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Abstrakt : 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na zpracování příčin a důvodů vzniku 

nezaměstnanosti v mostecko-litvínovském regionu. Současně podrobuji analýze 

průvodní jevy této nezaměstnanosti včetně těch negativních.Hlavním cílem této práce je 

zhodnocení současného stavu a návrhy jak eliminovat negativní projevy 

nezaměstnanosti spolu se zaměřením na vytváření nových pracovních míst v důsledku 

otevření nových lokalit pro těžbu hnědého uhlí v Litvínovské uhelné a. s. 

V dalších částech je práce zaměřena na souvislosti vznikající s narušenou 

sociální skladbou, vnucenému způsobu života obyvatel tohoto regionu, včetně vzniku 

sociálně vyloučených lokalit a na možnosti rozšíření motivačních programů spolu 

s aktivní politikou zaměstnanosti ke zvyšování kvalifikace na podobně postižené 

regiony v ČR. V práci jsou již využity odkazy na současné dění  a změny legislativy. 

 

Klíčová slova : Nezaměstnanost, Litvínov, region, sociální skupina 

 

Abstract : 

The thesis is focused on the treatment of the causes and reasons of 

unemployment in the Most-Litvínov region. At the same time analyze the concomitant 

unemployment, including those negative concomitant. The main goal of this study is to 

assess the current situation and proposals to eliminate the negative effects of 

unemployment combined with a focus on creating new jobs as a result of opening new 

areas for mining brown coal in the Litvínovská uhelná company. 

The other part of the thesis focuses on the context in the works for the impaired 

social structure, foisted life in this region, including the emergence of socially excluded 

localities, and on how to extend incentive programs, along with an active policy of 

employment skills upgrading for podobne similarly affected region in Czech Republic. 

Thesis are used in references to current events and changes in legislation 
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Seznam použitých zkratek 

EDCL Energy Development Company Limited (testovací počítačový modul) 

ESF Evropský sociální fond 

EÚ  Evropská unie 

IT  Informační technologie 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NIP Národní individuální projekt  

OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPA Operační program Praha – adaptabilita 

OPVK Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

RIP Regionální individuální projekt 

SBD Stavební bytové družstvo 

SHD Severočeské hnědouhelné doly 

SO  Střední odborné 

SOV Střední odborné vzdělání 

SVL Sociálně vyloučená lokalita 

SVRL Sociálně vyloučená romská lokalita 

ÚEL Územně ekologické limity 

VPP Veřejně prospěšné práce 

ÚP  Úřady práce 

VŠ  Vysoká škola 

ZPS Změněná pracovní schopnosti 
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Úvod 

Nezaměstnanost mosteckého regionu je v současné době problém, se kterým se 

potýkají jak municipality měst Mostu a Litvínova tak i okolních městeček a vesnic. Míra 

nezaměstnanosti je trvale jedna z největších v celé České republice a je jedním z mnoha 

problémů k řešení ve vedení Ústeckého kraje a vlády České republiky.  Pohybuje se kolem 

16 %. Situace je o to horší, že se prozatím neobjevuje žádný nový investor, který by 

požádal mostecký Úřad práce o pomoc s náborem kvalifikovaných pracovníků. 

Cílem této práce je navrhnout vhodný motivační program pro nezaměstnané bez 

kvalifikace pro jejich účast v aktivní politice zaměstnanosti a na trhu práce, se zaměřením 

na mostecký region. Současně budu hodnotit možnosti jejich uplatnění v oblasti povrchové 

těžby hnědého uhlí na velkolomu ČSA a to v souvislosti s jeho rozvojem do roku 2021 a to 

v jak v případě jeho útlumu, tak v případě jeho dalšího rozvoje.  

V průběhu zpracování zadaného tématu jsem čerpal z oficiálních statistik a 

rozvojových plánů měst Mostu a Litvínova, z analýz odborných textů, dokumentů a 

pramenů. Důležitým zdrojem informací byly studie, návrhy a odborné předpoklady, které 

si nechaly vypracovat úřady na centrální a místní úrovni, Dále jsem využil některé 

poznatky  uvedené na oficiálních webových stránkách jednotlivých institucí a akciových 

společností působících v Mosteckém regionu. Pro kvantitativní postižení sledovaného 

problému využívám rovněž statistická data, která jsou v současné době k dispozici. 

Práci jsem rozdělil do pěti kapitol. V první kapitole se soustřeďuji na vzdělanost 

nezaměstnaných na Mostecku v souvislosti s jejich uplatněním na trhu práce, ekonomické 

a sociální aspekty včetně trestné činnosti a vzniku SVL v Mostě a Litvínově. 

V druhé kapitole diplomové práce se  zabývám motivačními principy 

nezaměstnaných osob starších 50. let, nezaměstnaných absolventů vzdělávacích systémů a 

nezaměstnaných osob s nízkou či žádnou kvalifikací včetně jejich uplatnění a možnostem 

jejich práce v zahraničí v souvislosti s uvolněním trhu práce od 1. května 2011 pro naše 

občany v Německu. 

Ve třetí kapitole se zabývám konkrétními programy aplikovanými Úřadem práce 

v Mostě v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ke zvyšování kvalifikace a participací na 

partnerských projektech s jinými úřady práce. 
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Ve čtvrté kapitole se zabývám vytvořením nových pracovních míst v případě 

otevření nových těžebních lokalit v rámci  rozvoje  dolu ČSA a to ve dvou variantách, kde 

varianta pokračování těžby lomu  za ÚEL naplňuje možnosti vzniku nových  pracovních 

míst a varianta druhá v případě postupného ukončení těžby lomu ČSA ukazuje výrazné 

zvýšení nezaměstnanosti v Mosteckém regionu. Tuto část diplomové práce prezentuji ve 

smyslu současných jednání a stanovisek. 

Poslední kapitola je zaměřena na možnosti a využívání motivačních programů 

v členění na programy v rámci Evropského sociálního fondu, na programy v rámci 

Národních individuálních projektů a na programy v rámci Regionálních individuálních 

projektů realizovaných a nebo připravovaných Úřadem práce v Mostě v roce 2011 a také 

s doporučujícím projektem s názvem“ Minimalizace zneužívání sociálních dávek 

v Ústeckém kraji-pilotní projekt Litvínov“, který se osvědčil při minimalizaci výplat 

sociálních dávek a je aplikovatelný i v obdobně postižených regionech. 

 Jsem si vědom, že zadané téma a jednotlivé části by vyžadovaly daleko větší 

podrobnosti. Snažil jsem se proto vypracovat jistou agregaci nastolených problémů a faktů 

podle kapitol zadání této diplomové práce směřující do regionálních parametrů a to i s tím 

vědomím, že těžba hnědého uhlí, rozvoj energetického sektoru, teplárenství, vztah 

k životnímu prostředí, nezaměstnanost, likvidace obcí se stále více objevují v tématech 

politicko-strategického charakteru a dotýkající se přímo života nejen občanů Ústeckého 

kraje a regionu Mostecko - Litvínovského. 
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1. Vzdělanost nezaměstnaných na Mostecku v souvislosti 

s jejich uplatněním 

Obecně lze uvést, že z psychologického hlediska lze k reakci na nezaměstnanost 

přistupovat jako k depresi sui generis. Sociologické výzkumy nezaměstnanosti ukazují, že 

reakce na ztrátu zaměstnání je provázena nivelizací a regresí osobnosti, vede ke ztrátě 

odpovídajícího prožívání času, k různým sociálním konfliktům a ke změnám v kontaktech 

s vnějším světem a mnohdy i s rodinou. Tyto deprese z pracovní deprivace včetně zátěží ze 

ztráty zaměstnání lze mírnit různými prostředky včetně pomoci sociálního prostředí a cíle 

zabránit nečinnosti a nudě. Jaké prostředky použít a jaké možnosti z motivačních programů 

k řešení nezaměstnanosti aplikovat, se pokusím vyzdvihnout a upřesnit v následujících 

kapitolách. 

Východiskem a základem analýzy vzdělanosti nezaměstnaných na Mostecku 

s vazbou na možnosti jejich dalšího uplatnění na trhu práce je následující přehled 

nezaměstnanosti v tomto regionu, její příčiny v historickém kontextu a kauzální souvislosti 

dané vznikem sociálně vyloučených lokalit (SVL) a s tím spojené další náležitosti zejména 

v oblasti sociálních dávek a příspěvků. 

1.1. Současná situace nezaměstnanosti a možnosti pracovních 
míst 

          Velké průmyslové podniky mostecké aglomerace, např. SHD a Chemopetrol 

Litvínov, na počátku 90. let minulého století zaměstnávaly přes 30.000 pracovníků a 

křivka nezaměstnaných se pohybovala pod 5 %  ekonomicky aktivních obyvatel 

Mosteckého okresu, což odpovídalo průměrům i jiných okresů v celé Československé 

republice. Obecná charakteristika podle metodiky Mezinárodní organizace práce považuje 

nezaměstnaného za osobu, která je starší 15 let, aktivně hledá práci a je připravena 

k nástupu do práce do 14 dnů. V ekonomické teorii je za nezaměstnaného považován 

člověk, který je schopen pracovat, ale nemůže najít placené zaměstnání. V teorii je míra 

nezaměstnanosti uváděna jako podíl nezaměstnaných ku všem osobám schopným pracovat.   

Reálně situaci v mosteckém regionu nejlépe dokumentuje přehled uvedený na 

následujících grafech, charakterizující vývoj nezaměstnanosti od dob předprivatizačních, 

až po současný stav, což je nejlépe patrno ve statistikách dlouhodobého sledování vývoje 
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nezaměstnanosti v letech 1991 až 2010 pracovníky úřadu práce v Mostě v rámci celého 

mosteckého regionu. 

Graf č. 1 - Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Most 
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[Úřad práce v Mostě]  

Je zcela evidentní, že míra nezaměstnanosti svým způsobem zrcadlově kopíruje 

vývoj a počty uchazečů o zaměstnání, což nám nejlépe přibližuje grafické vyjádření 

“Vývoj počtu evidovaných uchazečů na úřadu práce v Mostě“ v jednotlivých letech 

počínaje rokem 1991. 

Graf č. 2 - Vývoj počtu evidovaných uchazečů na ÚP v Mostě 
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[Úřad práce v Mostě ] 
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Počet uchazečů o zaměstnání nám pak podává přehledná tabulka daná maticí počtu 

uchazečů o zaměstnání evidovaných v rámci jednotlivých mikroregionů. 

Tabulka č. - 1 Vývoj míry nezaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech okresu Most 

Mikroregion Rok 
95 

Rok 
96 

Rok 
97 

Rok 
98 

Rok 
99 

Rok 
00 

Rok 
01 

Rok 
02 

Rok 
03 

Rok 
04 

Rok 
05 

Most 6,24 7,29 9,26 14,63 18,93 19,99 20,1 22,28 22,8 22,48 20,49 

Most – venkov 8,28 8,11 11,29 21,14 26,52 30,48 28,88 33,92 34,57 32,23 31,47 

Jih 11,78 12,11 13,97 29,67 34,99 39,95 37,49 36,12 38,59 36,33 33,11 

Litvínov a okolí 6,69 7,31 10,19 15,79 23,18 21,7 21,21 24,03 24,64 24,69 23,18 

Hory 6,5 6,79 9,53 14,78 21,43 23,08 22,38 24,17 25,41 28,83 20,36 

 

[ Úřad práce v Mostě ] 

Nezaměstnanost na Mostecku se velmi pomalu, ale přesto mírným tempem snižuje, 

což dokazují uvedené grafy a tabulky. Toto snížení resp.úbytek je zapříčiněn, kromě jiného 

zavedením institutu Veřejně prospěšné práce /VPP/, díky němuž se podařilo částečně 

zaměstnat několik stovek lidí. Ke snižování nezaměstnanosti také napomáhají tzv. 

Individuální akční plány a také tzv.“Avanti job“. K těmto jednotlivým projektům lze uvést, 

že: 

Individuální akční plán má za povinnost uzavřít každý uchazeč o pracovní místo, 

evidovaný více jak 5 měsíců na úřadu práce. Jeho součástí je i rekvalifikace, vzdělávání a 

hledání práce. Díky tomuto záměru může Úřad práce v Mostě s uchazeči aktivně pracovat 

a při jejich odmítnutí či neplnění je může vyřadit z evidence. 

Projekt „Avanti job“ je systém, kdy úřad práce vytipuje např. 7 skupin po 10 

lidech, kteří musí po dobu 6 týdnů docházet na úřad práce každý den. Vytipování jsou 

zejména takoví uchazeči o zaměstnání u nichž je podezření, že pracují někde „na černo“. 

Jsou zde již zkušenosti, že  po prvním týdnu fungování tohoto projektu se odhlásilo 11 lidí, 

což v tuto chvíli představuje jednu skupinu. 

Jedním z problémů nezaměstnanosti je skutečnost, že Mostecko se potýká 

s vysokým počtem mladých lidí, kteří se již po ukončení základní školy hlásí na úřadu 

práce. V současné době je to až cca 300 chlapců a dívek. Pocházejí většinou ze sociálně 

slabých rodin, jež si tak příjmem sociálních dávek svých dětí vylepšují ekonomickou 

situaci. Je to však nejhorší možné řešení, protože lidé bez maturity, nebo řemesla, nemají 
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na trhu práce, a to nejen na Mostecku, téměř žádnou šanci najít si pracovní místo.Tvoří 

potom podhoubí pro růst kriminality, požívání drog, nevraživost a xenofobii. 

Jací jsou uchazeči o zaměstnání na Mostecku?  Značná část z nich postrádá: 

 patřičné vzdělání 

 pracovní návyky 

 patřičné sebevědomí 

 vůli změnit současný stav věcí 

Přínosy projektů, zejména v individuálním akčním plánu, lze spatřovat v šancích 

nabídnutých všem dlouhodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání bez ohledu na 

vzdělání, věk a délku evidence na úřadu práce. Charakteristický je rovněž intenzivní a 

individuální přístup k uchazeči a určení příčin jeho neúspěchu při hledání zaměstnání a 

nalezení řešení s cílem změny dosavadního stavu u skutečně angažovaných účastníků.  

Výsledky projektů jsou příznivé, a to i když 55 % oslovených uchazečů odmítlo 

zařazení do projektu z důvodů, že to není povinné, že je stejně nikdo nezaměstná, že již 

prošli různými rekvalifikacemi a stejně o ně zaměstnavatelé nemají zájem, dosavadní stav 

jim vyhovuje, a že nemají zájem legalizovat svoje příjmy. 

Zaměstnavatelé naproti tomu očekávají, že projekty jim ve svých výstupech dodají 

levnou pracovní sílu a očekávají, že dostanou určité záruky na kvalitu zaměstnance, a že 

jim bude garantována kvalita rekvalifikačních kurzů. 

1.2. Ekonomické aspekty nezaměstnanosti 

Životní podmínky na Mostecku jsou díky vysoké míře nezaměstnanosti a to jak 

v sociologickém, tak i ekonomickém smyslu značně nevlídné a nepříznivé. Stigmata 

dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti se tímto regionem ve všech směrem prolínají. Obecně 

můžeme ekonomické aspekty nezaměstnanosti rozdělit do dvou skupin a to na: 

 státní podporu v nezaměstnanosti 

 dávky v hmotné nouzi 

Státní podpora v nezaměstnanosti představuje finančně ekonomickou výpomoc 

státu pro ty osoby, které nemají práci, ale zároveň ji aktivně hledají, a nebo se zúčastňují 

rekvalifikačních kurzů. Podmínkou je registrace na úřadu práce v místě trvalého bydliště. 
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Tato podpora náleží uchazeči o zaměstnání pokud byl v posledních 3 letech zaměstnán po 

dobu 12 měsíců, který požádal úřad práce, kde je veden v evidenci o poskytnutí podpory 

v nezaměstnanosti a ke dni, ke kterému bude podpora přiznána, nemá starobní ani invalidní 

důchod. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nelze uplatnit v případech kdy : 

 byl ukončen pracovní poměr hrubým porušením pracovních povinností; 

 pokud vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora 

v nezaměstnanosti; 

 pobírá starobní důchod; 

 pobírá nemocenské dávky; 

 pobírá podporu při rekvalifikaci; 

 po dobu výkonu vazby; 

 po dobu pobytu v cizině pokud ČR nemá uzavřenou smlouvu s konkrétním státem 

o reciprocitě 

K žádosti se musí přiložit příslušné doklady ve smyslu zákona. U nezaměstnaných 

se délka tzv. podpůrčí doby odvíjí od jejich věku. Je proto stanoveno, že u: 

 občanů do věku 50 let se podpora vyplácí po dobu 6 měsíců; 

 občanů od 50 do 55 let věku se podpora vyplácí po dobu 9 měsíců; 

 občanů od 55 let věku se podpora vyplácí po dobu 12 měsíců; 

Aktuálně je nutné uvést, že od 1.1.2011 se tato doba snižuje u každé této kategorie 

o 1 měsíc.  

Pro uchazeče je důležitá výše podpory, která se stanoví na základě průměrného 

měsíčního čistého výdělku, dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání, nebo 

z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání 

vykonával naposledy činnost jako OSVČ a to ve výši : 

 50 % příjmů po dobu 3 měsíců nezaměstnanosti  

 45 % příjmů po zbývající podpůrnou dobu jak bylo výše uvedeno 

Dávky hmotné nouze jsou vypláceny žadatelům, kteří nemají podporu 

v nezaměstnanosti, ať již jde z důvodů nesplnění podmínek pro její výplatu nebo 

vyčerpáním podpůrčí lhůty vyplácení podpory v nezaměstnanosti úřadem práce. Systém 

pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění 
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pozdějších předpisů. Představuje formu pomoci osobám s nedostatečnými příjmy a 

motivující tyto osoby k aktivní snaze si finanční prostředky zajistit k uspokojení 

základních životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými se snaží ČR bojovat proti 

sociálnímu vyloučení. Vychází z principu že každá osoba, která pracuje se musí mít lépe 

než ta, která nepracuje, po případě se práci vyhýbá. Jde v zásadě o stav, kdy osoba či 

rodina nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení 

základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto 

příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit vlastní prací, prodejem majetku či jinak a 

vyřešit tak tuto situaci vlastním přičiněním. 

 Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi se rozumí: 

 příspěvek na bydlení 

 doplatek na bydlení 

 mimořádná okamžitá pomoc 

O dávkách hmotné nouze rozhodují městské a obecní úřady na základě žádosti 

jedince. Protože však bylo zvykem tyto dávky vyplácet v penězích, což vedlo k nákupu 

všeho jiného, než základních životních potřeb, tak města a obce ve spolupráci s úřady 

práce hledaly způsob, jak toto plýtvání omezit a zabránit tak zneužívání těchto dávek pro 

jiné účely. Na tomto místě je vhodné uvést reálnou snahu o nápravu, o kterou se snažilo 

město Litvínov. 

Město Litvínov, Ústecký kraj a Úřad práce v Mostě se v březnu 2008 rozhodly 

realizovat a schválily pilotní projekt s názvem „Minimalizace zneužívání sociálních 

dávek v Ústeckém kraji-pilotní projekt Litvínov“. Cílem projektu bylo ve spolupráci 

samospráv na krajské a městské úrovni a za participace místně příslušného Úřadu práce 

navrhnout a realizovat v praxi pilotní projekt, který povede k minimalizaci zneužívání 

sociálních dávek vyplácených obcemi. Litvínov byl vybrán pro přístup k vyplácení 

sociálních dávek z hlediska minimalizace zneužívání v souvislosti s řešením sociálně 

vyloučené lokality části Litvínova Janova a pro spádovost pod Úřad práce v Mostě, který 

se snaží aktivně vytvářet projekty řešící nezaměstnanost. Projekt byl vhodný zejména 

k možnosti výraznějšího propojení trhu práce se sociálním systémem a výplatou sociálních 

dávek. 
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Jedním důvodů realizace projektu byla i ta skutečnost, že se stále velkému množství 

občanů vyplácelo zůstat na sociálních dávkách, aniž by byli nuceni svoji situaci řešit 

aktivnějším přístupem.  

V době realizace projektu byl pro snižování nezaměstnanosti značný prostor, kdy 

na straně jedné byl vysoký počet nezaměstnaných, ale také na straně druhé existoval i 

poměrně vysoký počet volných pracovních míst. Projekt byl v doprovodné části zaměřen 

na možnosti získání nezaměstnaných osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi, tedy 

na ty osoby, které nemají vyplácenou podporu v nezaměstnanosti ať již z důvodů nesplnění 

kritérií pro její výplatu, nebo vyčerpáním podpůrčí lhůty vyplácené úřadem práce. Počty 

zapojených klientů ukazuje tabulka. 

Tabulka č. - 2 Počet zapojených klientů do projektu Minimalizace zneužívání sociálních dávek 

Období Příjemci 

celkem 

Kombinovaná 

forma 

Peněžitá 

forma 

   k  1. 03. 2008 1 518 1 347 171 

k 30. 04. 2008 1 472 1 276 196 

k 31. 05. 2008 1 458 1 222 236 

k 30. 06. 2008 1 421 1 141 280 

k 31. 07. 2008 1 340 1 049 291 

k 31. 08. 2008 1 322 1 024 298 

k 30. 09. 2008 1 278 986 292 

k 31. 10. 2008 1 231 919 313 

k 30. 11. 2008 1 196 844 352 

k 31. 12. 2008 1 212 841 371 

k 31. 01. 2009 1 206 834 372 

 

[Úřad práce v Mostě]  

Ještě lepší přehled poskytuje tabulka o objemech vyplácených finančních 

prostředků u dodávek hmotné nouze - příspěvku na živobytí a o objemech vyplácených 

finančních prostředků formou poukázek. 
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Tabulka č. -  3 Objem vyplácených finančních prostředků  Kč 

Měsíc Celkem Hotovost Poukázky 

Leden 2008 4 714 692 4 714 692 0 

Únor  4 822 476 4 822 476 0 

Březen 4 556 115 1 645 865 2 910 250 

Duben 4 705 740 1 663 490 3 042 250 

Květen 4 550 415 1 909 815 2 640 600 

Červen 4 343 865 1 867 865 2 476 000 

Červenec 4 536 667 2 343 797 2 192 870 

Srpen 3 641 223 1 561 523 2 079 700 

Září 3 936 104 1 946 014 1 990 090 

Říjen 3 917 570 2 007 090 1 910 480 

Listopad 3 049 913 1 325 173 1 724 740 

Prosinec 3 856 454 2 173 434 1 683 020 

Leden  2009  3 684 174 2 182 134 1 503 040 

 

[MÚ Litvínov] 

Na počátku projektu bylo věcnou formou realizováno 63,8 % z celkového objemu 

vyplacených finančních prostředků a v lednu 2009, kdy projekt končil, pak jen 40,8 % 

z celkového objemu vyplacených prostředků. Projekt byl Ministerstvem práce a sociálních 

věcí hodnocen pozitivně a to i přes připomínky vydané ombudsmanem ČR. Rovněž tak byl 

a je inspirací pro mnohá města a obce v celé republice s podobnými sociálně vyloučenými 

lokalitami. 

Máme-li v souvislosti s ekonomickými aspekty nezaměstnanosti Mosteckého 

regionu analyzovat vzrůstající kriminalitu jako její souběžný jev, musíme zjistit příčiny 

jejího vzniku.  

Jak již bylo v úvodu této kapitoly uvedeno, tak nezaměstnanost Mosteckého 

regionu je jedna z největších v České republice. Dokazuje to i skutečnost, že je zde nejnižší 

podíl obyvatelstva vysokoškolsky vzdělaného ze všech regionů republiky.  

V bydlení převažuje sídlištní typ bydlení vesměs v panelových domech na úkor 

bydlení v rodinných domech.  

Životní prostředí vykazuje nejvyšší poškození v celé ČR a to zejména těžkým 

průmyslem a zdevastované těžbou uhlí a emisemi škodlivých látek.  
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Regionálně významným zaměstnavatelem je stále Mostecká uhelná společnost a.s. 

(před privatizací SHD) a Unipetrol RPA s.r.o. (před privatizací Chemopetrol a.s.). 

Nakonec sami důlní a těžařské společnosti a výrazné investice do rozvoje petrochemického 

průmyslu stály za vznikem panelových sídlišť v 70. letech minulého století. V současné 

době je i v těchto společnostech zaměstnána značná část obyvatel tohoto regionu. Kromě 

citovaných společností je zde, jako v jiných regionech, určitá skupina podniku 

zaměstnávajících kolem 300 zaměstnanců. Jen pro ilustraci uvádím podniky jako je 

Unipetrol doprava a.s., Česká rafinérská a.s., Schoeller Litvínov, Unimontex s.r.o., města 

Most a Litvínov  s všeobecnou činností veřejné správy, pekárny Japek s.r.o. a řady dalších. 

Množství obyvatel Mosteckého regionu nachází pracovní uplatnění velmi obtížně 

z důvodů nízké, nebo žádné kvalifikace. Pokud se nabídky pro takto disponované občany 

objeví, tak se jedná většinou o zaměstnání krátkodobé, sezónní či jinak nestabilní. K tomu 

můžeme připočíst nízkou mzdu, ale také minimální zájem z řad nezaměstnaných. Někteří 

nezaměstnaní se snaží řešit tyto problémy migrací za prací do Prahy či větších měst 

Středočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Netýká se to, ale sociálně 

deprimovaných lokalit Mostu a Litvínova, kde pracovní mobilita obyvatel je minimální. 

Východiskem je hledání ilegálních zdrojů obživy ve formě brigád, tedy práce na černo, ze 

které se postupně stává běžný standard. 

Mezi zdroje obživy na hraně zákona je v rámci Mosteckého regionu sousedícího 

s Německou spolkovou republikou (Saskem), a to v podmínkách volného pohybu osob 

v rámci Evropské unie, dovoz použitého nábytku, spotřební elektroniky, osobních 

automobilů, zahrádkářských nástrojů a strojů a to mnohdy kradených a realizovaný přes 

bazary a na burzách. Jak je patrné z výzkumu a z policejních statistik, tak spolu s vysokou 

nezaměstnaností bují v Mosteckém regionu i organizovaný zločin a to zejména  v sociálně 

vyloučených lokalitách. 

Současná realita ekonomických dopadů a vysoká nezaměstnanost již vytvořila 

v Mosteckém regionu dvě vládou vyhlášené sociálně vyloučené lokality (dále jen SVL) a 

to v Mostě SVL Chánov a v Litvínově SVL Janov. Tomuto současnému stavu a oficiálně 

vyhlášených SVL předcházela fáze „privatizačních kalkulů“ kdy vedení měst zejména 

Litvínova, ale také postupně Mostu, začalo koncem 90. let minulého století sázet na 

odprodeje panelových domů z majetku měst na nové privátní majitele s tím, že se tak zbaví 
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odpovědnosti za jejich správu. Budoucnost však velmi rychle prokázala, že to byly 

krátkozraké úvahy umocněné ještě růstem nezaměstnanosti, jak jsem doložil v minulé 

kapitole. Postupný odprodej bytového fondu začal být nepřehledný, což vedlo k tomu, že 

situaci využili ihned realitní makléři s celostátním záběrem a v Mosteckém regionu se 

začínají objevovat první sociálně slabé rodiny z Prahy, Kladna, Loun, České Lípy a 

z dalších větších či menších měst Čech a Moravy. 

Na hraně zákona a za aktivního přispění přesvědčovacích taktik majitelů 

zprivatizovaných nemovitostí a důvěru budící prezentace realitních makléřů, přesvědčili  

rodiny z výše uvedených měst, že získají nový byt v nové lokalitě, navíc často 

s okamžitým vyplacením odstupného a zahlazením dluhu na nájemném. Z této reality pak 

vzniká skutečnost, že se do sídlišť SVL Chánov a SVL Janov soustředili sociálně slabé 

rodiny, mnohdy nevzdělané, ale i negramotné. A podobných případů, kdy privátní 

podnikatelská sféra výrazně profituje z chudoby a nevzdělanosti některých obyvatel, 

bychom v Mosteckém regionu našli mnohem více a to nejen v Mostě a Litvínově. Toto 

prostředí pak vytváří podhoubí pro šíření kriminality a páchání trestné činnosti.  

1.3. Vzdělanost nezaměstnaných na Mostecku v souvislosti 
s jejich uplatněním 

Máme-li hodnotit a analyzovat příčiny vysoké nezaměstnanosti obyvatel regionu, 

pak musíme počátky tohoto jevu posunout do období před revolucí tj.rok1989. Do roku 

1989 převážná část nekvalifikovaných obyvatel, tvoří již základnu budoucích sociálně 

vyloučených lokalit a dosud pracovala na nekvalifikovaných a málo kvalifikovaných 

zaměstnaneckých profesích povinně. Tato povinnost byla vynucována zákonem. Po 

revoluci došlo v české ekonomice k výrazným strukturálním změnám a řada těchto 

pracovních míst, zvláště pak v průmyslovém odvětví zanikla, nebo byla utlumena. 

Současně s tím začaly růst požadavky na zvyšování kvalifikace, což vedlo nakonec k tomu, 

že většina, nebo alespoň velká část těchto obyvatel ztratila práci a získání nové je pro ně 

v podstatě nedostupné.V těchto sociálně vyloučených  lokalitách a to zejména na Mostecku 

se odhaduje nezaměstnanost až na 90 % z celkového počtu bydlících osob. 

1.3.1 Vliv vzdělanosti nezaměstnaných na trh práce 

Vzhledem k tomu, že podstatnou část nezaměstnaných na Mostecku tvoří 

nepřizpůsobivá populace, tak v této podkapitole se zaměřím na analýzu a příčiny vlivu 
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vzdělanosti na trh práce v Mosteckém regionu. Většina nepřizpůsobivé populace 

Mosteckého regionu je soustředěná do sociálně vyloučených lokalit (SVL) v Litvínově 

Janově a v Mostě v Chánově má dokončené (a to pouze u střední a mladší generace) 

základní vzdělání a část má nedokončené střední odborné vzdělání. Nedostatečné vzdělání 

tvoří jednu z hlavních příčin neúspěchu na pracovním trhu a osoby, které dosáhly vyššího 

vzdělání, mají šanci se z SVL dostat. Příčiny neúspěchu těchto dětí můžeme rozdělit do 

dvou faktorů a to na : 

 faktory vnitřní 

 faktory vnější 

 

Faktory vnitřní 

Jeden z vnitřních faktorů je ten, že  děti ze SVL nenavštěvují Mateřské školy. Je 

však velmi zajímavé a dokládají to terénní pracovníci, že tyto děti jsou ochotné s tímto 

terénním pracovníkem formou hry tuto náhradní mateřskou školu absolvovat, avšak pouze 

v malém kolektivu a v jim známém prostředí. Do základní školy pak přicházejí se špatnou 

sociální a komunikační výbavou. Obecně lze proto tuto příčinu zhodnotit tak,že malé  děti 

z těchto lokalit nejsou připraveny na školní docházku. 

Také nízká motivace ke vzdělávání a následnému uplatnění na trhu práce daná 

rodiči a standardem sídlištního života na sociálních dávkách a s možností občasného 

přivýdělku, nebo příležitostně krádeže dokazuje, že chybí chuť dál studovat, což je výrazně 

ovlivněno i tím, že absolventi základních škol, kteří se zaregistrují na úřadu práce a jsou na 

tzv. rekvalifikačním kurzu, pobírají hned po ukončení základní školy sociální dávky a 

mohou tak rodičům přispívat do rodinného rozpočtu. 

Na školách se bohužel stává, že se tzv. nepřizpůsobivé děti přeřazují ze základních 

škol na speciální nebo zvláštní školy, což  také vede k tomu, aby žáci tuto školu nějak 

absolvovali i při značné absenci docházky. 

 

Faktory vnější 

Ve městech a obcích není dostatek kompetentních pracovníků, kteří by byli ochotní 

s nepřizpůsobivými osobami pracovat a to i dlouhodobě. V současnosti převažuje spíše 
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nižší informovanost o možnostech pomáhajících řešit problémy sociálního vyloučení. Na 

straně samospráv neexistuje žádná ucelená evidence těchto osob v sociálně vyloučených 

lokalitách daná i extremní migrací na Mostecku, i když se město Litvínov v projektu 

Nulová tolerance o to snaží, jak je uvedeno v následujících kapitolách. Rovněž tak může 

být významným vnějším faktorem nedostatek finančních prostředků pro vytváření 

jednotlivých programů a aktivit a to i na možnosti působení terénních pracovníků přímo 

v těchto lokalitách. 

Pro možnosti sociální integrace v oblasti předškolního vzdělávání těchto dětí dává 

přehled následující tabulka: 
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Tabulka č. -  4 Nástroje používané k sociální integraci v oblasti předškolního vzdělání 

Nástroj Výhody Nevýhody Bariéry 

Přípravná 

třída 

základní 

školy 

Děti si zvykají na 

prostředí a režim školy 

Přispívají ke snižování 

absencí 

Škola je ve větším 

kontaktu s rodiči 

Rodiče neplatí školné, 

proto je využívají 

Může být považováno za  

nevhodné opatření 

Délka studia je pouze 10 

měsíců 

Přípravné třídy u speciálních 

škol snižují pravděpodobnost, 

že dítě přestoupí na běžnou 

školu 

Konkurence mateřským 

školám 

Považováno za duplicitní službu 

 

Minimální počet žáků potřebných 

k otevření se často nedaří naplnit  

Nedostatečné kompetence 

pedagogů 

Mimoškolní 

předškolní 

příprava 

formou tzv. 

předškolních 

klubů 

Kvalitní péče o děti 

Zaměstnanci preferují 

další vzdělávání na 

klasických školách před 

speciálními 

Vyšší spolupráce s rodiči 

zvyšuje jejich 

informovanost 

Nepřispívají k aktivnímu a 

zodpovědnému přístupu 

rodičů (neplatí žádné 

poplatky, často nemusí děti 

do klubů odvádět) 

 

Zřizovatelem jsou často NNO 

z toho vyplývá nejistota 

s dlouhodobým financováním 

Možná nedůvěra rodičů 

 

Asistent 

pedagoga 

v mateřských 

školách 

Zvýšení docházky 

Pozitivní vzor 

Zlepšení důvěry rodičů 

v MŠ 

Předcházení konfliktům 

Náročné na výběr kandidáta 
Nízká motivace MŠ i rodičů 

Systém financování 

Přípravná 

třída MŠ 

Bezplatná služba 

Odborná péče 

Dítě si zvyká na denní 

režim 

Jeden rok není dostatečný 

pro získání návyků 

 

Rodiče nevyužívají MŠ 

Dostupnost 

Neinformovanost 

Projekty pro 

rodiče s 

dětmi 

Přenášení 

zodpovědnosti na rodiče 

Neformální způsob 

získávání informací 

Náročné na personální 

zajištění 

Žádný kontakt s majoritním 

prostředím 

Navázání důvěry mezi 

poskytovatelem a rodinou 

Nízký zájem rodičů 

 

[ GAC Analýza sociálně vyloučených  lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti] 
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V rámci základního vzdělání můžeme uvést další možnosti, které by bylo potřebné 

dál používat a rozvíjet. Tyto nástroje jsem pro přehled seřadil do následující tabulky 

Tabulka č. -  5 Nástroje používané k sociální integraci v oblasti základního vzdělání 

Nástroj Výhody Nevýhody Bariéry 

Asistent 

pedagoga 

Vzor pro děti 

Vliv na zlepšení docházky i 

výsledků 

Dokáže pozitivně ovlivnit 

změnu chování 

Může zvyšovat pasivitu 

rodičů při komunikaci se 

školou 

Podpora pouze jedné 

skupině 

Nejistý přísun finančních 

prostředků a 

administrativa spojená 

s žádáním o něco 

Negativní zkušenosti 

z minulosti 

Obava z vnímání školy jako 

školy pro nepřizpůsobivé 

Přezíravý postoj ostatních 

pedagogů 

Těžké najít vhodného 

kandidáta 

Programy 

doučování 

realizované na 

školách 

Vyšší šance na lepší prospěch 

Individuální přístup 

Lepší vnímání školy ze strany 

rodičů 

Žádné zásadní nevýhody 

Závislé na ochotě pedagogů 

Nízká motivace zúčastnit se 

Dostupnost 

Program 

doučování  

Individuální přístup 

 

Časově náročné 

Může vést k pasivitě dětí i 

rodičů 

Rozdíly e způsobech 

výuky 

Dostatek vhodných 

pracovníků 

Nevhodné zázemí v rodinách 

 

Program 

doučování 

v prostorách 

NNO 

Není nutnost dojíždět 

Doučování doplňují i jiné 

vhodné aktivity (exkurze) 

 

 

Chybí kontakt 

s prostředím mimo 

lokalitu 

Rozdíly ve způsobech 

výuky 

Motivace 

Udržení pravidelné docházky 

je nejisté 

Využívání 

odborných 

pracovníků1
 

Individuální přístup 

Kvalitní péče 

Předcházení konfliktů 

Docházení k odborníkovi 

může dítě stigmatizovat 

Nutná spolupráce s 

rodinou 

Problém především 

v menších obcí se získáním 

a financováním odborníků 
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[ GAC Analýza sociálně vyloučených  lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti] 

V návaznosti na tento vzdělávací proces je potřebné uvést další konsekvence, které 

s touto problematikou přímo souvisí a ji doplňují. 

Mnozí obyvatelé sociálně vyloučených lokalit (SVL) jsou často vedeni jako 

nepřizpůsobivé osoby. Životu v sociálním vyloučení jsou  nuceni se přizpůsobit, protože 

tato stigmatizace znesnadňuje cestu ven. 

Jakmile se tyto osoby a rodiny dostanou do sociálně vyloučeného prostředí v SVL, 

osvojí si zde jednoduchý vzorec jednání bez ohledu na původ. Tím vzniká krátkodobá 

životní strategie, cílená na uspokojování základních životních potřeb, do kterých zahrnují 

bohužel i alkohol a cigarety, daná jako pravidlo a hodnoty, které jsou vzdálené od 

hodnotového systému  společnosti. 

Děti, které v těchto lokalitách vyrůstají automaticky přejímají uvedené modely 

jednání a tyto se pak mezigeneračně dědí. : 

Obyvatelé žijící v těchto lokalitách jsou zvyklí na to, že se o jejich situaci instituce 

příliš nestarají a žijí proto s vědomím, že i kriminalita týkající se jich jako pachatelů, nebo 

obětí, je téměř nepostižitelná. Mají nízké právní vědomí a většinou tuto kriminalitu 

nevnímají jako něco negativního a společensky nebezpečného, nýbrž jako běžný zdroj 

obživy a sehnání peněz a to buď v pravidelném cyklu, nebo i jednorázově. Děti vyrůstající 

v tomto prostředí přijímají toto jednání jako samozřejmé, jako standard.  

Starousedlické rodiny, které přišli v 50. letech minulého století za prací na 

Mostecko a musely se přestěhovat z likvidovaných obcí v důsledku pokračující těžby uhlí 

do sídlišť vyčleněných na okraji měst Mostu a Litvínova, jmenovitě Chánov a Janov, tvoří 

navzájem propojenou a provázanou solidární síť a jsou nositeli moci a autority.  

Novousedlíci, kteří přišli v migračních vlnách 90. let a po roce 2000 v rámci 

privatizací bytového fondu (detaily popisuji v předchozích kapitolách) naproti tomu tvoří 

náhodné seskupení bez  solidární příbuzenské a rodinné sítě.  

Sociální rozvrstvení je typickým znakem Mostecka a Litvínovska. Všechny 

jmenované jevy jsou hlavním spouštěčem celé řady kriminálních a obecně nelegálních 

aktivit. 
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Z toho vyplývá, že hlavní příčinou kriminality ve vybraných lokalitách Mostecka je 

fenomén sociálního vyloučení. Jedná se o nový jev velice rychle se rozšiřující ve 

společnosti. Řešení tohoto stavu představuje v této době značnou ekonomickou zátěž, 

kterou nelze směrovat pouze na represe, ale také na preventivní kroky redigované Úřadem 

vlády ČR, Úřady práce a sociálními odbory jednotlivých měst. 

Problémy nepřizpůsobivých osob na pracovním trhu a zvláště pak v Mosteckém 

regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti v celé ČR, úzce souvisí s předcházející analýzou 

vzniku nelegálních činností v SVL. Jde o kumulace nedostatků a omezení ve vzdělanosti, v 

odborné kvalifikaci, ale také v motivaci pracovat jako zaměstnanec za peníze výrazně 

nepřevyšující obligatorní sociální dávky. Navíc je přístup k pracovním příležitostem 

mnohdy ovlivňován diskriminací na základě etnické příslušnosti z důvodů zakořeněných 

předsudků v české společnosti. . 

Nezaměstnanost nepřizpůsobivých osob v Mosteckém regionu, ale i v celé ČR je 

rozsáhlý a dominantní sociální problém. Tato nezaměstnanost se odhaduje na 60 - 65 % 

z možné jejich populace, kterou lze umístit na trhu práce. Charakteristickým rysem 

nezaměstnanosti těchto osob je její dlouhodobost. Rovněž faktor soustředění 

nepřizpůsobivých osob do okrajových částí měst Mostu a Litvínova k řešení nepomáhá. 

Lze jen konstatovat, že tyto osoby jsou oproti jiným skupinám populace jen málo 

využívány pro obecnou vládní politiku nezaměstnanosti. Tento handicap je přímo 

ukázkový. 

Cílem aktivit vlády ČR, úřadů práce a samospráv musí být významné zvýšení 

zaměstnanosti nepřizpůsobivých osob na otevřeném trhu práce a výrazné snížení 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Tento cíl je někde na dlouhodobém horizontu spolu 

s potřebou provázanosti opatření realizovaných tak, aby vůbec došlo k dramatickému 

zvýšení vzdělání těchto osob. Zejména mladí obyvatelé  v SVL postrádají ve svém okolí 

dostatečné množství vzorů pracovní kultury a pracovních návyků, které by je stimulovaly 

k hledání zaměstnání. 

Ve všech programech pro zlepšení postavení nepřizpůsobivých osob v SVL chybí 

podpora nezávislého drobného podnikání, jako je ku příkladu vytváření podnikatelských 

inkubátorů umožňujících vznik a existenci malých a středních podniků.Vzhledem 

k závažnosti a rozsáhlosti této problematiky jsem se pokusil definovat pouze hlavní 
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problémy bez rozsáhlejších analýz, které by si možná vyžádaly samostatnou práci. Lze jen 

konstatovat, že čím menší bude nezaměstnanost těchto osob, tak tím více ubude majetková 

trestná činnost. 
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2. Motivace nezaměstnaných k aktivnímu vyhledávání 
pracovních příležitostí 

Motivaci nezaměstnaných můžeme postavit na heslu “pracovat se vyplatí“. To 

znamená, že pokud chceme, aby nezaměstnaní pracovali, musí se jim práce vyplatit. 

Opačně to znamená, že pracovat se nevyplatí, pokud mohou nezaměstnaní uspokojit své 

potřeby jinak, než svou prací. To souvisí buď s kriminalitou, prací na černo, a nebo 

s pravidly systému státní podpory. Státní podpora sociálního charakteru představuje určitý 

výraz solidarity. Pokud však dávky v nezaměstnanosti nebo dávky sociální podpory 

poskytnou příjem srovnatelný s příjmem ze zaměstnání, tak si i ti méně kvalifikovaní zvolí 

cestu, která  jim vyhovuje. Tedy raději dávky, než-li zaměstnání. Protože se tyto dávky 

stávají problematické a to nejen v Ústeckém kraji, tak jsou startovány projekty, které by 

omezily jejich zneužívání. 

Na základě tohoto faktu a dalších indicií, pak vznikl  projekt Ústeckého kraje, Litvínova a 

Úřadu práce v Mostě proti zneužívání a neoprávněnému vyplácení sociálních dávek, jehož 

detail je popsán v kapitole části 2.2 této diplomové práce. Je zde nutné položit otázku. 

Kudy vede cesta k motivaci nezaměstnaných? 

Odpověď můžeme rozvést v následujících větách. Vysoká míra nezaměstnanosti a 

úbytek pracovních míst spojený s nedostatkem pracovních příležitostí, mění chování a 

motivaci uchazečů o zaměstnání. Musí slevit ze svých nároků a přijmout byť třeba 

dočasnou nabídku i méně kvalifikovaného i finančně ohodnoceného pracovního místa. Z 

toho lze vyvodit, že problémem není jen rostoucí nezaměstnanost, ale také úbytek volných 

pracovních míst. Základní motivační principy můžeme proto rozdělit na : 

1. Možnost stěhování kvůli novému zaměstnání, kde ochota uchazečů není příliš 

vysoká a přetrvává raději ochota do nového zaměstnání dojíždět a to raději delší dobu i na 

větší vzdálenost, než aby se uchazeč stěhoval. Otázkou zůstává i možnost zajištění 

odpovídajícího bydlení. Tento princip se na Mostecku příliš nepoužívá. 

2. Ochota přijmout méně kvalifikovanou práci a za méně výhodných finančních 

podmínek. To zjednodušeně znamená přijmout jakoukoliv práci, která vůbec je a to bez 

zřetelu na vzdělání a kvalifikaci. 
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3. Změna oboru, případné absolvování rekvalifikačního kurzu, kam většina 

nezaměstnaných je ochotna nastoupit do zaměstnání i v jiném oboru než působili dosud. Je 

lepší nastoupit do nějakého zaměstnání a tam si rozšiřovat kvalifikaci, než být 

nezaměstnaný. Ochota k rekvalifikaci se zvyšuje s dobou po kterou je člověk bez práce a 

pouze chuť pracovat nestačí. Samozřejmě se to netýká nepřizpůsobivých osob, jak o tom  

bude v detaile uvedeno v následující části. 

4. Akceptování pracovní smlouvy na dobu určitou, kde nezaměstnaný takto 

postavenou pracovní smlouvu akceptuje a to přesto, že druh této smlouvy ho staví do 

situace, a to zvláště mladé zaměstnance a rodiny s dětmi, kdy si nemůže vzít půjčku, 

hypotéku a podobné produkty a musí si být současně vědom, že nedostane odstupné. 

Pravdou je, že část podnikatelů tohoto způsobu používá v rozporu s dobrými mravy a se 

seriózností společnosti. 

Motivaci nezaměstnaných a jejich přístup včetně návratu na trh práce můžeme 

z hlediska jejich postavení a to v převážně v jejich znevýhodněné formě členit na : 

1. Dlouhodobě nezaměstnané osoby po dobu delší jak 1 rok 

2. Nezaměstnaní starší nad 50 let 

3. Absolventi vzdělávacích systému a škol 

4. Nezaměstnaní s nízkou, či žádnou kvalifikací 

5. Osoby se zdravotním postižením (ZPS) 

6. Komunita rómských obyvatel 

7. Marginalizované skupiny nezaměstnaných 

8. Práce v zahraničí 

K těmto jednotlivým skupinám s problémovým pozadím uvádím obecná motivační 

specifika a jejich příčiny platné v plném rozsahu i v Mosteckém regionu. 

Ad 1) Dlouhodobě nezaměstnané osoby po dobu delší jak 1 rok představují 

výrazný problém sociální politiky. Podíl těchto osob má mírně vzestupnou tendenci 

v porovnání s ostatními skupinami nezaměstnaných a jejich převážně nízká vzdělanost 

ztěžuje Úřadům práce jejich účast na rekvalifikačních programech. Nedostatečná 

kvalifikace a chybějící motivace žene tuto skupinu do závislosti na sociální podpoře a 
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pomoci. Řešení se nabízí v úzce cíleném individuálním zaměření poradenství, úřadem 

práce podněcujícím motivaci a umožňující zvýšit kvalifikaci a návrat do zaměstnání. 

Ad 2) Nezaměstnaní starší nad 50 let úzce souvisí se stárnutím populace, které se 

od 90. let minulého století začala dynamizovat a jejíž počet se pohybuje celorepublikově 

kolem 6 % z celkového počtu nezaměstnaných a v Mosteckém regionu kolem 12,8 % 

z celkového počtu nezaměstnaných. Tito nezaměstnaní  mají ve většině již sníženou 

adaptabilitu na nové požadavky a převážně mají malý zájem o rekvalifikaci. Nabídky na 

rekvalifikace z Úřadu  práce v Mostě příliš nerespektují, mnohdy si nevěří a nejsou ochotni 

na sobě dále pracovat. Promítá se zde i jejich značný konzervatizmus k těmto nabídkám. 

Zaměstnavatelé dávají přednost mladším věkovým skupinám, a nebo již důchodcům, kteří 

často pracují za nižší mzdu, mají vysokou pracovní motivaci a mnohdy pracují i bez 

pracovní smlouvy, což vede k „úsporám“ pojistného a daní pro zaměstnavatele. Rizikovost 

těchto nezaměstnaných spočívá v tom, že se velmi obtížně znovu zařazují do pracovního 

procesu. 

Ad 3) Absolventi vzdělávacích systémů a škol jsou snadno vzhledem ke svému 

mládí ovlivnitelní a rychle si zvykají na život bez pravidelné práce, plnění povinností a na 

případnou sociální podporu. S prodlužující dobou jejich nezaměstnanosti u nich narůstají 

nežádoucí negativní návyky včetně vzrůstající apatie a ztráta sebedůvěry po absolvování 

školy, ale i ztráta odborných a teoretických znalostí a dovedností získaných studiem. 

Absolventi škol mají značnou nevýhodu v absenci praxe a u mladých dívek také možnosti 

odchodů na mateřskou dovolenou využívanou ve velké míře dívkami z romských komunit. 

Pokud zvolí úřad práce individuální a soustavný přístup v rámci vlastních projektů a 

programů, tak jsou schopni se úspěšně rekvalifikovat a postupně získat i potřebnou praxi. 

Ad 4) Nezaměstnaní s nízkou či žádnou kvalifikací tvoří v podstatě třetinu osob 

v evidenci úřadu práce a také v Mosteckém regionů tomu není jinak. Důsledkem jejich 

nízké či žádné kvalifikace je omezený přístup k pracovním místům, ale i nepříznivé 

sociální důsledky v podobě neschopnosti samostatného řešení osobních problémů a 

spoléhá hlavně na sociální systém. Tyto osoby dávají často přednost sociálním dávkám 

před uplatněním v nějakém konkrétním zaměstnání. Spoléhají na příležitostné zaměstnání 

bez pracovní smlouvy. Specifickým problémem jsou nezaměstnaní z řad mládeže 

s pouhým základním vzděláním, kteří zůstávají mimo vzdělávací systém bez dokončené 
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profesní přípravy. V současné době není systém, projekt, nebo program, který by tuto 

mládež vrátil do vzdělávacího cyklu. V podmínkách potřeby pracovních sil dávají 

zaměstnavatelé přednost alespoň vyučeným absolventům před pracovníky se základním 

vzděláním. Negativní roli zde hraje i možnost  sehnání práce na černo. Částečné řešení se 

nabízí v aktivním a individuálním přístupu pracovníků úřadu práce k těmto jedincům při 

respektování jejich situace a k tomu přizpůsobit metodiku kvalifikačních a rekvalifikačních 

kurzů a vzdělávacích aktivit. 

Ad 5) Osoby se zdravotním postižením mají velmi obtížná postavení na trhu 

práce. Osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS) jsou ve velké míře většinou 

dlouhodobě nezaměstnaní a volných pracovních míst pro tyto občany je zoufale málo. 

Zdravotně postižení by velice ochotně přijímali jakékoli kratší pracovní úvazky, pružnou 

pracovní dobu, teleworking i pružné formy zaměstnání. Celkově je zájem podnikatelů o 

tuto skupinu nezaměstnaných velice malý a současná politika zaměstnanosti tomu také 

příliš nepomáhá. Částečné řešení je v chráněných dílnách, ale není příliš využíváno. 

Ad 6) Komunita rómských obyvatel (rómská minorita) představuje obyvatele 

s velmi ztíženou situací k přístupu na pracovní trh. V České republice je největší jejich 

koncentrace v Ústeckém  a Severomoravském kraji. V Ústeckém kraji pak v mosteckém 

regionu se Sociálně vyloučenými lokalitami Most Chánov a Litvínov Janov. Tyto SVL 

mají oficiální statut v rámci České republiky. Romové jsou nejvíce postiženi dlouhodobou 

a opakovanou nezaměstnaností. Je to zaviněno nízkou kvalifikací, malou motivací k práci a 

ke vzdělávání a také závislostí, mnohdy již konzervativní na sociálních dávkách a 

podporách. Ve způsobu zaměstnání převládá příležitostná práce a nebo práce na černo. 

Řešení nezaměstnanosti rómského etnika představuje celostátní a dlouhodobý problém, 

tedy běh na dlouhou trať jak již naznačuji v podkapitole 2.3 této diplomové práce. 

Ad 7) Marginalizované skupiny nezaměstnaných představuji pouze ve formě 

indikativního výčtu. Hlavním důvodem je realita a tou je jejich nulová a statistická 

evidence. Jednu z takových skupin tvoří bezdomovci a to jako nejviditelnější skupina. 

Přesný počet není znám a odhady se v České republice pohybují mezi 40 až 70.000. 

Největší koncentrace bezdomovců je soustředěna v Praze z důvodů dostupnosti azylových 

domů, vysoké míry migrace a také hlavně pro anonymitu velkoměsta. Pro jakoukoliv 

motivaci je tato skupina nepoužitelná. Další podobnou skupinu tvoří osoby závislé na 
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drogách, kde se alespoň neziskové organizace a K centra snaží těmto osobám pomáhat 

podle možností limitovanými finančními prostředky na nákupy hygienických materiálů. 

Drogová závislost výrazně ovlivňuje negativně jakoukoliv motivaci. Další skupinu tvoří 

osoby ve vězení a nebo osoby po výkonu trestu. Je skutečností, že přes 80 % 

odsouzených se dostává do střetu se zákonem ne poprvé a mají tendenci k recidivě. Úřady 

práce nemají pro tuto skupinu vypracovaný specializovaný metodický přístup a rovněž tak 

chybí provázanost na sociální služby a odbory z hlediska komplexního řešení propuštěného 

jedince z výkonu trestu a to zajištěním jeho ubytování, hmotného zabezpečení, 

poradenství, motivace, rekvalifikace a možného zaměstnání. Chybí v tomto směru posílení 

postavení sociálních kurátorů. 

Ad 8) Práce v zahraničí souvisí s tím, že Mostecký region přímo sousedí se 

Saskem, a že  příhraniční spolupráce mezi Úřadem práce v Mostě a Úřadem práce 

v saském Annabergu je na dobré úrovni. Tyto možnosti uvádím proto, že od 1. května 

2011 se zvedne symbolický předěl oddělující český trh práce od pracovního trhu 

v Německu a od tohoto dne se podmínky při hledání práce vyrovnají z důvodů skončení 

přechodné lhůty, kterou si Německo a Rakousko, pro ochranu své zaměstnanosti po vstupu 

nových zemí ze Střední Evropy do Evropské unie, v Bruselu vyjednaly. Na očekávaný 

vývoj se chystají úřady práce v obou sousedních zemích včetně  pracovních agentur, ale 

první poznatky ukazují, že se nezaměstnaní, nebo i zájemci o práci příliš nehrnou. 

Annaberský úřad práce může nabídnout nezaměstnaným na české straně hranice práce 

zejména u odborných profesí jako jsou obráběči kovů, svářeči, zámečníci, obsluhy CNC 

strojů, nebo profese z pohostinství jako jsou kuchaři, servírky, číšníci nebo i místa ve 

zdravotnictví včetně lékařů, zdravotních sester, pečovatelek a ošetřovatelek. V pomocných 

pracích, ke kterým není potřeba vzdělání nebo kvalifikace  je také na saském trhu práce 

velmi málo. Základním předpokladem pro získání práce je znalost německého jazyka 

v rozsahu, aby se domluvil s německým klientem. V podstatě to znamená, že ten kdo chtěl 

v Německu pracovat a měl jazykové znalosti a odbornost, si dávno tuto práci našel a 

povolení získal bez problémů. Jde o tak zvané pendlery, kteří se vracejí domů. Je zde nutné 

podotknout, že Úřad práce v Mostě v předstihu do rekvalifikačních projektů začlenil i 

výuku německého jazyka a snaží se využít i možnosti otevření pracovního trhu 

v německém Sasku pro snížení nezaměstnanosti v regionu. 
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3. Programy aktivní politiky zaměstnanosti ke zvyšování 
kvalifikace 

Nejlepší pojistkou proti nezaměstnanosti je atraktivní vzdělání. Má to však svá 

úskalí daná ekonomickým vývojem ve společnosti, což má za následek, že v důsledku 

zhoršení ekonomické situace výrazně ubývá pracovních míst a nárůst nezaměstnanosti má 

pochopitelný dopad do sociální oblasti. Hospodářská krize a následná recese se promítají 

do výrazného poklesu nabídky volných míst, což se projevuje ve velké míře i v regionu 

Mostecka. Určitý přehled o míře nezaměstnanosti absolventů dává následující tabulka 

vyjadřující kolik procent absolventů zůstalo bez zaměstnání a přihlásilo se do evidence  na 

Úřadu práce v Mostě 

Tabulka č. -  6 Míra nezaměstnanosti absolventů evidovaných na ÚP 

Kategorie vzdělání 2008 2009 2010 
SO s výučním listem 6,21 11,68 32,14 

Nižší střední zdělání s výuč. listem 12,75 25,28 17,75 

SOV s maturitou 5,67 7,85 10,62 

Vyšší odborné vzdělání 5,52 6,79 8,91 

VŠ magisterské vzdělání 3,6 4,29 6,98 
 

[ Úřad práce v Mostě ] 

Rychlý technologický rozvoj vede až ke vzniku celých nových odvětví, založených 

na přímém hospodářském využití nových vědeckých poznatků a nových technologií. Být 

zaměstnán souvisí se schopností najít si zaměstnání v různých situacích a podmínkách trhu 

práce a v různých fázích životního cyklu. Závisí také na tom, jak vzdělání respektuje 

kvalifikační požadavky jednotlivých profesí, ale také na tom, zda absolventi získají vstupní 

kvalifikaci se širokým profilem uplatnění a mají resp. získali klíčové kompetence nezbytné 

pro uplatnění v jakémkoliv zaměstnání a umožňující případnou rekvalifikaci. Přijatý 

standard středoškolského odborného vzdělávání vymezuje klíčové kompetence jakými 

jsou: 

 komunikace, která zahrnuje dovednosti diskutovat, znázorňovat a připravovat 

písemné materiály, číst s porozuměním a odpovídat na písemné materiály včetně 

vlastní interpretace. 

 rozvoj schopnosti učit se - zahrnující sebe poznání a zjišťování vlastních 

schopností, vyhledávání zpětných vazeb a zdokonalování vlastní výkonnosti, 
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 práce v týmu - zahrnující podíl jedince na plnění společných cílů, volbu 

pracovních metod včetně pokroků a potřebu přizpůsobit se týmové práci, 

 řešení problémů - analyzující různě složité problémy, hledání přístupu k jejich 

řešení, plánování, realizace a hodnoceni efektivity řešení, 

 aplikace matematiky, aplikace čísel - používání aritmetických a základních 

statistických výpočtů, technik a používání různých údajů při řešení konkrétních 

prací 

 IT-informační technologie - zahrnuje takzvanou počítačovou gramotnost, výběr, 

zpracování a sběr dat a informací, jejich ukládání a zpracování k dalšímu 

využívání. 

 Vzdělávací politika od devadesátých let umožnila rychlé přizpůsobování jejích 

programů potřebám trhu práce, ale chybějící pravidla způsobila neprůhlednost nových 

vzdělávacích profilů také pro zaměstnavatele a podnikatele a tato neprůhlednost trvá až do 

dnešní doby. To výrazně zpomaluje reakce na nové potřeby kvalifikací pro trh práce. 

Zaměstnavatelé a podnikatelé v současné době potřebují nejvíce podle jednotlivých sektorů 

následující profese: 

PRŮMYSL 

 obráběče kovu  

 nástrojáře 

 zámečníky 

 CNC operátory  

 technology 

 konstruktéry 

TERCIÁLNÍ SFÉRA (SLUŽBY) 

 řidiče(autobusů, MHD, nákladních automobilů astavebních strojů) 

 prodavače  

 kuchaře 

 číšníky a servírky 

 zámečníky 

 klempíře 

 svářeče 
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KVARTÉRNÍ SEKTOR  

 lékaře  

 IT pracovníky  

 zdravotní sestry  

 sociální pracovníky 

 učitele cizích jazyků,výpočetní techniky a odborného výcviku 

ZEMĚDĚLSKÁ SFÉRA 

 traktoristy a řidiče (zejména zemědělských a sklizňových strojů) 

 ošetřovatele a chovatele zvířat 

 pracovníky rostlinné a živočišné výroby  

 zootechniky a agronomy  

 strojírenské a elektronické profese 

Úřad práce v Mostě se velice aktivně zapojuje do zvyšování kvalifikace 

nezaměstnaných pod heslem “Budoucnost patří kvalifikovaným“. Zabezpečuje proto 

následující činnosti: 

 Projektové záměry 

 Participace na partnerských projektech s jinými úřady práce 

 Cílené regionální programy  

 Výzvy a aktuality v rámci Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost  

v rámci Evropského sociálního fondu spravovaného MPSV 

K jednotlivým činnostem uvádím: 

Projektové záměry 

Projektové záměry představují konkrétní projekt s názvem “Mikroregiony 

Mostecka - budoucnost patří kvalifikovaným“. Plán nachází komplexní řešení pro obce 

a města regionu v oblasti poradenství, vzdělávání a nekolidující zaměstnání včetně 

podpory pracovních míst a přípravy projektových managerů pro obce a města. 
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Cílem návrhu je snižování rozdílů zaměstnanosti venkovských a městských oblastí 

okresu Most. V aktivitách projektu se jedná o provedení analýz pracovních příležitostí, kde 

se předpokládá: 

Svazek obcí regionu Krušných hor - rozvoj cestovního ruchu, chov dobytka a 

koní, dřevovýroba a dojíždění za prací do Německa. 

Sdružení obcí Most – jih - práce v průmyslových zónách. 

V závěrech a výstupech z těchto projektových záměrů jsou uváděny možnosti 

zvýšení zaměstnanosti a potřeby vzdělávání nezaměstnaných, zvláště v rekvalifikacích 

podle potřeb podniku v průmyslových zónách Most - jih a rekvalifikace v cestovním ruchu 

se znalostí německého jazyka. Realizace tohoto záměru je rozložena časově od října roku 

2010 až do 31. 12. 2013 a je plně funkční. 

Participace na partnerských projektech s jinými úřady práce 

Zajímavě vzniká projekt „V padesáti nekončíme“, kde je realizátorem Úřad práce 

v Ústí nad Labem. Jedná se o realizaci poradenského, motivačního a vzdělávacího 

programu pro uchazeče o zaměstnání starší padesáti let, se zvláštním zaměřením na osoby 

starší padesáti pěti let, pobývající dlouhodobě mimo trh páce v Ústeckém kraji. Projektu se 

zúčastní celkem 620 nezaměstnaných. Realizace projektu trvá od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012 

s náklady ve výši 91 milionů korun. Průběžné hodnocení proběhne k 30.6.2011. 

Pro takto vybranou skupinu nezaměstnaných jsou realizovány aktivity jako je : 

 Motivačně poradenský kurs zaměřený na zvýšení motivace a šancí k reálnému 

návratu do zaměstnání včetně zlepšení orientace na požadavky trhu práce. 

 Rekvalifikace 1 -  kurs počítačových dovedností zaměřený na  zvýšení počítačové 

gramotnosti účastníků s možností složení zkoušky ECDL. 

 Rekvalifikace 2 - specifická profesní rekvalifikace předem vycházející ze 

zjištěných potřeb trhu práce, potřeb z požadavku zaměstnavatelů a z možností a 

schopností účastníků. V regionu se předpokládá zapojení až 63 pracovníků 

vedených na Úřadu práce v Mostě. 

 Praxe u zaměstnavatelů, kde se účastníci v důsledku krátkodobé praxe v rozmezí 1-

3 dnů a následně po vyhodnocení střednědobé praxe v trvání 1 – 6 měsíců, ověřují 
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pracovní dovednosti a možnosti u vybraných zaměstnavatelů na konkrétní pracovní 

pozici. V rámci Mosteckého regionu se předpokládá zapojení 31 účastníků. 

 Dotované zaměstnání, kde je zajištěno pracovní uplatnění ve formě dotovaného 

příspěvku z úřadu práce prostřednictvím neziskové společnosti ASISTA. Jako 

příklad lze uvést rok 2010, kdy pro Technické služby Litvínov s.r.o.bylo takto 

dotováno 15 pracovníků pro čištění města a z toho 11 žen z nižších sociálních 

vrstev. Bohužel  tato dotace programově skončila v roce 2010 a pro rok 2011 již 

nebyla MPSV obnovena přes snahu Úřadu práce v Mostě. 

Přehled o počtu realizovaných aktivit za rok 2010 podává následující tabulka. 

Tabulka č. -  7 Počet realizovaných aktivit za rok 2010 

Počet nově vytvořených pracovních míst   20 

z toho : pro ženy   15 

Počet podpořených  105 

Počet úspěšných absolventů kurzů 273 
 

[Úřad práce v Mostě ] 

Projekt Cesta (cesta dlouhodobě evidovaného uchazeče k zaměstnání) je určen pro 

nezaměstnané vedené v evidenci Úřadu práce v Mostě po dobu delší jak 6 měsíců. Projekt 

trvá od dubna 2010 do května 2012 ve 4 cyklech a nabízí: 

 CESTA – diagnostické poradenství s pracovní, zdravotní a bilanční diagnostikou 

 KRUH – zapojení účastníků do manuálních a řemeslných činností pro nalezení 

nových možností uplatnění 

 REKVALIFIKACE – svářečský kurz, nehtová modeláž, řidičský průkaz, montáže 

sádrokartonů, práce na PC apod. 

 ZAMĚSTNÁNÍ – schůzky se zaměstnavateli, dotovaná pracovní místa 

Veškerá jednání s účastníky probíhají v Informačně poradenském centru, kde mají 

všichni tito účastníci přiřazené osobní poradce, kteří se jim individuálně věnují a poskytují 

jim i právní a pracovní poradenství. 

Jeden z velkých projektů s názvem První šance mladým i bez vzdělání je 

koncipován jako komplexní nástroj pomoci mladým do 25 let věku a to pouze se 

základním, nebo nedokončeným středoškolským vzděláním při hledání zaměstnání a při 
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získávání pracovních návyků. Hlavní cíl tohoto projektu je vybudovat, případně zvýšit 

pracovní EGO převážně mladých lidí s malou, nebo vůbec žádnou pracovní zkušeností a 

nabídnout jim šanci na získání udržitelného zaměstnání v rámci Ústeckého kraje. Celým 

projektem projde 756 uchazečů resp. zájemců o zaměstnání. Z nabízených aktivit pro 

účastníky projektu vybírám ty hlavní a zásadní, kde kromě jiného jde o : 

 Oslovení mladých uchazečů o zaměstnání a vstupní pohovory včetně doporučení 

postupu v projektu 

 Pracovní a bilanční diagnostika včetně popisu osobnosti účastníka 

 PEER CLUB – motivační aktivita s cílem rozvinutí osobnosti a sociální rozvoj 

 YOUTH CLUB – zaměřený na volnočasové aktivity speciálně tvořené pro mladé 

uchazeče 

 Pracovní ochutnávky v rámci spolupráce se zaměstnavateli z pohledu pracovního 

režimu, odpovědnosti, bezpečnosti práce apod. 

 Specifické rekvalifikace v rámci vyhraněných řemeslných oborů nebo oboru služeb 

jako jsou kosmetičky, kadeřnice, pečovatelky, ošetřovatelky apod. 

 Nespecifické rekvalifikace jako je odborné vzdělávání v IT a v nauce cizích jazyků 

 Zprostředkování zaměstnání na dotovaná i nedotovaná pracovní místa 

Cílené regionální programy jsou vytvářeny v rámci regionu se zaměřením na SVL 

v Mosteckém regionu. Jedná se o projekty :  

Budoucnost pro Janov, kde realizátorem projektu je město Litvínov a jeho cílem 

je podpořit sociální integraci příslušníků romské populace na sídlišti Janov v Litvínově 

s charakteristikou SVL tak, aby byli schopni najít přiměřeně uspokojivé zaměstnání: Jedná 

se o nezaměstnané Rómy s malou či žádnou pracovní kvalifikací. 

Restart Obrnice, kde realizátorem projektu je obec Obrnice (nachází se nedaleko 

od Mostu) se stejným cílem jaký má předchozí projekt a také vytvoření toolkitu 

motivačních, poradenských, diagnostických a vzdělávacích programů pro občany Obrnic a 

Chánova. 
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Čas návratu, kde se jedná o projekt návratu 48 uchazečů o zaměstnání se 

zdravotním postižením v Mosteckém regionu. Realizátorem projektu je o.p.s.OMNI 

TEMPORE Most s partnerem Střední škola Educhem a.s. Výstupem pak budou 

zpracovaná doporučení a návrhy dohody o profesní prosperitě každého klienta a jeho 

zaměstnání. Termínově lze u těchto cílených regionálních programů hovořit o roce 2012. 

Ve Výzvách a aktualitách předkládá příslušný úřad práce veřejně dostupné 

informace o všech vypsaných výzvách sloužících k transparentnosti jednotlivých 

motivačních programů a jejich audit po jejich realizaci. 

Kromě těchto programů jsou vypisovány i další programy, a to s partnerskými 

úřady práce v rámci Ústeckého kraje. Všechny tyto programy vychází z operačních 

programů lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu pod gescí 

MPSV. Konkrétní používané výzvy a programy jsou rozpracovány v kapitole 5. 
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4. Vytváření pracovních míst v případě otevření těžebních 
lokalit 

Máme-li stanovit prognózy k vytváření pracovních míst v případě otevření 

těžebních lokalit na Mostecku, je potřebné si nejprve definovat výchozí stav s reálnými 

fakty, která budou prognózu v základě určovat. Tuto základnu představuje akciová 

společnost Litvínovská uhelná a. s. spravující těžební lokalitu dolu Československé armády 

(ČSA) a to včetně homogenizační drtírny a úpravny uhlí Komořany se zásobami hnědého 

uhlí bilančně podchycenými ve výši 41,6 mil.tun a s předpokládanou těžbou do roku 2021. 

V blízkosti tohoto hnědouhelného dolu se nachází městys Horní Jiřetín s obcí Černice. Pod 

těmito lokalitami se předpokládá ložisko kvalitního nízkosírného hnědého uhlí 

v odhadované výši přes 250 mil.tun a v dalším dobývacím prostoru za těmito obcemi pak 

zásoby ve výši 750 mil.tun s průměrnou výhřevností kolem 17,4 MJ/kg. Jen pro srovnání 

je možné uvést průměrné výhřevnosti z blízkých lokalit a ve střední Evropě: 

Tabulka č. -  8 Průměrná výhřevnost uhlí 

Lokalita Výhřevnost 
Nové dobývací prostory ČSA 17,4 MJ/kg 

Vršanská uhelná a.s. 11,5 MJ/kg 

Severočeské doly Bílina 11,2-14,6 MJ/kg 

Polsko lom Belchatow 9,5 MJ/kg 

Německo-Lužický revír lom Welzow 9,0 MJ/kg 

Středoněmecký revír 11,3 MJ/kg 

Srbsko 8,0-11,9 Mj/kg 
 

[Czech Coal a.s.] 

Zásoby, které jsem výše uváděl, dávají předpoklad jejich vytěžení až do roku 2150. 

Situace obyvatel Horního Jiřetína a Černic není záviděníhodná. Nikdo z kompetentních 

vládních garnitur není schopen předložit jednoznačné stanovisko k pokračování těžby, 

nebo jejím útlumu. Odpůrci těžby se opírají o emotivně ekologicky laděné argumenty 

včetně územně ekologických limitů daných Vládním usnesením č. 444 z roku 1991. Na 

odvrácené straně pak stojí Státní energetická koncepce naposledy definovaná v březnu 

2004 jako prvotní verze Vládním usnesením č. 211. Politické půtky jak ve volbách v roce 

2006, tak i v roce 2010 smetly její konečné a definitivní znění a oficiální verze daná 

zákonným ustanovením není platná. Přesto lze uvést, že všechny dosud vydané varianty 

Státní energetické koncepce počítají se zpřístupněním dalších ložisek hnědého uhlí a 

s pokračováním těžby pro zajištění nezávislosti České republiky na cizích zdrojích energie. 
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 Z řady předpokladů a skutečností daných současností vyplývá, že důl ČSA již 

postupně započal s omezováním své těžby a to prvním propouštěním k 31.12.2010 svých 

zaměstnanců v počtu 51 a to i ve vztahu k  omezení těžby od roku 2012, kdy se již bude 

těžit jen 2,5 mil.tun ročně a v roce 2021 pak bude těžba v celé této lokalitě definitivně 

zastavena. S tímto faktem je potřeba uvést, že již v současné době se chybějící těžba 2,5 

mil.tun se promítá v bilancích teplárenských společností v roce 2011. 

Význam hnědého uhlí je nejlépe patrný z porovnání domácí výroby elektřiny 

z hnědého uhlí na jednoho obyvatele vybraných zemí: 

Tabulka č .-  9 Výroba elektřiny z hnědého uhlí na jednoho obyvatele 

Země Populace v mil.  
obyvatel 

Produkce elektřiny  
v TWh 

% elektřiny  
z uhlí 

Rakousko 8,2 59,9 13,5 

Česká republika 10,2 84,3 67,5 

Německo 82,5 606,5 48,8 

Polsko 38,2 156,1 94,2 

Slovensko 5,4 31,2 68,7 

Řecko 11,1 54,9 59,3 

Bulharsko 7,8 41,6 45,4 

Srbsko 10,5 35,1 68,7 

 

[Czech Coal] 

Situace Mosteckého regionu je stále více ovlivňována z hlediska růstu či poklesu 

nezaměstnanosti těžební činností dolu ČSA, kde jak jsem již uvedl k 31.12.2010 bylo 

propuštěno 91 pracovníků. Výstižně nám to dokazuje následující graf. 

Graf č. -  3 Vliv ukončení nebo pokračování těžby lomu ČSA na zaměstnanost 

 
                           [Czech Coal  a.s.] 
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Jak z tohoto grafu vyplývá, že v důsledku pokračování těžby lomu ČSA by dostalo 

pracovní příležitost celkem 9 499 pracovníků, které by nebylo nutné propustit a vzniklo by 

dalších 2 450 nových pracovních míst. V úhrnu to tedy představuje celkem 11 949 

pracovních příležitostí po dobu trvání těžby,  tedy až 50 let. 

V dlouholeté perspektivě to představuje významný vliv podnikatelského prostředí 

na celý mostecký region zejména  pro výrobu tepla, teplárenskou činnost a také jako 

významný dodavatel energetického uhlí pro připravovanou výstavbu nového energetického 

centra  Unipetrolu RPA a.s.Litvínov. 

Návaznost na zaměstnanecké struktury je přímo úměrná přílivu investorů do oblasti 

a tak stálicemi zaměstnanosti regionu zůstávají důlní společnosti s již jmenovaným dolem 

ČSA v  Litvínovské uhelné a.s. a Unipetrol RPA a.s.Litvínov. Lze předpokládat, že i za 

situace prolomení limitů těžby nebo neprolomení limitu těžby, zůstanou důlní společnosti 

nosným pilířem zaměstnanosti na Mostecku. Je ale nesporné, že při neprolomení těžebních 

limitů dojde k výraznému zvýšení počtu nezaměstnaných na Mostecku a nelze rovněž 

předpokládat, že se najde nějaký významný investor, přestože je v regionu množství 

průmyslových zón. Souvisí to i s dopravní infrastrukturou a napojením na sousední Sasko a 

to i v zájmu rozvoje příhraniční spolupráce v rámci Interregionu Sasko.  

Usnesení, případná rozhodnutí vlády ČR k řešení takto vznikající nezaměstnanosti 

nejsou ani v přípravě a Státní energetická koncepce není zatím oficiálně schválená. K 

řešení potřeb teplárenských společností se nabízí řešení ve formě dovozu, ale jen logistické 

náklady na hranice a další následná přeprava, by zvedly ceny tepla až trojnásobně. To by 

bylo pro většinu (odhaduje se až 5 milionů) obyvatel nepřijatelné. 

Výhled počtu pracovních míst při zachování Územně ekologických limitů (ÚEL) 

ukazuje následující graf, ze kterého je jednoznačně patrné, jak dramatický je pokles 

zaměstnaných pracovníků dolu ČSA v Litvínovské uhelné a.s. Je paradoxem, že část 

zaměstnanců dolu ČSA jsou obyvatelé Horního Jiřetína a Černic kteří sice budou mít 

zachovaný svůj majetek a nemovitosti, ale přijdou o práci. 
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Graf č. -  4 Výhled počtu pracovních míst při zachování ÚEL Litvínovská uhelná a.s 
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[ Projekt Zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím Czech Coal a.s.] 

Jako určitý vzor je možné uvádět řešení přesídlovacího procesu v sousedním 

Německu, konkrétně ve spolkové zemi Sasko. Německo má poměrně rozšířenou těžbu 

hnědého uhlí a k přesídlování obcí v důsledku postupující těžby hnědého uhlí dochází již 

od 30. let minulého století. Podle současné německé legislativy se musí spolková vláda a 

zemská vláda dohodnout a potvrdit, že potřebují elektrickou energii a teplo ze zásob uhlí. 

Zákon ukládá, aby přesídlení probíhalo sociálně citlivým způsobem a náklady aby hradila 

těžební společnost. Ta se snaží co nejrychleji zahájit jednání s obyvateli na principu rovný 

s rovným spolu s výhodným odstupným, které kompenzuje ztráty k původnímu domovu. 

Při rozhodování o konkrétní nabídce jsou eliminovány obavy z nezaměstnanosti, 

zdražování tepla elektřiny. Postupně si uvědomují, že když nebude pokračováno v těžbě, 

výrazně se zhorší jejich sociální podmínky a rovněž tak sociálně ekonomické podmínky 

v regionu. Jako klasický vzor lze uvést přesídlovací proces saské obce Heuersdorf 

nacházející se v předpolí lomu Vereinigtes Schleehain patřící společnosti MITRAG. Pod 

obcí, která má 312 obyvatel se nachází cca 50 mil.tun hnědého uhlí. Řešení započalo 

v roce 1995 kdy byla podepsána Heuerdorfská smlouva o přesídlení mezi společností 

MITRAG a Saskou vládou. V roce 2004 byl schválen Heuerdorfský zákon o těžbě na 

území Heuerdorfu a jeho začlenění do města Regis-Breitingen Heuersdorfgesetz. V té době 

již byli všichni občané přesídleni ke spokojenosti obou partnerů. 
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V podstatě obdobným způsobem je připravováno přesídlení občanů Horního 

Jiřetína a Černic do nových lokalit a přes účelově zpolitizovanou záležitost, jen čas ukáže 

kam se bude ubírat budoucnost Mostecka. A jak potvrdil při své návštěvě Litvínova a 

Horního Jiřetína pan ministr vnitra Radek John dne 28.1.2011 tato vláda zcela určitě ÚEL 

neprolomí. a to i když se postupně začíná rýsovat nedostatek kvalitního hnědého uhlí pro 

teplárny, jak o tom svědčí neuzavřené hospodářské smlouvy pro letošní rok v rozsahu 

potřeby výrobců tepla. Rok 2012 je rokem rozhodujícím, protože v této době končí většina 

dlouhodobých smluv na dodávky hnědého uhlí pro 37 velkých teplárenských zdrojů a 

citelný nedostatek hnědého uhlí by vedl k rozpadu systému dálkového vytápění. To by ve 

svých důsledcích znamenalo zdražení vytápění o 50 až  150 % podle řešení vybraného 

vládou, ale také ohrožení téměř 5 milionů obyvatel ČR vázaných na dálkové vytápění. 

Aktivita odborů, ale i plánovačů z Ministerstva průmyslu a obchodu, ale také 

Ministerstva práce a sociálních věcí v březnu 2011 potvrzuje, že jediné řešení pro ohrožené 

horníky z dolu ČSA z důvodů jejich postupného propuštění je pokračování těžby. Je to i 

těch důvodů, že faktické propouštění horníků z ČSA začne v roce 2012, kdy důl ČSA 

najede na útlumový program a MPSV spolu s Úřadem práce v Mostě bude muset tuto 

situaci řešit. V případě prolomení limitů těžby, musí urychleně přijmout management 

Czech Coal více jak 2 000 nových pracovníků, kteří se budou podílet na přípravě a čištění 

předpolí, výstavbě nových rodinných domů pro obyvatele Horního Jiřetína a Černic, na 

výstavbě firemních areálů a také se budou zabývat přeložkami komunikací a inženýrských 

sítí. Bude potřeba i nové těžební technologie  za miliardy Kč a při její výrobě najdou práci 

další stovky lidí na Ostravsku. 

S tím souvisí i otázka. Dojde ke zvýšení nezaměstnanosti na Mostecku nebo 

k jejímu snížení? Netroufám si dát jednoznačnou odpověď. Je realitou, že příprava nové 

povrchové těžby trvá až 4 roky a že v případě neprolomení limitů již nebude možné po 

útlumovém programu na dole ČSA znovu tuto těžbu zahájit. Dalším argumentem je ten, že 

v přípravě prolomení limitů a pokračující těžby na dole ČSA by na přípravě předpolí a 

dalších navazujících pracích našlo své uplatnění množství nezaměstnaných bez nutně 

vysoké kvalifikace. 



Roman Jelínek : Motivace obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel ke zvýšení kvalifikace - 

možnosti zaměstnání těchto obyvatel v oblasti těžby nerostných surovin 

2011  - 37 - 

5. Možnosti rozšíření motivačního programu na podobně 
postižené regiony ČR 

Nabídky motivačních programů pro odstranění vysoké nezaměstnanosti lze uvádět 

ve 3 segmentech aktuálního stavu a s realizací v roce 2011 a následných letech a to jako : 

 Programy v rámci Evropského sociálního fondu pro ČR (ESF) 

 Programy v rámci Národních individuálních projektů (NIP) 

 Programy v rámci Regionálních individuálních projektů (RIP) 

V úvodu této kapitoly je potřebné upozornit, že všechny programy a projekty je 

možné na základě jednotlivých výzev vypsaných MPSV ČR implementovat do všech 

regionů v ČR, včetně těch, které se vyznačují vysokou mírou nezaměstnanosti. Výjimku 

tvoří specifické programy určené pro konkrétní regiony a úřady práce ve smyslu 

vypsaných výzev z MPSV. K jednotlivým programům uvádím : 

5.1. Programy Evropského sociálního fondu (ESF) 

ESF je jedním ze 3 strukturálních fondů Evropské unie. Je zásadním a klíčovým 

nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti s cílem charakterizovaným 

jako : 

 Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce 

 Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce 

 Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při 

vstupu na trh práce 

 Celoživotní vzdělávání 

 Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 

 Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 

 Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce 

 Boj se všemi formami diskriminace a nerovností souvisejících s trhem práce 

Výše uvedené cíle zajišťují pro roky 2007 až 2013 operační programy ESF a to: 
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 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 

 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 

 Operační program Praha-adaptabilita (OPPA) 

Na tyto programy vyčlenila Evropská unie prostřednictvím ESF pro Českou 

republiku částku 3,8 mld. EUR, což spolu s nezbytným dofinancováním ze státního 

rozpočtu dělá v úhrnu částku 4,4 mld. EUR. V současné době mají ještě všechny úřady 

práce v ČR možnost prostřednictvím vyhlašujícího subjektu se k těmto výzvám přihlásit a 

tímto subjektem převážně bývá Odbor implementace programů ESF Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. Vzhledem k četnosti a rozsahu těchto výzev, vybral jsem pouze ty, 

které jsou realizovány Úřadem práce v Mostě, nebo ještě mohou být realizovány vzhledem 

ke lhůtám uvedeným v následujících výzvách v rámci OPLZZ. 

Výzva č.71 – Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita 

Oblastí podpory je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti 

podniků. Výzva platí od 18. 3. 2011 do 15. 6. 2011. Cílem výzvy je zvýšení odborných 

znalostí, dovedností a kompetence zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vybraných odvětvích 

průmyslu a služeb. 

Výzva č.72 – Vzdělávejte se pro růst – rekvalifikace 

Oblastí podpory a cílem je zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob, nebo osob 

ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivních nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Výzva platí od 18. 3. 2011 do 15. 6. 2011. 

Výzva č.70 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

V této výzvě je již daná také možnost předkládání individuálních regionálních 

projektů v rámci podpory cíle, kterým je zvýšení zaměstnanosti za podpory využití 

opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v rámci jednotlivých regionů. Výzva je 

vypsaná od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2013. Pro místní region, ale také pro podobné regiony 

v Ústeckém kraji a v kraji Severomoravském, je důležité se k ní přihlásit, zapojit a také ji 

implementovat. 
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Výzva č.55 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 

Tato výzva platí od 15. 12. 2009 do 31. 12. 2012. Cílem této výzvy je sociální 

začleňování příslušné SVL romské komunity zajištěním dostupnosti kvality a kontroly 

služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělání a k zaměstnání a v přístupu 

k investiční podpoře. Tato podpora je určena pro kraje  s koncentrací romského etnika. S 

touto výzvou souvisí i další výzvy podobného charakteru a to: 

Výzva č.30-Grantový projekt OPLZZ “Sociální ekonomika“ 

Výzva platí od 16. 2. 2009 do 30. 11. 2012. Cílem této podpory je sociální 

začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně 

odstraňování bariér v jejich  přístupu k zaměstnání. 

5.2. Národní individuální projekty(NIP) 

V rámci Národních individuálních projektů, některé výzvy kopírují resp. rozšiřují 

výzvy v rámci OPLZZ. Jako příklad lze uvést: 

Výzva č. 18 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, která je 

v podstatě totožná s výzvou č. 55, ale s platností od 4. 7. 2008 do 31. 12. 2012. Nejedná se 

však o duplicitu, ale o zdůraznění nutnosti řešení tohoto problému individuálním 

projektem, tedy s možností řešení konkrétní SVL. 

Výzva č. 10 pro Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV, kde cílem projektu je 

prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu 

práce a soulad podmínek pro pracovní a rodinný život. K tomu lze dále přiřadit projekty : 

 Podpora sociální integrace a služeb pro Odbor implementace fondů EÚ na MPSV 

s možnou realizací do 31. 12. 2013 

 Průběžná výzva k posílení aktivních aktivit zaměstnanosti pro MPSV s realizací do 

31. 12. 2013 

 Grantový projekt v rámci OPLZZ “Sociální ekonomika“ s realizací do 30. 11. 

2012, kde cílem výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob 

ohrožených sociálním vyloučením. 
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5.3. Regionální individuální projekty (RIP) 

Uvádím zde přehled individuálních projektů, ve kterých je zapojen jako realizátor 

v rámci OPLZZ Evropských sociálních fondů Úřad práce v Mostě. Jde o tyto projekty: 

Rodina a práce na Mostecku je projekt určený pro posílení aktivní politiky 

zaměstnanosti v termínech od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 s rozpočtem 14,7 mil. Kč. Cílové 

skupiny jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní i bez evidence na Úřadu práce 

v Mostě se základním popřípadě nedokončeným středoškolským vzděláním a dále 

uchazeči a zájemci s kvalifikací těžko uplatnitelnou na trhu práce, ať již z důvodů 

restrukturalizace, pozbytí dovedností v důsledku praxe v jiném oboru, nebo z důvodů 

sociálních vazeb vylučující směnný provoz u některých profesí. Jedná se o osoby ohrožené 

dlouhodobou nezaměstnaností, osoby pečující o děti a věkově a zdravotně handicapované. 

Cílem projektu je s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti poskytnou těmto 

osobám příležitost souladu života rodiny a práce. 

Práce na Mostecku pro každého je projekt určený pro posílení politiky 

zaměstnanosti v termínech od 1. 1. 2009 do 30. 11. 2011 s rozpočtem 29,7 mil. Kč. Projekt 

je určen pro skupinu osob se základním vzděláním a cílem poskytnout jim příležitost 

k získání kvalifikace žádané na trhu práce. Podpořeno bude postupně 400 osob splňující 

kriteria nedostatečné kvalifikace. Převážná část projektu bude realizována dodavatelem, 

který vyjde jako vítěz z výběrového řízení vyhlášeného formou veřejné zakázky. 

Kredit - sociální ekonomika na Mostecku je projekt pro posílení politiky 

zaměstnanosti v termínech od 1. 9. 2009 do 31. 5. 2012 s rozpočtem 10,7 mil. Kč. Projekt 

umožní začlenit uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním na trh práce. Rovněž se podpoří osoby zdravotně postižené a sociálně 

znevýhodněné dlouhodobou nezaměstnaností či žijící v sociálně kulturně znevýhodněném 

prostředí prostřednictvím cíleného využití diagnostiky, motivace, pracovní rehabilitace 

včetně rekvalifikací, pracovní asistence a podpory pracovních míst. K tomu plánuje Úřad 

práce také využívání mezinárodní spolupráce. 

Podpora zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka je projekt 

pro posílení politiky zaměstnanosti v termínech od 1. 9. 2009 do 31. 7. 2012 s rozpočtem 

34,8 mil. Kč. Předmětem zájmu projektu PODPORA jsou jak Romové, tak všichni ostatní 

obyvatelé sociálně vyloučených lokalit postižení sociálním vyloučením a stigmatem SVL. 
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Řešení problému zaměstnanosti v SVL je v oblasti sociálně ekonomické a nikoli etnické 

z důvodů nemožnosti určit ze statistik kdo je Róm a kdo nikoliv. Životní styl a kultura 

Rómů je v projektu zohledněna v rámci tzv. kulturně citlivému přístupu poskytování 

služeb. Projekt PODPORA může být zpracován v rámci vypsaných výzev z MPSV 

každým aktivním úřadem práce v ČR. 

Restart – Most je projekt pro zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 

restrukturalizovaných podniků v termínech od 1. 9. 2009 do 31. 1. 2012 s rozpočtem 49,9 

mil. Kč. Jako cílové skupiny jsou zaměstnanci ve výpovědi, zaměstnanci insolventních 

firem, osoby ohrožené nezaměstnaností a dosud neevidované na úřadu práce. Současná 

situace nutí zaměstnavatele k organizačním změnám, restrukturalizaci a k propouštění. 

Předpokládá se, že v rámci tohoto projektu budou mít vybraní zaměstnanci příležitost 

k rychlému zapojení na trh práce. 

Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným je projekt pro 

posílení politiky zaměstnanosti v termínech od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2013 s rozpočtem 33,5 

mil. Kč. Projekt Mikroregion si klade za cíl intervenovat v geograficky odlehlých částech 

Mosteckého okresu ve prospěch snižování disproporcí v celkové nezaměstnanosti okresu. 

Do projektu je zapojeno celkem 330 osob z oblasti Litvínovska a Mostecka. Projekt počítá 

s vytvořením 50 nových pracovních míst. Jako partneři projektu jsou přibráni Svazek obcí 

v regionu Krušných hor, Svazek obcí SRPINA okresu Most a Sdružení obcí regionu Most-

jih. Všichni účastníci projektu projdou fází diagnostiky a individuálního poradenství. 

Pro obdobně postižené regiony doporučuji  využít projekt s názvem „Minimalizace 

zneužívání sociálních dávek v Ústeckém kraji - pilotní projekt Litvínov“, jehož detaily 

jsou uvedeny v kapitole 1.2, a který se osvědčil při minimalizaci sociálních dávek. Jako 

jeden z dalších realizovaných projektů bych doporučil pro podobně postižené regiony 

projekt s názvem ,, Projekt nulové tolerance “realizovaný městem Litvínov v roce 2008 

v SVL Janov. Projekt představuje soubor opatření, na kterém se podílí Úřad práce v Mostě, 

odbor sociálních věcí MÚ Litvínov, městská policie, cizinecká policie, Policie ČR, hasiči, 

školy a majitelé bytového fondu ve městě. Tento projekt má v záhlaví heslo, že se dále 

nebudou tolerovat nepřizpůsobiví občané. Pravidla jsou nastavena tak, že městská policie  

ve spolupráci s MÚ Litvínov pravidelně ověřuje počty trvale a fakticky žijících osob  

v jednotlivých bytech z hledisek . 
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- zda jsou tyto osoby zaměstnané, nebo jsou osoby samostatně činné 

- zda jsou invalidé nebo důchodci 

- zda jsou uchazeči o zaměstnání, poživateli sociálních dávek, či dávek 

pomoci ve hmotné nouzi 

- jaký mají vztah k obývanému bytu, zda jsou nájemníci, zda jsou členy 

družstva, zda jsou podnájemníci realitních kanceláří 

V rámci nulové tolerance se za spolupráce s pracovníky sociálního odboru města 

sledují poznatky z jejich sociální práce, záškoláci, předvedené osoby na Policii České 

republiky, přestupky, přestupky v dopravě,  provádí se kontroly v dopravních prostředcích 

hromadné městské dopravy, hledají se osoby vyhlášené v celostátním pátrání, sledují se 

problémové rodiny , sledují se počty kontrolovaných bytů a řady dalších poznatků z terénní 

práce. Souběžně také pracovníci odboru sociálních věcí prověřují děti, zda jsou vůbec 

přihlášené ke školní docházce, jejich neomluvená absence ve školách a vzájemná jejich 

spolupráce s rodinou. 

V případě,že některý z uvedených spolupracujících subjektů na tomto projektu 

zjistí porušování pravidel, okamžitě o tom informuje ostatní partnery.Lze tedy říci, že na 

prvním místě je kontrola v ulicích , restauracích a hernách SVL Janova. 

Projekt je hodnocen vedením města Litvínov a občany jako projekt velmi úspěšný. 
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Závěr 

Jak vyplývá z jednotlivých kapitol, tak k největší kumulaci problémů 

v nezaměstnanosti, jejich příčinách a v potřebě aktivní politiky zaměstnanosti dochází 

v Mosteckém regionu a to soustředěním problémových skupin obyvatel do SVL. Na řešení 

těchto problémů se podílejí instituce jak na centrální úrovni, krajské a místní úrovni, tak i 

nestátní neziskové organizace. Existuje celá řada nástrojů, programů, projektů a opatření, 

které se snaží situaci řešit. Doporučuji sociálním odborům a úřadům práce v podobných 

regionech iniciativně používat všech dostupných nástrojů ke zlepšení současného stavu a 

to především těch projektů a programů, které se úspěšně snaží realizovat Úřad práce 

v Mostě za spolupráce se sociálními odbory měst Mostu a Litvínova a nebo těch, které se 

již realizovaly  s pozitivními výsledky. Jedná se o : 

 Využití vyzkoušených projektů městem Litvínov a to,,Minimalizace zneužívání 

sociálních dávek v Ústeckém kraji – Pilotní projekt Litvínov “ 

 Důsledněji využívat prostředky Evropského sociálního fondu v rámci Operačních 

programů pro podporu zaměstnanosti v jednotlivých krajích. Z pozice municipalit, 

reagovat na tyto výzvy, kontrolovat je  a  soustředit do Krajských úřadů práce tak, 

aby nedocházelo k propadnutí vyčleněných částek z Fondů evropské unie. Situace 

bude o to složitější, že zákonem č. 73/2011 Sb. platným od 1. 4. 2011 došlo ke 

zrušení Okresních úřadů práce a organizačně je Úřad práce České republiky členěn 

na generální ředitelství a krajské pobočky s členěním na kontaktní pracoviště. 

Znamená to, že v případě zrušeného Okresního úřadu práce v Mostě vznikly dvě 

kontaktní místa a to v Mostě a v Litvínově. Jen čas ukáže, zda tento zákon byl pro 

společnost přínosem či nikoliv. Je však již jisté, že veškeré projekty budou 

předkládat na MPSV pouze Krajské pobočky úřadu práce  a ne kontaktní místa 

v Mostě a Litvínově, což zcela určitě povede ke zpomalení čerpání vyčleněných 

prostředků z Evropské unie pro tyto účely. 

 Podporovat vznik „obecních firem“, kde po vzoru Občanského sdružení LIGA 

z Bruntálu je možné podílet se na údržbě veřejného majetku, veřejného 

prostranství, zeleně, správě domů za spolupráce s místně příslušným úřadem práce 

a MPSV. V Bruntále se tato obecní firma etabluje již od roku 2003 a zaměstnává 

kolem 30 osob s nízkou, nebo žádnou kvalifikací. 
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 Využít projekt Nulová tolerance jaký realizuje Litvínov pro prevenci ve vlastní 

SVL. 

 Trvale podporovat integraci zdravotně postižených osob na otevřený trh práce. Je 

zde na místě vyzdvihnout a inspirovat se chráněnou dílnou otevřenou Občanským 

sdružením Liga v Bruntále, kde pracuje při ekologické likvidaci elektrického a 

elektronického odpadu od roku 2005 až 35 pracovníků. 

 Konkretizovat spolupráci s úřady práce v Sasku na využívání příhraničních styků 

k možnému řešení nezaměstnanosti k datu 1. května 2011, kdy bude možné bez 

problémů částečně řešit situaci z důvodů otevření pracovního trhu v Německu i pro 

sousední státy a kde dosud poptávka převyšuje mírně nabídku potřeb zaměstnání  a 

k tomu začít využívat vznikajících  burz práce pro české občany zahajované již 

koncem měsíce dubna v německých městech Pirna, Annaberg, Olberhau a dalších. 

Uvedená doporučení jsou doporučení mnohdy obecného charakteru, ale 

v konkrétních podmínkách Mosteckého regionu bylo nutné je přizpůsobit jeho potřebám a 

možnostem, i když se příklady z Bruntálska a Mostecka mohou inspirovat i v jiných 

regionech. Je to dané také tím,že jednu ze silných stránek tvořil velice aktivní Úřad práce 

v Mostě a jehož spolupráce s MPSV a velkými podniky a městy v regionu byla příkladná. 

Ze slabých stránek je třeba poukázat na nevyjasněnost prolomení těžebních limitů na dole 

ČSA, i když v posledních dnech dochází k určitým politickým posunům ve vztahu 

k zajištěnosti výroby tepla v příštích létech a nedostatku hnědého uhlí pro tuto nutnou 

činnost.Limity těžby již nejsou  tabu , snad kromě Hornojiřetínské a Litvínovské radnice, 

ale ke konkrétnímu řešení stále chybí  politická odvaha k přijetí Státní energetické 

koncepce České republiky. 
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