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Anotace 

Cílem diplomové práce je provést analýzu nezaměstnanosti v okrese Ostrava 

v letech 2006-2010. V této práci se zabývám pojmy v nezaměstnanosti, charakteristikou 

okresu Ostrava a vývojem obecné a registrované nezaměstnanosti. Srovnávám meziroční 

vývoj těchto nezaměstnaností z pohledu délky nezaměstnaných osob evidovaných na úřadu 

práce, z hlediska dosaženého vzdělání a věku uchazečů. V práci je také nastíněn vývoj 

nezaměstnaností ostatních okresů Moravskoslezského kraje a porovnání vývoje 

nezaměstnaností tohoto kraje s ostatními kraji ČR. Jako nástroj snížení míry 

nezaměstnanosti je uveden přehled aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Klíčová slova: nezaměstnanost, úřad práce, trh práce, míra nezaměstnanosti, aktivní 

politika zaměstnanosti 

 

 

 

 

Summary 

The aim of this thesis is to analyze unemployment in the district of Ostrava in the 

years 2006-2010. In this work I analyze the concepts of unemployment, characteristics of 

Ostrava district and the development of general and registered unemployment. I compare 

the annual evolution of these in terms of length of unemployment of unemployed persons 

registered at labor offices, in terms of educational attainment and age of applicants. The 

thesis also outlines the development of unemployment in other districts of the Region and 

the comparison of unemployment in this region with other regions of the Czech republic. 

As a tool for reducing the unemployment rate is an overview of active employment policy. 

 

Keywords: unemployment, labor office, the labor market, unemployment rate, active 

labor market policy 
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MSK  Moravskoslezský kraj 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČSÚ  Český statistický úřad 

VŠPS  Veřejné šetření pracovních sil 

ILO  Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) 

ČR  Česká republika 

ÚP  Úřad práce 

UoZ  Uchazeči o zaměstnání 

ÚPO  Úřad práce Ostrava 

PvN  Podpora v nezaměstnanosti 

CHPM  Chraněné pracovní místo 

CHPD  Chraněné pracovní dílny 

OSVČ  Osoba samostatně vydělečně činná 

ZP  Zdravotní postižení 

ESF  Evropský sociální fond 
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1. Úvod 

Nezaměstnanost, respektive míra nezaměstnanosti je jeden z hlavních ekonomických 

ukazatelů národní ekonomiky. Určitá míra nezaměstnanosti se považuje za běžný 

ekonomický jev, dokonce je atributem fungujícího trhu práce, pokud se nejedná 

o zaměstnanost příliš vysokou a dlouhodobou. Rostoucí počet lidí bez práce však může 

představovat jeden z nejzávažnějších sociálně ekonomických problémů společnosti. 

V dnešní době není zaměstnání pouze o materiálním prospěchu, ale patří mezi důležité 

sociální prvky v životě člověka. 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila Analýzu nezaměstnanosti v okrese 

Ostrava, jelikož je nezaměstnanost na Ostravsku aktuální problém z důvodu odeznívající 

hospodářské krize a vysoké míry nezaměstnanosti v rámci celé České republiky. 

Cílem této práce je podat přehledný vývoj nezaměstnanosti v letech 2006–2010, 

porovnat nezaměstnanost na Ostravsku s ostatními kraji ČR a určit, které osoby či odvětví 

jsou nejvíce postiženy nezaměstnanosti, a nastínit vhodné řešení zmírnění nezaměstnanosti 

tohoto okresu. 

 V teoretické části této práce se zabývám základními pojmy a charakteristikou 

okresu Ostrava. Uvádím ekonomickou aktivitu obyvatelstva, silné a slabé stránky okresu a 

příklady nejčastějších volných pracovních míst. 

Praktická část práce je zaměřená na porovnání vývoje registrované a obecné míry 

nezaměstnanosti v letech 2006–2010. Změny těchto nezaměstnaností jsou vyhodnoceny za 

pomocí výpočtů jednoduché míry dynamiky časové řady. V  práci je také uveden návrh 

vhodného řešení snížení nezaměstnaností v tomto okrese. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Trh práce 

Nabídka pracovních sil je v krátkém časovém horizontu (v rámci roku, několika málo 

let) relativně neměnná. Významnější změny v počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva 

jsou vysledovatelné až v průběhu delšího období. V České republice, stejně jako ve 

vyspělých zemích Evropy, je demografický vývoj bohužel nepříznivý. Zmenšuje se počet 

ekonomický aktivních obyvatel a narůstá počet obyvatel, kteří nepracují – především 

v důchodovém věku. [8] 

Poptávka po pracovních silách je však dynamicky proměnlivá (tak jak se firmám daří 

nebo nedaří), poptávka se může na makroekonomické úrovni výrazně měnit i v průběhu 

pár měsíců. 

Přizpůsobování pracovního trhu je v  ČR spojováno s konceptem flexibility pracovní 

síly. Tento pojem zahrnuje mzdovou přizpůsobivost, případně ochotu pracovníků 

k prostorové mobilitě, ochotu k přijetí netradičních typů a forem pracovních činností, 

pracovní doby a organizace práce. Vedle toho zahrnuje i schopnost uplatnit a využít lidský 

kapitál a schopnost znásobit produktivitu práce. To vyjadřuje pojem funkční flexibilita – 

zaměstnatelnost. V důsledku zvýšení úrovně nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé, se 

stále více projevuje strnulost trhu práce, což má negativní dopady na efektivitu hledání 

zaměstnání. [7] 

2.2 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost řadíme stejně jako inflaci mezi makroekonomické problémy. 

Soustředí se na ni jak tvůrci makroekonomické politiky, tak i široká veřejnost. Údaje 

z oblasti nezaměstnanosti mají velký společenský i politický význam, přičemž můžeme 

vzít v úvahu např. volební programy jednotlivých politických stran, kdy právě snížení 

nezaměstnanosti může být jeden z důležitých cílů při ovlivňování voleb občanů. 

Ztráty, ke kterým dochází v období vysoké nezaměstnanosti, jsou největším 

doloženým mrháním zdroji v soudobé ekonomice. Ať jsou ekonomické ztráty způsobené 

nezaměstnaností jakkoliv vysoké, nevyjadřují odpovídajícím způsobem lidské, sociální a 

psychologické škody, které přináší období dlouhodobé nedobrovolné nezaměstnanosti. 
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Výzkumy ukazují, že nezaměstnanost vede ke zhoršování fyzického i psychického zdraví. 

[1,2] 

Nezaměstnanost lze definovat jako nerealizovanou nabídku práce na trhu práce. Je to 

tedy nerovnováha, kdy struktura nabídky neodpovídá struktuře poptávky. Obecně lze za 

nezaměstnanou pracovní sílu považovat tu část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která 

není odpovídajícím způsobem (především časově a kvalifikačně) využita. 

Příčinami nezaměstnanosti jsou např.: 

- dynamika ekonomiky a střídaní hospodářských cyklů, 

- strukturální změny, 

- nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, 

- demografické vlivy, 

- mzdová politika a nepružnost mezd, 

- vývoj inflace, 

- státní zásahy na trhu práce, 

- chování odborů, 

- imobilita pracovní síly aj.  

Ekonomická aktivita obyvatelstva 

Populaci lze z hlediska ekonomického statusu členit na ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo neboli pracovní sílu (zaměstnaní a nezaměstnaní) a obyvatelstvo ekonomicky 

neaktivní (např. osoby v předproduktivním věku). 

Následující schéma ukazuje skladbu obyvatelstva s ohledem na ekonomickou 

aktivitu. 

 

 

 

 

 

 

Do skupiny obyvatelstva předproduktivního věku řadíme osoby, které nedosahují 

hranice produktivního věku, jedná se tedy o osoby dětského věku. 

Skupiny obyvatelstva 

předproduktivní věk  produktivní věk poproduktivní věk 
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Do skupiny produktivního neboli práceschopného věku řadíme osoby, které ukončily 

povinnou školní docházku, a osoby, kterým vznikl nárok na starobní důchod. 

Poproduktivní skupinu tvoří osoby, které již překročily důchodový věk. 

Za ekonomicky neaktivní obyvatelstvo považujeme všechny osoby do 15-ti let a 

osoby 15-ti let starší, které nesplňují kritéria pro zařazení mezi zaměstnané a nezaměstnané 

(např. důchodci, studenti). 

Lidé, kteří vykonávají jakoukoliv placenou práci, spadají do skupiny zaměstnaných. 

Osoby, jež nejsou v pracovním vztahu a nevykonávají ani samostatně výdělečnou 

činnost, označujeme jako nezaměstnané. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tedy tvoří zaměstnané i nezaměstnané osoby. 

Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva v letech 2007–2010 je uveden ve třetí 

kapitole, v tabulce č. 2. 

2.2.1 Měření nezaměstnanosti 

Míra ekonomické aktivity je vyjádřena jako podíl celkové pracovní síly na počtu 

osob v produktivním a post-produktivním věku. 

Evidovaná míra nezaměstnanosti je procentním podílem z celkové pracovní síly, 

který je počítán pomocí vzorce: 

      
 

   
    ,     (1) 

             

kde u – míra nezaměstnanosti vyjádřená v % 

U – počet nezaměstnaných 

L – počet zaměstnaných 

 

Přesnost měření evidované nezaměstnanosti je často zpochybňována z důvodu 

nezahrnuté části nezaměstnaných osob, které nejsou evidovány na úřadech práce. Další 

skupinu tvoří osoby evidované na úřadech práce, avšak nesplňující kritéria statusu 

nezaměstnané osoby, nejčastěji proto, že se nesnaží aktivně získat zaměstnání. Někteří 
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odborníci se tedy domnívají, že míra evidované nezaměstnanosti je ve skutečnosti 

nadhodnocena. 

V ČR se zabývá výpočtem evidované míry nezaměstnanosti MPSV, které zveřejňuje 

měsíční výsledky na základě podkladů jednotlivých úřadů práce. Kromě sledování počtu 

evidovaných osob bez práce je nezaměstnanost měřena pomocí pravidelných výběrových 

šetření pracovních sil. Výsledky těchto výzkumů, které u nás realizuje ČSÚ, se liší od 

výsledků prezentovaných MPSV. Výběrové šetření pracovních sil je kontinuálním 

výzkumem, jehož výsledky jsou vyhodnocovány a zveřejňovány čtvrtletně. Výsledky 

získané výběrovým šetřením na reprezentativním vzorku pracovních sil, přináší nižší míry 

nezaměstnanosti nežli ty, které jsou zveřejňovány MPSV. [3] 

Výpočet míry nezaměstnanosti: 

 

   
  

               
    ,      (2) 

 

kde u – míra nezaměstnanosti vyjádřena v % 

U2 – dosažitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP 

L21 – zaměstnaní z výběrového šetření pracovních sil 

L22 – počet pracujících cizinců 

L23 – cizinci s živnostenským oprávněním 

L24 – dosažitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadě práce 

Za dosažitelné uchazeče jsou považovány osoby, které mohou ihned nastoupit do 

zaměstnání při vhodné nabídce pracovního místa, jsou to tedy osoby, které nemají žádnou 

překážku, která by bránila nástupu do zaměstnání. 

Pro zjišťování míry nezaměstnanosti existují dva způsoby měření, a to obecná míra 

nezaměstnanosti a registrovaná míra nezaměstnaností. 

Obecná míra nezaměstnanosti  

Obecná míra nezaměstnanosti se počítá z dat Výběrových šetření pracovních sil 

(VŠPS). V čitateli je počet nezaměstnaných podle definice ILO (tj. registrovaní 
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i neregistrovaní nezaměstnaní, kteří se tak sami zařadí ve zmíněném VŠPS), ve 

jmenovateli je celkový počet pracovních sil. 

Předmětem šetření ve VŠPS jsou domácnosti v náhodně vybraných bytech. Toto 

šetření nesleduje, zda se jedná o pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo nehlášený. 

U osob mladších než 15 let se sledují jen základní údaje vztahující se k osobě v čele 

domácnosti, věku, pohlaví, národnosti a státní příslušnosti. Osoby starší 15ti let vyplňují 

další otázky, které popisují jejich uplatnění na trhu práce. Šetření se nevztahuje na osoby, 

které bydlí dlouhodobě v hromadných ubytovacích zařízeních. Z toho důvodu jsou údaje 

za určité skupiny obyvatelstva, především za cizí státní příslušníky, kteří žijí a pracující na 

území republiky, k dispozici v omezené míře. Podle doporučení Eurostatu lze údaje za tyto 

osoby získat buď z administrativních zdrojů, nebo zvláštním šetřením organizovaným 

zásadně mimo rámec VŠPS. [12] 

Registrovaná míra nezaměstnanosti 

Výpočet míry registrované nezaměstnanosti má v čitateli počet dosažitelných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli součet počtu zaměstnaných 

z VŠPS, pracujících cizinců registrovaných na úřadech práce, osob s živnostenským 

oprávněním a počtu dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání. [3] 

Obecnou a registrovanou mírou nezaměstnanosti se dále budu zabývat ve čtvrté 

kapitole, kde uvedu vývoj těchto nezaměstnaností v letech 2006–2010. 

2.2.2 Formy nezaměstnanosti 

Frikční nezaměstnanost 

Z pohledu ekonomů je tato nezaměstnanost nejméně problémovým typem 

nezaměstnanosti. Frikční nezaměstnanost je krátkodobá, přechodná, nevyhnutelná a do 

jisté míry funkční. Jde o osoby, které se rozhodly z osobních či ekonomických důvodů 

změnit zaměstnání. Období mezi odchodem z původního zaměstnání a nástupem do 

nového zaměstnání je označováno jako frikční nezaměstnanost. Angličané tyto osoby 

nazývají ,,people between the jobs“. Tato nezaměstnanost platí i pro absolventy škol, kteří 

hledají první zaměstnání. 
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Část frikční nezaměstnanosti je označována za dobrovolnou, část je spojována 

s možnými ekonomickými změnami a potřebou se přizpůsobovat. Frikční nezaměstnanost 

je nevyhnutelná, pokud by ji chtěla vláda odstranit, musela by direktivně nařizovat 

občanům nastupovat do prvně nabízených zaměstnání. 

Strukturální nezaměstnanost 

V ekonomice dochází průběžně k útlumu určitých segmentů, zároveň se však rozvíjí 

nové obory. Strukturální změny národního hospodářství, jež provází přesun pracovních 

míst, ovlivňují poptávku po pracovních silách. S recesí určitých ekonomických segmentů 

je spojena nezaměstnanost koncentrující se v regionech, ve kterých se vyskytují postižené 

obory. Propouštěné osoby spojuje kromě této regionální kumulace také např. stejná 

kvalifikace, pohlaví, zdravotní stav nebo věk. Indikátorem uvedeného typu 

nezaměstnanosti je výskyt na trhu práce nezaměstnaných osob a volných pracovních míst. 

Problém tedy spočívá v nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce.  

Nejvíce vhodným opatřením řešení této nezaměstnanosti se jeví rekvalifikace. Velký 

význam má také odstranění bariér v mobilitě pracovních sil vzhledem k regionálním 

rozdílům míry strukturální nezaměstnanosti. Důležitá je flexibilita pracovních sil, jelikož 

jedinci, kteří vzhledem k individuálním či sociálním handicapům mají na trhu práce 

omezenou schopnost pružně reagovat, jsou vystaveni většímu riziku strukturální 

nezaměstnanosti. 

Zjednodušeně můžeme přirozenou míru nezaměstnanosti vymezit jako součet frikční 

a strukturální nezaměstnanosti. Jedná se o dva typy nezaměstnanosti, o nichž lze říci, že 

jsou do jisté míry funkční a v demokratickém státě zpravidla neodstranitelné. 

Technologická nezaměstnanost 

 Zavádění nových strojů a technologií do výroby, které nahrazují lidskou práci, 

způsobuje technologickou nezaměstnanost. Tento typ nezaměstnanosti se v současné době 

týká jak nekvalifikovaných či nedostatečně kvalifikovaných dělníků, tak i vysoce 

vzdělaných odborníků. Technologická nezaměstnanost bývá často spojována 

s nezaměstnanosti strukturální. 
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Cyklická nezaměstnanost 

Příčinou cyklické nezaměstnanosti je nedostatečná agregátní poptávka, ke které 

dochází v obdobích hospodářské krize. Z důvodu poklesu agregátní poptávky klesá 

i poptávka po práci. Cyklická nezaměstnanost se vyznačuje nedostatkem pracovních míst. 

Poukazuje se tedy na nedobrovolnost tohoto typu nezaměstnanosti. 

Tuto nezaměstnanost vyvolávají cyklické změny hospodářských aktivit, díky nim 

ovšem v období konjunktury dochází k její eliminaci. 

Cyklickou nezaměstnanost lze napsat jako: 

    Uc = U – U n,       (3) 

kde U – celková míra nezaměstnanosti, 

Uc – cyklická nezaměstnanost, 

U n – přirozená míra nezaměstnanosti. 

Sezonní nezaměstnanost 

 Je to nezaměstnanost, ke které dochází vlivem střídaní ročních období a s tím 

spojených výkyvů ve spotřebě určitého druhu zboží a služeb. 

 Propouštění pracovní síly v tomto případě nastává periodicky vzhledem k: 

- nepravidelné produkci v odvětvích závislých na počasí, 

- sezonní poptávce určitého zboží a služeb. 

Sezonní zaměstnanci čelí pravidelné nezaměstnanosti, během níž přichází na úřady 

práce a žádají o finanční podporu. V některých případech se proto podpora celoroční 

zaměstnanosti z prostředků aktivní politiky nezaměstnanosti jeví jako účinné preventivní 

opatření, které předchází sezonní nezaměstnanosti. 

Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

 Dobrovolně nezaměstnaní jsou lidé hledající práci za vyšší mzdu než tu, kterou jim 

nabízí zaměstnavatelé. Existují-li alternativní zdroje finančních prostředků nahrazující 

lidem mzdu, dobrovolná nezaměstnanost roste. Pokud tyto náhradní příjmy například 
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v podobě sociálních dávek nejsou významné, nezaměstnaní jsou ochotni přijmout 

zaměstnání i za nižší mzdu. 

Reálné mzdy se nechovají pružně a mnohdy reagují na ekonomické zvraty 

zpomaleně, z tohoto důvodu se na trhu práce setkáváme vedle dobrovolné nezaměstnanosti 

i s nedobrovolnou. 

Nedobrovolná nezaměstnanost vzniká tehdy, jestliže reálná mzdová sazba je příliš 

vysoká. V této situaci počet nabízejících převyšuje velikost poptávky. Při vyšší než 

rovnovážné mzdě je tedy mnoho lidí ochotno pracovat, ale ne všichni si práci najdou. [4] 

Skrytá nezaměstnanost 

Skrytou nezaměstnanost můžeme definovat jako nezaměstnanost, kdy osoba 

nepracuje a ani se nehlásí na úřadech práce jako nezaměstnaná. Většinou do této skupiny 

řadíme mladistvé a vdané ženy. Jde o osoby, které upřednostňují hledání práci např. 

pomocí internetových sítí nebo přímo u zaměstnavatelů. 

Skrytá nezaměstnanost je dána také tím, že z databáze nezaměstnaných jsou 

vyřazeny osoby, které sice nemají pracovní pozici, ale jsou zařazeny do různých programů 

pro nezaměstnané např. rekvalifikace, veřejné prospěšné práce apod. Do této skupiny patří 

i osoby s nízkou kvalifikací či vysokým věkem nebo jiným handicapem, které zůstávají pro 

tyto charakteristiky nezaměstnané a jsou odsouvány mimo trh práce. Můžeme zde zahrnout 

např. i předčasné odchody do důchodu. 

Neúplná zaměstnanost 

Do neúplné zaměstnanosti řadíme pracovníky, kteří přijmou práci na snížený úvazek 

nebo akceptují práci, která nevyužívá plně jejich dovednosti a kvalifikaci. Tento způsob 

využívá společnost, kdy se snaží čelit vysoké nezaměstnanosti. Nejčastěji jde o zkrácenou 

pracovní dobu či sdílení pracovního místa, kdy se o jedno pracovní místo dělí dvě osoby. 

Specifickou formou jsou pokusy o zavedení čtyřdenního pracovního týdne a snížení počtu 

pracovních hodin tak, aby trh práce absorboval především mladé nezaměstnané. Část takto 

zaměstnaných osob se ocitá bez pracovní ochrany a sociálního zabezpečení a neúplná 

zaměstnanost je chápána jako destrukce zaměstnaneckých práv a vnucení horších 

pracovních podmínek zaměstnancům ze strany zaměstnavatelů. 
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Nepravá nezaměstnanost 

Jde o nezaměstnané, kteří ani tak nehledají práci, jako se spíše snaží vyčerpat 

v plném rozsahu nárok na podporu v nezaměstnanosti. Patří sem i osoby, které se registrují 

jako nezaměstnané, ale zároveň pracují nelegálně v neformální a šedé ekonomice. 

Job stagnation 

Pracovní stagnace je vysoká míra nezaměstnanosti, která brzdí profesionální 

i prostorovou mobilitu. I silně nespokojení zaměstnanci nechtějí riskovat v době vysoké 

nezaměstnanosti tím, že dosavadní práci opustí a začnou hledat jiné pracovní místo. Proto 

často zůstávají ve svém nevyhovujícím zaměstnání. 

Dlouhodobá a opakovatelná nezaměstnanost 

 Existuje mnoho příčin dlouhodobé nezaměstnanosti. Může jít o důsledek 

dlouhodobé hospodářské recese i dlouhotrvající mzdové strnulosti. Vymezení dlouhodobé 

nezaměstnanosti se v jednotlivých letech liší. Někde je hranice stanovená na době jednoho 

roku, jinde na dvou letech. 

Doba trvání nezaměstnanosti se vypočítává dvěma způsoby: 

1. Jedná se o dobu trvání aktuální nezaměstnanosti totožnou s dobou mezi registrací 

nezaměstnané osoby na úřadu práce a datem provedení výpočtu.  

Tato metoda dlouhodobou nezaměstnanost nadhodnocuje, protože nezachytí řadu 

případů krátkodobé nezaměstnanosti, které byly ukončeny ještě před rozhodujícím datem. 

2. Trvání nezaměstnanosti je chápáno jako období např. od registrace dané osoby mezi 

nezaměstnanými na úřadě práce po její vyřazení z registrace. 

Tato metoda poskytuje důležitější údaje o poměru krátkodobé a dlouhodobé 

nezaměstnanosti, ale je i významným zdrojem informací pro účely sociální politiky a 

slouží jako podklad pro rozhodování o poskytování podpor nezaměstnaným osobám. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je spojena i s výskytem opakované nezaměstnanosti 

v průběhu pracovní kariéry jedince. To se jeví jako vyšší riziko nezaměstnanosti 

příslušníků některých sociálních kategorií, např. nekvalifikovaní dělníci, imigranti, ženy 

apod. [5] 
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2.3 Trh práce v ekonomických teoriích 

Liberální přístup 

 Fungování trhu práce a pojem nezaměstnanosti je představiteli liberálního přístupu 

prezentován v souladu s klasikou politickou ekonomií. Východiskem klasické teorie je 

existence přirozeného řádu a zákonů, které jsou nezávislé na chování mikroekonomických 

subjektů uvnitř národního hospodářství. Klasici se tedy věnují makroekonomii, přičemž je 

pro ně charakteristická akcentace dlouhého období. 

 Liberálové vnímají trh práce jako systém, ve kterém působí spontánní řád, díky 

čemuž je tento trh samoregulovatelný. Trh práce tedy funguje nezávisle na vůli nebo 

rozhodování lidí. Pracovní síla je zde chápána jako druh zboží. 

Nezaměstnanost liberálové vymezují jako krátkodobou nerovnováhu, která může být 

do jisté míry funkční. K nezaměstnanosti dochází vlivem nepřizpůsobování nabídky práce 

vzhledem k měnící se poptávce po práci. Liberálové jsou přesvědčení o tom, že kdo chce 

pracovat, práci si vždy získá. 

Příčinou nerovnováhy na trhu práce a spolu s ní i nezaměstnanosti jsou příliš štědré 

sociální dávky, díky kterým si lidé dokážou zajistit své potřeby i bez práce. 

Řešení nezaměstnanosti liberálové hledají v účinné inflační politice a v omezení 

vlivů státu, který tíhne k vyššímu daňovému zatížení. Determinujícím faktorem je dle 

liberálů existenční minimum, kdy je možné stanovit tzv. přirozenou mzdu, přičemž tržní 

mzda, která reaguje na krátkodobé změny poptávky po práci, osciluje kolem přirozené 

mzdy. 

 Marxistický přístup 

 V Marxově přístupu hraje důležitou roli teorie hodnoty práce. Marx hovoří 

o využité lidské práci, která se přeměňuje v hodnoty. Hodnotám je určená peněžní cena a 

práce chápána jako základ hodnot. Prostřednictvím zjištění nutného společenského úsilí 

k produkci určité komodity lze vyjádřit cenu zboží. Jde tedy o průměrnou pracovní 

produktivitu. Pokud bychom místo průměrné produktivity dosadili jen produktivitu práce, 

výsledky méně produktivních dělníků by znamenaly hodnotnější práci, což je nereálné. 



Bc. Miriam Hájovská: Analýza nezaměstnanosti v okrese Ostrava  
 

 2012  12 
 

 Práci dělníků Marx členil na nutnou práci, během níž dělník pracuje na sebe a 

vytváří tak hodnotu pracovní síly. A na nadpráci nebo také nadbytečnou práci, kdy je 

vytvářena nadhodnota, kterou si přivlastňuje kapitalista. 

 Kapitál je pro Marxe rovněž souborem hodnot, které se přeměnily z výrobních 

prostředků v procesu vykořisťování pracovní síly. 

 Nezaměstnanost je tedy v tomto přístupu definována jako fenomén spojený 

s kapitalismem, který se nedokáže vyvarovat vnitřní krizi a tím i periodicky se opakující 

vysoké nezaměstnanosti. V podmínkách kapitalismu tak nelze podle Marxe 

nezaměstnanost odstranit. Marxistická nezaměstnanost je nezaměstnanost nedobrovolná. 

 Keynesiánský přístup 

 Tvůrcem této ekonomické koncepce se stal J. M. Kyenes, který se zapsal do dějin 

jako zakladatel nové makroekonomie. Kyenes se pokusil formulovat koncepci, jež označil 

jako obecnou teorii zaměstnanosti, a navrhoval doplnit tržní ekonomiku na 

makroekonomické úrovni stabilizačním mechanismem hospodářské politiky státu.  

Příčinou ekonomické krize během 30. let 20. století a s ní spojené i vysoké míry 

nezaměstnanosti byla dle Keynese nedostatečně efektivní poptávka spojená s nízkým 

sklonem k investicím. Řešení této krize nacházel ve veřejných výdajích, kterými lze 

podpořit celkovou poptávku po produkci a tím i poptávku po pracovní síle. Mzda je podle 

Keynese zdrojem kupní síly. 

Nezaměstnanost spojená s nedostatečnou spotřebou a nezaměstnanost spojovaná 

s pokrokem techniky nejsou podle Keynese regulovatelné tržním mechanismem. Proto 

vyžaduje státní zásah do ekonomiky. Vláda může řídit poptávku i celou ekonomiku 

prostřednictvím veřejných výdajů jako nástrojů ozdravení ekonomiky. Přestože se při 

aplikaci této politiky nevyhneme určitému inflačnímu tlaku, inflace je chápána jako menší 

zlo než přetrvávající nezaměstnanost. 

 Monetaristický přístup 

 Nejznámějším představitelem se stal M. Friedman, pro něhož je ekonomie pozitivní 

teorií a souborem o tom, co je, nikoliv o tom, co by mělo být. Představitele monetarismu 
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navrhují řešit nezaměstnanost zejména odstraňováním nedokonalostí trhu a zlepšováním 

informovanosti na straně nabídky a poptávky práce. 

 Důležitým pojmem pro Friedmana byla přirozená míra nezaměstnanosti, přičemž ji 

vymezuje jako nezaměstnanost, která nevede k zrychlení inflace. Monetaristé odmítali 

hospodářskou politiku, která se snaží snížit nezaměstnanost pod její přirozenou míru. 

Přirozená míra nezaměstnanosti není veličinou neměnnou, ale mění se vzhledem 

k časovému vývoji i ekonomickému prostředí. 

2.4 Snižování míry nezaměstnanosti a dosahování rovnováhy na trhu 

práce pomoci politiky zaměstnanosti 

 Při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti se ve společnosti uplatňují 

specifické nástroje, kterými se vláda snaží ovlivňovat zaměstnanost tak, aby nedocházelo 

k převaze nabídky nad poptávkou. Např. k 31. 12. 2009  podpořila krajská pobočka úřadu práce 

v Ostravě prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti vytvoření 2 111 pracovních míst (viz 

kapitola č. 4 tabulka č. 12). 

  

Nástroje politiky zaměstnanosti: 

Veřejné výdaje 

 Veřejné výdaje jsou výdaje státního rozpočtu. 

Rozlišujeme: 

- přímé vládní nákupy zboží a služeb, které zabezpečují chod administrativy, státní 

zakázky, které mají investiční charakter, 

- financování zbrojního průmyslu, 

- zaměstnávání lidí ve státní administrativě, 

- výdaje na politiku zaměstnanosti, která je tvořena jako aktivní a pasivní část 

politiky zaměstnanosti. 

 Pasivní složka politiky zaměstnanosti je koncipována jako hmotné zabezpečení 

uchazečů o zaměstnání, jež se provádí formou podpory v nezaměstnanosti, nebo 

zabezpečením v důsledku nízkých příjmů v kategorii ,,sociálně slabých“, jimiž jsou 

příjemci podpory na úrovni životního minima. 

Aktivní složka politiky zaměstnanosti se zaměřuje na: 
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- výdaje související s činností administrativy politiky zaměstnanosti, 

- rekvalifikace dle potřeb na trhu práce, 

- podporu zaměstnanosti v soukromém sektoru a podporu drobného podnikání, 

- přímou tvorbou pracovních příležitostí státem, 

- podporu vytváření pracovních míst formou zřizování veřejně prospěšných prací, 

- podporu vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 

- rozvoj infrastruktury trhu práce, 

- odstraňování bariér, které pro vstup na trh práce existují a které se soustřeďují na 

některé problémové skupiny obyvatelstva, 

- vytváření podmínek pro mobilitu pracovních sil. [4] 

 

 Daňová politika vlády 

 Daňová politika vlády a konkrétně daně jako nástroj při naplňování svých 

základních funkcí jsou schopny regulace mnohých aktivit. Zejména ovlivňuje tyto aktivity: 

 Alokační funkce – využívá se při projevech neefektivnosti trhu při rozložení zdrojů. 

 Redistribuční funkce – plní své poslání s rozdělováním důchodů ve společnosti. 

 Stabilizační funkce – je integrální součástí hospodářské politiky, jejím 

prostřednictvím mohou daně přispívat ke zmírňování cyklických výkyvů 

v ekonomice. 

Regulační a legislativní opatření vlády 

 Regulačním opatřením vláda chrání vnitřní trh a domácí produkci, jedná se také 

o opatření zachovávající zaměstnanost, např.: 

- dovozní kvóty, celní tarify, 

- příjmovou regulaci (např. moratoria na ceny a mzdy), 

- mzdovou regulaci, tj. státem stanovená pravidla o beztrestném růstu průměrných 

mezd. 

Pracovně – právní legislativa vymezuje a stanovuje práva a povinnosti osob, které 

vstoupí na trh práce, a to jak pracujících, tak nezapojených, kteří však o práci usilují. Dále 

státních orgánů práce, tj. ministerstva práce a sociálních věcí a úřadů práce, 

zaměstnavatelů a odborových orgánů. Vytváří právní předpoklady pro zabezpečení práva 
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na práci na spravedlivou odměnu, uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu 

v nezaměstnanosti. 

2.5 Dlouhodobá nezaměstnanost 

Zejména dlouhodobá nezaměstnanost vede k tomu, že lidé mění svůj status 

nezávislého občana za status závislého klienta státu. Existuje-li přitom navíc jen malý 

rozdíl mezi celkovým příjmem, který mohou nezaměstnaní získat za pomocí sociálních 

dávek, a příjmem, jenž jim nabízí dostupná místa na trhu práce, potom je nic nemotivuje 

k rychlému přijetí nového zaměstnání a bez ohledu na nabízené podmínky čekají na ,,lepší 

příležitosti“. Nezaměstnanost má negativní vliv na nezaměstnané nejen kvůli nedostatku 

finančních prostředků a finančnímu strádání, ale také kvůli negativním zážitkům, které 

jsou pro nezaměstnané spojené s hledáním zaměstnání, kvůli samotnému neúspěchu při 

hledání zaměstnání, kvůli obtížnému snášení kontaktu s úřady a v neposlední řadě kvůli 

pocitům viny, selhání nebo závislosti, které souvisejí s nedostatečnou možností přispívat 

do rodinného rozpočtu. [6] 

Můžeme říci, že dlouhodobá nezaměstnanost:  

- Ničí pracovní etiku a motivaci hledat dále své místo na trhu práce, což nakonec 

vede k definitivnímu vyloučení z tohoto trhu. 

- Devastuje lidský kapitál, neboť nemohou udržovat, natož inovovat své pracovní 

dovednosti, svou kvalifikaci, ani pracovní návyky. 

- Stigmatizuje a budí vůči nim nedůvěru zaměstnavatelů, kteří mohou instinktivně 

chápat fakt, že tyto osoby jsou bez práce tak dlouho, jako důsledek jejich osobního 

defektu, mění jejich identitu a může být i příčinou jejich sociální exkluze. [7] 

2.6.1 Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti 

Za hlavní nástroje považujeme: 

- Zvyšování kvalifikace, rozšíření kvalifikace a rekvalifikace u dlouhodobě 

nezaměstnaných osob.  

- Dostatečné podávání informací dlouhodobě nezaměstnaným o situaci na trhu práce a o 

vlastnostech, jejichž rozvíjení může zlepšit jejich orientaci na pracovním trhu a tím i 

jejich konkurenční schopnost na tomto trhu. 



Bc. Miriam Hájovská: Analýza nezaměstnanosti v okrese Ostrava  
 

 2012  16 
 

- Podpory firmám, které vytvářejí pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané, např. 

speciální programy určené na vytváření pracovních míst až k podpoře malého 

podnikání a sebezaměstnávání. Dále také speciální programy tvorby pracovních míst, 

které zahrnují práci sociální povahy nebo zlepšování pracovního prostředí a řízené 

místními a obecními orgány. 

- Různé finanční dotace pro ty, kteří se rozhodnou podnikat, nebo finanční prostředky 

určené k samovzdělávání. 

 

2.6 Marginalizace 

Marginalizaci na trhu práce můžeme vymezit jako negativní a pozitivní. V případě 

negativní definice je kladen důraz na skutečnost, že představuje protiklad podílení se na 

trhu práce se všemi důsledky, které má jako jeden z hlavních faktorů sociální vyloučení.  

 Z hlediska pozitivní definice je marginalizace na trhu práce přiřazováním určitých 

osob takovým pracovním pozicím, které jim neumožňují jejich plnou integraci na tomto 

trhu a redukují podstatně jejich šance výběru pracovních příležitostí, co se týče žádoucí 

stability zaměstnání, výše mzdy, osobního růstu a ostatních výhod. 

 Co se týče příčin, je marginalizace vnímána buď jako důsledek osobních 

charakteristik marginalizovaných osob, nebo jako důsledek povahy trhu práce, plynoucí 

především z jeho segmentace na primární a sekundární trh, případně ze snahy o jeho 

regulaci, která vede k zpomalování ,,odtoku“ z nezaměstnanosti a k vysoké míře 

nezaměstnanosti zejména mladých a nekvalifikovaných osob. Jedna z forem marginalizace 

na pracovním trhu je dlouhodobá nezaměstnanost. [7] 
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3. Charakteristika vybraného regionu 

 Okres Ostrava-město je okres v Moravskoslezském kraji. Jeho sídlem je statutární 

město Ostrava. Rozloha okresu je 331,53 km². Počet obyvatel je 342 918 osob (hustota 

zalidnění je 1034 obyvatel na 1 km²). Nyní se v okrese Ostrava-město nachází 13 obcí, 

z toho 4 města. Na severozápadě sousedí s okresem Opava, na východě s okresem Karviná, 

na jihovýchodě s okresem Frýdek - Místek a na jihozápadě s okresem Nový Jičín. Město 

tvoří celkem 23 městských obvodů. V tabulce č. 1 jsou uvedeny základní charakteristiky 

okresu, kde vidíme např. vývoj počtu obyvatel a průměrný věk od roku 2007–2010. 

Ostrava, sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava-město, je třetím 

největším městem České republiky. [8] 

Obrázek č. 1 Mapa Moravskoslezského kraje 

Zdroj: Úřad práce v Ostravě, Praha: MPSV, 2011, [cit. 2012-01-16]. Dostupný z WWW: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/local/ov_info>. 

Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a 

dodnes ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. V roce 1763 

bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí, což 

předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1828 založil Rudolf Jan hutě, nazvané po 

něm, Rudolfovy. Později tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a získaly název 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Opava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Karvin%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Nov%C3%BD_Ji%C4%8D%C3%ADn
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Vítkovice. Stávají se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města, jehož výsledkem 

je, že v druhé polovině 20. století je Ostrava známa též jako ,,ocelové srdce republiky“. Po 

rozsáhlém kolapsu hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním vytěžených 

dolů více na důrazu nabírá strojírenská aktivita a další obory. [9,10] 

 V období před rokem 2008 zažívala Ostrava obrovský ekonomický boom a přísun 

investic do průmyslových zón, developmentu či budování hotelů. Našlo zde sídlo mnoho 

renomovaných světových společností a mnohé z nich již využily výhodných nabídek 

k investování jak ve městě, tak v jeho okolí (např. Hyundai, MultiDevelopment, CTP 

Invest, PEGATRON Czech, SungWoo Hitech, Briggs&Stratton, ArcelorMittal, Tieto 

Czech). Např. společnost Job Air vybudovala v blízkosti letiště Mošnov největší letecké 

servisnía opravárenské centrum ve střední a východní Evropě. Působí zde špičkové klastry 

v oblasti IT, strojírenství, automobilového průmyslu apod. 

Celosvětová krize se však dotkla i Ostravy. Na území města se nachází řada velkých 

firem, které podnikají v odvětvích s největším útlumem a s prioritním zaměřením na 

export. Mnohé firmy již ale zaznamenaly zlepšení situace, růst produkce i exportu, 

zejména do Německa, v personálních oblastech jsou však dosud velmi opatrné. Nízká 

poptávka panuje nadále v oblasti služeb a stavebnictví, firmy jsou nuceny setrvávat 

dlouhou dobu na nízké úrovni produkce, což se přímo dotýká i jejich subdodavatelů.[11] 

 

Tabulka č. 1: Vybrané ukazatele okresu Ostrava v letech 2006 - 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel 337 197 336 811 336 735 335 725 333 579 

z toho ženy 174 243 179 936 173 555 172 808 172 026 

Průměrný věk obyvatel 40,1 40,3 40,5 40,7 41,0 

Živě narození 3 491 3 662 3 763 3 615 3 604 

Zemřelí 3 502 3 649 3 592 3 663 3 695 

Přistěhovalí 3 939 5 159 4 522 3 724 3 631 

Vystěhovalí 4 483 5 594 4 769 4 986 5 386 

Uchazeči o zaměstnání 23 931 17 853 15 362 20 400 21 732 

Uchazeči na 1 volné pracovní místo 6,7 4,2 3,6 22,9 15,1 
Zdroj:http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okres_ostrava_mesto 
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Silné a slabé stránky okresu Ostrava 

 

Silné stránky okresu Ostrava 

 

- Mnoho perspektivních firem vytvářejících velký ekonomický rozvojový potenciál.  

- Relativně vysoká exportovatelnost hutních a některých strojírenských výrobků.  

- Fungující a připravované další průmyslové zóny. 

- Potenciál kvalifikované pracovní síly. 

- Relativně hustá síť železniční a autobusové dopravy.  

- Zlepšení dopravní dostupnosti zprovozněním dálnice D1.  

- Letiště pro mezinárodní provoz v blízkosti centra kraje s výhledem výrazného 

rozvoje.  

- Systém vysokoškolského technického, ekonomického a humanitního vzdělávání. 

- Zvyšující se nabídka vzdělávacích organizací. 

- Značný potenciál technické odbornosti.  

Slabé stránky okresu Ostrava 

 
- Míra nezaměstnanosti po delší dobu převyšuje celorepublikový průměr. 

- Zdravotní postižení u občanů jako důsledek předchozího zaměstnání v těžkém 

průmyslu. 

- Nedostatek pracovníků v řemeslných a technických profesích.  

- Růst počtu sociálně nepřizpůsobených obyvatel. 

- Značná územní koncentrace podniků metalurgického, strojírenského a těžebního 

průmyslu. 

- Pomalé tempo zvyšování technologické úrovně výrob. 

- Nedostatek podnikatelské infrastruktury a zařízení pro rozvoj malých a středních firem.  

- Obtížně řešitelné ekologické problémy. [11] 
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Příklady nejčastějších volných pracovních míst v okrese Ostrava podle dosaženého 

vzdělání v roce 2011: 

Základní vzdělání: svářeči, montážní dělníci elektrických, energetických a 

elektronických zařízení, řidiči nákladních automobilů, zedníci, pomocní dělníci ve výrobě, 

taxikáři, pracovníci ochrany a ostrahy, uklízečky a pomocníci v kancelářích. 

Střední vzdělání s výučním listem: svářeči, pracovníci v zákaznických centrech, 

kovodělníci, mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení, zedníci, pracovníci 

ochrany a ostrahy, zámečníci strojů, nástrojaři, obchodní zástupci, pracovníci v oblasti 

propagace a reklamy, finanční poradci, elektromechanici elektrických zařízení. 

Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, pracovníci v zákaznických 

centrech, finanční a pojišťovací poradci, operátoři telefonních panelů, programátoři 

počítačových aplikací, finanční analytici, řídící pracovníci v oblasti obchodu, pracovníci ve 

službách a prodeji, pracovníci v oblasti propagace a reklamy, realitní makléři. 

Vysokoškolské vzdělání: lékaři.[13] 

   

Tabulka č. 2:  Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS) v MSK v tis. osob  

 

       

  2007 2008 2009 2010 

Obyvatelstvo celkem 1250,5 1 251,4  1 249,9  1 245,1  

v tom:        

ekonomicky aktivní populace 15 a více let  604,6 614,0  617,2  605,0  

v tom:        

zaměstnaní v NH (ILO)
1)

 553,3 568,6  557,5  543,5  

nezaměstnaní 51,3 45,3  59,7  61,4  

ekonomicky neaktivní 645,9 637,4  632,7  640,1  

v tom:        

důchodci 280,4 279,5  284,5  289,6  

studenti 115,7 112,6  111,9  110,6  

děti do 14 let 181,8 180,0  178,3  177,9  

ostatní 67,9 65,4  57,9  62,0  

 

    
1)

 s jediným nebo hlavním zaměstnáním, včetně ozbrojených sil 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat ČSÚ 
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Ze statistických údajů z posledních let vyplývá, že ve většině obcí a měst v MSK 

klesá počet obyvatel, což je způsobeno především stěhováním mladých lidí za práci do 

jiných regionů. Dalším důvodem je znečištěné ovzduší na Ostravsku. 
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4. Analýza nezaměstnanosti 

V této kapitole jsem se zaměřila na porovnání vývoje registrované a obecné míry 

nezaměstnanosti v letech 2006-2010, přičemž jsem vycházela z dat Ministerstva práce a 

sociálních věci a Českého statistického úřadu. Tato část práce je také zaměřená na 

porovnání nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje s ostatními kraji ČR a na vývoj trhu 

práce na Ostravsku z hlediska počtu evidovaných uchazečů na úřadu práce podle věku, 

vzdělání a délky nezaměstnanosti. V rámci vývoje regresní a obecné míry nezaměstnanosti 

uvádím výpočty absolutních, relativních přírůstků, koeficientů růstu a hodnoty průměrného 

absolutního přírůstku a průměrného koeficientu růstu časové řady. 

4.1 Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v okrese Ostrava v letech 

2006-2010 (MPSV) 

Registrovanou míru nezaměstnanosti uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Vychází ze statistik úřadů práce a jako nezaměstnané uvádí ty, kteří se na úřadech práce 

jakožto nezaměstnaní zaregistrují. Míra nezaměstnanosti je pak podílem těch, kteří se jako 

nezaměstnaní zaregistrovali, na celkové pracovní síle (nezaměstnaní + zaměstnaní).  

V  tabulce č. 3 uvádím registrovanou nezaměstnanost v okresech MSK. 

 

Tabulka č. 3: Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v okresech MSK v letech 

2006 - 2010  

  

Kraj 2006 2007 2008 2009 2010 

Moravskoslezský kraj 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 

Bruntál 14,1 11,4 9,7 13,7 15,6 

Frýdek-Místek 11,0 9,1 6,2 8,5 9,4 

Karviná 18,0 15,1 12,1 13,9 14,2 

Nový Jičín 9,7 7,3 5,3 11,0 11,7 

Opava 10,7 9,2 7,3 9,3 10,0 

Ostrava-město 14,4 11,3 8,4 10,8 11,7 

Celkem ČR 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MPSV    

 

Mezi okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti MSK se řadí Karviná a Bruntál. 

Karviná v roce 2006 dosáhla nezaměstnanosti až 18%. Ostravě, kromě roku 2009, patří 
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třetí místo v pomyslném žebříčku nezaměstnanosti. Nejnižší míry nezaměstnanosti dosáhla 

Ostrava v roce 2008 vlivem přísunu investic do průmyslových zón.  (Jednalo se o tyto 

společnosti: Hyundai, MultiDevelopment, CTP Invest, PEGATRON Czech, SungWoo 

Hitech, Briggs&Stratton, ArcelorMittal, Tieto Czech).  

 V roce 2009 se již projevil nástup finanční a ekonomické krize, kdy spousta podniků 

omezila své výrobní kapacity a investice do výroby a docházelo k hromadnému 

propouštění zaměstnanců. (Např. AcelorMittal, který patří mezi největší zaměstnavatele na 

Ostravsku, propustil v roce 2009 přes 600 zaměstnanců).   

V následující tabulce jsem se v časové řadě zaměřila na míru nezaměstnanosti 

konkrétně v okrese Ostrava. 

 

Tabulka č. 4: Časová řada registrované míry nezaměstnanosti v Ostravě v letech    

                      2006-2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrovaná míra 

nezaměstnanosti (v %) 
14,4 11,3 8,4 10,8 11,7 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MPSV 

 

Výpočet ukazatelů časové řady registrované nezaměstnanosti 

V tabulce č. 5 uvádím časové řady míry registrované nezaměstnanosti za pět let. Pro 

tuto řadu jsem určila absolutní a relativní přírůstek a koeficient růstu. Dále jsem spočetla 

průměrný absolutní přírůstek a průměrný koeficient růstu časové řady. 

 

Tabulka č. 5: Míra registrované nezaměstnanosti v okrese Ostrava v letech  

            2006 - 2010 

rok 

registrovaná míra 

nezaměstnanosti  

(v %) 

absolutní 

přírůstek 

relativní 

přírůstek 

koeficient   

růstu 

2006 14,4    

2007 11,3 -3,1 -0,215 0,785 

2008 8,4 -2,9 -0,257 0,743 

2009 10,8 2,4 0,286 1,286 

2010 11,7 0,9 0,083 1,083 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MPSV 
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Pro průměrný absolutní přírůstek platí: 

 

  =  
1

1





n

yyn =  -0,675 

 

 

Průměrný koeficient růstu časové řady je roven: 

 

k  = 1

1

n
n

y

y
=  0,949 

 

 Na základě výpočtu absolutního přírůstku můžeme říci, že nezaměstnanost 

meziročně klesá. Tento příznivý výsledek je důsledkem poklesu nezaměstnanosti v roce 

2008, avšak z pohledu vývoje míry nezaměstnanosti víme, že nezaměstnanost za poslední 

roky roste. Hodnota průměrného koeficient růstu ukazuje, že nezaměstnanost v průměru 

ročně klesala o 5,1%. Tento pozitivní výsledek je ovlivněn poklesem nezaměstnanosti 

v roce 2008. Od roku 2009 se míra nezaměstnanosti opět zvyšuje. 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti postihla Ostravu v roce 2006, kdy ÚP evidovaly 

nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání za sledované období. Jednalo se o nezaměstnanost 

delší než 1 rok, přičemž nejvíce postihla uchazeče ve věku 20-30 let. V dalších letech míra 

nezaměstnanosti klesala. Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2008, což bylo způsobeno 

snížením počtu evidovaných uchazečů na ÚP, a to až o 32,8% oproti roku 2006. Tato nízká 

nezaměstnanost souvisí se vznikem nových pracovních příležitostí, které byly 

vytvořeny již zmíněným přísunem investic do průmyslových zón, např. příchod Nošovické 

automobilky Hyundai a jejich dodavatelských firem v regionu.  

4.2 Nezaměstnanost v MSK z pohledu obecné míry nezaměstnanosti 

v letech 2006 – 2010 (VŠPS) 

Obecnou míru nezaměstnanosti vyhodnocuje Český statistický úřad ČR. ČSÚ 

provádí každé čtvrtletí speciální šetření nazývané Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS).  

Na jeho základě pak stanovuje tzv. obecnou míru nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti 

je v tomto případě vyjádřena jako podíl nezaměstnaných z VŠPS na součtu těchto 

nezaměstnaných a zaměstnaných. Pro obecnou míru nezaměstnanosti jsem znázornila 

časovou řadu v tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 6:  Časová řada obecné míry nezaměstnanosti v letech 2006 – 2010  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Obecná míra 

nezaměstnanosti (v %) 
12,93 9,37 8,35 11,29 11,98 

Zdroj: vlastní zpracování z dat ČSÚ 

 

Pro tuto časovou řadu jsem v tabulce č. 7 opět vypočetla absolutní a relativní 

přírůstky, koeficienty růstu a průměrný absolutní přírůstek a průměrný koeficient růstu 

časové řady. 

 

Výpočet ukazatelů časové řady registrované nezaměstnanosti 

 

Tabulka č. 7:    Míra obecné nezaměstnanosti v okrese Ostrava v letech 2006-2010   

rok 

obecná míra 

nezaměstnanosti 

(v %) 

absolutní 

přírůstek 

relativní 

přírůstek 

koeficient 

růstu 
    

2006 12,93         

2007 9,37 -3,56 -0,275 0,725     

2008 8,35 -1,02 -0,109 0,891     

2009 11,29 2,94 0,352 1,352     

2010 11,98 0,69 0,061 1,061     

Zdroj: vlastní zpracování z dat ČSÚ       

 

 

Pro průměrný absolutní přírůstek platí: 

  =  
1

1





n

yyn =  -0,238 

 

 

Průměrný koeficient růstu časové řady je roven: 

k  = 1

1

n
n

y

y
=  0,981 

 

Z výpočtů ukazatelů pro časovou řadu obecné nezaměstnanosti je zřejmé, že hodnoty 

klesají i stoupají stejné jako u registrované nezaměstnanosti. 

Výpočet průměrného absolutního přírůstku udává, že nezaměstnanost meziročně sice 

klesá, ale tento pozitivní výsledek je ovlivněn poklesem míry nezaměstnanosti v letech 
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2007 a 2008. Přestože od roku 2009 míra nezaměstnanosti stoupá, hodnota průměrného 

koeficientu růstu časové řady udává, že nezaměstnanost v průměru ročně klesala o 1,9%. 

Tento příznivý výsledek je opět ovlivněn výrazným poklesem míry nezaměstnanosti v roce 

2008. 

 

4.3 Vývoj trhu práce na Ostravsku v letech 2006-2010 

 

V této kapitole jsem se zaměřila na porovnání uchazečů o zaměstnání podle věku, 

délky nezaměstnanosti a vzdělání na Ostravsku (viz tabulka č. 8) a taky na vývoj počtu 

evidovaných uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst a vývoje hodnoty příspěvku 

v nezaměstnanosti v letech 2006 – 2010, přičemž tyto údaje jsou pouze za Ostravu-město 

(viz tabulka č. 9). 
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Tabulka č. 8: Struktura nezaměstnanosti podle věku, délky nezaměstnanosti a 

vzdělání 

 

Stav k 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkový počet evidovaných uchazečů 85 422 65 816 57 455 80 581 82 776 

   v tom podle věku:   

do 19 let 4 163 2 845 2 745 3 516 3 466 

20-34let 29 061 19 623 17 799 27 392 27 849 

35-49let 28 540 21 877 18 613 26 269 27 286 

nad 50let 23 658 21 474 18 298 23 404 24 175 

   v tom podle délky nezaměstnanosti:   

do 3 měsíců 16 969 14 765 17 705 21 845 23 751 

3-6 měsíců 12 352 9 142 9 165 15 601 13 725 

6-9 měsíců 6 960 5 143 4 625 10 448 7 638 

9 - 12 měsíců 5 783 4 500 3 179 8 402 6 184 

nad 12 měsíců 43 358 32 266 22 781 24 285 31 478 

v tom podle vzdělání:   

bez vzdělání + neúplné zákl. vzdělání 314 240 247 377 498 

základní vzdělání 27 070 21 428 18 537 22 758 23 178 

vyučení 36 360 27 592 23 407 34 791 34 969 

střední bez maturity 2 969 2 150 1 965 2 899 3 079 

vyučení s maturitou 3 644 2 790 2 500 4 108 4 297 

úplné středoškolské vzdělání 2 426 1792 1 585 2 090 2 232 

úplné středoškolské odborné vzdělání 10 046 7 651 6 889 10 168 10 673 

vyšší odborné vzdělání 275 189 179 256 343 

bakalářské + VŠ vzdělání 2318 1981 2146 3134 3507 

Zdroj: Statistické ročenky MPSV, vlastní zpracování 
      

Z hlediska délky nezaměstnanosti je nejvíce evidovaných uchazečů na úřadu práce 

v době delší než 12 měsíců. K 31. 12. 2010 evidovali ÚP v okrese Ostrava 31 478 osob 

v období delším než jeden rok, což je ve srovnání s rokem 2006 o 23,4% méně. Z tabulky 

vyplývá, že nejmenší počet uchazečů o práci je v délce 9-12 měsíců. 
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Mezi nejvíce dotčené osoby nezaměstnaností můžeme řadit absolventy škol, kteří 

mají malou šanci nalézt vhodné pracovní místo po ukončení procesu vzdělávání.  Přestože 

se situace na trhu práce zlepšuje, jejich šance uplatnění v pracovním procesu jsou velmi 

omezené. Zejména mladí lidé, kteří nevidí na Ostravsku perspektivu, odcházejí hledat 

zaměstnání do jiných částí ČR nebo do ciziny. Pokud se díváme na počet evidovaných 

uchazečů v rámci vzdělání, největší problém najít zaměstnání mají absolventi učilišť. 

Naopak do skupiny s nejmenším počtem uchazečů o zaměstnání spadají absolventi vyšší 

odborné školy. Např. k 31. 12. 2010 bylo evidovaných na ÚP 34 969 absolventů učilišť, 

což je o 34 626 uchazečů více ve srovnání s nezaměstnanými absolventy vyšších 

odborných škol. 

V následující tabulce je zpracován přehled ukazatelů trhu práce v Ostravě-městě. 

Tabulka č. 9:  Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, volných pracovních 

míst a výše PvN v letech 2006 – 2010v Ostravě 

Ukazatel (celkový počet) 
Stav k 31.12. 

2006 2007 2008 2009 2010 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání 
22 750 17 853 15 362 20 400 21 737 

Z toho dosažitelní 
21 317 16 464 14 393 19 945 20 656 

Absolventi škol a mladiství 
1 249 3 752 899 1085 1225 

Osoby se ZP 
3 003 12 184 2496 2320 2392 

Uchazeči s nárokem na PvN 
3 932 3 430 3 801 5 388 5 024 

Průměrná výše PvN v Kč 
4 609 4 909 5 010 5 699 5 700 

Volná pracovní místa 
3 523 4 247 4 272 889 1 441 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 
6,5 4,2 3,6 22,9 15,1 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/statistiky, vlastní zpracování 

 

Za dosažitelné uchazeče považujeme ty, kteří mohou okamžitě nastoupit do 

zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří 

nemají žádnou překážku pro přijetí do zaměstnání.  

Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání: 

- ve vazbě, výkonu trestu, 

- zařazeni do rekvalifikačních kurzů, 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/statistiky
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- v pracovní neschopnosti, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, 

- uchazečky pobírající peněžitou pomoc v mateřství, kterým je poskytována 

podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 

Struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2006 

Ostravská evidovaná nezaměstnanost se v průběhu roku 2006 vyvíjela až nečekaně 

dobře.  Ve skutečnosti bylo evidováno o 4,8 % méně uchazečů o zaměstnání než se 

předpokládalo. Tento pozitivní vývoj ve druhé polovině roku 2006 byl ovlivněn především 

pokračujícím dobrým výkonem české ekonomiky, ale také příznivými klimatickými 

podmínkami, které v závěru roku dovolily pokračovat v sezónních pracích, především ve 

stavebnictví. Míra registrované nezaměstnanosti v Ostravě meziročně klesla o 1,5 % a 

koncem prosince 2006 činila 13,3 %. Hodnota tohoto ukazatele v Ostravě však neustále 

převyšuje celorepublikový průměr a je více než o dvě třetiny vyšší.  

V celkovém počtu registrovaných uchazečů zaujímala Ostrava v rámci všech okresů 

České republiky během všech měsíců roku 2006 druhé místo za okresem Karviná.  

K 31. 12. 2006 pobíralo podporu v nezaměstnanosti celkem 3 932 evidovaných 

uchazečů o zaměstnání, tj. o 461 (-10,5 %) méně než ve stejném období předchozího roku.  

Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je v Ostravě podíl osob s nárokem na 

PvN na celkové nezaměstnanosti výrazně nižší (ze všech úřadů práce byl koncem roku 

2006 třetí nejnižší). K 31. 12. 2006 bylo 54,3 % uchazečů o zaměstnání v evidenci déle než 

12 měsíců, zatímco republikový průměr činil 41,2 %. Situace v Ostravě je horší v 

porovnání uchazečů, kteří jsou v evidenci déle než dva roky. Zatímco republikový průměr 

podílu zastoupení této skupiny UoZ je 27,2 %, v Ostravě je to 39,3 %. Průměrná měsíční 

výše PvN ve čtvrtém čtvrtletí 2006 činila 4 609,- Kč. 

Struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2007 

Prognóza pro rok 2007 předpokládala 18 700 nezaměstnaných uchazečů. Ve 

skutečnosti však počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil 17 853. U většiny 

základních ukazatelů, kterými je nezaměstnanost hodnocena, je v meziročním srovnání 

zaznamenán jeden z nejlepších výsledků za celou dobu existence ÚPO. V lednu 2007 sice 

došlo k výraznému, každoročně očekávanému nárůstu počtu UoZ, ten byl ale z velké části 

ovlivněn přísunem více než tisíce nových uchazečů převedených do evidence ÚPO z 
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dvanácti obcí, které se od 1. 1. 2007 připojily k okresu Ostrava. Celkem se počet UoZ v 

lednu 2007 zvýšil o 1 463, ale po odečtení uchazečů z okolních obcí, je tento nárůst ve 

srovnání s předešlými léty spíše podprůměrný. Od února se situace začala zlepšovat a 

počet evidovaných UoZ se postupně snižoval. Míra registrované nezaměstnanosti v okrese 

Ostrava v prosinci 2007 činila 9,4 %.   

K 31.12.2007  pobíralo PvN celkem 3 430 evidovaných UoZ, tj. o 502 (-12,8 %) 

méně, než v prosinci předchozího roku. Koncem prosince 2007 bylo 52,6 % uchazečů o 

zaměstnání v evidenci déle než 12 měsíců, zatímco celorepublikový průměr činil jen 38,6 

%. Situace v okrese Ostrava je podobná i v porovnání uchazečů, kteří jsou v evidenci déle 

než 24 měsíců. Zatímco republikový průměr podílu zastoupení této skupiny UoZ je pouze 

25,9 %, v okrese Ostrava je to již 38,8 %. Průměrná měsíční výše PvN v roce 2007 činila 4 

909,- Kč, což bylo oproti prosinci roku 2006 o 300,- Kč více. 

Struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2008 

Registrovaná nezaměstnanost v okrese Ostrava se během první poloviny roku 2008 

vyvíjela relativně dobře. V druhé polovině roku došlo k zastavení vývoje, jelikož se začal 

projevovat dopad zhoršující se ekonomické situace podniků nejen na Ostravsku. Počet 

uchazečů vzrostl, v prosinci dokonce o více než 500. Vlivem tohoto nepříznivého obratu 

překonal prosincový stav UoZ i horší variantu prognózy z roku 2007, která předpokládala 

koncem prosince 14 500 uchazečů o zaměstnání v registru ÚPO. Ve skutečnosti bylo 

evidováno o 5,9 % více osob. Velmi nízkého stavu uchazečů bylo dosaženo v měsíci říjnu 

(14 654), což je nejnižší hodnota od května 1998. Během hodnoceného roku bylo 

v evidenci průměrně měsíčně celkem 15 785 uchazečů, což je v meziročním srovnání o 5 

117 (-24,5 %) osob méně. Míra registrované nezaměstnanosti v prosinci 2008 činila v 

okrese Ostrava 8,4 %, což znamená, že meziročně klesla o jeden procentní bod. V 

celkovém počtu registrovaných uchazečů zaujímal okres Ostrava v rámci všech okresů 

České republiky během všech měsíců roku 2008 třetí místo. 

Struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2009 

Registrovaná nezaměstnanost v okrese Ostrava se především během první části roku 

2009 nevyvíjela příliš příznivě. Maximální hodnoty v průběhu roku 2009 dosáhl počet 

nezaměstnaných osob v srpnu, a to 20 641. Od srpna do listopadu sice počet uchazečů 
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klesal, ale jen mírně - za tyto čtyři měsíce celkem o 672 UoZ. Celkově se během 

sledovaného roku zvýšil evidovaný stav uchazečů o zaměstnání o 5 038. Ke zmírnění 

negativních tendencí na trhu práce přispělo také využívání částečné nezaměstnanosti 

zaměstnavateli podle zákoníku práce, kteří si potřebovali udržet kvalitní zaměstnance, s 

možností získat finanční prostředky na zabezpečení vzdělávacích kurzů pro své pracovníky 

včetně úhrady nákladů na jejich mzdy nebo cestovné v rámci celostátního projektu 

„Vzdělávejte se!“. Během hodnoceného roku bylo evidováno průměrně měsíčně celkem 

19 612 uchazečů, což je v meziročním srovnání o 3 827 (+24,2 %) osob více. Míra 

registrované nezaměstnanosti v prosinci 2009 činila v okrese Ostrava 11,3 %, což znamená 

meziroční nárůst o 2,1 %. V celkovém počtu registrovaných uchazečů zaujímal okres 

Ostrava v rámci všech okresů České republiky během veškerých měsíců roku 2009 třetí 

místo. 

K 31.12.2009 pobíralo PvN celkem 5 388 evidovaných UoZ, tj. o 1 587 (+41,8 %) 

více než v prosinci 2008. Tento vysoký nárůst je způsoben vyšším přílivem uchazečů, kteří 

byli propuštěni ze zaměstnání a mají tedy nárok na PvN. Průměrná měsíční výše PvN ve 

IV. čtvrtletí 2009 činila 5 699 Kč, což bylo oproti prosinci 2008 o 689 Kč více. 

 

Struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2010 

Vzhledem k  navýšení počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání v prvním čtvrtletí 

tohoto roku, můžeme říci, že v roce 2010 se registrovaná míra nezaměstnanosti nevyvíjela 

příliš pozitivně. V druhé polovině roku kles počet nezaměstnaných pod hranici 21 tisíc, 

kde se pohyboval po dobu sedmi měsíců a v prosinci výrazně stoupl, přičemž se jednalo o 

druhý nejvyšší nárůst během jednoho měsíce, a to o 960 uchazečů. Přispěl k tomu zvýšený 

zájem nových klientů zaevidovat se na úřad práce do konce roku ještě před zpřísněním 

legislativních podmínek pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti od ledna 2011. Celkově 

se během sledovaného období zvýšil evidovaný stav uchazečů o zaměstnání o 1 332 a 

jejich počet v závěru roku stoupl až na 21 732. Během hodnoceného bylo evidováno 

průměrně měsíčně celkem 21 175 uchazečů, což je v meziročním srovnání o 1 563 (+8,0 

%) osob více a představuje to nejvyšší měsíční průměr od roku 2006. Míra registrované 

nezaměstnanosti v prosinci 2010 činila v okrese Ostrava 12,0 %, což znamená meziroční 

nárůst o 0,7 procentního bodu. V celkovém počtu registrovaných uchazečů zaujímal okres 
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Ostrava v rámci všech okresů České republiky v lednu a únoru 2010 třetí místo, v ostatních 

dalších měsících pak druhé místo. 

4.3 Nezaměstnanost v MSK ve srovnání s ostatními kraji ČR 
 

 Tato kapitola je zaměřená na porovnání míry nezaměstnanosti Moravsko-slezského 

kraje s ostatními kraji ČR. Vývoj míry nezaměstnanosti jednotlivých krajů vidíme 

v tabulce č. 10. Dále jsem se soustředila na nezaměstnanost MSK a to z pohledu věku a 

dosaženého vzdělání (viz tabulka č. 11). Hodnoty míry nezaměstnanosti v MSK se 

v tabulkách č. 10 a 11 liší, jelikož v tabulce č. 10 jsem vycházela z údajů MPSV a 

v tabulce č. 11 z dat ČSÚ. 

 

Tabulka č. 10:  Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti krajů ČR v %  

Kraj 2006 2007 2008 2009 2010 

Praha 3,0 2,5 2,1 3,0 3,9 

Středočeský kraj 5,7 4,6 4,0 5,8 7,1 

Jihočeský kraj 6,0 4,8 4,0 6,5 7,4 

Plzeňský kraj 5,9 4,9 4,2 7,0 7,8 

Karlovarský kraj 9,5 8,0 6,9 9,9 10,8 

Ústecký kraj 14,5 12,2 9,9 12,4 13,4 

Liberecký kraj 7,4 6,5 6,0 10,0 10,6 

Královéhradecký kraj 6,6 5,2 4,2 6,8 7,7 

Pardubický kraj 7,3 5,8 5,0 8,0 9,1 

Vysočina 7,4 6,1 5,2 8,7 9,6 

Jihomoravský kraj 9,2 7,6 6,2 8,9 10,2 

Olomoucký kraj 9,6 7,4 6,2 10,2 11,5 

Zlínsky kraj 8,4 6,6 5,5 9,1 10,4 

Moravskoslezský kraj 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MPSV 

 

V průběhu sledovaného období vzrostla roční průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 

o 0,9%.  Mírný pokles zaznamenaly Ústecký a Moravskoslezský kraj (o 1,1, resp.1,5), tyto 

kraje mají ovšem dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti. Všechny ostatní kraje 

zaznamenaly nárůst. Největší Liberecký kraj (o 3,2%), následován kraji Vysočina (2,1%) a 

Zlínským a Plzeňským (o 2,0%). Nejmenší nárůst byl v Jihomoravském kraji (o 0,9%) a 

v Hl. městě Praha (o 1,0%). 
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V průběhu let 2007 a 2008 klesla průměrná roční míra nezaměstnanosti ve všech 

krajích. To souviselo s lepšícím se stavem ekonomiky. Tento trend se však neudržel a 

v roce 2009 a 2010 dochází k opětovnému zvýšení průměrné roční míry nezaměstnanosti. 

A to dosti masivně. V období let 2008 – 2010 je v rámci celé ČR registrován nárůst o 3,6% 

bodu, což odpovídá i vývoji ve většině krajů (o více než 3,5). Největší zvýšení pak 

zaznamenal Olomoucký kraj (o 5,3%). Nejnižší nárůst vykazuje kraj Hl. město Praha 

(pouze o 1,9%), který má dlouhodobě nejnižší úroveň nezaměstnanosti mezi kraji. Stav 

trhu práce zde významnou měrou ovlivňuje také nižší míru nezaměstnanosti ve 

Středočeském kraji.          

V následující tabulce je znázorněn počet nezaměstnaných osob v MSK a hodnoty 

míry nezaměstnanosti dle věku a dosaženého vzdělání.   
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Tabulka č. 11:  Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věku a 

    vzdělání (VŠPS) v MSK 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Nezaměstnaní celkem (tis. 

osob) 
73,1 51,3 45,3 59,7 61,4 

v tom ve věku:      

15–24 17,7 7,9 7,9 11,3 9,9 

25–34 16,3 13,2 9,8 17,1 15,5 

35–44 16,2 10,6 10,3 11,4 13,7 

45–54 16,2 13 11,5 13,2 13,8 

55 a více 6,8 6,7 5,8 6,7 8,4 

   

základní a bez vzdělání 18,2 14,1 14,7 15,8 13,9 

střední bez maturity 38,0 26,3 19,0 27,8 29,6 

střední s maturitou 14,3 9,9 9,9 14 14,3 

vysokoškolské 2,6 1,0 1,8 2,2 3,6 

Obecná míra nezaměstnanosti 

(ILO) celkem (%) 
12,0 8,5 7,4 9,7 10,2 

 podle věku:  

15–24 30,5 15,2 15,0 21,3 20,0 

25–34 10,2 8,2 6,2 10,8 10,3 

35–44 9,8 6,4 6,1 6,7 8,1 

45–54 10,2 8,2 7,4 8,4 8,9 

55 a více 10 9,6 7,5 8,4 10,7 

 podle vzdělání:  

základní a bez vzdělání 36,9 29,0 29,6 33,4 33,4 

střední bez maturity 13,6 9,6 6,9 10,7 11,8 

střední s maturitou 6,8 4,8 4,7 6,4 6,7 

vysokoškolské 3,7 1,3 2,3 2,4 3,6 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

  

Obecná míra nezaměstnanosti v MSK dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2006. Podle 

věkových skupin byla nezaměstnanost nejvyšší u nejmladších šetřených osob a současně u 

nich dosahovala v roce 2006 maximálních hodnot. Obecná míra nezaměstnanosti tak 

gradovala u 15-24 letých na 30,5%. Jednalo se o osoby bez vzdělání nebo se základním 

vzděláním. V dalších letech nezaměstnanost klesala, přičemž nejnižší míru obecné 
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nezaměstnanosti dosahoval MSK v roce 2008 a to 7,4%. V tomto roce klesl počet 

nezaměstnaných osob ve srovnání s rokem 2006 až o 39,1%. 

4.5 Aktivní politika zaměstnanosti 

V této kapitole je uveden přehled v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti na 

Ostravsku v letech 2006-2010.  Aktivní politiku zaměstnanosti realizují Úřady práce a 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Všechny aktivity této politiky jsou určeny pro 

následné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání. Přehled aktivní politiky zaměstnanosti 

uvádím v tabulce č. 12. 

 

           Tabulka č. 12:    Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací na   

                                        Ostravsku v letech 2006-2010 

        

k 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010   

Veřejně prospěšné práce 1 024 784 341 87 0   

Společenský účelná místa u 

zaměstnavatele 1 048 728 284 203 0   

Společensky účelná místa - vyhrazená 

místa 2 175 1 261 677 219 16   

Samostatná výdělečná činnost 625 531 358 430 11   

Chráněné pracovní dílny - zřízení 173 145 73 93 50   

Chráněné pracovní místa- zřízení 83 54 29 29 2   

CHPM - SVČ osob se ZP 33 27 17 14 2   

Příspěvek na provoz CHPD a CHPM 1 190 1 076 1 148 1 373 483   

Překlenovací příspěvek 78 80 49 - -   

Cílené programy * - 62 48 0 -   

Projekty ESF - 5 905 6 653 8 291 776   

Uchazeči v rekvalifikaci 1 233 1 185 686 1 183 771   

*) jde o regionální cílené programy - zřízení míst a úhrada mezd    

Zdroj: Statistická ročenka MPSV , vlastní zpracování     

 

 Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst 

poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i 
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uchazečům samotným. Jedná se zejména o následující opatření (nástroje) aktivní politiky 

zaměstnanosti: 

 rekvalifikace 

 investiční pobídky 

 veřejně prospěšné práce 

 společensky účelná pracovní místa 

 příspěvek na zapracování 

 příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

K opatřením aktivní politiky zaměstnanosti na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením patří vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a chráněné 

pracovní dílny (CHPD). Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené 

zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s 

úřadem práce. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, ve kterém pracuje v 

průměrném přepočteném stavu nejméně 60% zaměstnanců se zdravotním postižením a 

které bylo vymezeno na základě dohody s úřadem. V rámci chráněných pracovních dílen a 

chráněných pracovních míst včetně samostatné výdělečné činnosti osob se zdravotním 

postižením bylo k 31. 12. 2006 vytvořeno 289 nových míst, což je v porovnání s rokem 

2007 o 63 pracovních míst méně. 

Dalším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti je tzv. překlenovací příspěvek. 

Tento příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout OSVČ, která přestala být 

uchazečem o zaměstnání a které úřad práce poskytl příspěvek na zřízení společensky 

účelného pracovního místa. Tento příspěvek byl nejvíce poskytnut v roce 2007 a to 80ti 

OSVČ. K 31. 12. 2008 příslušel nezaměstnaným osobám překlenovací příspěvek o 38,75% 

méně než v roce 2007. 

V roce 2006 bylo nejvíce vytvořeno společensky účelných pracovních míst-

vyhrazených, což jsou stávající volná pracovní místa, která zaměstnavatel po dohodě 

s úřadem práce vyhrazuje pro konkrétní uchazeče o zaměstnání. K 31. 12. 2010 činil počet 

těchto vytvořených míst pouze 16, což je ve srovnání s rokem 2006 o 2 159 míst méně.  

Druhým nejvyužívanějším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti byly společensky 

účelná místa u zaměstnavatele. To jsou místa, která zaměstnavatel po dohodě s úřadem 
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práce nově zřizuje. K 31. 12. 2009 bylo na Ostravsku v rámci Evropského sociálního fondu 

vytvořeno 8 291 míst, což je ve srovnání s rokem 2008 o 19,76% míst více.  Z tohoto 

fondu jsou podporovány projekty jako např: 

- tvorba vzdělávacích programů pro zaměstnance, 

- stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků, 

- rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, 

- speciální programy pro osoby se ZP, děti, mládež, etnické menšiny. 

Dále nelze v rámci aktivní politiky zaměstnanosti opomenout rekvalifikační kurzy. 

Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikačních kurzů úřady práce zohledňují dosavadní 

kvalifikaci, zdravotní stav, schopnosti a zkušenosti zájemce o zaměstnání. Přednostně 

podporují kurzy s praktickou částí výuky a profesní rekvalifikace pro konkrétní uplatnění 

na trhu práce. Nejvíce osob, které podstoupili rekvalifikační kurzy, bylo v roce 2006, 

jednalo se o 1 233 nezaměstnaných osob. K 31. 12. 2008 počet osob zapojených do 

rekvalifikace byl pouze 686, což bylo o 55,54% méně než v roce 2006. Tento rozdíl byl 

pravděpodobně důsledkem nízké míry nezaměstnanosti v tomto roce. 

Příklady rekvalifikace v oblastech s nejvyšším počtem zúčastněných osob v roce 

2009 : 

- obsluha osobního počítače, 

- svářečské práce, 

- řidičské průkazy – C, E, D, 

- pracovník sociální péče, 

- účetnictví,  

- všeobecný sanitář, 

- kuchařské práce, 

- masér, manikúra, pedikúra, kosmetika.  

 

 

 
 

 



Bc. Miriam Hájovská: Analýza nezaměstnanosti v okrese Ostrava  
 

 2012  38 
 

5. Vyhodnocení 

Z analýzy nezaměstnanosti můžeme říci, že vývoj registrované a obecné 

nezaměstnanosti není příliš rozdílný. Dochází k nepatrným rozdílům, které jsou typické 

pro období všeobecně vysoké nezaměstnanosti, kdy řada oficiálně registrovaných uchazečů 

využívá možnosti příležitostné práce a tyto osoby jsou podle metodiky ILO klasifikovány 

jako osoby v zaměstnání. 

K vysoké shodě obou měr dochází např. v letech 2008 a 2010, kdy se mohlo jednat o 

nárůst, neodpovědí při VŠPS. Je tedy patrné, že míra registrované nezaměstnanosti se 

přiblížila hodnotám obecné míry nezaměstnanosti.  Při srovnatelnosti se nesmí zapomínat 

na citlivost registrované nezaměstnanosti na jakýkoliv legislativní či organizační zásah v 

evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Někteří nezaměstnaní se na úřadech práce nehlásí proto, že jsou nezaměstnaní jen 

krátkodobě (např. mohou mít předem sjednaný nástup do nového zaměstnání v příštím 

měsíci) nebo jsou naopak nezaměstnaní dlouhodobě, nárok na podporu v nezaměstnanosti 

již ztratili, žijí ze sociální podpory a ztratili důvěru, že jim zaměstnání najde úřad práce. 

Obecná nezaměstnanost proto vždy bývá o nějaké procento vyšší než registrovaná. Vývoj 

registrované a obecné nezaměstnanosti zobrazuje následující graf. 

 

Graf č. 1: Přehled vývoje registrované a obecné nezaměstnanosti v letech  

2006-2010 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat MPSV a ČSÚ 
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Tendence vývoje obou měr ve sledovaném období byly podobné. Např. v roce 2010 

míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,9 procentního bodu a dosáhla tak 11,7 %. 

Obecná míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,69 procentního bodu a její hodnota se tak 

dostala na 11,98%. 

 Nejvyšší nezaměstnanost postihla Ostravsko v roce 2006, kdy byl počet 

evidovaných uchazečů na ÚP o 22,96% vyšší než v roce 2007. Naopak nejnižší 

nezaměstnanosti dosáhlo Ostravsko v roce 2008, kdy celkový počet evidovaných uchazečů 

na ÚP klesl ve srovnání s rokem 2007 o 12,71%. V roce 2009 se míra nezaměstnanosti 

opět navýšila a v roce 2010 toto navýšení činilo ve srovnání s rokem 2007 až 30,59%.  

Při porovnání nezaměstnaností podle délky evidence uchazečů na ÚP můžeme říct, 

že po celou dobu sledovaného období (tj. rok 2006-2010), je nejvíce nezaměstnaných 

v období delším než 12 měsíců a nejméně osob bez zaměstnání je v délce 3-6 měsíců. 

Např. v roce 2010 v době delší než 1 rok bylo 31 487 registrovaných uchazečů o 

zaměstnání a při porovnání s obdobím evidovaných uchazečů v délce 3-6 měsíců to je o 

17 762 osob méně. Mezi nejdéle evidované uchazeče o zaměstnání podle dosaženého 

vzdělání patří osoby se základním vzděláním a vyučení. Nejnižší nezaměstnanost dosahují 

absolventi vyšších odborných škol a vysokých škol. V roce 2010 počet nezaměstnaných 

osob s VŠ vzděláním byl o 67,15% nižší než počet uchazečů s úplným odborným 

středoškolským vzděláním. 

5.1 Návrhy a doporučení  

Tato kapitola je zaměřená na návrhy a doporučení snížení nezaměstnanosti na 

Ostravsku. Tyto návrhy jsou rozděleny do oblasti vzdělání, vytváření nových pracovních 

míst, zaměstnávání cizinců a oblasti diskriminace rizikových skupin populace. 

Oblast vzdělávání  

Lidé si nemohou najít zaměstnání z mnoha důvodů. Především jsou to nedostatečné 

zkušenosti a dovednosti, absence požadované praxe u absolventů škol, zaměstnavatelé mají 

i vysoké požadavky na uchazeče. Z toho vyplývá, že vhodné uplatnění na trhu práce  závisí  

především  na  vzdělanostní  a  kvalifikační  úrovni,  rekvalifikaci,  ochotě  učit  se  cizím  

jazykům  a  ovládat  informační  a  komunikační  technologie. Řešením tohoto problému 

by bylo vhodné  navrhnout  povinnou  praxi v rámci  studia  na  všech  školách  společně  
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se  zapojením  jednotlivých  škol  s firmami působícími v okrese.  I výuka na školách by 

mohla být efektivnější, zejména by se měla zvyšovat úroveň cizích  jazyků,  neboť  znalost  

cizího  jazyka  se  dnes  považuje  za samozřejmost. 

Oblast vytváření nových pracovních míst  

Uplatnění na trhu práce záleží také na dostatku pracovních míst. Vzhledem k dřívější 

orientaci na těžký průmysl zde zanikla řada pracovních míst a okres neměl tendenci 

vytvářet nové pracovní místa, například v lehkém průmyslu. V posledních letech zde 

vznikly dvě průmyslové zóny, které přispěly k vytvoření nových pracovních míst. Proto 

přilákáním dalších významných zahraničních investorů do průmyslových zón v okrese 

Ostrava či rozšiřováním dosavadní průmyslové zóny, vzniknou nové pracovní příležitosti.  

Není výjimkou, když zaměstnavatelé kvůli nižšímu mzdovému ohodnocení 

zaměstnají raději uchazeče se středoškolským vzděláním než vysokoškolským. Následně 

jsou středoškoláci dosazování na místa, které neodpovídají jejich kvalifikaci. Řešením by 

měla  být  zvyšující  se  nabídka pracovních míst na  vyšší  úrovni  pro  absolventy  škol  a 

také zvyšující se nabídka rekvalifikací osobám, které o ni projeví zájem. 

Oblast zaměstnávání cizinců 

Na úřadech práce jsou paradoxně i pracovní místa neobsazená. Jsou to pracovní 

místa, která se považují za druhořadá charakterem práce, podmínkami odměňování,  

pracovním prostředím, nízkou mobilitou pracovní síly, aj.  

Daná situace se řeší zaměstnáváním cizinců, kteří zde mají poměrně hojné 

zastoupení. Tímto se na jednu stranu zvyšuje HDP, ale na stranu druhou roste míra 

nezaměstnanosti, jelikož nedochází k zaměstnávání občanů okresu Ostrava. Češi by měli 

mít při výběru zaměstnavatelem přednost. Je nutné zamezit nelegálnímu zaměstnávání 

cizích zahraničních pracovníků.  Úřady práce by měly zvýšit postih zaměstnavatelů, kteří 

nelegálně zaměstnávají cizince. Na místě by byly časté a důkladné kontroly a demotivující 

pokuty. 
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Oblast diskriminace rizikových skupin populace 

Mezi zájemci o práci jsou tzv. rizikové skupiny, které nejsou pro zaměstnavatele 

atraktivní. Týká se to například mladých žen z důvodu pravděpodobnosti odchodu na 

mateřskou dovolenou. Patří zde rovněž ženy pečující o děti. Zaměstnavatel se obává 

častých absencí při péči o děti v nemoci. Řešením je vstřícnost zaměstnavatele formou 

úpravy pracovní doby, nabídka částečného pracovního úvazku, práci z domova či zařízení 

podnikových jeslí a školek. Absolventi a mladiství mají také na trhu práce nevýhodu. 

Nemají dostatečnou praxi pro daný obor. Řešením jsou dlouhodobé brigády či částečné 

pracovní úvazky během studií, čímž získají potřebné zkušenosti či praxi. Mladiství s 

nižším vzděláním mohou svou tíživou situaci vyřešit zejména rekvalifikačními kurzy, 

školením či navazujícím vzděláním.  

Další skupinou, která se může cítit při nacházení pracovního místa ohrožena, jsou 

osoby starší 50 let. Zaměstnavatel se obává jednak zdravotních potíží, které vyšší věková 

hranice může přinášet a taktéž menších schopností reagovat na pracovní změny. 

Potencionální personalista by však neměl podcenit zkušenost a praxi takového pracovníka. 

Starší uchazeč se nesmí bránit případnému sebevzdělávání či školení, které podnik nabízí a 

zvyšovat si tak pracovní sebevědomí. 
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6. Závěr 

Trh práce a politika zaměstnanosti jsou důležitou součástí hospodářské politiky 

každého demokratického státu. Jedním z cílů hospodářské politiky je dosáhnout tzv. 

přirozené míry nezaměstnanosti, která odpovídá míře nezaměstnanosti v podmínkách, kdy 

ekonomika dosahuje optimálního výkonu. Nezaměstnanost obecně představuje sociální 

i politický problém a je chápána jako ekonomický jev, který je projevem poruch na trhu 

práce. 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu nezaměstnanosti v okrese Ostrava.  

V této práci se zabývám pojmy v nezaměstnanosti, charakteristikou okresu Ostrava a 

vývojem nezaměstnanosti v letech 2006-2010. Zaměřila jsem se na porovnání obecné míry 

nezaměstnanosti s registrovanou. Srovnávám meziroční vývoj těchto nezaměstnaností 

z pohledu délky nezaměstnaných osob evidovaných na ÚP, z hlediska dosaženého vzdělání 

a podle věku uchazečů.  V práci je také nastíněn vývoj nezaměstnaností ostatních okresů 

Moravskoslezského kraje, včetně porovnání tohoto kraje s ostatními kraji ČR. 

  Z analýzy nezaměstnanosti vyplývá, že nejvíce se dotkla nezaměstnanost Ostravska 

v roce 2006, kdy ÚP evidovaly nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání. Jednalo se o 

uchazeče, kteří byli na ÚP evidovaní v době delší než 1 rok. Tato nezaměstnanost nejvíce 

postihla osoby ve věku 20-30 let. Pokud se díváme na počet evidovaných uchazečů v rámci 

vzdělání, největší problém najít zaměstnání mají absolventi učilišť. Naopak do skupiny s 

nejmenším počtem uchazečů o zaměstnání spadají absolventi vyšší odborné školy. V roce 

2007 hodnota míry nezaměstnanosti klesala a v roce 2008 nastal v okrese Ostrava žádoucí 

obrat. Došlo k výraznému poklesu nezaměstnanosti. Na pozitivní vývoj měl vliv růst 

ekonomiky a vytváření nových pracovních míst. Investiční záměry v průmyslových 

zónách, zejména výstavba automobilky Hyundai, byly příčinou nově vytvořených 

pracovních pozic. V roce 2009 míra nezaměstnanosti stoupla. Začal se projevovat nástup 

finanční a ekonomické krize, kdy spousta podniků omezila své výrobní kapacity a 

investice do výroby a docházelo k hromadnému propouštění zaměstnanců. Ani v roce 2010 

se nezaměstnanost nevyvíjela příliš pozitivně. Přispěl k tomu zvýšený zájem o evidenci na 

úřadu práce ještě před zpřísněním legislativních podmínek vyplácení podpory v 

nezaměstnanosti od ledna 2011.  
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Při porovnání nezaměstnanosti dle krajů ČR, můžeme říci, že mírný pokles 

zaznamenal kraj Olomoucký a Moravskoslezský (a to o 1,1 a 1,5%). Tyto kraje mají 

ovšem dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti.  V průběhu let 2007 a 2008 klesla 

průměrná roční míra nezaměstnanosti ve všech krajích. To souviselo s lepšícím se stavem 

ekonomiky. Tento trend se však neudržel a v roce 2009 a 2010 dochází k opětovnému 

zvýšení průměrné roční míry nezaměstnanosti. A to dost výrazně. V letech 2008 - 2010 je 

v rámci celé ČR registrován nárůst o 3,6%, což odpovídá i vývoji ve většině krajů (o více 

než 3,5%). Největší zvýšení pak zaznamenal Olomoucký kraj (o 5,3%). Nejnižší nárůst 

vykazuje kraj Hl. město Praha (pouze o 1,9%), který má dlouhodobě nejnižší úroveň 

nezaměstnanosti mezi kraji. 

U Moravskoslezského kraje je zřejmé, že mezi okresy s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti se řadí Karviná a Bruntál. Karviná v roce 2006 dosáhla nezaměstnanosti 

až 18%. Ostravě, kromě roku 2009, patří třetí místo v pomyslném žebříčku 

nezaměstnanosti.  

Je zřejmé, že nezaměstnanost nelze odstranit zcela. Můžeme však tento společenský 

problém zmírnit například nástroji aktivní politiky zaměstnanosti financované Českou 

republikou nebo Evropským sociálním fondem, podporou vzniku průmyslových zón, 

přilákáním zahraničních investorů a podnikatelů, tvorbou vhodné infrastruktury v regionu, 

využíváním rekvalifikací a kurzů nezaměstnanými, praxi při studiu a zvýšením úrovně 

výuky cizích jazyků. To vše může přispět ke snížení míry nezaměstnanosti v okrese 

Ostrava. 
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