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ANOTACE 

Má bakalářská práce je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji v letech 2010 až 2012. V této práci se zabývám pojmy 

z oblasti nezaměstnanosti, charakteristikou Moravskoslezského kraje, vlivem 

aktivní politiky zaměstnanosti pomocí ukazatelů, kterými jsou zvolená 

rekvalifikace, rekvalifikace, veřejná služba, veřejné prospěšné práce.  

Praktická část obsahuje porovnání míry registrované nezaměstnanosti 

mezi okresy Moravskoslezského kraje a úspěch či neúspěch ukazatelů aktivní 

politiky zaměstnanosti. 
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SUMMARY 

My Bachelor thesis is focused on the analysis of unemployment in the 

Moravian-Silesian Region in the years 2010–2012. In this work I analyze the 

concepts of the unemployment, characteristic of the Moravian-Silesian Region, the 

influence active labor market policy using indicators, which are the chosen 

requalification, requalification, the public service, community service. 

Practical part includes contains a comparison of registered unemployment 

rate between districts Moravian-Silesian Region and indicators of success or 

failure of the active labor market policy. 
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1. Úvod 

Nezaměstnanost je přirozeným fenoménem a atributem svobodné 

společnosti, založené na tržním mechanismu a demokracii. Nezaměstnanost je 

spojena s existencí trhu, konkrétně trhu práce. Ekonomická teorie definuje 

nezaměstnaného jako člověka, který nemůže najít práci, přitom se ale jedná o 

osobu, která je schopna pracovat a práci aktivně hledá. V dnešní době není 

zaměstnání pouze o materiálním prospěchu, ale patří mezi důležité sociální prvky 

v životě člověka. 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil Analýzu nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji, jelikož tento kraj zaujímá v rámci České republiky 

zásadní postavení s mírou nezaměstnanosti.  

Cílem mé bakalářské práce je analýza nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji. 

Bakalářská práce je shrnuta do pěti kapitol. První kapitolou je úvod. 

Následuje druhá kapitola, která se zabývá teoretickou části, kde blíže popisuje 

základní pojmy nezaměstnanosti. Ve třetí kapitole se seznámíme 

s charakteristikou Moravskoslezského kraje. Zde je uvedena ekonomická a 

sociální situace, silné a slabé stránky Moravskoslezského kraje.  

Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou Moravskoslezského kraje. Porovnání 

míry registrované nezaměstnanosti mezi okresy Moravskoslezského kraje za 

období 2010 až 2012 a samotného kraje s celkovou mírou nezaměstnanosti 

České republiky. Analýza se zabývá také aktivní politiky zaměstnanosti a její vliv 

na nezaměstnanost.  

Poslední pátou kapitolou je závěr této bakalářské práce. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Nezaměstnanost 

 

Jedním ze staronových jevů, s kterými se musí v dnešní době po více než 

50 letech česká společnost znovu vyrovnávat, je i nezaměstnanost. 

Nezaměstnanost není rovnoměrně rozdělena, ale zasahuje některé oblasti více 

než jiné. Je nutno poznamenat, že nezaměstnanost není považována za vážný 

ekonomický, ale ani za sociální problém, pokud se nestává masovou 

nezaměstnanosti. Obvykle se vychází z faktu, že samotná existence 

nezaměstnanosti je vlastně přirozeným fenoménem a atributem svobodné 

společnosti, založené na tržním mechanismu a demokracii. Nezaměstnanost je 

spojena s existencí trhu, konkrétně trhu práce. Představuje důsledek a současně 

projev nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Masová 

nezaměstnanost je pak nerovnováhou způsobenou takovou změnou v poptávce či 

v nabídce pracovní síly, která vytvoří na trhu práce masovou převahu na straně 

její nabídky. Nejde jen o nerovnováhu na trhu práce, ale i o její důsledky pro život 

jedince i společnosti a o mechanismy, kterými společnost těmto důsledkům čelí. 

Ne každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně také ne každý, kdo 

nepracuje, je nezaměstnaný. Zaměstnání se vztahuje k práci na smluvním 

základě, zahrnujícím i materiální odměnu za její výkon. Zaměstnaný je ten, kdo 

vykonává placené zaměstnání (zde patří i ti, kteří práci mají, ale právě nepracují 

např. z důvodu nemoci). Nezaměstnaný je ten, kdo nemá zaměstnání, vyhledává 

jej a je ochoten do práce nastoupit (nezaměstnaný musí být veden na úřadu 

práce). [2] 

 

 

2.1.1. Druhy a měření nezaměstnanosti 

Mezi druhy nezaměstnanosti se řadí dobrovolná a nedobrovolná 

nezaměstnanost. 
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Dobrovolná nezaměstnanost  

Je taková nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný hledá práci, ovšem za 

vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá. Výše a průměrná délka trvání 

dobrovolné nezaměstnanosti je tím větší, čím větší jsou podpory 

v nezaměstnanosti a další sociální dávky, z nichž mohou nezaměstnaní žít. 

Nedobrovolná nezaměstnanost  

Je taková nezaměstnanost, kdy nezaměstnaní hledají práci za takovou 

mzdu, která na trhu práce převládá, avšak nemohou ji najít. Příčinou nedobrovolné 

nezaměstnanosti jsou překážky bránící poklesu mezd. K nim patří odpor odborů 

proti snižování mezd. Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti se může stát i 

uzákoněná minimální mzda, a to zejména u málo kvalifikovaných profesí, kde 

bývají mzdy nízké. [2] 

Měření nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost měříme ukazatelem míry nezaměstnanosti: 

  
 

     
         [1] 

 u – míra nezaměstnanosti v % 

 L – počet zaměstnaných 

 U – počet nezaměstnaných.  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí přechází na nový ukazatel 

nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel 

bude vyjadřovat podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku, zatímco 

dosavadní míra nezaměstnanosti poměřuje uchazeče o zaměstnání pouze k 

ekonomicky aktivním osobám. MPSV bude zveřejňovat data podle stávající i nové 

metodiky paralelně, od ledna 2013 jsou zveřejňované údajů pouze podle nového 

výpočtu. K dohodě o změně výpočtu dospělo ministerstvo s Českým statistickým 

úřadem. Tento nový ukazatel bude konzistentní pro všechny úrovně územní 

hierarchie, bude snadněji interpretovatelný, odstraní nesrovnalosti v podkladových 
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číslech i možnost záměny s mezinárodně sledovanou obecnou mírou 

nezaměstnanosti, kterou zveřejňuje Český statistický úřad. Pro sledování vývoje 

nového ukazatele bude zpětně dopočtena časová řada od roku 2005 do úrovně 

okresů, protože nový ukazatel má kvůli odlišné definici výrazně jinou úroveň a je 

tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný. [10] 

Výpočet podle nového ukazatel nezaměstnanosti: 

                                                                            

                                
 

 

2.1.2. Formy nezaměstnanosti 

Odlišíme si čtyři druhy nezaměstnanosti podle příčin, které ji vyvolávají. Je 

to nezaměstnanost frikční, strukturální, cyklická a sezónní. 

Frikční nezaměstnanost 

Někteří lidé jsou dočasně nezaměstnaní, protože opustili původní 

zaměstnání a po nějakou dobu si hledají nové místo. Toto hledání jim zabere 

určitý čas, protože se mnohdy zdráhají přijmout hned první nabídku – očekávají 

lepší nabídky a chtějí si vybrat. 

 

Strukturální nezaměstnanost 

Vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice, kdy se některá 

odvětví zmenšují a jiná naopak expandují. Klesá poptávka po některých profesích, 

zároveň ale roste poptávka po jiných profesích. Zmenšující se odvětví propouštějí 

část zaměstnanců, ale ti si mohou nalézt práci v expandujících odvětvích. To však 

vyžaduje, aby se rekvalifikovali. Strukturální nezaměstnanost obvykle trvá déle 

než frikční nezaměstnanost. Strukturální změny probíhají v ekonomice neustále, 

protože se neustále mění struktura nabídky a poptávky. Proto je i strukturální 

nezaměstnanost přirozenou a nevyhnutelnou součástí každé ekonomiky. 
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Cyklická nezaměstnanost 

Ekonomika prožívá fázi celkového hospodářského poklesu, jehož 

průvodním jevem je nezaměstnanost ve všech odvětvích. Lidé, propuštění 

v jednom odvětví, nemohou nalézt zaměstnání v jiných odvětvích, protože 

poptávka po práci klesá všude a postihuje téměř všechny profese. Cyklická 

nezaměstnanost zmizí tehdy, když dojde k obnovení hospodářského růstu. 

 

Sezónní nezaměstnanost 

K sezónní nezaměstnanosti dochází vlivem střídání ročních období a s tím 

spojených výkyvů ve spotřebě určitého druhu zboží a služeb. Propuštění 

pracovníků pak nastává periodicky z důvodu nepravidelné produkce v odvětvích 

závislých na počasí, např. stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybolov, cestovní 

ruch apod. Nebo z důvodu sezónní poptávky po určitém zboží nebo službách, 

např. vánoční a velikonoční sortiment, zboží a služby určené pro letní nebo zimní 

období. [2] 

 

2.2. Trh práce 

V ekonomické teorii se hovoří o vzájemném působení dvou sil, o 

substitučním a důchodovém efektu. Substituční efekt vyjadřuje stav, kdy vyšší 

mzdy zvyšují zájem o práci, vyzývají k většímu využití disponibilního čau a tím 

omezují objem volného času (ten je příliš drahý na to, aby byl věnován namísto 

dobře placené práci). Důchodový efekt se projevuje tehdy, když domácnost má 

stabilizovanou úroveň potřeb a není nucena nabízet větší množství práce, protože 

životní úrovně dosáhne při rostoucí úrovní příjmu s daným objemem nabízené 

práce. Obecně platí, že substituční efekt převažuje nad efektem důchodovým.[3]  
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2.3. Rekvalifikace 

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za 

rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, 

která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu 

rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a 

zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových 

teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního 

vzdělávání. [4] 

 

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu 

 musí být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. 

 mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační 

kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň 

vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace). 

 být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro 

výkon nové profese. 

 rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo 

zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa.  

 rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance 

získat zaměstnání. 

 

Úhrada nákladů rekvalifikace 

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo 

zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě 

před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči 

o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných 

nákladů spojených s rekvalifikací (např. jízdní výdaje na cestu hromadnými 

dopravními prostředky, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o 

zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení). 
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V dohodě o rekvalifikaci je stanovena povinnost, uhradit plně náklady 

rekvalifikace, pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů 

nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání 

odpovídajícího nově získané kvalifikaci. Na úhradu nákladů rekvalifikace a 

nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok. 

 

Podpora při rekvalifikaci 

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se 

zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k 

němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního 

důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého 

výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. 

Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při 

rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v 

rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze 

stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu 

započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže 

osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve 

výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém 

uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. 

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém 

uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. 

 

2.4. Zvolená rekvalifikace 

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může 

uchazeč/zájemce o zaměstnání zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si 

volí: 

a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat 
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b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. 

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a 

poradenství příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR. Žádat o zvolenou 

rekvalifikaci je třeba alespoň 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo 

možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. 

Požadavek bude posuzován v odborné komisi z hlediska, zda zvolená 

rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a 

zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná. 

Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce. 

Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená 

finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou 

částku 50 000 Kč. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je 

plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu 

zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo 

rekvalifikačnímu zařízení. Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze za 

dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci uchazečů o 

zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Jiné náklady než cenu zvolené 

rekvalifikace Úřad práce nehradí. Náklady na případné lékařské vyšetření v 

souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám.  

Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů 

nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen 

cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných 

důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí. Uchazeči o 

zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při 

rekvalifikaci. [5] 

 

2.5. Veřejné prospěšné práce a veřejná služba 

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní 

příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě 

veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch 
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obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které 

vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i 

opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti 

jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může 

zaměstnavateli poskytnout příspěvek. Příspěvek lze poskytnout až do výše 

skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance 

umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které 

zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. [6] 

Předmětem veřejné služby je taková činnost, která je obecně v zájmu 

dané obce: většinou jde o pomoc v oblasti životního prostředí, kulturního rozvoje a 

sociální péče, konkrétně se může jednat o udržování čistoty v ulicích a na 

veřejných prostranstvích dané obce, sezónní práce, výpomoc v obcí vlastněných 

objektech. Od roku 2012 byla zavedena povinnost přijmutí takzvané veřejné 

služby, kterou úřady práce uchazečům nabízely, pokud pro ně neměly vhodnou 

práci. Uchazeč, který bez vážných důvodů odmítl nabídku vykonávat zdarma 

veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, mohl být vyřazen z evidence. 

Ústavní soud ovšem koncem roku 2012 svým nálezem tuto povinnost zrušil. [7] 

 

2.6. Podpora v nezaměstnanosti a výše podpory 

Od ledna 2012 se mění podmínky pro vznik nároku na podporu v 

nezaměstnanosti. Změna spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je 

nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva 

roky. 

Nárok na podporu tedy má: 

Občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před 

zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců 

důchodového pojištění. Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím 

tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 
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třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé 

dobrovolnické služby 

Od 1. 1. 2012 se mění i podmínky pro vstup do evidence uchazečů o 

zaměstnání na Úřadu práce ČR. Pokud úřad práce zprostředkuje člověku vhodné 

zaměstnání, ale on jej ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se 

zaměstnavatelem, bude moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 

měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání. Stejně tak bude moci být evidován na 

úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání 

zaměstnanec, jemuž úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale 

zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení 

pracovních povinností. 

Výše podpory 

Od 1.1.2012 se nemění ani výše podpory v nezaměstnanosti, ani délka 

podpůrčí doby pro její vyplácení. Výše podpory v nezaměstnanosti činí při výpočtu 

z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání 

nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 

jeden měsíc. 

Tabulka č. 1: Výše a doba pobírané podpory z čisté mzdy zaměstnance 

Měsíc Věk do 50 let Věk do 55 let Věk nad 55 let 

 1. - 2. měsíc 65% 65% 65% 

3. - 4. měsíc 50% 50% 50% 

5. - měsíc 45% 45% 45% 

6. - 8. měsíc x 45% 45% 

9. - 11. měsíc x x 45% 

Zdroj:flek.cz, vlastní zpracování 

Uchazeč, jenž ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo 

dohodou se zaměstnavatelem, tak jeho podpora se snižuje na 45 procent 

průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou 

podpůrčí dobu. [8] 

Ani v roce 2013 si nemohou uchazeči současně s pobíráním podpory 

přivydělat v tzv. nekolidujícím zaměstnání, tj. maximálně do poloviny minimální 

mzdy (4 tisíce korun měsíčně). Uchazeči pobírající podporu v nezaměstnanosti 
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současně s podporou pracovat nesmí. Nejen, že mohou přijít o podporu, budou 

také vyřazeni z evidence uchazečů. Při práci tzv. na černo je čeká i nemalá 

pokuta. A to až do výše 100 000 korun. Tuto možnost mají pouze uchazeči o 

zaměstnání bez nároku na podporu. Jedinou možností, jak si přivydělat a nepřijít o 

podporu, je dočasné přerušení jejího pobírání. V takovém případě je možné 

pracovat v nekolidujícím zaměstnání a zbylý nárok podpůrčí doby podpory 

dočerpat po jeho skončení. 
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3. Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Obrázek č. 1: Mapa Moravskoslezského kraje 

 

Zdroj: www.portal.mpsv.cz, vlastní zpracování 

 

3.1. Ekonomická a sociální situace 

Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) se nachází na severovýchodním 

území České republiky a tvoří jednu z nejvíce okrajových částí. Na severu a 

východě hraničí s polskými vojvodstvími a na jihovýchodě s Žilinským krajem na 

Slovensku. V rámci krajského uspořádání ČR je lemován Olomouckým krajem a 

na jihu se letmo dotýká kraje Zlínského. Moravskoslezský kraj je vymezen okresy 

– Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Tento 

územní celek je svým charakterem různorodý, přičemž jeho jádrem je ostravsko-

karvinská průmyslová a těžební pánev. Jedná se o tradiční industriální oblast s 

http://www.portal.mpsv.cz/
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vysokým podílem tzv. „velkého“ průmyslu - především hutnictví, těžkého 

strojírenství a hornictví. Dalšími významnými sektory jsou lehké strojírenství, 

elektrotechnický, potravinářský, v poslední době také rozvíjející se automobilový 

průmysl, dále stavebnictví, výroba plastových výrobků a informační a komunikační 

technologie. Zemědělství má celoplošný charakter, v podhůří Beskyd a Jeseníků 

je zastoupeno lesní hospodářství.  

Od roku 1990 probíhala v kraji rozsáhlá restrukturalizace hospodářské 

základny, s řešením sociálních problémů zejména spojených s výší 

nezaměstnanosti. MSK patří v rámci celé republiky ke strukturálně 

nejpostiženějším oblastem, pro něž je charakteristický razantní útlum těžkého 

průmyslu a až do roku 2004 téměř neustále se zvyšující nezaměstnanost. V letech 

1997 až 1999 došlo k poklesu personálních stavů, kdy za třicet šest měsíců stoupl 

počet evidovaných uchazečů o zaměstnání o 57 013 (+155,5 %) a celková 

zaměstnanost poklesla o 80 130 (-15,4 %) osob.  

V roce 2004 se ale situace v MSK začala pomalu obracet k lepšímu, a to i 

přes vliv restrukturalizace. Od února 2004, kdy byl stav evidovaných UoZ (110 

792) nejvyšší v celé historii ÚP, se jejich počet do konce roku 2008 snížil až o 53 

337 (-48,1 %) osob. Tento pozitivní vývoj byl ale vlivem dopadu celosvětové krize 

zastaven a od října 2008 se začala evidovaná nezaměstnanost opět zvyšovat. V 

prosinci 2011 tak činil počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v MSK 75 019, 

tj. celkem o 22 028 (+41,6 %) osob více než v době vypuknutí světových 

hospodářských problémů. V lednu roku 2011 byl evidován nejvyšší počet 

uchazečů o zaměstnání a to 83 829. 

. 

3.2. Demografická situace 

Kraj má třetí nejvyšší počet obyvatel ze všech českých krajů a po Praze 

nejvyšší hustotu zalidnění (230 obyvatel na km²). Nejvyšší hustota zalidnění je na 

Ostravsku, nejnižší na Bruntálsku. Svou rozlohou 5 427 km2 zaujímá 6,9 % území 

celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Více než polovinu 

území kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších více než 35 % se rozprostírají 

lesní pozemky. 
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 Počet obyvatel MSK se během roku 2010 snížil a k 31. prosinci 2010 zde 

žilo celkem 1 243 220 trvale bydlících obyvatel, což je o 4 153 (-0,3 %) méně než 

před rokem. Nízká porodnost je základním rysem současné populační situace 

nejen Moravskoslezského regionu, ale i v rámci celé republiky, a proto dochází k 

pozvolnému stárnutí populace. Klesající absolutní počet i podíl mladých lidí na 

celkovém stavu obyvatel se promítá do stoupajícího průměrného věku obyvatel 

MSK, který nyní činí 40,6 roku. Počet obyvatel MSK se v roce 2012 snížil a k datu 

30. Září 2012 je 1 227 579 žijících obyvatel, z toho 600 871 mužů a 626 708 žen. 

Tabulka č. 2: Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji 

  

Stav na počátku období 
1. ledna 2012 

Střední stav obyvatelstva 
Stav na konci období 

30. září 2012 

celkem muži  ženy celkem muži  ženy celkem muži  ženy 

Kraj celkem 1 230 613 602 108 628 505 1 228 868 601 338 627 530 1 227 579 600 871 626 708 

 v tom okresy:                   

Bruntál 96 329 47 487 48 842 96 172 47 430 48 742 96 005 47 348 48 657 

Frýdek-Místek 211 853 104 148 107 705 212 013 104 254 107 759 212 252 104 420 107 832 

Karviná 263 075 128 890 134 185 262 242 128 462 133 780 261 493 128 132 133 361 

Nový Jičín 152 222 74 846 77 376 152 133 74 808 77 325 152 098 74 839 77 259 

Opava 177 173 86 790 90 383 177 110 86 766 90 344 177 123 86 778 90 345 

Ostrava - město 329 961 159 947 170 014 329 198 159 618 169 580 328 608 159 354 169 254 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

3.3. Silné stránky Moravskoslezského kraje 

 Region MSK je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí v České 

republice.  

 Rozmanitost průmyslových odvětví v oblasti informačních a komunikačních 

technologií.  

 Řada perspektivních firem vytvářejících základní ekonomický rozvojový 

potenciál.  

 Vysoká exportovatelnost hutních a strojírenských výrobků.  

http://www.czso.cz/
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 Existence mnoha vhodných objektů a pozemků pro nové investiční záměry i 

starých průmyslových areálů vybavených infrastrukturou s možností jejich 

využití pro rozvoj nových podnikatelských aktivit.  

 Průmyslové zóny pro postupný rozvoj podnikatelských firem.  

 Určitý potenciál kvalifikované, rekvalifikovatelné pracovní síly využitelné při 

rozvoji nových ekonomických aktivit.  

 Postupně se zlepšující životní prostředí.  

 Pohoří Beskyd a Jeseníků - vhodné oblasti pro rozvoj podnikání v 

cestovním ruchu.  

 Výhodná geografická poloha z pohledu perspektivních dopravních tras - 

kraj leží na dopravní křižovatce Česko, Polsko, Slovensko a Rakousko s 

dobrou pozicí do východních zemí.  

 Od 21. prosince 2007 vstup do Schengenského prostoru, spojené s 

ukončením hraničních kontrol na hranicích se sousedními státy.  

 Tranzitní koridor – uzel silniční a železniční dopravy.  

 Napojení na dálniční síť se sousedními státy. 

 Mezinárodní letiště s potenciálem růstu. 

 Systém vysokoškolského technického, ekonomického a humanitního 

vzdělávání (existence tří univerzit a soukromé Vysoké školy podnikání, a. 

s.).  

 Dostatečná kapacitně dimenzovaná síť středních a vyšších odborných škol. 

Zvyšující se nabídka vzdělávacích organizací s možností občanů rozšířit a 

doplnit si potřebné vzdělání, v budoucnu i v rámci systému celoživotního 

vzdělávání.  

 Značný potenciál technické odbornosti.  

 Funkční institucionální zázemí pro řešení problémů trhu práce (úřad práce, 

zaměstnanecké agentury, Agentura pro regionální rozvoj, Sdružení pro 

rozvoj Moravskoslezského kraje, rekvalifikační a poradenské instituce 

apod.).  

 V roce 2011 vznik Moravskoslezského paktu zaměstnanosti mezi 

Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 

Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu 
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soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se o dlouhodobé strategické 

partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v MSK 

včetně KrP v Ostravě, které si klade za cíl užší spolupráci, komplexnější 

řešení problémů a konečnou změnu v dlouhodobé nepříznivé situaci na 

zdejším trhu práce.  

 

3.4. Slabé stránky Moravskoslezského kraje 

 Nepříznivá struktura ekonomiky daná historickým vývojem - silné 

soustředění průmyslové činnosti na těžbu uhlí, hutnictví a těžké 

strojírenství. 

 Velká koncentrace podniků metalurgického, strojírenského a těžebního 

průmyslu, které v uplynulých letech procházely rozsáhlou restrukturalizací. 

 Pomalé tempo zvyšování technologické úrovně výrob (zavádění 

progresivních technologií), způsobující stále ještě příliš nízkou produktivitu 

práce, velkou energetickou náročnost a vysoké režijní náklady. 

 Nedostatek podnikatelské infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje 

malých a středních firem. 

 Ekologické problémy spojené zejména s těžbou uhlí, popřípadě i jejím 

útlumem. 

 Ztížené podmínky zemědělského hospodaření (ekologické zábrany, 

klimatické podmínky apod.), což omezuje možnosti pěstování ekonomicky 

výhodných plodin a způsobuje útlum zemědělských výrob zejména v 

podhorských a horských oblastech. 

 Soustavný růst jízdného a přepravného, snižující se hustota hromadné 

dopravy. V okresních městech se pohyb pracovních sil v dopravě příliš 

nekomplikuje. Dojíždění do zaměstnání, doprovázené rostoucími náklady 

na dopravné, však představuje téměř neřešitelný problém především pro 

obyvatele v obcích, které se nacházejí v řídce osídlených územích, kde 

byla autobusová a železniční doprava v předchozím období navíc ještě 

značně omezena.  

 Růst počtu sociálně nepřizpůsobených obyvatel  
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 Pomalu se rozvíjející intelektuální základna, velký problém získat 

vysokoškolsky vzdělané odborníky z jiných částí ČR. 

 Nižší zastoupení obyvatel s vyšším stupněm vzdělání, dlouhodobá 

tendence kvalifikovaných osob, zejména mladších ročníků, kraj opouštět. 

 Míra nezaměstnanosti po delší dobu převyšuje celorepublikový průměr se 

značným podílem dlouhodobě nezaměstnaných osob. 

 Vysoký počet občanů se zdravotním postižením jako důsledek jejich 

předchozího dlouholetého zaměstnání v těžkém průmyslu. 

 Dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou 

trhu práce v MSK (především nedostatek pracovníků v řemeslných a 

technických profesích). [9], [12], [13]    
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4. Analýza nezaměstnanosti 

4.1. Míra registrované nezaměstnanosti 

Situace na trhu práce v MSK je ovlivňována hospodářskou krizi. Nejvyšší 

míra registrované nezaměstnanosti v MSK byla začátkem ledna roku 2010 a 

nejnižší v polovině roku 2011.  

Graf č. 1: Míra nezaměstnanosti v ČR a MSK v letech 2010 až 2012 

 

Zdroj: Roční analýzy MPSV, vlastní zpracování. [10], [11], [12]  

 

Míra registrované nezaměstnanosti v MSK koncem prosince 2012 činila 

12,3 %, což je o 1,1% více než před dvanácti měsíci, ale oproti roku 2010 je míra 

registrované nezaměstnanosti o 0,1% nižší. Hodnota míry nezaměstnanosti v 

MSK v průběhu tří let se pohybovala o 2,5 až 3,0 procentního bodu výše.  

 

V pomyslném žebříčku výše míry nezaměstnanosti 77 okresů ČR se 

všechny okresy MSK kraje umisťovaly neustále v jeho první polovině. Nejvíce 

uchazečů o zaměstnání bylo evidováno v roce 2010 s počtem 82 776 s mírou 

nezaměstnanosti 12,36%. Nejklidnější období přišlo v roce 2011, kde počet 
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uchazečů o zaměstnání se stanovil na 75 019 s mírou nezaměstnanosti 11,18%, 

což je nejnižší v těchto sledovaných období.  

Tabulka č. 3: Míra nezaměstnanosti v MSK a okresů 

 

Zdroj: Roční analýzy MPSV, vlastní zpracování. [10], [11], [12]  

 

S největší mírou registrované nezaměstnanosti v MSK je dlouhodobě 

okres Bruntál, který v roce 2012 vykazoval míru nezaměstnanosti 18%. Nejmenší 

míru nezaměstnanosti v roce 2011 vykazovaly okresy Frýdek-Místek s 8,12% a 

Nový Jičín s 8,95%. Frýdek-Místek a Nový Jičín se řadí mezi okresy s nejmenší 

mírou nezaměstnanosti v MSK. S 14,4% mírou nezaměstnanosti se okres Karviná 

stává druhým nejhorším okresem. Mezi ty střední okresy s mírou nezaměstnanosti 

v MSK patří dva Okresy. Okres Opava, která se pohybuje okolo 10,4% až 11,4% a 

Ostrava-město s 11,4% až 12,8% mírou nezaměstnanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Uchazeči o     

zaměstnání

Míra registrované 

nezaměstnanosti 

v %

Uchazeči o 

zaměstnání

Míra registrované 

nezaměstnanosti 

v %

Uchazeči o 

zaměstnání

Míra registrované 

nezaměstnanosti 

v %

Moravskoslezský 

kraj 82 776 12,36 75 019 11,18 81 099 12,3
Bruntál 9 092 17,85 8 750 16,49 9 196 18,00

Frýdek-Místek 10 710 9,51 9 264 8,12 10 349 9,3

Karviná 20 940 14,27 19 218 13,09 20 319 14,4

Nový Jičín 9 235 11,38 7 534 8,95 8 192 9,7

Opava 11 067 11,36 9 808 10,43 10 261 11,2

Ostrava-město 21 732 11,98 20 445 11,41 22 782 12,8

2010 2011 2012
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Graf č. 2: Vývoj míry nezaměstnanosti v MSK a okresů 

 

Zdroj: Roční analýzy MPSV, vlastní zpracování. [10], [11], [12]  

 

V letech 2010 a 2012 zaznamenáváme nárůst míry nezaměstnanosti u 

všech okresů, s výjimkou je okres Nový Jičín, který v roce 2010 zaznamenal 

nárůst na 11,38% míry nezaměstnanosti, ale v roce 2012 pouze na 9,7% míry 

nezaměstnanosti. U všech okresů dochází v roce 2011 k poklesu míry 

nezaměstnanosti oproti roku 2010, ale v roce 2012 dochází opět k nárůstu. 

4.2. Míra registrované nezaměstnanosti podle pohlaví 

Tabulka č. 4: Vývoj struktury uchazečů podle pohlaví v MSK a okresů 

 

Zdroj: Data z MPSV, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4 znázorňuje míru registrované nezaměstnanosti podle pohlaví 

v MSK a jejich okresů v letech 2010 až 2012. MSK tvoří spíše průmyslové odvětví, 

i proto z tabulky můžeme rozpoznat, že většinu nezaměstnaných tvoří ženy 

pomalu ve všech okresech, výjimkou je snad okres Opava a Nový Jičín, kde ženy 

jsou srovnatelné s muži. Nejméně nezaměstnaných byl v letech 2011 u obou 

pohlaví. 

4.3. Přehled ve výpočtu nezaměstnanosti v roce 2012 

Tabulka č. 5: Porovnání výpočtu nezaměstnanosti ČR a MSK 

2012 
Podíl nezaměstnaných v % Míra nezaměstnanosti v % 

Celkem Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

Celkem ČR 7,37 7,29 7,44 9,36 10,56 8,44 

Moravskoslezský 
kraj 9,17 8,76 9,57 12,34 13,33 11,58 

Bruntál 13,09 12,61 13,57 17,97 18,63 17,41 

Frýdek-Místek 6,82 6,51 7,13 9,34 10,30 8,64 

Karviná 10,77 10,75 10,78 14,43 16,36 12,96 

Nový Jičín 7,40 6,93 7,85 9,67 10,12 9,31 

Opava 8,05 7,31 8,77 11,23 11,58 10,96 

Ostrava-město 9,66 9,10 10,22 12,77 13,61 12,11 

Zdroj: Data z CZSO 

 

Tabulka znázorňuje porovnání výpočtu nezaměstnanosti. Jedná se o 

porovnání mezi mírou nezaměstnanosti (starší výpočet) a podílem 

nezaměstnaných (nový výpočet). Výsledkem jsou nižší hodnoty podílu 

nezaměstnaných, protože podíl nezaměstnaných je počítán jako poměr počtu 

uchazečů evidování na ÚP ve věku 15-64 let k počtu obyvatel ve věku 15-64 let, 

kde míra nezaměstnanosti je počítaná jako poměr počtu nezaměstnaných 

k celkovému počtu pracovních sil. Závěrem tohoto porovnání je, že změna 

výpočtu v podstatě neovlivnila pořadí jednotlivých okresů i krajů. 
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4.4. Přehled některých skupin uchazečů v MSK 

Tabulka č. 6: Vývoj struktury některých skupin uchazečů v MSK 

 

Zdroj: Data z CZSO, vlastní zpracování 

 

Tabulka představuje strukturu některých skupin uchazečů v MSK v letech 

2010 až 2012. Celkový počet uchazečů v roce 2012 byl 81 099, to je o 6 080 

(7,49%) uchazečů více než v roce 2011. Absolventi škol zaznamenali nárůst ve 

všech okresech MSK, pouze snížení o 49 (-11,56%) absolventů přišlo v okrese 

Bruntál. V roce 2012, kde byl počet uchazečů stanovených na 81 099, měly ženy 

48% zastoupení. Pozitivem v roce 2012 je pokles osob se zdravotním postižením. 

Stav osob se ZPS klesl v roce 2012 o 444 míst (-4,7%). 

Kraj celkem Bruntál

Frýdek-

Místek Karviná

Nový 

Jičín Opava

Ostrava-

město

Uchazeči 

celkem 81 099 9 196 10 349 20 319 8 192 10 261 22 782

Ženy 38 432 4 403 4 848 10 024 3 782 4 617 10 758

Osoby se 

ZPS 9 014 1 257 1 373 1 899 1 052 1 124 2 309

Absolventi 

škol 4 345 375 812 914 557 651 1 036

Uchazeči 

celkem 75 019 8 750 9 264 19 218 7 534 9 808 20 445

Ženy 36 443 4 339 4 457 9 614 3 521 4 531 9 981

Osoby se 

ZPS 9 458 1 336 1 457 2 071 1 157 1 217 2 220

Absolventi 

škol 3 804 424 537 824 410 655 954

Uchazeči 

celkem 82 776 9 092 10 710 20 940 9 235 11 067 21 732

Ženy 39 333 4 340 5 067 10 453 4 144 5 004 10 325

Osoby se 

ZPS 10 467 1 485 1 631 2 325 1 355 1 279 2 392

Absolventi 

škol 4 551 511 744 1 077 405 813 1 001

2012

2011

2010
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4.5. Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání 

Tabulka č. 7: Vývoj struktury uchazečů podle stupně vzdělání 

  

Kraj 
celkem 

Bruntál 
Frýdek-
Místek 

Karviná 
Nový 
Jičín 

Opava 
Ostrava-

město 

2012 

Základní a bez 
vzdělání 24 442 2 794 1 918 7 089 2 160 2 442 8 039 

Střední odborné 
s výučním listem 36 481 4 414 5 038 8 910 3 420 5 029 9 670 

Střední odborné 
s maturitou 14 411 1 492 2 437 3 143 1 553 2 014 3 772 

Střední 
všeobecné 

(gymnázium) 1 849 259 284 444 170 237 455 

Vysokoškolské 3 916 237 672 733 434 539 1 301 

2011 

Základní a bez 
vzdělání 22 556 2 691 1 715 6 388 2 029 2 360 7 373 

Střední odborné 
s výučním listem 33 641 4 228 4 490 8 638 3 512 4 759 8 014 

Střední odborné 
s maturitou 13 375 1 391 2 167 3 045 1 409 1 997 3 366 

Střední 
všeobecné 

(gymnázium) 2 033 255 308 498 211 236 525 

Vysokoškolské 3 414 185 584 649 373 456 1 167 

2010 

Základní a bez 
vzdělání 23 676 2 655 1 893 6 762 2 369 2 520 7 477 

Střední odborné 
s výučním listem 38 048 4 469 5 234 9 484 4 413 5 518 8 930 

Střední odborné 
s maturitou 15 313 1 471 2 669 3 472 1 827 2 224 3 650 

Střední 
všeobecné 

(gymnázium) 2 232 285 331 560 220 279 557 

Vysokoškolské 3 507 212 583 662 406 526 1 118 

Zdroj: Data z MPSV, vlastní zpracování 

 

Nejvíce nezaměstnaných v posledním roce podle vzdělání v MSK mají 

uchazeči středních odborných škol, jejichž vzdělání je zakončeno výučním listem, 
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celkem 36 481 z 81 099 (tj. 44,98%).  V roce 2010 to bylo o 1% více. Druhým 

nejhorším je základní a bez vzdělání, ti tvoří v průměru 29,6%. Nejméně 

evidovaných je se všeobecně středním vzděláním, důvodem je, že jen málo osob 

jde studovat gymnázium s maturitou. Tento typ vzdělání každoročně klesá, roku 

2010 tvořil 2,7% a v roce 2012 to už bylo 2,28%.  

Každoročně z jednotlivých okresů je na tom nejhůře Ostrava-město a 

Karviná. V roce 2012 okres Ostrava-město představuje 28,65% a okres Karviná 

25,05%. Nejméně uchazečů se základním a bez vzdělání vykazuje okres Frýdek-

Místek a to ve všech letech.   

 

4.6. Aktivní politika zaměstnanosti 

4.6.1. Rekvalifikace v Moravskoslezském kraji 

 

Krajská pobočka v Ostravě věnuje rekvalifikační činnosti stále 

mimořádnou pozornost. Pozitivním přínosem rekvalifikačních kurzů je následná 

větší přizpůsobivost jejich účastníků. S každou další nově získanou kvalifikací, 

znalostí či dovedností se účastníkům rekvalifikačních kurzů do budoucna otevírá 

více možností vhodného pracovního uplatnění. Rekvalifikační kurzy probouzejí u 

nezaměstnané osoby zájem o práci a obnovují pracovní návyky. 

Tabulka č. 8: Vývoj rekvalifikace v MSK 

 

Zdroj: Data z MPSV, vlastní zpracování 

absolutně v % absolutně v %

zahájené rekvalifikační kurzy 1 849 1 186 718 -663 64,1 -468 60,6

osoby zařazené do rekvalifikací 11 130 7 179 3 994 -3 951 64,5 -3 185 55,6

z toho - zájemci o zaměstnání 106 72 21 -34 67,9 -51 29,2

osoby, které ukončili 

rekvalifikaci 11 133 8 200 4 150 -2 933 73,7 -4 050 50,6

z toho - úspěšně 9 995 7 263 3 730 -2 732 72,7 -3 533 51,4

Ukazatel (celkový počet)

rekvalifikace uchazečů (zájemců) o zaměstnání

2011

Rozdíl a index 

2011/2010

Rozdíl a index 

2012/2011
2010 2012
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V roce 2011 došlo u rekvalifikačních kurzů k meziročnímu úbytku (-663 

kurzů, tj. -35,9 %) a zároveň k poklesu o 3 951 (-35,5 %) účastníků rekvalifikací. 

Toto snížení bylo zapříčiněno nižším rozpočtem finančních prostředků 

vyčleněných na rekvalifikační kurzy v roce 2011, ukončením projektu „Poradenství 

a rekvalifikace“, tím došlo k nově zahájenému projektu „Vzdělávejte se pro růst“, 

kde nebylo možné hradit tak široký okruh rekvalifikací.  

V roce 2012 došlo k poklesu počtu zahájených rekvalifikačních kurzů (-

468 kurzů, tj. -60,6%) a zároveň k poklesu o 3185 (-44,4%) účastníků kurzů. Toto 

snížení bylo částečně způsobeno přesunem části rekvalifikací do nového nástroje 

„Zvolená rekvalifikace“.  

Účastníci rekvalifikací byli nejčastěji zařazováni do kurzů obsluhy PC 

včetně tvorby a obsluhy www stránek a správy počítačových sítí dále do 

rekvalifikací k získání a rozšíření řidičských oprávnění k řízení automobilů a 

motorových vozíků a do různých druhů svářečských kurzů.  

Mezi velmi vyhledávané patřily kurzy pro pracovníky v sociálních službách 

a ošetřovatele, dále také rekvalifikace zaměřené na účetnictví, daně a ekonomiku.  

Při zahájení zvolené rekvalifikace si podalo žádost 1319 účastníků, z toho 

bylo schváleno 1056 (tj. 80,1%). Celkem jich nastoupilo 928 osob (tj. 87,9%) 

Jednalo se převážně o kurzy k získání řidičského oprávnění a o svářečské kurzy. 

 

4.6.2. Veřejně prospěšné práce a veřejná služba v MSK 

 

Veřejná prospěšná práce 

Veřejná prospěšná práce byla žádaná u uchazečů o zaměstnání. Její 

změna přišla na začátku roku 2012, kde od 1. ledna 2012 vstoupila na trh práce 

veřejná služba. Zájem uchazečů o veřejně prospěšné práce klesla, ale pouze u 

těch, které nebyly zahrnuty do národního individuálního projektu (dále NIP).  
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Národní individuální projekt 

Individuální projekty národního charakteru jsou založené na přímém 

přidělení prostředků programu na realizaci nebo k doplnění národních politik a 

programů. Národní individuální projekt je realizován v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z prostředků Evropského sociálního 

fondu a z národního rozpočtu.  

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na 

snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního 

vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do 

společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v 

uvedených oblastech. 

Tabulka č. 9: Počet pracovních míst veřejně prospěšné práce 

Pracovní místa 2010 2011 2012 

Rozdíl a index 
2011/20010 

Rozdíl a index 
2012/2011 

absolutně v % absolutně  v % 

Veřejné 
prospěšné práce 523 1 239 8 +716 236,9 -1 231 0,6 

Veřejné 
prospěšné práce 
+ NIP 1 866 831 1 253 -1 035 44,5 +422 150,8 

Zdroj: Data z MPSV, vlastní zpracování 

 

Veřejná prospěšná práce podporována NIP klesla v roce 2011 o 1 035 (-

55,5%) uchazečů. Avšak v příštím roce se zvýšila o 422 (+50,8%) uchazečů. 

Veřejná prospěšná práce bez podpory byla na tom právě naopak. V roce 2011 

zaznamenáváme příbytek o 716 (+136,9%) uchazečů. Naopak v roce 2012 úbytek 

o 1 231 (-99,4%). Příčinou tohoto výrazného meziročního poklesu bylo prioritní 

financování nástroje veřejné prospěšné práce z prostředků nově vzniklého 

národního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst“. 
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Veřejná služba 

Od ledna 2012 převzal Úřad práce ČR organizaci veřejné služby od obcí a 

měst, které ji organizovaly pro občany v hmotné nouzi. Veřejná služba se tak stala 

jedním z prioritních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Výkon veřejné služby 

byl nabízen většinou uchazečům o zaměstnání dlouhodobě registrovaným v 

evidenci úřadu práce (tj. nad 12 měsíců). Cílem veřejné služby bylo obnovení či 

získání pracovních návyků. Mezi realizátory veřejné služby měly největší podíl 

obce a města, dále to byly např. příspěvkové organizace (domovy důchodců, školy 

atd.), neziskové a charitativní organizace, církevní a obecně prospěšné 

organizace. Mezi hlavní činnosti patřily úklidy a údržba veřejných prostranství 

měst a obcí, pomocné práce ve školách, mateřských školkách, domovech 

důchodců, pomoc při organizování různých charitativních i sportovních akcí, 

pomocné pečovatelské služby a pomocné administrativní práce. 

Tabulka č. 10: Realizace veřejné služby 

Ukazatel Rok 2012 

Počet realizátorů veřejné služby 463 

Počet vykonavatelů veřejné služby 537 

Celkem nabídnuta veřejná služba 10 976 

Počet zařazených na veřejnou službu 1 930 

Počet postupů na veřejnou prospěšnou práci 379 

Počet postupů na jiný nástroj APZ 16 

Neúspěšné ukončení veřejné služby 4 445 

Zdroj: Roční analýza MPSV. [12] 

 

Velký zájem byl o výkon veřejné služby v rámci různých neziskových, 

obecně prospěšných organizací, v domovech důchodců, ve školách, 

tělovýchovných jednotách apod., kde se jednalo o pomocné práce uvnitř objektu 

nebo o pomocné administrativní práce. Při zařazování do veřejné služby se také 

přihlíželo ke zdravotnímu stavu uchazeče. Nastalo i to, že když měl uchazeč 

nastoupit do výkonu práce, tak najednou přinesl potvrzení do lékaře, že tuto práci 

nemůže vykonávat, nebo se dobrovolně nechali vyřadit z evidence. Využívalo se 

také tzv. „kariérního růstu“, kdy uchazečům, kteří absolvovali veřejnou službu, byl 

následně nabízen vhodnější pracovní poměr v rámci veřejných prospěšných prací 
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nebo společenský účelných pracovních míst (dále SÚPM), v průběhu roku tak 

přešlo 379 uchazečů na veřejnou prospěšnou práci a 16 uchazečů na SÚPM. 

Celkem bylo nabídnuto 10 976 míst, z toho 1 930 (tj. 17,6%) uchazečů bylo 

zahrnuto do tohoto programu. 4 445 (tj. 40,5%) uchazečů neúspěšně ukončilo 

veřejnou službu. Např. z důvodu sankce, zdravotních důvodů, ukončení evidence, 

nástup do zaměstnání.   
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5. Závěr 

Pojem nezaměstnanost je důležitou součástí hospodářské politiky 

každého státu. Jedním z hlavních cílů hospodářské politiky je dosáhnout přirozené 

míry nezaměstnanosti. Nezaměstnanost se stala závažným problémem, který 

postihuje nejen uchazeče o zaměstnání, ale přináší potíže i samotnému státu 

v podobě těžkého zatížení státního rozpočtu sociálními dávkami. 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji. Nezaměstnanost a další faktory jsem hodnotil v letech 

2010 až 2012. V práci je také srovnání míry nezaměstnanosti ostatních okresů 

Moravskoslezského kraje a porovnání tohoto kraje s mírou nezaměstnanosti 

České republiky. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitolu tvoří úvod, 

druhá kapitola je zaměřena na teoretickou část a po ni následuje třetí kapitola, kde 

je popsána charakteristika Moravskoslezského kraje. 

Nejrozšířenější čtvrtou kapitolou je analýza Moravskoslezského kraje. 

Obsahuje například porovnání míry registrované nezaměstnanosti mezi MSK a 

ČR. Moravskoslezský kraj o necelé 3% převyšuje celkovou nezaměstnanost ČR. 

Analýzu jsem prováděl v letech 2010-2012. Nejklidnější období bylo v roce 2011, 

kde míra nezaměstnanosti se zastavila na 11,18%, to je o 1,18% méně než v roce 

2010. 

Moravskoslezský kraj se v současnosti řadí na 2. místo s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti, přičemž nejpostiženějšími okresy je Bruntál (18%) a Karviná 

(14,4%), naopak nejlépe je na tom dlouhodobě okres Frýdek-Místek (9,3%).  

Nejvíce uchazečů se hlásí na Úřad práce se středním odborným 

vzděláním zakončené výučním listem, se základním vzděláním a bez vzdělání.  

Z celkového počtu uchazečů tvoří 74,58%. Z analýzy lze poznat, že 

v Moravskoslezském kraji chybí práce pro méně vzdělané osoby. Poslední 

kapitolou je závěr. 
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