhledem k jejich 

celkovému zastoupení mezi uchaze�i.  Relativn� vyšší podíl žen byl za�azen v souvislosti  

s NIP VPP než do národních VPP. 

Tabulka 3.11: Po�et a struktura uchaze�� o zam�stnání umíst�ných v rámci NIP SÚPM 

v okrese Frýdek-Místek

UoZ umíst�ní v rámci NIP 
SÚPM 

Rok 

2008 2009 2010 2011 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 
Po�et UoZ 33 ××× 286  ××× 462 ×××  152 ××× 
z toho:                 
ženy     189 66% 305 66% 109 72%
OZP     54 19% 42 9% 15 10%
UoZ do 25 let     70 24% 103 22%     
UoZ nad 50 let     92 32% 91 20% 32 21%
doba evidence nad 5 m�s.     251 88% 412 89% 137 90%
doba evidence nad 12 m�s.     48 17% 134 29%     

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 2008-2011 

 Obdobným zp�sobem dopl�uje národní nástroj SÚPM taktéž NIP SÚPM v rámci 

n�hož bylo umíst�no skoro 1 000 uchaze��. Stejn� jako u národních SÚPM byla podle 

tabulky 3.11 místa obsazována p�evážn� ženami. Pokud bychom pokra�ovali v tomto 
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srovnávání, zjistíme, že na NIP SÚPM byl vyhrazen vyšší podíl míst pro OZP než u SÚPM 

financovaných z národních zdroj�. Projekt se rovn�ž v letech 2009-2011 více zam��il na 

umis�ování uchaze�� starších 50 let, než tomu bylo u národních SÚPM. 

b) Projekt „Vzd�lávejte se!“  

 Ne všechna opat�ení týkající se APZ byla v okrese Frýdek-Místek sm��ována 

k uchaze��m o zam�stnání. Projekt „Vzd�lávejte se!“ se obracel k zam�stnavatel�m, kte�í se 

v d�sledku hospodá�ské krize a probíhající recesi nacházeli v obtížné ekonomické situaci, 

která mnohdy p�echodn� znemožnila p�id�lování práce zam�stnanc�m. Ú�elem projektu bylo 

udržet zam�stnanost a vytvo�it takové podmínky, které by zvýšily odborné znalosti, 

dovednosti a kompetence zam�stnanc�. Zam�stnavatelé získávali prost�edky na vzd�lávací 

kurzy pro své zam�stnance a na úhradu mzdových náklad� ú�astník� kurz� v pr�b�hu jejich 

ú�asti na vzd�lávání. V roce 2009 využilo tuto nabídku 69 zam�stnavatel� pro 2 552 

zam�stnanc�. Úsp�ch projektu potvrzovala jeho 2. fáze v roce 2010, do níž se p�ihlásilo 79 

zam�stnavatel�, kte�í p�eškolili 2 212 zam�stnanc�.  

 Díky patrné popularit� projektu byl ve volné návaznosti v roce 2011 aktivován projekt 

„Vzd�lávejte se pro r�st!“. Cílovou skupinou byli op�t zam�stnavatelé, kterým se ale 

nepoda�ilo p�ekonat hospodá�skou recesi, a kte�í podnikají v odv�tvích s p�edpokládaným 

r�stovým trendem a významným podílem na HDP, tedy hlavn� strojírenství, stavebnictví, 

pohostinství a gastronomie, maloobchod apod. Stejn� jako u p�edchozího projektu m�ly být 

zam�stnavatel� hrazeny náklady na vzd�lávací kurzy a mzdové náklady zam�stnanc� v dob�

ú�asti na t�chto kurzech. Do projektu se zapojilo 12 zam�stnavatel�, kte�í za�ídili kurzy pro 

330 zam�stnanc�.  
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4.  Zhodnocení nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti a návrhy na 
 zlepšení jejich využití 

 Analýzou opat�ení aktivní politiky zam�stnanosti na trhu práce v okrese Frýdek-

Místek byly zjišt�ny skute�nosti, na základ� nichž n�která opat�ení zam�stnanostní politiky 

bývají cílena více na ur�itou skupinu uchaze�� o zam�stnání. Mohlo by se zdát, že APZ se 

snaží napomoci všem znevýhodn�ným uchaze��m p�i hledání vhodného pracovního 

uplatn�ní. Jak se ale pozd�ji ukáže, nemusí tomu tak být vždy. Každý nástroj je vhodný pro 

jinou skupinu uchaze��.  

 V rámci této studie byla v�nována pozornost n�kolika klí�ovým faktor�m, které staví 

jejich nositele do znevýhodn�né pozice na trhu práce. Mezi tyto faktory byla za�azena doba 

evidence na ú�adu práce, p�i�emž s její rostoucí délkou se snižuje pravd�podobnost nalezení 

pracovního místa odpovídajícího dosažené kvalifikaci a dovednostem uchaze�e. Dalším 

d�ležitým faktorem byl v�k uchaze�e o zam�stnání. Z rozboru v�kové struktury uchaze��

vyplynulo, že se v evidenci ú�adu práce ve Frýdku-Místku nejvíce kumulovali uchaze�i do 25 

let v�ku zahrnující mladistvé a absolventy, a uchaze�i starší 50 let. Zna�n� determinujícím 

faktorem je také zdravotní stav uchaze�e o zam�stnání. Není pot�eba uvád�t, jak je pro 

zdravotn� postiženou osobu obtížné najít si zam�stnání. P�esto se n�která opat�ení APZ 

v okrese Frýdek-Místek na tuto velice ohroženou skupinu uchaze�� obracela. 

4.1  Zhodnocení APZ z hlediska cílenosti 

Zhodnocení nástroj� z hlediska jejich cílenosti na výše uvedené skupiny uchaze��

bylo provedeno na základ� srovnání procentuálního zastoupení skupin v jednotlivých 

programech APZ a následného sestavení po�adí.  

Ú�ad práce ve Frýdku-Místku nej�ast�ji umis�oval uchaze�e o zam�stnání do 

rekvalifika�ních kurz�. Za vše hovo�í i statistika, která uvádí, že se rekvalifika�ních program�

v letech 2007-2011 v pr�m�ru zú�astnilo 14 % všech uchaze�� o zam�stnání. Od rekvalifikací 

se o�ekává zvýšení flexibility trhu práce, na n�mž by se nabídka m�la pružn� p�izp�sobovat 

variabilní poptávce po práci. Trh práce v okrese Frýdek-Místek je práv� charakteristický svou 

h��e adaptabilní pracovní silou, která podn�cuje vznik strukturální nezam�stnanosti. Na ú�adu 

práce z�stávají dlouhodob� v evidenci uchaze�i vyu�ení v oborech, které b�hem ekonomické 
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recese utrp�ly nejvíce. Rekvalifikace by m�ly takovým uchaze��m pomoct, ale praxe ukázala, 

že tomu tak není. Rekvalifika�ní programy bývají obsazovány z velké �ásti uchaze�i, pro n�ž 

je nezam�stnanost teprve krátkodobá záležitost. P�í�ina tohoto výsledku je prostá. Krátkodob�

nezam�stnaní se h��e smi�ují s novou pasivní pozicí a jsou více motivováni stav zm�nit. Proto 

se také o�ekává, že se uchaze�i o zam�stnání, kte�í jsou krátkodob� v evidenci ú�adu práce, 

budou snažit rekvalifika�ní kurz dokon�it a rychleji najdou nové zam�stnání. U dlouhodob�

nezam�stnaných uchaze�� p�etrvávala domn�nka, že i p�estože rekvalifika�ní kurz dokon�í, 

budou nadále setrvávat v evidenci ú�adu práce. Navíc u uchaze��, jenž se nachází v evidenci 

ú�adu práce déle jak 12 m�síc� �i 24 m�síc� hrozí úplná ztráta motivace hledat si nové 

zam�stnání a �asto krátce po nastoupení do rekvalifika�ního kurzu docházku ukon�í, �ímž se 

ú�adu práce navýší pr�m�rné náklady na frekventanta kurzu, což samoz�ejm� snižuje 

efektivitu hospoda�ení.  

 Bylo rovn�ž vysledováno, že rekvalifika�ní kurzy sm��ují více k mladým 

nezam�stnaným do 25 let v�ku. Ú�ad práce ve Frýdku-Místku vycházel z p�edpokladu, že 

mladí lidé jsou schopni se rychleji u�it a mají v�tší šanci oslovit zam�stnavatele než uchaze�i 

starší 50 let.  

 Dlouhodob� nezam�stnaní (s dobou evidence delší než 6 m�síc�) uchaze�i a uchaze�i 

starší 50 let se v okrese Frýdek-Místek nejvíce uplat�ovali jednak v národních programech 

VPP a také v NIP VPP financovaných strukturálními fondy Evropské unie. Lze tvrdit, že pro 

tyto dv� ohrožené skupiny na trhu práce se jejich uplatn�ní na VPP jeví jako nejp�ínosn�jší, 

nebo� ve�ejn� prosp�šné práce umož�ují uchaze��m získat p�ivýd�lek z fyzicky odvedené 

práce, slouží jako prevence proti nežádoucím sociáln� patologickým vliv�m, které s sebou 

p�ináší dlouhodobá nezam�stnanost, a taky díky t�mto pracím neztratí uchaze�i pracovní 

návyky. Ú�astníci, kte�í se na VPP nejvíce osv�d�ili, byli natrvalo zam�stnáni u orgán� místní 

samosprávy, které práce zprost�edkovávaly. Pozitivn� lze zhodnotit i snahu ú�adu práce ve 

Frýdku-Místku umístit na VPP uchaze�e se zdravotním postižením. V rámci národních VPP 

bylo v analyzovaném období umíst�no 118 zdravotn� postižených uchaze�� o zam�stnání  

a do programu NIP VPP bylo v letech 2009-2011 vysláno 146 zdravotn� postižených osob.  

 Struktury vyhrazených pracovních míst v rámci národních SÚPM byly po celém 

sledovaném období r�znorodé. Nelze jednozna�n� �íct, u kterých skupin uchaze�� se SÚPM 

nejvíce uplatnila. Pouze v letech 2007 a 2008 byla zaznamenána významná cílenost jednak na 
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uchaze�e starší 50 let, což m�žeme považovat za kladný výsledek, nebo� v t�chto letech 

dosahoval podíl zmín�ných uchaze�� na celkovém po�tu evidovaných uchaze�� o zam�stnání 

nejvyšších hodnot, a taky na zdravotn� postižené uchaze�e o zam�stnání. V následujících 

t�ech letech nebyla ú�ast na SÚPM ani u jedné z obtížn� umístitelných skupin nijak významná 

a cílenost nástroje zna�n� divergovala. Oproti tomu u NIP SÚPM financovaných 

z evropských strukturálních fond� se cílenost ke konkrétním skupinám uchaze�� projevila 

více. Z interních zpráv o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek z let 2009-2011, kdy 

byly k dispozici informace o struktu�e zú�astn�ných uchaze��, vyplynulo, že projekty NIP 

SÚPM sm��ovaly ve všech t�ech letech k uchaze��m do 25 let v�ku ze všech nástroj� APZ 

nejv�tší m�rou.  

 Ú�ad práce ve Frýdku-Místku poskytnul p�ísp�vek na z�ízení SÚPM uchaze�em  

o zam�stnání za ú�elem výkonu SV� p�edevším dlouhodob� nezam�stnaným s dobou 

evidence delší než p�l roku. V roce 2011 dokonce všichni, kte�í obdrželi tento p�ísp�vek, byli 

v evidenci ú�adu práce déle jak 6 m�síc�. Tato forma podpory vede k aktivní tvorb� nových 

pracovních míst, která mají na rozdíl od ve�ejn� prosp�šných prací dlouhodobý nebo trvalý 

charakter. Bude-li za�ínající podnikatel úsp�šný, m�že vytvo�it nová pracovní místa pro další 

osoby. Podpora z�izování SÚPM samotnými uchaze�i o zam�stnání byla ale pro ú�ad práce ve 

Frýdku-Místku velice nákladná záležitost, proto si potencionální zájemce o zahájení vlastní 

SV� ú�ad práce d�kladn� prov��oval prost�ednictvím seminá�� „Byznys klub“  

a rekvalifika�ního kurzu „Základy podnikání“. Bylo vysledováno, že v�tší pravd�podobnost 

dosažení podpory p�i zahájení SV� mají mladší uchaze�i. S nejhorším výsledkem v rámci 

tohoto nástroje vyšli zdravotn� postižení uchaze�i, kte�í si z�ídili SÚPM pouze ve 2 p�ípadech 

v roce 2010, což je zanedbatelná ú�ast. 

 Na umis�ování výhradn� zdravotn� postižených uchaze�� o zam�stnání se zam��ovaly 

chrán�né pracovní dílny a chrán�ná pracovní místa. V okrese Frýdek-Místek bylo v období 

2007-2011 vytvo�eno 131 míst pro zdravotn� postižené v rámci chrán�ných dílen �i 

chrán�ných pracovních míst. Ú�ad práce takto podpo�il provoz 968 pracovních míst pro 

zdravotn� postižené. 

  Pozitivn� lze ohodnotit také programy financované ESF, které v dob� hospodá�ské 

krize podpo�ily stovky uchaze�� o zam�stnání. 
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4.2  Dopad investice korejské automobilky na okres Frýdek-Místek 

  Tato investice ovlivnila nejen ekonomický a sociální systém, životní prost�edí  

a infrastrukturu regionu, ale má i celostátní a celoevropský význam. Cílem této podkapitoly 

nebude p�esný odhad všech dopad�, ale spíše zamyšlení nad tím, jak se význam investice 

odrazil na zam�stnanosti a jaký m�l vliv na lidský kapitál. Je otázkou, kdy bude vhodné 

dopady investice s dostate�ným �asovým odstupem vyhodnotit. 

 Jihokorejská automobilová spole�nost Hyundai si pro výstavbu své jediné evropské 

výrobní základny vybrala pr�myslovou zónu v Nošovicích hned z n�kolika d�vod�. 

Rozhodující vliv m�la geografická blízkost do úst�edních evropských odbytiš� a taky blízkost 

do slovenské Žiliny, kde sídlí sesterská spole�nost KIA Motors. Mimo jiné hrála roli 

dostupnost relativn� levné pracovní síly, zvyklé pracovat v pr�myslových odv�tvích.31

 Realizace investice spole�nosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) 

vytvo�ila v okrese n�kolik stovek nových pracovních p�íležitostí jednak u samotné HMMC, 

tak u p�ímých dodavatel� spole�nosti. Drtivá v�tšina t�chto pracovních míst si nevyžadovala 

vysoké nároky na kvalifikaci, nebo� se jednalo p�edevším o montážní práce, což možná 

vysv�tluje meziro�ní úbytek uchaze�� o zam�stnání se základním vzd�láním a vyu�enými. 

Pokusit se kvantifikovat množství uchaze��, které frýdecko-místecký ú�ad práce umístil 

k n�kterému z nov� vzniklých jihokorejských subjekt� souvisejících s investicí spole�nosti 

HMMC, by bylo velmi zkreslující. Mnoho zájemc� o práci v automobilovém odv�tví mohlo 

být umíst�no také prost�ednictvím agentur práce, které se významn� zapojily do nábor�

zam�stnanc� v roce 2011, kdy podle interních zpráv ú�adu práce ve Frýdku-Místku vzrostl 

po�et agentur práce tak�ka o 100 %. Krom� toho se na agentury práce obrací i nezam�stnaní 

lidé, kte�í v evidenci ú�adu práce nejsou.  

 Tím se postupn� dostáváme k otázce, co se d�je s pracovními místy, z nichž odejdou 

p�vodní pracovníci, pro které p�íchod investora znamená zajímavou pracovní p�íležitost? 

Stinnou stránkou každé podobné rozsáhlé p�ímé investice je odliv vysoce kvalifikovaných 

pracovník� ze stávajících firem, které nemohou v d�sledku nižších produk�ních kapacit  

                                                
31 AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Studie dopad� investice Hyundai na Moravskoslezský kraj.
[online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/rozvoj_kraje/ 
studie_hyundai.pdf>. 
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a vyšších pr�m�rných náklad� nabídnout lákav�jší mzdové ohodnocení. Výjimkou nebyl ani 

Hyundai, který zam�stnal osoby vysokoškolského vzd�lání z oblasti elektrotechniky, 

strojírenství a informa�ních technologií, a vzhledem k tomu, že je t�chto profesí na trhu práce 

v okrese Frýdek-Místek nedostatek, byl odliv lidských zdroj� dramati�t�jší. Na druhou stranu 

roste na trhu práce pot�eba tyto profese podporovat a rozvíjet. Za velmi p�ínosný dopad lze 

považovat úzkou spolupráci spole�nosti HMMC a ostatních subdodavatel� se vzd�lávacími 

institucemi, zejména tedy na úrovni st�edního, vyššího a vysokého školství. Pohyb vysoce 

kvalifikovaných zam�stnanc� na trhu práce m�že vyvolat tlak na r�st mezd u konkuren�ních 

zam�stnavatel�. Obecn� lze �íct, že tato p�ímá zahrani�ní investice s sebou p�inesla nové 

znalosti a inovace. Frýdecko-místecko rovn�ž získalo v�tší ekonomickou prestiž, což m�že 

v budoucnu regionu prosp�t v r�zných ohledech. 

 Existenci ur�itých rizik s sebou p�ináší samotná práce v multikulturním prost�edí. 

Korejská kultura se vyzna�uje mnohými odlišnostmi, které �asto vedly k nedorozum�ním 

mezi �eskými zam�stnanci a korejským managementem. Proto musí zam�stnanci, kte�í 

v rámci své pozice budou aktivn� p�icházet do styku s vedením spole�nosti, p�ed samotným 

nástupem na pracovní místo absolvovat vstupní školení, které uchaze�e obeznámí se 

zp�sobem komunikace a jinými zvyklostmi korejské kultury.32

4.3  O�ekávaný vývoj na trhu práce v okrese Frýdek-Místek 

Následky další p�edpokládané recese se projeví na sv�tových trzích a v �ad� jiných 

zemí Evropské unie, kam v�tšina �eských firem soust�e	uje sv�j vývoz. Pokles investi�ních 

aktivit se pravd�podobn� nejvíce dotkne stavebnictví a na n�j navazujících odv�tví, jako je 

hutnictví �i n�které obory strojírenství. Výjimkou bude automobilový pr�mysl, kde se nadále 

o�ekává p�íznivý vývoj.  

 Vzhledem ke stagnaci ve stavebnictví a hutnictví lze po�ítat s nár�stem 

nezam�stnanosti, jíž budou tato odv�tví hlavním zdrojem. V následujícím období m�že dojít 

k nár�stu po�tu st�edoškolských absolvent�, kte�í budou se zna�nými komplikacemi hledat 

uplatn�ní na trhu práce s ohledem na nedostate�nou praxi. Zvyšovat se m�že i po�et osob 

                                                
32 SCHWARZ, Ji�í aj. Analýza investi�ních pobídek v �eské republice. In: Ministerstvo pr�myslu a obchodu
[online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: <download.mpo.cz/get/32013/35445/388865/priloha001.pdf>. 
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s r�zným zdravotním omezením, osob starších 50 let a s dalšími handicapy i jejich 

kumulacemi.33

4.4  Doporu�ení 

 V pr�b�hu zpracovávání podklad� poskytnutých kontaktním pracovišt�m ve Frýdku-

Místku byly zjišt�ny velké nedostatky v systematizaci a zp�sobu monitorování využívání 

nástroj� APZ. Ú�ad práce ve Frýdku-Místku zcela nesystematicky evidoval ú�astníky opat�ení 

APZ. Pro správné zhodnocení efektivity ve využívání nástroj� APZ je d�ležité p�edevším 

pr�b�žné sledování jednotných faktor� u všech nástroj�, p�i�emž by se monitorovaná kritéria 

nem�la v pr�b�hu období m�nit. V d�sledku tohoto nedostatku musely být provád�ny 

v n�kterých p�ípadech odhady o po�tech ú�astník� program� APZ v závislosti na jejich 

zastoupení v cílových skupinách.  

 Ú�ad práce ve Frýdku-Místku by m�l také do svých statistik zahrnout evidenci 

ú�astník� využívajících nástroj� APZ vzhledem k dosaženému vzd�lání, aby se lépe 

kvantifikovalo, které vzd�lanostní skupiny se program� ú�astní nejvíce, a na které je t�eba se 

více zam��it. P�ípadn� stanovit taková opat�ení, která by cílovou skupinu na program více 

p�ilákala. 

 Nicmén� stanovení konkrétních pot�eb na trhu práce malé územní �ásti, jakou okres 

bezesporu je, nebude vzhledem k centralizaci ú�ad� práce do jednoho místa snadné. Do dubna 

roku 2011 mohly ú�ady práce samostatn� rozhodovat o alokaci veškerých prost�edk�. Nyní se 

tato pravomoc p�esouvá na krajskou úrove�. 

 B�hem sledovaného období byla všechna opat�ení APZ sm��ována z podstatné �ásti 

k dlouhodob� nezam�stnaným. Tato skute�nost vypovídá o tom, že frýdecko-místecký ú�ad 

práce nevynakládal prost�edky do ú�astník� neefektivn�. Nicmén� u rekvalifika�ních 

program� bylo zastoupení krátkodob� nezam�stnanými a dlouhodob� nezam�stnanými tak�ka 

vyrovnané, a proto by se m�ly rekvalifika�ní kurzy více zam��it na dlouhodob� nezam�stnané 

uchaze�e o zam�stnání a prost�ednictvím poradenských program� tyto uchaze�e více 

motivovat. Programy SÚPM by se mohly více obsazovat staršími uchaze�i o zam�stnání, 

                                                
33 Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek v roce 2011. 
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nebo� jak vyplynulo ze studie posledních t�í let, jsou uchaze�i starší 50 let umis�ováni na 

SÚPM mén�, než tomu bylo v letech 2007 a 2008.  

 Vzhledem k neustálému oddalování v�ku odchodu do d�chodu a zvyšování v�kového 

rozp�tí ekonomicky aktivního obyvatelstva se bude muset zm�nit systém APZ, který se svým 

programem více p�izp�sobí pot�ebám stárnoucích uchaze��, jejichž po�et bude jist� rok od 

roku vyšší. V sou�asných podmínkách se dle výsledk� studie na tuto skupinu nej�ast�ji obrací 

programy VPP. Omezená pracovní nápl� program� VPP ovšem nemusí vyhovovat každému 

uchaze�i o zam�stnání. Jejich pozitivní efekt se dostavuje nap�íklad u sociáln� vylou�ených 

osob nebo u osob bez kvalifikace. Ale u starších kvalifikovaných uchaze��, kte�í p�evážnou 

�ást svého života pracovali u jednoho zam�stnavatele, kde vykonávali práci odpovídající 

jejich kvalifikaci, budou p�edstavu o práci spo�ívající nap�íklad v údržb� ulic nejspíš odmítat. 

Proto je také d�ležité, aby se programy APZ více zam��ily na stupe� dosaženého vzd�lání 

uchaze�e o zam�stnání.  

 O investi�ních pobídkách se hovo�í jako o nejú�inn�jším nástroji APZ. Nicmén�

podporou dalšího pr�myslového odv�tví vláda p�isp�la k nižší variabilit� �eské ekonomiky. 

Naše zem� se orientuje pouze na výrobu spot�ební elektrotechniky a automobil�, což 

v p�ípad� globáln�jší ekonomické krize m�že vést k omezování poptávky po produktech 

t�chto obor�. Pro stát by bylo p�ínosn�jší, kdyby investoval do odv�tví vyšších p�idaných 

hodnot, jako jsou služby �i v�da a výzkum. 
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5. Záv�r 

 Každý z nás se m�že v kterékoliv životní etap� dostat do situace, kdy bude muset 

nedobrovoln� opustit zam�stnání. A to a� už v d�sledku zm�n�né pracovní schopnosti nebo 

kv�li organiza�ním zm�nám u zam�stnavatele. Záleží pak na každém jedinci, jak se s touto 

novou životní úlohou vypo�ádá. N�kte�í mohou preferovat pasivní postoj, kdy spoléhají, že se 

n�kdy sama naskytne pracovní p�íležitost a p�estanou doufat, že by svým vlastním p�i�in�ním 

zam�stnání našli. U takových osob je vysoce pravd�podobné, že z�stanou dlouhodob�

v evidenci ú�adu práce. Proto je velmi d�ležitým faktorem p�i hledání zam�stnání motivace. 

Ta bohužel s p�ibývající dobou strávenou mimo pracovní proces slábne. Ú�ad práce se 

prost�ednictvím individuálního poradenství snaží u takových osob op�t ztracenou motivaci 

vzbudit a p�ípadn� je za�adit do n�jakého programu aktivní politiky zam�stnanosti. Ú�ad 

práce motivuje p�ísp�vkem také zam�stnavatele k vyhrazování �i z�izování pracovních míst 

pro uchaze�e, kte�í by si nemohli najít práci jiným zp�sobem. 

 Frýdecko-místecký ú�ad práce po celou dobu ú�eln� vynakládal prost�edky do aktivní 

podpory dlouhodob� nezam�stnaných uchaze��. Avšak bylo také zjišt�no, že v�tšina nástroj�

aktivní politiky zam�stnanosti sm��ovala k mladším nezam�stnaným, což m�žeme kladn�

ohodnotit, nebo� absolventi a mladiství jsou v pozici nezam�stnaných velice zranitelnou 

skupinou. Na druhou stranu se ale nenabízí tolik možností k umíst�ní starších uchaze��. 

 Je t�eba také podotknout, že by se k zefektivn�ní cílenosti nástroj� aktivní politiky 

zam�stnanosti m�la stanovit konstantní kritéria, tzn. rozd�lit ú�astníky program� aktivní 

politiky zam�stnanosti dle v�ku, pohlaví, vzd�lání a zdravotního stavu. Tato stanovená 

kritéria by pak m�la všechna pracovišt� Ú�adu práce �R systematicky sledovat.  

 Významný p�ínos pro frýdecko-místecký region znamenal p�íchod jihokorejského 

investora, spole�nosti Hyundai a jeho subdodavatel�, kte�í vytvo�ili tisíce nových pracovních 

míst. Výrazn� se tak podíleli na vývoji zam�stnanosti v okrese. Je však otázkou �asu, zda se 

po vy�erpání veškerých ve�ejných podpor investor nerozhodne z regionu odejít. A�koliv se 

v následujících letech o�ekává stagnace v n�kterých odv�tvích, automobilového pr�myslu by 

se nep�íznivý vývoj nem�l zásadn� dotknout.   

 Bakalá�ská práce se zabývala rozborem využití nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti 

v podmínkách trhu práce frýdecko-místeckého okresu v období od roku 2007 do roku 2011. 

Ú�elem práce bylo zjistit cílenost program� aktivní politiky zam�stnanosti. To znamená, do 
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jaké míry byla jednotlivá opat�ení aktivní politiky zam�stnanosti využívána ohroženými 

skupinami uchaze�� o zam�stnání a jaká opat�ení byla pro okresní trh práce nejú�inn�jší. Pro 

v�tší p�ehlednost byly poznatky analýzy dopln�ny o grafy a tabulky. Data k bakalá�ské práci 

byla poskytnuta kontaktním pracovišt�m ve Frýdku-Místku.  
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