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1 Úvod 
 

Diplomová práce s názvem „Regionální diference nezaměstnanosti v České republice“ 

je věnována zhodnocení nezaměstnanosti se zaměřením na jednotlivé kraje republiky. Cílem 

práce je analýza míry nezaměstnanosti a struktury nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR, 

zjištění jejich příčin a v neposlední řadě také navržení opatření a doporučení, která by mohla 

vést k jejímu snížení a zlepšit tak situace na krajských resp. regionálních trzích práce.  

 

V celé práci se pracuje se statistickou analýzou dat, komparací údajů a popisnou 

metodou. Vše bude doplněno o grafy a tabulky, které se vztahují s nezaměstnanosti. 

 

První kapitola je zaměřena na teoretické souvislosti dané problematiky. První část 

kapitoly obsahuje definici trhu práce, nezaměstnanosti, teoretickým směrům nezaměstnanosti, 

druhům, měření, členění a dopady nezaměstnanosti. V druhé části kapitoly se můžeme 

seznámit s aspekty regionální politiky, jako je definice regionu, jeho členění a přístupům 

současné regionální politiky, které vedou ke stimulaci regionálního rozvoje. 

 

Druhou kapitolou je analýza vybraných ukazatelů nezaměstnanosti v jednotlivých 

krajích České republiky. Časová řada analýzy je za období let 2006 – 2011, ovšem u 

některých krajů se nám nepodařilo zjistit data a proto mají některé kraje časovou řadu 2006 – 

2010. Jako hlavní ukazatel se zde pracuje s mírou registrované nezaměstnanosti na úrovni 

jednotlivých krajů. Dalšími alternativními ukazateli, které jsou používány pro hodnocení 

nezaměstnanosti a s kterými se v této kapitole pracuje, je zhodnocení podílu nezaměstnaných 

podle pohlaví, úrovně dosaženého vzdělání, doby evidence na úřadech práce a věku. 

 

Následující třetí kapitola obsahuje v první části komparaci ukazatelů z předešlé 

kapitoly. Veškeré data byla pro nejpřesnější srovnání analyzována ke konci roku 2010. Druhá 

část kapitoly je zaměřena na příčiny regionálních diferencí mezi kraji ČR, jak z praktického 

tak i teoretického pohledu. 

 

Poslední kapitola se věnuje návrhům a doporučením, které byly navrženy na základě 

předešlé komparace, především s přihlédnutím na rizikové skupiny nezaměstnaných, 

zvyšování kvalifikace nezaměstnaných, podporu zainteresovanosti zahraničních investorů a 



6 
 

tvorbu nových pracovních míst. V první řadě jsou navrhnuta opatření a doporučení pro 

jednotlivé kraje zvlášť a poté také společná opatření. Všechny doporučení, které budou 

v kapitole zmíněny, jsou koncipovány na základě mezer jednotlivých regionálních trhů práce. 
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2 Teoretické souvislosti regionální nezaměstnanosti 
 

2.1 Aspekty regionální nezaměstnanosti a pojetí nezaměstnanosti 

z pohledu ekonomických směrů 

 

Trh práce je součástí každého tržního hospodářství a v současné době tvoří velmi 

složitý systém. Podle některých ekonomů se o trhu práce nedá hovořit jako o jediném celku, 

ale právě naopak, spíše jako o souboru několika regionálních trhů. 

Regionální trh práce je charakteristický nabídkou práce ze strany jednotlivých 

obyvatel v regionu a poptávkou po práci místních, resp. regionálních zaměstnavatelů. 

Vzájemnou interakcí této nabídky práce a poptávky po práci je mzda, která by měla 

vyrovnávat vzniklé nerovnoměrnosti na trhu práce. K tomu ovšem v důsledku mnoha bariér 

nedochází a tak se prohlubují regionální rozdíly.
1
  

 

Nezaměstnanost jako taková sehrává v našich životech důležitou roli, neboť je jedním 

ze závažných problémů
2
 současné doby. Nezaměstnanost je zapříčiněna přebytkem 

pracovních sil na pracovním trhu. Jinými slovy můžeme nezaměstnanost definovat jako 

neuspokojenou nabídku práce na pracovním trhu.
3
 Regionální nezaměstnanost je pak právě 

neuspokojená nabídka práce na pracovním trhu daného regionu. 

 

Co je vůbec považováno za příčinu nezaměstnanosti? Na tuto otázku neexistuje 

jednotná odpověď. Existují však příčiny vzniku nezaměstnanosti, které můžeme pozorovat u 

liberálního, marxistického, keynesovského a monetaristického přístupu. 

V liberálním pojetí je nezaměstnanost vymezena jako krátkodobá nerovnováha mezi 

nabídkou práce a poptávkou po práci
4
. Příčinu nezaměstnanosti spatřují v nepružnosti nabídky 

práce přizpůsobovat se měnící se poptávce po práci. Nepružnost nabídky práce je způsobena 

špatnou informovaností o volných pracovních místech a negativním postojem lidí k mobilitě 

na trhu práce (profesního nebo prostorového charakteru). Představitelé liberálního přístupu 

věří, že každá osoba, která pracovat chce, má šanci na trhu práce práci získat, což ovšem 

záleží na schopnosti nezaměstnaných akceptovat pracovní podmínky nabízené na trhu práce. 

                                                           
1
 HANČLOVÁ, Jana a kol. Modelování vývoje regionálních trhů práce. (2001). 

2
 Za další závažný (makroekonomický) problém je považována inflace. 

3
 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kol. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. (2009). 

4
 Do jisté míry může být tato nerovnováha funkční. 
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Hlavní příčinou nerovnováhy na trhu práce a tak i nezaměstnanosti jsou ovšem podle liberálů 

příliš velkorysé sociální dávky, které oslabují motivaci lidí hledat si práci i samotnou ochotu 

pracovat. Podle liberálů je nezaměstnanost dobrovolná, neboť je výrazem neochoty lidí 

pracovat za podmínek, které jim nabízejí zaměstnavatelé. Hlavním řešením nezaměstnanosti 

je pak u liberálů spatřována v účinné inflační politice a snižování vlivu sociálního státu, jenž 

tíhne k vysokým daňovým zatížením.
5
 

Fenomén zvaný kapitalismus, který se nedokáže vyvarovat vnitřním krizím je hlavní 

příčinou nezaměstnanosti podle Karla Marxe. V podmínkách kapitalismu podle něj ani nelze 

nezaměstnanost odstranit, jelikož je dána nedostatečnou kapitálovou akumulací ve vztahu 

k počtu dělníků. Příčinou nezaměstnanosti je tak nerovnováha mezi akumulací kapitálu a 

velikostí pracovních sil. Marx v oblasti nezaměstnanosti přišel s novým pojmem a to s tzv. 

průmyslovou rezervní armádou. Jednalo se o nezaměstnané osoby, jinými slovy o relativní 

přelidnění dělníků. Podle Marxe byla nezaměstnanost nedobrovolná. Lidé se nahrazovali 

stroji. Nezaměstnané osoby ovšem netvoří jen propuštění dělníci, ale i rolníci a mladí lidé, 

díky čemuž Marx konstatoval, že akumulace kapitálu nemusí nutně vést ke zvětšení celkové 

poptávky po práci. 

V období hluboké ekonomické krize 30. let 20. století začala vznikat nová 

keynesiánská koncepce, kterou její tvůrce J. M. Keynes označil jako obecnou teorii 

zaměstnanosti. Dosažení co nejnižší nezaměstnanosti byla podmíněna, na rozdíl od 

předchozích přístupů, nutností státních zásahů. Podle Keynese byla příčinou vysoké 

nezaměstnanosti spojené s ekonomickou krizí 30. let nedostatečně efektivní poptávka spolu 

s nízkým sklonem k investicím. Řešení dané situace pak Keynes nacházel ve veřejných 

výdajích podporujících poptávku po produkci a tím také poptávku po pracovní síle. 

Keynesiánská nezaměstnanost byla nedobrovolnou nezaměstnaností, jejíž příčinou byl 

technologický pokrok vytlačující lidskou pracovní sílu a už zmíněná nedostatečná poptávka. 

Keynes také popisuje tzv. absurdní iracionalitu, čímž označil masovou nezaměstnanost, při 

níž nejsou výrobní kapacity plně využívány. 

Monetaristická nezaměstnanost se shoduje s liberálním přístupem k nezaměstnanosti. 

Podle monetaristů, jejichž hlavním představitelem byl M. Friedman, je nezaměstnanost 

možno brát jako dobrovolnou. Byla ovšem připuštěna nepružnost pracovních trhů, která se 

podílí na vzniku nezaměstnanosti. Díky tomu Friedman a ostatní monetaristé odmítali zásahy 

státu a chování odborů. Odstraňování nedokonalosti trhu a zlepšení informovanosti na straně 

                                                           
5
 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kol. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. (2009). 
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nabídky práce a poptávky po práci by mohlo podle monetaristů vyřešit problém 

nezaměstnanost.
6
 

 

2.1.1 Nezaměstnaný 

 

Kdo je vlastně považovaný za nezaměstnaného? Existují různé přístupy jak definovat 

nezaměstnaného, ale ve většině definicí lze sledovat shodné požadavky. Podle Mezinárodní 

organizace práce (ILO) z roku 1982 je nezaměstnaná osoba starší 15 let věku, je bez práce 

(není v placené zaměstnání nebo není sebezaměstnaná), aktivně hledá zaměstnání 

prostřednictvím registrace na úřadech práce nebo soukromých zprostředkovatelů práce a je 

připravena nastoupit do zaměstnání okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů.
7
 

 

2.2 Členění nezaměstnanosti, měření a dopady nezaměstnanosti 

2.2.1 Členění nezaměstnanosti 

 

Každá forma nezaměstnanosti má své specifické rysy a podle těchto rysů se dělí 

nezaměstnanost na: 

a) frikční, strukturální a technologickou, cyklickou a sezonní, 

b) dobrovolnou a nedobrovolnou, 

c) dlouhodobou. 

 

Frikční nezaměstnanost 

Tato forma nezaměstnanosti je přechodná, krátkodobá, nevyhnutelná a do určité míry 

také funkční. Vzniká v důsledku opuštění pracovního místa s účelem nalezení pracovního 

místa nového. Touto charakteristikou je z pohledu ekonomů považována za nejméně 

problémovou a „normální“ nezaměstnanost. Někdy se o frikční nezaměstnanosti hovoří jako o 

nezaměstnanosti dobrovolné, neboť v tomto případě nejsou informační překážky považovány 

za významné. 

 

 

 

                                                           
6
 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kol. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. (2009). 

7
 ŠIMEK, Milan (přednášky, 2009). 
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Strukturální nezaměstnanost 

Jedná se o nezaměstnanost s dlouhodobějším charakterem. Příčiny způsobující 

strukturální nezaměstnanost jsou strukturální změny národního hospodářství, které provázejí 

mezisektorový přesun pracovních míst a tím ovlivňují poptávku po pracovních silách. 

Problémem je tak nesoulad mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce. 

V ekonomice existují odvětví, ve kterých v určitém období dochází k expanzi (růstu poptávky 

v odvětví) a v některých naopak dochází k úpadku (poklesu poptávky v odvětví). Ukazatelem 

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

Může existovat mnoho pracovních míst, ale profesní struktura nabídky práce neodpovídá 

struktuře poptávky po práci. Nejvhodnějšími způsoby řešící strukturální nezaměstnanost jsou 

rekvalifikace nebo podpora mobility pracovních sil. Z těchto možností můžeme strukturální 

nezaměstnanost považovat za jednu z příčin regionální nezaměstnanosti. Větším rizikem 

strukturální nezaměstnanosti jsou vystavené osoby s omezenou schopností pružně reagovat
8
. 

Součástí strukturální nezaměstnanosti je technologická nezaměstnanost. 

Technologická nezaměstnanost je způsobení zaváděním nových strojů a technologií do 

výroby, jež nahrazují lidskou práci. S touto nezaměstnaností se kromě nedostatečně 

kvalifikované či nekvalifikované pracovní síly potýkají i vysoce vzdělané osoby. 

 

Cyklická nezaměstnanost 

Příčinou této nezaměstnanosti je nedostatečná agregátní poptávka po výrobcích a 

službách, převážně v období hospodářských recesí. Tím, že klesá agregátní poptávka, dochází 

k poklesu i poptávky po práci. Cyklická nezaměstnanost je doprovázena nedostatkem volných 

pracovních míst, čímž je tato nezaměstnanost považována za nedobrovolnou. 

 

Sezonní nezaměstnanost 

Jedná se o nezaměstnanost, ke které dochází vlivem střídání ročních období nebo je 

dána charakterem práce, kdy je produkce ovlivněna výkyvy ve spotřebě určitých výrobků a 

služeb. Sezonní nezaměstnanost se týká odvětví, jako je stavebnictví, zemědělství, rybolov, 

cestovní ruch a ostatní odvětví závislé na počasí s nepravidelnou produkcí nebo tak na odvětví 

se sezonní produkcí výrobků a služeb (Vánoce, Velikonoce, výrobky a služby pro letní či 

zimní období). Osoby čelící takové nezaměstnanosti zatěžují finanční fondy pro 

nezaměstnanosti. Preventivním opatřením proti sezonní nezaměstnanosti bývají často 

                                                           
8
 Starší osoby, zdravotně postižené osoby, rodiče s dětmi, svobodné matky, osoby s nízkou kvalifikací apod. 
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v mnoha zemích podpory na celoroční zaměstnávání a to převážně z prostředků aktivní 

politiky zaměstnanosti. Úřady práce pak díky těmto podporám nahrazují nezaměstnaným 

osobám v daném období mzdu, ovšem za předem stanovených předpokladů nebo mohou 

hradit část nákladů, zaškolení nebo pronájmy zařízení a strojů, které jsou nezbytné pro dané 

povolání. 

 

Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

Toto členění nezaměstnanosti vychází z různorodosti příčin, které vedou ke ztrátě 

zaměstnání. Hlavním indikátorem je mzdová úroveň ovlivňující velikost nabídky a poptávky 

po práci. K dobrovolné nezaměstnanosti dochází v případě, že lidé nepracují při rovnovážné 

mzdě, kdy jsou nabídky a poptávky po práci v rovnováze. Dobrovolně nezaměstnaní hledají 

práci s vyšší mzdou než je rovnovážná mzda nabízená zaměstnavateli. V případě existence 

alternativních finančních zdrojů, které lidem nahradí mzdu, dochází k růstu dobrovolné 

nezaměstnanosti. Pokud jsou ovšem tyto alternativní zdroje velmi nízké nebo pro 

nezaměstnané bezvýznamné, jsou ochotni pracovat i za nižší mzdu
9
.  

Pokud je reálná mzdová sazba příliš vysoká, vzniká nedobrovolná nezaměstnanost. 

Dochází k převisu nabídky práce nad poptávkou po práci, kdy jsou nezaměstnaní ochotni 

pracovat za vyšší než rovnovážnou mzdu, ale ne všichni takto placené zaměstnání najdou.
10

 

 

Dlouhodobá nezaměstnanost 

Jak dlouhá je dlouhodobá nezaměstnanost? V jednotlivých zemích se délka tohoto 

typu nezaměstnanosti liší, někde je brána v horizontu jednoho roku a v některých zas v období 

dvou let. Někdy se také přihlíží k věku nezaměstnaného.
11

 Členění tohoto typu 

nezaměstnanosti je důležitým předpokladem převážně v oblasti aktivní politiky 

zaměstnanosti, kdy se právě dlouhodobě nezaměstnané osoby upřednostňují před ostatními 

nezaměstnanými. 

Důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti může být například dlouhodobé trvání 

hospodářské recese či přetrvávající strnulost mezd. Pokud jsou alternativní příjmy 

nezaměstnaného stejné či dokonce vyšší než mzdy na trhu práce, může nastat nebezpečná tzv. 

                                                           
9
 Keynesiánské pojetí nezaměstnanosti odmítá tvrzení, že je celá nezaměstnanost dobrovolná. Podle nich 

nejsou reálné mzdy pružné a reagují na ekonomické šoky zpomaleně. Proto podle nich existuje i 
nezaměstnanost nedobrovolná. 
10

 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kol. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. (2009). 
11

 Příklad Švédka, kdy jsou mladiství považováni za dlouhodobě nezaměstnané už po 6 měsících. 
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past nezaměstnanosti, kdy jsou lidé demotivováni hledat si aktivně práci a stále zůstávají 

dlouhodobě nezaměstnanými.
12

 

 

2.2.2 Měření nezaměstnanosti 

 

Nezaměstnanost se měří počtem nezaměstnaných nebo mírou nezaměstnanosti, kdy 

míra nezaměstnanosti (u) představuje poměr celkového počtu nezaměstnaného (N) a 

celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva
13

 (EA). Hodnota tohoto poměru je 

vyjádřena v procentech. Procentuální hodnota míry nezaměstnanosti se vykazuje za různé 

územní celky (stát, region, město aj.) nebo za různé segmenty trhu práce (podle pohlaví, věku, 

dosaženého vzdělání aj.)
14

 

                                                                                                                                 (1.1) 

 

2.2.3 Dopady nezaměstnanosti 

 

Nezaměstnanost má na nezaměstnanou pracovní sílu, která není na pracovním trhu 

dostatečně využita několik dopadů. Může jít o ekonomické dopady jako je například ztráta 

hrubého produktu ekonomiky, neboť země v důsledku nevyužití pracovních a kapitálových 

zdrojů nevyrábí na hranici svých produkčních možností. Vlivem vyplácení podpor 

v nezaměstnanosti a dalších výdajů spojených s přetrvávající nezaměstnaností narůstá 

schodek státního rozpočtu. Další dopady jsou psychické a sociální, kdy klesá zájem 

dlouhodobě nezaměstnaných najít si znovu práci, narůstá kriminalita, může docházet ke 

zhoršení zdravotního stavu nezaměstnaných jak po fyzické tak psychické stránce aj. 

Na druhé straně ovšem můžeme najít pozitivní dopady nezaměstnanosti, které 

souvisejí s optimální alokací zdrojů na základě svobodné volby zaměstnání. Pokud si totiž 

zaměstnaní mohou sami zvolit své povolání a mají možnost jej měnit, práce je pro ně více 

zábavná a dochází k motivaci k vyšším výkonům. Roste tak produktivita práce.
15

 

 

 

                                                           
12

 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kol. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. (2009). 
13

 Součet celkového počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob. 
14

 JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie. (2006). 
15

 VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a kol. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. (2009). 
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2.3 Vybrané aspekty soudobé regionální politiky 

2.3.1 Definice a členění regionů 

 

Jelikož je tato práce soustředěna v oblasti regionální nezaměstnanosti, je nezbytné 

vymezit i pojmy z regionální politiky. 

Existuje mnoho definic regionu, které vymezují region z geografického, historického 

nebo třeba také z ekonomického pohledu. Jde o subnárodní celek, tedy část jednoho státu 

nebo jednoho národního hospodářství, která je oddělena od ostatních částí formálními 

hranicemi. Mezi takovými částmi pak existují různé ekonomické bariéry. Další definice 

vymezuje region jako území s definovanými prvky, kterými jsou specifická funkční a 

související infrastruktura, prosazení společného zájmu regionálního rozvoje anebo zlepšení 

blahobytu obyvatel daného regionu.
16

 

Lubor Tvrdý definuje region jako „územně prostorový útvar, ve kterém lze definovat 

základní socioekonomický systém a lze ho z prostoru pomocí jednoho či více znaků přesně 

vymezit“. Region se podle něj dá určit pomocí funkčnosti, resp. sloučením území, které mají 

mezi sebou silné interaktivní prostorové vazby nebo pomocí homogenity, tedy sloučením 

homogenních území podle vybraných znaků.
17

 

V této práci budeme ovšem region chápat jako určitou geografickou oblast danou 

svým historickým vývojem. 

 

V České republice stále neexistuje celistvá typologie regionů, jež by stala odrazem pro 

další výzkumné aspekty regionální politiky a která by spojila veškeré diferenciace jeho 

základů. Regiony tak můžeme členit podle široké škály různých hledisek. 

Pojem přirozený region spojuje geografické prvky s kulturně sociálními prvky 

(historický vývoj). Mezi takovými regiony působí silné ekonomické, sociální a kulturní 

vazby. Nacházíme v něm také jedno popř. více center a spádových oblastí.
18

 

Přirozený regionální trh práce je charakterizován mírou dojížďky do zaměstnání nebo 

pro komplexnější vymezení i mírou dojížďky za službami a v některých případech i za 

rekreací, která může mít následný vliv na trh práce. Z různých studií, ale i obecně platí, že lidé 

dojíždějí do zaměstnání větší vzdálenosti, čím mají vyšší vzdělání. Pokud se budeme dívat na 

                                                           
16

 STEJSKAL, Jan a kol. Regionální politika a její nástroje. (2009). 
17

 TVRDÝ, Lubor a kol. Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. (2007). 
18

 TVRDÝ, Lubor a kol. Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. (2007). 
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členění regionálního trhu práce z pohledu krajů, tak zhruba 90 % obyvatel jednotlivého kraje 

právě v tomto kraji pracuje. 

Administrativním regionem je definována účelově vymezená oblast sloužící pro 

systém řízení veřejné správy.
19

 

Geografická segmentace trhu práce je velmi vysoká imobilita pracovní síly (tj. 

omezená prostorová mobilita pracovní síly). Příčinou vzniku této imobility jsou existence 

dopravních nákladů či ztráta času u dojížďky a existencí nákladů migrace nebo vysoká rizika 

způsobené neznalosti prostředí a také psychosociální překážky u migrace. 

V budoucnosti může výraznou měrou změnit charakter regionálních trhů práce rozvoj 

dopravy, který udává tzv. časoprostorovou konvergenci
20

. 

 

Hledisko hospodářského potenciálu 

Regiony se podle hospodářského potenciálu dělí na následující typy. 

a) rychle se rozvíjející regiony typické pro průmyslové oblasti s produkcí založenou na 

používání moderní technologie, která je šetrná k životnímu prostředí; takovéto 

průmyslové oblasti jsou pak propojeny s různými univerzitami a akademickými 

pracovišti (typické pro Francii, Velkou Británii apod.), 

b) centrální regiony, které jsou obecně spjaté s významnými evropskými městy a 

vyznačující se vysokou koncentrací kapitálu a obyvatel (jedná se o nejdůležitější typ 

regionu Evropské unie), 

c) upadající a staré industriální regiony se týkají první vlny industrializace; regiony 

bojují s problémem velkého znečištění životního prostředí, velkým vyčerpáváním 

přírodních zdrojů těžkého průmyslu, popř. dočasným růstem nezaměstnanosti a 

nedostatečnou profesní flexibilitou, což je spojeno s procesem restrukturalizace a 

deindustrializace (sever Velké Británie, Porúří v Německu, Valonsko v Belgii aj.), 

d) nedostatečně rozvinuté periferní regiony jsou charakteristické pro hraniční oblasti 

Evropského společenství s nedostatečnou rozvinutou infrastrukturou (zemědělské 

oblasti Irka, Řecka, Portugalska a Španělska).
21

 

 

 

 

                                                           
19

 TVRDÝ, Lubor a kol. Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. (2007). 
20

 Proces zkracování vzdálenosti v čase. 
21

 DOČKAL, Vít. Ústřední pojmy regionální politiky EU. (2004). 
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Hledisko Evropské komise 

Typologie výkonných a rozhodujících orgánů států nebo Evropské unie vychází vstříc 

regionálním podmínkám daného celku. Následující členění se týká regionů s nedostatečným 

rozvojem a potřebných přímou podporu. Jinými slovy se jedná o regiony způsobilé 

k finančním subvencím. 

a) venkovské regiony zaostalých oblastí, 

b) regiony s urbanistickými problémy, 

c) příhraniční regiony periferních oblastí, 

d) periferní regiony trpící geografickou izolací, 

e) regiony s průmyslovým úpadkem či ekonomickou krizí, 

f) zaostalé regiony s nedostatečnou infrastrukturou, nízkou úrovní pracovní síly a 

neefektivní zemědělskou produkcí.
22

 

 

Geografické hledisko 

Následující členění má mezivládní charakter a lze jej kvantitativně odstupňovat. 

a) geografický makroregion (velké geografické celky, popř. kontinent), 

b) region stát (jednotlivé státy), 

c) subnárodní makroregion (kraje, země), 

d) mikroregion (obce, okresy).
23

 

 

Hledisko supranacionality 

Pro tuto charakteristiku není rozhodující rozloha, ale má spíše nadnárodní charakter a 

proto hovoříme o kvalitativní kategorii. Je vymezeno euroregiony nebo samotnou Evropskou 

unií. 

 

Administrativní hledisko 

Administrativní členění platí pro všechny členské, ale i přistupující a kandidátské 

země Evropské unie. Označuje se NUTS a jeho cílem je zajištění přiměřených podmínek pro 

srovnávání evropských regionů. Členění je dáno počtem obyvatel nebo rozlohou, ale 

stěžejním ukazatelem rozdělení je HDP na obyvatele regionu, populační přírůstek a 

nezaměstnanost regionu. V České republice se jedná tzv. CZ-NUTS: 

a) NUTS 1 označující území státu, 

                                                           
22

 DOČKAL, Vít. Ústřední pojmy regionální politiky EU. (2004). 
23

 DOČKAL, Vít. Ústřední pojmy regionální politiky EU. (2004). 



16 
 

b) NUTS 2 charakterizuje regiony soudržnosti, resp. sdružené kraje jejich členění je 

závazné pro získání finanční podpory z evropských fondů, 

c) NUTS 3 odpovídající vyšším územním celkům. 

 

Další úrovní klasifikace územních struktur se používá tzv. systém LAU, který se 

využívá pro potřeby regionálních statistik:
24

 

a) LAU 1 (dříve NUTS 4) vyznačující okresy, 

b) LAU 2 (dříve NUTS 5) vymezující obce. 

 

2.3.2 Regionální politika 

 

Současná regionální politika
25

 je do značné míry zastoupena neoliberálními a 

institucionálními přístupy. Neoliberální přístup regionální politiky je charakteristický 

opatřeními stimulující lokální iniciativu, jak u soukromého, tak veřejného sektoru a spoluprací 

mezi těmito dvěma sektory. Institucionální přístup se v rámci regionální politiky soustřeďuje 

na podporu vytváření společných institucí, které podporují malé firmy, podporu regionálních 

inovačních systémů, udržení konkurenčního prostředí a napomáhání restrukturalizaci. 

Přístupy vedoucí ke stimulaci regionálního rozvoje jsou projevem současné názorové 

plurality, která má základ v přesvědčení o významu lidské iniciativy a lidských zdrojů 

důležitých pro regionální rozvoj. Těmito přístupy jsou
26

: 

a) podpora nově vzniklých, malých a středních firem, 

b) podpora šíření technických inovací, 

c) podpora lokální iniciativy, 

d) deregulační opatření, 

e) decentralizační opatření v oblasti veřejné správy, 

f) a programy následné péče o zahraniční investory. 

 

Za poznámku také stojí významná provázanost regionální politiky s podpůrnými 

politikami jednotlivých států (např. s průmyslovou, obchodní, sociální aj. politikou) a také 

                                                           
24

 Regionální Informační Servis. (2010). 
25

 Období od 70. let 20. století. 
26

 BLAŽEK, Jiří. Teorie regionálního rozvoje. (2002). 
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přihlédnutí k regionální dimenzi v rámci sektorových politik
27

 nebo také vyšší důraz kladený 

na monitorování průběhu podpůrných programů a jejich následné hodnocení efektivnosti a 

účinnosti. 

 

Podpora nově vzniklých, malých a středních firem 

Malé a střední firmy do značné míry přispívají ke snižování nezaměstnanosti
28

, 

podporují tvorbu inovací a řeší regionální problémy. Jiní autoři, kteří se zabývali vztahem 

malých a středních firem a regionálním rozvojem prokázali pouze slabě nadprůměrný vliv 

malých firem na růst zaměstnanosti, na tvorbě pracovních míst a také zjištění velké 

různorodosti struktury sektoru malých firem v tom smyslu, že podíl dynamicky rostoucích 

malých firem tvoří pouze pár procent z celkového počtu.  

Za další pozitiva malých a středních firem v rámci regionálního rozvoje je považována 

schopnost vytvářet a měnit podnikatelé klima regionu, učí budoucí generace velkých 

podnikatelů, podíl na udržování konkurenčního prostředí v ekonomice, někdy také vysoká 

flexibilita a schopnost inovací. Slabou stránkou pak pro tyto firmy je jejich zranitelnost, 

orientace na malý tržní výklenek a nedostatek informací, kterému se dá ovšem díky vysoce 

kvalifikovanému poradenství předcházet. 

 

Podpora šíření technických inovací 

Nepopíratelným významem inovací je jejich vliv na konkurenceschopnost a prosperitu 

firem. Rozdílné oborové struktury regionálních ekonomik nebo rozdíly ve velikostní struktuře 

firem a rozdíly v autonomii firem jsou považovány za hlavní regionální rozdíly v tvorbě 

inovací a proto má šíření inovací největší význam v delším časovém horizontu. Šíření 

technologických inovací v prostoru neprobíhá podle hierarchického vzorce, ale má mnohem 

rozsáhlejší a složitější strukturu.  

Hlavním nástrojem, který se v oblasti regionální politiky zaměřuje na vznik a šíření 

inovací je podpora při zřizování vědeckých parků, jehož cílem je stimulace výzkumu 

v regionu a rychlá aplikace jejich výsledků do praxe. Velký roli od 80. let 20. století také 

hraje regionální technologická/inovační strategie, jejímž cílem je návrh ucelené strategie na 

                                                           
27

 Prvním typem byla politika hospodářská a sociální soudržnosti Evropské unie v roce 1989, kdy došlo 
k propojení regionální, sociální a do jisté míry také zemědělské politiky). 
28

 Svým způsobem je tento vztah dokázaný v práci D. L. Brirche, která je ale považována za metodologicky 
spornou. 
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podporu tvorby i použití inovací v regionu na základě rozboru současného stavu v inovačním 

podnikání.
29

 

 

Podpora lokální iniciativy 

Nejčastějšími nástroji, které jsou v oblasti lokalizace regionální politiky používány, 

jsou poskytování volných prostorů podnikatelům, rekvalifikační programy, poradenství nebo 

malé zvýhodnění daně z nemovitostí a místních poplatků. Hlavním cílem lokální iniciativy je 

pak snaha o vytvoření dlouhodobých partnerských vztahů.  

Za novou formu lokální iniciativy jsou považovány společné podniky veřejného a 

soukromého sektoru (Public Priváte Partnership, PPP), jejichž smyslem je realizace 

významných projektů, u kterých nemají subjekty veřejného sektoru dostatek prostředků a 

zkušeností, ale vlastní například pozemky či budovy, díky kterým by se projekt mohl 

uskutečnit. 

U soukromých podniků a subjektů je novou formou lokální iniciativy tzv. networking, 

který zajišťuje spolupráci mezi několika subjekty se společným zájmem a uskutečňujícími 

společný projekt. Principem networkingu je vzájemná směna informací a služeb pro vzájemný 

prospěch. 

Stejně jako u podpory šíření technických inovací, i u lokalizace regionální politiky 

existují různé programy jako například strategie lokálního/regionálního rozvoje, jejích 

smyslem je koordinace záměrů jednotlivých lokálních aktérů, koordinace aktivit vlády a 

místních orgánů s podnikateli za účelem dosáhnutí stanovené vize nebo dohoda na společné 

perspektivní vizi rozvoje regionu. 

 

Deregulační opatření 

Mezi deregulační opatření se řadí podnikatelské zóny, specifické ekonomické a 

bezcelní zóny nebo zóny, které zjednodušují plánování. Do velké míry představují 

podnikatelské zóny experimentální ověření, jak by vypadal ekonomický vývoj při značném 

omezení vládních zásahů. Cílem těchto zón bylo znovuoživení jader starších průmyslových 

podniků a podnikatelům bylo nabídnuto osvobození od některých daní. Stěžejním ovšem 

v těchto zónách je extrémní zkrácení územního a stavebního řízení při povolování staveb. 

                                                           
29

 BLAŽEK, Jiří. Teorie regionálního rozvoje. (2002). 
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Deregulační opatření soustředí svou pozornost na řešení nejhorších a teritoriálně 

značně omezených problémů a vlastně se jedná o posun z regionální na lokální úroveň (spolu 

s výše zmíněnou podporou lokální iniciativy).
30

 

 

Decentralizační opatření v oblasti veřejné správy 

Decentralizační opatření můžeme chápat ze dvou pohledů. Z prvního se jedná o přenos 

stále většího okruhu kompetencí na zvolené orgány na úrovni jak regionální tak lokální. 

Lokální a regionální orgány mají totiž při přesunu kompetencí stále větší množství informací 

o možnostech a potřebách rozvoje regionů a tím mají i větší zodpovědnost. 

Druhým pohledem je přenos práva rozhodovat o poskytování pobídek na volené 

organy jednotlivých regionů v rámci státní regionální politiky, čehož cílem je dosáhnout větší 

efektivnosti regionální politiky. 

 

Programy následné péče o zahraniční investory 

Spíše než přilákání nových zahraničních investorů, se tyto programy soustřeďují svou 

pozornost na zahraniční investory, kteří už v regionu působí. Cílem takových programů bývá 

rozšiřování existujících závodů, zvyšování statusu daného závodu (v rámci hierarchie firmy), 

aby se zvýšila autonomie daného závodu, zvýšení podílu subdodávek od místních firem nebo 

posílení výzkumu v regionu aj. 

Náplň programů následné péče o zahraniční investory spočívá na konkrétních 

podmínkách. Například jde o pomoc při řešení administrativních problémů (spojené třeba 

s rozšiřováním závodu nebo při změnách legislativy) nebo o pomoc v rámci lidských zdrojů, 

pomoc při zvyšování komfortu investorů v oblasti sociální, získávání místních subdodavatelů 

apod. 

Tyto programy jsou realizovány v rámci aktivit vyvíjejících se pomocí regionálních 

rozvojových agentur nebo pomocí specializovaných agentur.
31

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 BLAŽEK, Jiří. Teorie regionálního rozvoje. (2002). 
31

 BLAŽEK, Jiří. Teorie regionálního rozvoje. (2002). 
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3 Analýza vybraných ukazatelů nezaměstnanosti v ČR 

podle krajů 
 

Česká republika je vnitrozemským státem ležícím ve střední Evropě s celkovou 

rozlohou 78.865 km
2
. Hraničí na západě s Německem, na severu s Polskem, na východě se 

Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Vznik České republiky se datuje od 1. ledna 1993 a je tak 

jedním z nejmladších států Evropy. Od začátku roku 2000 se ČR člení podle evropské 

klasifikace územních statistických jednotek NUTS jako tzv. klasifikace CZ-NUTS, kdy jsou 

jednotlivé úrovně definované jako: 

 NUTS 1 charakterizující území České republiky, 

 NUTS 2 zahrnující sdružené kraje (pro ČR 8 jednotek), 

 NUTS 3 reprezentující územní samosprávné celky (14 krajů ČR), 

 

Dále se využívá systém LAU pro potřeby regionálních statistik, který se dělí na: 

 LAU 1 vymezující okresy (dříve NUTS 4)
32

, 

 LAU 2 pro obce (dříve NUTS 5). 

 

Územní samosprávné celky vykonávají mimo samosprávu i část státní správy. Čtrnáct 

krajů ČR jsou relativně uzavřenými regiony a to na základě jejich velikosti. Mezi těmito kraji 

existuje značná rozdílnost jak podle velikosti, podle obyvatel, tak podle vnitřní heterogenity 

charakteru trhu práce a bude jim věnována následující kapitola. 

 

3.1 Praha 

Praha je hlavním městem České republiky a zároveň nejmenším samosprávným 

krajem, kde můžeme nalézt centrum politiky, mezinárodních vztahů, vzdělání, kultury a 

ekonomiky. Řadí se mezi vyspělé regiony v rámci Evropské unie a její historické centrum je 

od roku 1992 zapsáno do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Tyto atributy se tak 

promítají ve specifickém charakteru a postavení Prahy ve srovnání s ostatními regiony České 

republiky.
33

 Od roku 2001 je Praha členěna na 22 správních obvodů, z čehož ji z hlediska 

samosprávy tvoří 57 autonomních městských částí, které nejsou homogenní. Svou rozlohou 

                                                           
32

 Mezi dřívějším NUTS 4 a současným LAU 1 existuje rozdíl: do kódů LAU 1 okresů kraje Vysočina a 
Jihomoravského kraje se promítá změna kódů NUTS 3 těchto krajů, Praha se  na této úrovni nečlení. 
33

 ČSÚ. Statistická ročenka - charakteristika hlavního města Prahy. (2011). 
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zabírá zhruba 0,6 % celé rozlohy ČR a ve velikosti počtu obyvatel představuje asi 12 % všech 

občanů státu. 

Má významnou polohu, neboť leží „v samém srdci Evropy“. V historii byla vytvořena 

široká škála dopravních vazeb, kdy za velmi významné jsou považovány oboustranné 

regionální vazby na Středočeský kraj. Dojížďky do Prahy jsou za účelem pracovních 

příležitostí, nákupů či kultury a naopak vyjížďky za účelem rekreace. Významná je také 

dojížďka z celého územní ČR. 

Praha je také centrem mezinárodní přepravy ve směru západ-východ a sever-jih a 

funguje jako největší dopravní uzel, který propojuje jednotlivé kraje, ať už se jedná o dálnice, 

železnice, nákladní dopravu aj. V Praze se také nachází letiště, kde se zase soustřeďuje 

letecká doprava, Dobře funguje také městská hromadná doprava na celém území Prahy. 

Od poloviny 17. století do roku 1992 rostl počet obyvatel celkem přiměřeným tempem 

a zvětšil se téměř 4,5 krát. Po roce 1992 nastala stagnace, ovšem v posledních letech byl 

zaznamenán nárůst počtu obyvatel nejen o přírůstky obyvatel z migrace, ale i o přírůstky osob 

v produktivním věku. 

V rámci České republiky má výsadní postavení z hlediska ekonomiky. Praha je 

hospodářským centrem státu a střediskem zajišťující zprostředkování vlivů nadnárodních 

hospodářských vztahů na celém území. Z hlediska odvětvové struktury pražské ekonomiky je 

charakteristickým rysem posílení obslužné sféry a pokles podílu výrobních odvětví. 

V současné době představují terciární odvětví resp. služby více než 80 % přidané hodnoty. 

Průmysl nemá v Praze stejné postavení ve srovnání s ostatními regiony ČR a vůbec výrobní 

odvětví jsou v Praze na tvorbě přidané hodnoty i zaměstnanosti výrazně nižší než je průměr 

ČR.
34

 

 

Graf č. 3.1: Míra registrované nezaměstnanosti Prahy (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Časové řady – 2. Část – Práce – Nezaměstnanost. 2012, vlastní zpracování. 

 

                                                           
34

 ČSÚ. Statistická ročenka - charakteristika hlavního města Prahy. (2011). 
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Kraj a zároveň hlavní město Praha je v ČR největším regionálním trhem práce. Ten je 

charakteristický lokalizační aktivitou pražského trhu práce a schopností pokrýt zvýšenou 

poptávku. Tyto charakteristiky jsou pak dány významnou profesní mobilitou vnitřních zdrojů 

a rychle rostoucími zdroji mimopražských a zahraničních pracovníků. K 31. prosinci 2011 

činila míra registrované nezaměstnanosti 3,95 %, což je zhruba srovnatelné s předchozím 

rokem, kdy měla hodnotu 4,07 %. Mírné zhoršení míry registrované nezaměstnanosti je 

ovlivněno hospodářskou recesí z roku 2007. 

 

Graf č. 3.2: Počet nezaměstnaných osob podle pohlaví v Praze (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Časové řady – 2. Část – Práce – Nezaměstnanost, 2012. vlastní zpracování. 

 

Vývoj počtu nezaměstnaných osob podle věku určitým způsobem kopíruje míru 

registrované nezaměstnanosti. Můžeme vidět, že po roce 2008 tvoří ženy menší nebo 

srovnatelný počet nezaměstnaných osob jako muži. Ačkoliv tvořily ženy v období 2006-2008 

větší počet nezaměstnaných osob, jejich počet v průběhu každého roku klesal. Zlom nastal 

v roce 2009, od kterého každý měsíc v roce nezaměstnanost žen roste. Oproti roku 2010 

můžeme také pozorovat menší zlepšení počtu nezaměstnaných mužů i žen. 

 

Graf č. 3.3: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v Praze (2006-

2011) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2011, vlastní zpracování. 
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Graf č. 3.3 nám nastiňuje počet nezaměstnaných osob podle úrovně dosaženého 

vzdělání v Praze. Největší počet uchazečů o zaměstnání je s úplným středním a středním 

s maturitou. To tvořilo za období let 2006-2011 28-30 % na celkovém počtu nezaměstnaných. 

Druhé místo zaujímají osoby s vyučením i přes jejich srovnatelný podíl na celkovém počtu 

nezaměstnaných 27-30 %. Další skupinou s velkým počtem nezaměstnaných osob jsou lidé se 

základním vzděláním. Po nich následuje skupina s vysokoškolským vzděláním. Lidé bez 

vzdělání, s nižším středním a středním bez maturity a také vyšším vzdělání zaujímají na trhu 

práce nepatrné množství ve srovnání s ostatními nezaměstnanými s jinými úrovněmi vzdělání. 

 

Graf č. 3.4: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Praze (2006-2011) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2011, vlastní zpracování. 

 

Největší počet nezaměstnaných tvoří lidé hledající si práci do 3 měsíců. Za poslední 

roky se ovšem velkým problémem zdá být rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost (tj. doba delší 

jak 12 měsíců). 

 

Graf č. 3.5: Počet nezaměstnaných podle věku v Praze (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 
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Věková struktura nezaměstnaných v Praze je nastíněna v grafu č. 5. Můžeme 

pozorovávat, že největší zastoupení mají lidé ve věku 19-34 let, jejichž počet stále roste. 

Druhou skupinou jsou lidé ve věku 35-49 let. Jedná se o osoby v produktivním věku, které 

mají v Praze největší zastoupení. Nezanedbatelným jsou také osoby nad 50 let, jejichž počet 

je také vysoký. 

 

3.2 Středočeský kraj 

Středočeský kraj se nachází uprostřed Čech a svou rozlohou stejně jako počtem 

obyvatel je jedním z největších krajů ČR. Člení se na 12 okresů s 10 okresními městy, kdy 

rozlohou i počtem obcí je největší okres Příbram (15 % plochy, 121 obcí), rozlohou nejmenší 

je Praha-západ (5 % plochy) a s nejnižším počtem obyvatel je pak okres Mělník (69 obcí). 

Nejlidnatějším okresem je Kladno a nejméně pak Rakovník. Okresy jako Kladno, Praha-

východ a Praha-západ jsou brány jako metropolitní zázemí hlavního města Prahy, neboť na ni 

mají silné sociálně-ekonomické vazby. Velké zastoupení mají ve Středočeském kraji obce do 

dvou tisíc obyvatel, kde žije necelá polovina všech obyvatel kraje.
35

 

V druhé polovině 90. let začala ve Středočeském kraji výstavba satelitních obytných 

celků v okolí Prahy, což změnilo demografický vývoj kraje. Hlavním důvodem je neustálý 

přírůstek stěhováním ovlivňující přirozenou měnu obyvatel. Struktura přistěhovaných je 

zastoupena především mladými lidmi, kteří zde zakládají své rodiny, což postupně snížilo 

úbytek přirozenou měnou. Přírůstek obyvatel tak vzrostl zhruba sedminásobně. 

Ekonomická struktura kraje je ovlivněna jeho výhodnou polohou, která je díky úzké 

vazbě na hlavní město a hustou dopravní síť velmi mimořádná. Pro Prahu je Středočeský kraj 

zdrojem pracovní síly, poskytuje ji svůj rekreační potenciál, také zásobuje potravinami a 

doplňuje pražský průmysl. Středočeským krajem vedou husté a přetížené železniční a silniční 

tranzitní sítě a vodní doprava díky Labsko-vltavské vodní cestě, která leží ze ¾ právě ve 

Středočeském kraji. 

Středočeský kraj je charakteristický rozvinutým zemědělstvím a průmyslovou 

výrobou. Vynikající přírodní podmínky na severovýchodě kraje jsou pro zemědělskou výrobu 

stěžejní (nejvýznamnější je rostlinná výroba, pěstování ječmene, pšenice, cukrovky, popř. 

ovoce a zeleniny). Za hlavní průmyslové odvětví je v tomto kraji považováno strojírenství, 

potravinářství a chemie. Mezi nejvýznamnější podniky patří Škoda Auto, a. s. v Mladé 

                                                           
35

 ČSÚ. Statistická ročenka  - charakteristika Středočeského kraje. (2011). 
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Boleslavi a výroba malých aut v TPCA Czech, s. r. o. v Kolíně. Značné zastoupení v kraji 

mají i podniky soustředící se na sklářství, keramiku a polygrafii.
36

 

 

Graf č. 3.6: Míra registrované nezaměstnanosti ve Středočeském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj:ČSÚ. Středočeský kraj - Časové řady – Dlouhodobý vývoj od roku 1993. 2012, vlastní zpracování. 

 

Míra registrované nezaměstnanost se ve Středočeském kraji pohybuje v posledních 

letech srovnatelná s průměrem ČR. Výjimkou je ovšem rok 2010, kdy byla míra registrované 

nezaměstnanosti vyšší, než je průměr České republiky a to 7,73 %. Trh práce Středočeského 

kraje je pozitivně ovlivňován blízkostí Prahy, díky čehož je míra nezaměstnanosti v tomto 

kraji nízká. 

 

Graf č. 3.7: Počet nezaměstnaných osob podle pohlaví ve Středočeském kraji (2006-

2010) 

 

Zdroj:ČSÚ. Středočeský kraj - Časové řady – Dlouhodobý vývoj od roku 1993. 2012, vlastní zpracování. 

 

Graf č. 7 znázorňující počet nezaměstnaných podle pohlaví ve Středočeském kraji je 

opět skoro totožný s vývojem míry registrované nezaměstnanosti. Opět, stejně jako u Prahy, 

můžeme pozorovat změnu rozdílu mezi muži a ženami, kdy se od roku 2008 snížil počet 

nezaměstnaných žen oproti mužům v předcházejících letech. Důvodem je hospodářská recese, 
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 ČSÚ. Statistická ročenka - charakteristika Středočeského kraje. (2011). 
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která postihla stavebnictví a průmysl, kde jsou právě muži zaměstnáváni. Podíl 

nezaměstnaných mužů byl největší v roce 2010, kdy tvořil 51 % nezaměstnaných osob. 

 

Graf č. 3.8: Počet nezaměstnaných osob podle úrovně dosaženého vzdělání ve 

Středočeském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Počet nezaměstnaných osob podle úrovně dosazeného vzdělání se ve všech skupinách 

snižoval až do roku 2009, od kterého můžeme vidět značný nárůst. Důvodem je opět nástup 

hospodářské krize v roce 2008, který se začal projevovat na trhu práce v roce 2009. Největší 

počet nezaměstnaných tvoří vyučení lidé, jejichž největší podíl na celkovém počtu 

nezaměstnaných v kraji byl v roce 2010 a to ve výši zhruba 41 %. Další problematickou 

skupinou jsou osoby se základním vzděláním a také osoby s úplným středním vzděláním a 

vyučení s maturitou. 

 

Graf č. 3.9: Počet nezaměstnaných osob podle délky evidence na ÚP  ve Středočeském 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 
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V grafu č. 3.9 vidíme počet nezaměstnaných osob podle délky evidence na úřadech 

práce. Můžeme pozorovat stále rostoucí počet nezaměstnaných do 3 měsíců, což je dáno 

frikční nezaměstnaností. Dlouhodobá nezaměstnanosti začala i přes své snižování v letech 

2006-2008 opětovně růst a hrozí tak ztráta pracovních návyků u nezaměstnaných a motivace 

pracovat. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných v roce 2010 tvořil zhruba 27 % na celkovém 

počtu nezaměstnaných. 

 

Graf č. 3.10: Počet nezaměstnaných osob podle věku ve Středočeském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Největší skupinou nezaměstnaných jsou lidé v produktivním věku, jejichž počet 

každoročně roste stejně jako počet nezaměstnaných na 50 let věku. Lidé ve věku nad 50 let 

jsou rizikovou skupinou nezaměstnaných, neboť dochází k omezeným možnostem v jejich 

uplatnění na trhu práce. Jejich počet byl v roce 2010 15 198 osob, čímž byl jejich podíl na 

celkovém počtu nezaměstnaných 27,8 %. 

 

3.3 Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj je považován za zemědělskou oblast s rozvinutým lesnictvím a 

rybářstvím. Teprve v průběhu 20. Století se zde začal rozvíjet průmysl zaměřený na 

zpracovatelský průmysl. Kraj má sousedící hranice s Rakouskem a Německem a dále sousedí 

s krajem Vysočina, Jihomoravským, Plzeňským a Středočeským krajem. Hranice 
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s Rakouskem a Německem vytváří významné možnosti pro mezinárodní spolupráce v oblasti 

služeb společně s rozvoje cestovního ruchu.
37

 

Rozlohou Jihočeský kraj zabírá celkem 12 % celého území České republiky. Více než 

jednu třetinu kraje tvoří lesy a 4 % tvoří vodní plochy. Jihočeský kraj není příliš bohatý na 

přírodní suroviny. Právě lesy jsou považovány za největší přírodní bohatství kraje. V kraji se 

nachází ložiska písku, štěrkopísku, kameniva, cihlářské hlíny a sklářských písků. Z dalších 

surovin jsou zde významné naleziště vápence, křemelina, rašeliny a grafitu. 

Od roku 2003 je v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností a 37 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. 

Jihočeský kraj má ze všech krajů ČR nejmenší hustotu zalidnění. Z celkových 7 

okresů, které se v kraji nacházejí, má největší hustotu zalidnění okres České Budějovice, kde 

žije zhruba 30 % obyvatel. Dalšími velkými městy pak jsou Písek, Strakonice, Tábor a 

Jindřichův Hradec. 

Území kraje nemělo nikdy průmyslový charakter. Podíl na tržbách průmyslových 

podniků v roce 2010 činil pouze 3,8 %. Největší zastoupení má v kraji zpracovatelský 

průmysl, kde převažuje výroba motorových vozidel, návěsů a přívěsů a také výroba 

potravinářských výrobků. 

Zemědělství charakteristické rostlinnou výrobou je významné pěstováním olejnin, 

pícnin, obilovin a brambor. Živočišná výroba je charakteristická chovem prasat a skotu. 

Dlouholetou tradici v kraji má rybářství, kdy právě v Jihočeském kraji je vytvářena zhruba 

polovina produkce ryb celé republiky.
38

 

 

Graf č. 3.11: Míra registrované nezaměstnanosti Jihočeského kraj (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Jihočeský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 
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 ČSÚ. Statistická ročenka - charakteristika Jihočeského kraje. (2011). 
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 ČSÚ. Statistická ročenka - charakteristika Jihočeského kraje. (2011). 

http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast


29 
 

Míra registrované nezaměstnanosti se od roku 2009 nachází nad národní úrovní. 

Sestupná tendence vývoje míry nezaměstnanosti Jihočeského kraje v období let 2006-2008 

byla dána umisťováním nezaměstnaných díky rozšiřující se nabídce pracovním míst 

související s aktivně rostoucí ekonomikou ČR. Následný růst míry nezaměstnanosti byl 

ovlivněn hospodářskou recesí, ovšem v roce 2011 můžeme vidět mírné snížení. 

 

Graf č. 3.12: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Jihočeském kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Jihočeský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Graf počtu nezaměstnaných osob podle pohlaví je graficky totožný s vývojem míry 

nezaměstnanosti. Opět můžeme pozorovat změnu v rozdílu nezaměstnaných žen a mužů. 

Můžeme vidět, že se počet nezaměstnaných žen od roku 2008 snížil nebo dosáhl stejného 

počtu nezaměstnaných mužů. 

 

Graf č. 3.13: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v Jihočeském 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast
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Největší podíl nezaměstnaných tvoří v Jihočeském kraji osoby s vyučením, které tvoří 

44 % na celkovém počtu nezaměstnaných. Druhou skupinou jsou nezaměstnaní se základním 

vzděláním tvořící 23,5 % všech nezaměstnaných v kraji. Po roce 2008 můžeme pozorovat 

velký nárůst počtu nezaměstnaných v obou těchto skupinách, stejně tak jako v ostatních. 

 

Graf č. 3.14: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Jihočeském kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Největší počet uchazečů o zaměstnání je evidováno na úřadech práce do 3 měsíců, což 

je považováno za přijatelnou dobu. Za sledované období můžeme z grafu č. 14 vypozorovat 

menší nárůst počtu nezaměstnaných v délce 3 – 6 měsíců. I přes snižující se dlouhodobou 

nezaměstnanost do roku 2008 vidíme v současnosti její opětovný nárůst na větší úroveň oproti 

roku 2006. 

 

Graf č. 3.15: Počet nezaměstnaných podle věku v Jihočeském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 
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Z grafu č. 3.15 můžeme srovnat rozdělení nezaměstnaných podle věku. Největší 

skupinou nezaměstnaných jsou osoby v produktivním věku, což je dáno tím, že průměrný věk 

v Jihočeském kraji je zhruba 40 let. Počet nezaměstnaných osob do 19 let tvoří pouze 4,8 % 

z celkového počtu nezaměstnaných. Naopak počet nezaměstnaných ve věku nad 50 let 

představuje v kraji 28 %, což může mít na tyto osoby negativní vliv při hledání nového 

pracovního místa. 

 

3.4 Plzeňský kraj 

Jihozápad České republiky náleží právě Plzeňskému kraji, který sousedí s krajem 

Jihočeským, Středočeským a Karlovarský a na západě tvoří hranici s Německem. Jedná se o 

třetí největší kraj v České republice, ovšem s nízkým počtem obyvatel (5,4 % z celkového 

počtu obyvatel ČR). Pro Plzeňský kraj je typický vysoký počet malých sídel 

s nerovnoměrným rozmístěním, kdy chybí města střední velikosti.
39

 

Od roku 2003 je kraj rozdělen na 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 

do kterých spadá 35 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. 

Základní potenciál pro rozvoj průmyslu a to především zpracovatelského průmyslu 

tvoří v kraji zásoby nerostných surovin, jako jsou zásoby černého uhlí, keramické jíly, 

stavební kámen, vápenec aj. Zhruba polovinu plochy kraje tvoří zemědělská půda (50,3 %) a 

podíl zalesněné plochy zabírá 39,6 %. 

V kraji nalezneme významné průmyslové podniky. Mezi potravinářskými podniky to 

jsou Plzeňský Prazdroj a.s. exportující pivo, Stock Plzeň a.s. vyrábějící lihoviny nebo 

Bohemia Sekt Českomoravská vinařská a.s., jež je významným producentem vín. 

Mezi významné průmyslové odvětví je v Plzeňském kraji nejvýznamnější strojírenství 

spojené se jménem Škoda. Výroba je v tomto kraji soustředěna na zařízení pro klasickou a 

jadernou energetiku a petrochemii, těžké obráběcí stroje, zařízení pro válcovny nebo pro 

zpracování cukrové třtiny, převodovky, kolejové dopravní prostředky, trolejbusy a mnoho 

dalších. 

Jako další důležité podniky v kraji jsou považovány Dioss Nýřany a.s. vyrábějící zboží 

z plechů a trubek, Lasselsberger s.r.o. představující keramický průmysl nebo Okula Nýrsko 

a.s., který zpracovává plastické hmoty. 
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Kraj je přitažlivý pro zahraniční investory a to díky své poloze, kdy zde dominuje 

především japonský závod Panasonic AVC Networks Czechs s.r.o.
40

 

 

Graf č. 3.16: Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: ČSÚ. Plzeňský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Míra registrované nezaměstnanosti se v Plzeňském kraji pohybuje od roku 2009 nad 

úrovní míry nezaměstnanosti České republiky. Jelikož je kraj zaměřen a průmyslovou výrobu, 

byla míra nezaměstnanosti v kraji silně ovlivněna hospodářskou recesí. I přesto patří kraj se 

svou mírou nezaměstnanosti na třetí místo v celé republice. 

 

Graf č. 3.17: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Plzeňském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: ČSÚ. Plzeňský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

V Plzeňském kraji tvořily více nezaměstnaných osob ženy. Jejich počet se ve srovnání 

s nezaměstnaných muži začal snižovat právě od roku 2009, kdy právě muži začali přicházet o 

místo v důsledku jejich zaměstnávání v průmyslu. Ten byl silně ovlivněn už zmíněnou 

hospodářskou krizí. 
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Graf č. 3.18: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v Plzeňském 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Nejobtížněji si v Plzeňském kraji hledají místo osoby s nízkou kvalifikací, což je 

patrné i z grafu č. 3.18, kdy největší zastoupení nezaměstnaných osob mají lidé s vyučením 

nebo lidé se základním vzděláním. 

 

Graf č. 3.19: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Plzeňském kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Za sledované období můžeme z grafu č. 3.19 pozorovat stále rostoucí počet 

nezaměstnaných osob do 3 měsíců. Dlouhodobá nezaměstnanost se snižovala až do projevů 

hospodářské recese, kdy začala opět růst. 
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Graf č. 3.20: Počet nezaměstnaných podle věku v Plzeňském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Největší skupinou nezaměstnaných jsou v Plzeňském kraji opět osoby v produktivním 

věku a po nich osoby nad 50 let. Plzeňský kraj má ovšem velké zastoupení starších osob a 

průměrný věk v kraji je 41,2 let 

 

3.5 Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj se nachází na západě České republiky. Jeho hranice sousedí kraji 

Ústeckým a Plzeňským a na severu a západě pak sousedí s Německem. Jedná se o druhý 

nejmenší kraj v České republice (po Libereckém kraji) a svou rozlohou zaujímá 4,2 % území 

republiky. Karlovarský kraj tvoří 3 okresy, ve kterých se nachází 132 obcí členěných dále do 

518 částí. 

Do povědomí se Karlovarský kraj dostal jako region lázeňství a průmyslu. Nejvíce se 

v kraji za poslední roky začal rozvíjet cestovní ruch a to právě díky lázeňství. 

Svou polohou je kraj bohatý na přírodní unikáty. Nevýznamnější je Chráněná krajinná 

oblast Slavkovský les, kde můžeme nalézt lesy, louky, různé skalní útvary apod. 

Velmi pestrá je struktura hospodářství v kraji. Cestovní ruch a lázeňství je prioritou 

pro okres Cheb a Karlovy Vary kdežto v okrese Sokolov se soustřeďuje těžba hnědého uhlí, 

chemická a strojírenská výroba a také energetika. Můžeme zde nalézt také tradiční odvětví 

jako je výroba skla a porcelánu, výroba lihovin, hudebních nástrojů, textilu a také minerálních 

vod.
41
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Předpokladem budoucího úspěšného vývoje kraje je jeho mimořádná poloha, vnitřní 

potenciál, kulturní a přírodní podmínky a historická tradice celé oblasti. 

 

Graf č. 3.21: Míra registrované nezaměstnanosti v Karlovarském kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Karlovarský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

V roce 2011 činila míra registrované nezaměstnanosti v kraji 9,83 % a oproti roku 

2010 se tak snížila o 1, 56 procentního bodu. Můžeme tak říci, že se míra nezaměstnanosti 

vrací zpět na úroveň před hospodářskou krizí, kdy v roce 2007 činila 7,32 %. 

 

Graf č. 3.22: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Karlovarském kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Karlovarský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Vývoj počtu nezaměstnaných podle pohlaví opět kopíruje vývoj míry nezaměstnanosti 

a můžeme vidět, rovnoměrné rozdělení počtu nezaměstnaných mužů a žen až do roku 2009. 

Právě od roku 2009 je počet nezaměstnaných mužů větší oproti počtu nezaměstnaných žen. 

V roce 2011 byl počet nezaměstnaných žen celkem 8 396 a počet nezaměstnaných mužů činil 

9 051. 

http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast
http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast
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Graf č. 3.23: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v Karlovarském 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Největší podíl nezaměstnaných osob na trhu práce v Karlovarském kraji tvoří osoby se 

základním vzděláním s hodnotou 37,5 %. Druhou největší skupinou jsou nezaměstnaní 

s vyučením s celkovým podílem 34,5 % na celkovém počtu nezaměstnaných. 

 

Graf č. 3.24: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Karlovarském kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Velkým problémem Karlovarského kraje je dlouhodobá nezaměstnanost, která má na 

celkovém počtu nezaměstnaných podíl 36,3 %. Další skupinou jsou osoby nezaměstnané do 3 

měsíců reprezentující frikční nezaměstnanost, tedy nevyhnutelnou. 
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Graf č. 3.25: Počet nezaměstnaných podle věku v Karlovarském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Průměrný věk v Karlovarském kraji je zhruba 39,1 let, což má vliv na počet 

nezaměstnaných v kraji, kdy největší podíl mají osoby v produktivním věku. 

 

3.6 Ústecký kraj 

Území Ústeckého kraje se nachází na severozápadě České republiky. Jeho hranice 

sousedí s Německem a dále pak s Libereckým krajem, Karlovarským, Plzeňským a 

Středočeským krajem. Svou rozlohou zabírá 6,8 % plochy České republiky. Svým počtem 

obyvatel zaujímá páté místo mezi kraji v ČR. 

Ústecký kraj je členěn na 7 okresů (Ústí nad Labem, Teplice, Most, Louny, 

Litoměřice, Chomutov a Děčín). Od roku 2003 se kraj dělí na 16 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. 

Území kraje zabírá z 52 % zemědělská půda a na 30 % se rozkládají lesy, vodní 

plochy tvoří asi 2 % celého území.
42

 

Z hlediska přírodních podmínek je Ústecký kraj značně rozdílný, stejně i z hlediska 

hospodářské struktury, hustoty osídlení a stavu životního prostředí. 

Nerostné bohatství kraje je charakteristické velkým množstvím ložisek hnědého uhlí. 

Dalšími důležitými surovinami, které můžeme v kraji nalézt, jsou ložiska kvalitních 

sklářských a slévárenských písků nebo stavebního kamene. 
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Oblast v Podkrušnohoří je charakteristická vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou, 

kde se nachází odvětví jako je energetika, strojírenství, chemický a sklářský průmysl a těžba 

uhlí. V oblasti Litoměřicka a Lounska nalezneme odvětví soustředící se na produkci chmele a 

zeleniny či ovoce. Oblast Mostecka je významná svou produkcí vín, kdy se vinná réva pěstuje 

na pozemcích zrekultivovaných po těžbě hnědého uhlí. Poslední odlišnou oblastí je oblast 

Krušných hor, která je velmi málo osídlená s omezenými hospodářskými aktivitami.
43

 

 

Graf č. 3.26: Míra registrované nezaměstnanosti v Ústeckém kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: ČSÚ. Ústecký kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Ústecký kraj se potýká největší mírou registrované nezaměstnanosti ve výši 13,9 % 

k 31. prosinci 2010. Největší vliv na tak vysokou míru nezaměstnanosti mělo pokles těžby 

uhlí, restrukturalizace podniků, útlum výrob ve všech odvětvích i zemědělství. 

 

Graf č. 3.27: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Ústeckém kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: ČSÚ. Ústecký kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Na konci roku 2010 byl počet nezaměstnaných mužů 31 598 a počet nezaměstnaných 

žen 30 349. Ve srovnání s celkovým počtem obyvatel Ústeckého kraje je jejich počet vysoký. 
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Graf č. 3.28: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v Ústeckém kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Největší skupinu nezaměstnaných tvoří lidé se základním vzděláním s podílem 39,9 % 

z celkového počtu nezaměstnaných k 31. prosinci 2010. Druhou největší skupinou jsou lidé 

s vyučením, kteří na celkovém počtu nezaměstnaných tvoří podíl 35,9 %. 

 

Graf č. 3.29: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Ústeckém kraji (2006-

2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Dlouhodobá nezaměstnanost se do roku 2008 snižovala příznivým tempem, jak 

můžeme vidět z grafu č. 3.29. V současné době činí podíl 38,9 % na celkovém počtu 

nezaměstnaných a její úroveň odpovídá úrovni z roku 2007. Každoročně také dochází k růstu 

počtu nezaměstnaných do 3 měsíců s podílem 27,9 % k 31. prosinci 2010. 

 



40 
 

Graf č. 3.30: Počet nezaměstnaných podle věku v Ústeckém kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Nezaměstnanost ve všech krajích postihuje v převážné většině osoby v produktivním 

věku a ani Ústecký kraj není výjimkou. Podíl nezaměstnaných osob ve věku 19-34 let 

dosahoval k 31. prosinci 2010 hodnoty 36,4 % a ve věku 35-49 let pak 33,1 %. To odpovídá i 

charakteristickému rysu kraje, jenž je relativně mladé obyvatelstvo, kdy průměrný věk v kraji 

je 40 let. S podílem 25,3 % na celkovém počtu nezaměstnaných osob v kraji je pak skupina 

nezaměstnaných ve věku nad 50 let. 

 

3.7 Liberecký kraj 

Liberecký kraj můžeme nalézt na severu České republiky. Jeho území sousedí 

s Německem a Polskem, na východě sousedí Královéhradeckým krajem, na jihu se 

Středočeským krajem a na západě s Ústeckým krajem. Svou rozlohou tvoří 4 % území České 

republiky, čímž je nejmenším krajem ČR Necelou polovinu kraje tvoří zemědělská půda (44,3 

%), orná půda tvoří 20,9 % a lesní půda představuje největší podíl území, tedy 44,4 %. 

Kraj je tvořen 4 okresy (Semily, Česká Lípa, Liberec a Jablonec nad Nisou). Od roku 

2003 je členěn na 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a jejich rámci pak na 21 

územních obvodů pověřených obcí.
44

 

Počet obyvatel představuje v Libereckém kraji 4,2 % všech obyvatel republiky a je tak 

druhým nejmenším krajem podle počtu obyvatel. 

                                                           
44

 ČSÚ. Statistická ročenka - charakteristika Libereckého kraje. (2011). 



41 
 

V Libereckém kraji se nacházejí naleziště kvalitních sklářských a slévárenských písků 

a tak je kraj zaměřen na těžbu písků, štěrkopísků a drceného kameniva. V okrese Semily jsou 

také určité zásoby černého uhlí. 

Liberecký kraj je krajem průmyslově založeným. Velké postavení zde měl textilní 

průmysl, který ovšem ztratil své dominantní postavení. V současnosti zde dominuje sklářský 

průmysl a bižuterie. Ve zpracovatelském průmyslu převládá výroba automobilů a výroba 

pryžových a plastových výrobků. Zemědělství je zde pouze doplňkovým odvětvím, které se 

soustřeďuje na pěstování obilovin a pícniny nebo chov skotů. Významnou úlohu zde tvoří i 

cestovní ruch.
45

 

 

Graf č. 3.31: Míra registrované nezaměstnanosti v Libereckém kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Liberecký kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Míra registrované nezaměstnanosti byla v Libereckém kraji ve sledovaném období 

nejvyšší v roce 2009, kdy dosahovala 11,24 %. V současné době, resp. k 31. prosinci 2011 

došlo ke snížení o 1,78 procentního bodu a dosahovala tak 9,46 %, což je nad národní úrovní. 

 

Graf č. 3.32: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Libereckém kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Liberecký kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob se vyvíjí stejnou měrou jako míra nezaměstnanosti 

v kraji. Počet nezaměstnaných mužů i žen od roku 2009, kdy došlo vlivem hospodářské 

recese k obrovskému nárůstu jejich počtu, se snižuje. I přes značně průmyslový charakter 

Libereckého kraje je počet nezaměstnaných můžu a žen vyrovnaný a nedochází 

k nerovnoměrným rozdílům. Počet nezaměstnaných mužů k 31. prosinci 2011 dosáhl výše 

11 277 a počet nezaměstnaných žen ke stejnému datu činil 12 009. 

 

Graf č. 3.33: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v Libereckém 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Nezaměstnané osoby s vyučením tvoří v Libereckém kraji největší podíl ve výši 42,4 

% k 31. prosinci 2010. Jejich počet je ovšem oproti roku 2009 nižší. S podílem 32 % jsou na 

trhu práce Libereckého kraje rizikovou skupinou i nezaměstnaní se základním vzděláním.  

 

Graf č. 3.34: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Libereckém kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 
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Dlouhodobá nezaměstnanost nebyla v Libereckém kraji kromě let 2006 a 2010 

alarmujícím problémem. Ovšem s podílem 33,5 % na celkovém počtu nezaměstnaných k 31. 

prosinci 2010 je dnes závažným problémem, kterým se musí úřady práce zabývat a snažit se o 

její eliminaci. 

 

Graf č. 3.35: Počet nezaměstnaných podle věku v Libereckém kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Za poslední roky došlo v Libereckém kraji k obrovskému nárůstu nezaměstnaných 

osob v produktivním věku. K 31. prosinci 2010 činil podíl nezaměstnaných osob ve věku 19-

34 let 34,6 % a ve věku 35-49 let 33,2 %. Také u podílu nezaměstnaných osob nad 50 let 

došlo k nárůstu, jenž má v současné době hodnotu 27,8 %. 

 

3.8  Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj sousedí se Středočeským, Pardubickým a Libereckým krajem a 

také zhruba v délce 208 km s Polskem. Jeho území se nachází v severovýchodní části Čech. 

Královéhradecký kraj je tvořen 5 okresy (Jičín, Hradec-Králové, Trutnov, Rychnov nad 

Kněžnou a Náchod). Od roku 2003 se kraj člení na 15 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností a 35 správních obvodů s pověřeným úřadem. 

Svou rozlohou zabírá Královéhradecký kraj 6 % celého území České republiky. 

Zemědělská půda tvoří 58 % plochy kraje, orná půda zabírá 40 % a lesní porosty pokrývají 31 

% území.  

Na konci roku 2010 tvořilo obyvatelstvo kraje podíl 5,3 % celkového počtu obyvatel 

republiky. 
46
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Královéhradecký kraj je charakteristickou zemědělsko-průmyslovou oblastí 

s rozvinutým cestovním ruchem. Zemědělství je zaměřeno na pěstování obilovin, řepky nebo 

kukuřice, ovoce, cukrovky aj. V živočišné výrobě převládá v Královéhradeckém kraji chov 

prasat a skotů. 

Z odvětvového hlediska převládá v průmyslu zpracovatelský průmysl zaměřený na 

výrobu motorových vozidel, elektrických zařízení nebo textilní výrobu. Kraj je spíše 

orientovaný na lehký průmysl, jehož základnu tvoří malé a střední podniky. Nejde ovšem o 

rozhodující průmyslovou oblast České republiky.
47

 

 

Graf č. 3.36: Míra registrované nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Královéhradecký kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní 

zpracování. 

 

Míra registrované nezaměstnanosti je v současnosti nejnižší od roku 2009, kdy prudce 

vzrostala. Její současná hodnota k 31. prosinci 2011 je 7,49 %. Oproti roku 2010 došlo ke 

snížení o 0,88 procentního bodu. Naproti tomu oproti roku 2008 je míra registrované 

nezaměstnanosti vyšší o 2,68 procentních bodů. 

 

Graf č. 3.37: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Královéhradeckém kraji (2006-

2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Královéhradecký kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní 

zpracování. 
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Počet nezaměstnaných žen je od roku 2009 relativně nižší než počet nezaměstnaných 

mužů, ovšem početní rozdíl mezi nimi se začíná vyrovnávat. V současné době je 

v Královéhradeckém kraji nezaměstnaných 10 731 žen a 11 454 mužů. 

 

Graf č. 3.38: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání 

v Královéhradeckém kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Největší podíl nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání tvoří osoby 

s vyučením v celkové výši 42,3 %. Po nich následuje skupina nezaměstnaných se základním 

vzděláním s podílem 24,7 % na celkovém počtu nezaměstnaných. 

 

Graf č. 3.39: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Královéhradeckém 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 
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Od roku 2007 dochází v Královéhradeckém kraji ke každoročnímu nárůstu 

nezaměstnaných osob, které jsou evidované na úřadech práce do 3 měsíců. I když se nejedná 

o pozitivní vývoj, jedná se o frikční nezaměstnanost, která je s vývojem trhu práce spojená a 

nemusíme ji považovat za alarmující případ. Podíl těchto osob na celkovém počtu 

nezaměstnaných je 41,8 %. 

 

Graf č. 3.40: Počet nezaměstnaných podle věku v Královéhradeckém kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

I přesto, že má Královéhradecký kraj nejnižší podíl obyvatel v produktivním věku, 

jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných je nejvyšší ze všech věkových skupin. Podíl 

nezaměstnaných osob ve věku 19-34 let byl k 31. prosinci 2010 35,7 % a ve věku 35-49 let 

pak 31,6 %. Královéhradecký kraj má rovněž nejvyšší podíl obyvatel nad 65 let, což se 

promítá do vývoje nezaměstnaných nad 50 let věku. Lidé nad 50 let tvoří 28,3 % podíl na 

celkovém počtu nezaměstnaných v kraji. 

 

3.9 Pardubický kraj 

Pardubický kraj leží ve východní části Čech a je tvořen 4 okresy (Pardubice, Chrudim, 

Ústí nad Orlicí a Svitavy). Jeho území sousedí s krajem Středočeským, Královéhradecký, 

Olomouckým a Jihomoravským a krajem Vysočina. 

Jeho rozloha zabírá 5,7 % území České republiky a je tak pátým nejmenším krajem. 

60,2 % území zabírá zemědělská půda, z čehož 43,9 % tvoří půda orná. Lesní porosty zabírají 
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celkem 29,6 % území kraje. Na konci roku 2010 představovalo obyvatelstvo kraje 4,9 % 

z celkového počtu obyvatel ČR.
 48

 

Nejvíce je Pardubický kraj proslaven svým pardubickým perníkem a chovem koní, 

kdy nejslavnější je chov kladrubských běloušů v Kladrubech nad Labem. 

V oblasti průmyslu zde tvoří tradici strojírenství, textilní, chemický, potravinářský a 

elektrotechnický průmysl. Za nejvýznamnější podniky v kraji je považován Foxconn, 

Synthesia Aliachem, AVX Lanškroun a Karosa Vysoké Mýto vyrábějící autobusy. 

Kraj zaznamenává značný zájem zahraničních investorů díky svým dopravním 

možnostem a také díky množství kvalitních a kvalifikovaných pracovníků.
49

 

 

Graf č. 3.41: Míra registrované nezaměstnanosti v Pardubickém kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Pardubický kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

K 31. prosinci tvořila míra registrované nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 8,44 % a 

oproti roku 2010 tak došlo k jejímu snížení o 1, 43 procentních bodů. Míra registrované 

nezaměstnanosti v Pardubickém kraji se nachází na národní úrovni. 

 

Graf č. 3.42: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Pardubickém kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Pardubický kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob podle pohlaví je v Pardubickém kraji srovnatelný 

s převážnou většinou krajů ČR. Od roku 2009 je počet nezaměstnaných mužů vyšší než počet 

nezaměstnaných žen. K 31. prosinci 2011 činil počet nezaměstnaných mužů 12 314 a počet 

nezaměstnaných žen 11 317. 

 

Graf č. 3.43: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v Pardubickém 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Necelou polovinu, přesně 45,4 %, všech nezaměstnaných osob v kraji tvoří osoby 

s vyučením. Podle grafu č. 3.43 je jejich počet opravdu dominující. 23, 7 % pak tvoří osoby se 

základním vzděláním a 17 % všech nezaměstnaných představují osoby s úplným středním 

vzděláním. 

 

Graf č. 3.44: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Pardubickém kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 
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Největší podíl celkového počtu nezaměstnaných tvoří osoby hledající si práci do 3 

měsíců ve výši 39,5 %. Problematickou se stává i dlouhodobá nezaměstnanost, která ke konci 

roku 2010 činila 28,5 % a každoročně dochází k jejímu růstu. 

 

Graf č. 3.45: Počet nezaměstnaných podle věku v Pardubickém kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

I přes snižující se počet obyvatel ve věku 15-64 let, tvoří nezaměstnané osoby 

v produktivním věku Pardubického kraje největší skupinu nezaměstnaných. Jejich podíl na 

celkovém počtu nezaměstnaných představoval koncem roku 2010 67 %. Nezaměstnané osoby 

nad 50 let věku tvořili ve stejném období 28,8 % všech nezaměstnaných v kraji. 

 

3.10 Kraj Vysočina 

Kraj Vysočina leží ve středu České republiky. Jeho hranice sousedí se Středočeským, 

Pardubickým, Jihomoravským a Jihočeským krajem. Rozlohou je Vysočina nadprůměrná a 

jde o pátý největší kraj v ČR. Počet obyvatel není příliš vysoký, jedná se o třetí kraj s nejnižší 

lidnatostí. 

Kraj je rozdělen na 5 okresů, 15 správních obvodů s rozšířenou působností a 26 

obvodů s pověřeným obecním úřadem. 

Významné postavení v kraji zaujímá zemědělství, které se vyznačuje velkovýrobním 

způsobem hospodaření. Část ekonomiky kraje je ovlivněna blízkostí brněnské aglomerace a 

druhá blízkostí hlavního města Prahy. Krajem prochází hlavní dopravní tepna republiky 

(dálnice D1).
50
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Kraj Vysočina přilákal v posledních letech svou polohou řadu zahraničních investorů, 

díky kterým jsou zde umísťovány výrobní kapacity a výzkumná a vývojová pracoviště. 

 

Graf č. 3.46: Míra registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Kraj Vysočina - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Kraj Vysočina se potýká s mírou nezaměstnanosti, která se nachází nad národní 

úrovní. Ke konci roku 2011 dosahovala 9,44 %. Oproti roku 2010 se tak snížila o 1,29 

procentních bodů. Nejnižší míra registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina za sledované 

období byla v roce 2007, kdy činila 5,63 %. 

 

Graf č. 3.47: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v kraji Vysočina (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Kraj Vysočina - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Tak jak se vyvíjela míra registrované nezaměstnanosti, se vyvíjel i počet 

nezaměstnaných osob podle pohlaví. V roce 2009 došlo ke zlomu, kdy se rozdílný počet 

nezaměstnaných mužů a žen vyměnil. Od tohoto roku byl počet nezaměstnaných žen nižší než 

počet nezaměstnaných mužů. K 31. prosinci 2011 bylo v kraji Vysočina celkem 13 161 

nezaměstnaných mužů a 12 444 nezaměstnaných žen. 

 

http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast
http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast
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Graf č. 3.48: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v kraji Vysočina 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Vyučené osoby mají na trhu práce velmi stižené podmínky. I v kraji Vysočina tvoří 

největší podíl na celkovém počtu nezaměstnaných. Právě v tomto kraji je jich 50 % všech 

nezaměstnaných. 

 

Graf č. 3.49: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v kraji Vysočina (2006-

2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Oproti roku 2006, došlo v kraji Vysočina ke skoro dvojnásobnému nárůstu počtu osob 

evidovaných na úřadech práce do 3 měsíců, kteří na konci roku 2010 tvořili podíl 38,2 % 
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k celkovému počtu nezaměstnaných. Vysoký je i podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců 

představující podíl 30,9 % všech nezaměstnaných. 

 

Graf č. 3.50: Počet nezaměstnaných podle věku v kraji Vysočina (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Největší podíl nezaměstnaných představovala na konci roku 2010 věková skupina 19-

34 let s 35,9 %. Po ni následovala s podílem 33,1 % na celkovém počtu nezaměstnaných 

věková skupina 35-49 let. Nejvíce nezaměstnaných tedy bylo opět v produktivním věku. 

 

3.11 Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj nalezneme mezi kraji Jihočeským, Pardubickým, Olomouckým, 

Zlínským, krajem Vysočina a z při mezinárodních hranicích také u Slovenských a 

Rakouských hranic. Jde o 4 největší kraj v České republice, jak rozlohou, tak počtem 

obyvatel. Území kraje tvoří z 60 % zemědělská půda, z níž 83 % zaujímá orná půda. 

Jihomoravský kraj je rozdělen na 7 okresů (Blansko, Brno-venkov, Brno-město, 

Břeclav, Vyškov, Hodonín a Znojmo) a člení se na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností. 

Jihomoravský kraj je krajem s významným ekonomickým potenciálem. Z hlediska 

odvětvové struktury má výrazné postavení odvětví elektroniky, elektrotechniky, 

telekomunikací a hi-tech odvětví. Zemědělství je v kraji na vysoké úrovni, což vyplývá z jeho, 

už zmíněného, 60 % podílu zemědělské půdy.
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 ČSÚ. Statistická ročenka – charakteristika Jihomoravského kraje. (2011). 
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Mimořádnou úlohu zde představuje vinařství, kdy se v kraji nachází zhruba 90 % 

všech vinic v ČR a také pěstování ovoce a zeleniny. Na severu kraje je zas významné centrum 

lesnictví a těžba dřeva.
52

 

 

Graf č. 3.51: Míra registrované nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Jihomoravský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní 

zpracování. 

 

Míra registrované nezaměstnanosti Jihomoravského kraje je stále vysoká a má 

hodnotu 9,81 %. Oproti roku 2010, kdy činila 10,87 %, došlo ke snížení o 1,06 procentního 

bodu. 

 

Graf č. 3.52: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Jihomoravském kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Jihomoravský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní 

zpracování. 

 

Vlivem hospodářské recese došlo na trhu práce ke změně mezi počtem 

nezaměstnaných mužů a nezaměstnaných žen. Na konci roku 2011 činil počet 

nezaměstnaných mužů v Jihomoravském kraji 32 418 a počet nezaměstnaných žen 30 304. 
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Graf č. 3.53: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání 

v Jihomoravském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Při pohledu na počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání 

v Jihomoravském kraji tvoří osoby s vyučení 42,7 % podíl na celkovém počtu 

nezaměstnaných. K největšímu nárůstu došlo v této skupině mezi léty 2008-2009. 

 

Graf č. 3.54: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Jihomoravském kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Každoročně dochází k růstu počtu nezaměstnaných osob, které jsou evidovány na 

úřadech práce do 3 měsíců. Jejich podíl měl na konci roku 2010 hodnotu 33,2 % na celkovém 

počtu nezaměstnaných. Dlouhodobá nezaměstnanost pak ke stejnému datu tvořila 33 % podíl 

všech nezaměstnaných v kraji. 
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Graf č. 3.55: Počet nezaměstnaných podle věku v Jihomoravském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Nezaměstnané osoby v produktivním věku představují v Jihomoravském kraji 68,9 % 

podíl na celkovém počtu nezaměstnaných. Další velkou skupinou s podílem 27,2 % tvoří 

nezaměstnané osoby na 50 let věku. 

 

3.12 Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj zabírá celkem 6,7 % celkového území České republiky. Jeho hranice 

sousedí s Polskem, Moravskoslezským, Zlínským, Jihomoravským a Pardubickým krajem. 

Kraj se rozděluje na 5 okresů (Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk). 

Území kraje se také dělí na 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 

správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.  

Podíl orné půdy, který tvořil ke konci roku 2010 39,5 % celkové rozlohy kraje, 

každým rokem klesá. Podíl nezemědělské půdy s podílem 46,8 % naopak každoročně roste.
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Graf č. 3.56: Míra registrované nezaměstnanosti v Olomouckém kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Olomoucký kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 
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 ČSÚ. Statistická ročenka – charakteristika Olomouckého kraje. (2011). 
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K 31. prosinci 2011 činila míra registrované nezaměstnanosti v Olomouckém kraji 

11,37 %, což je nad národní úrovní. Oproti roku 2010 tak došlo ke snížení míry 

nezaměstnanosti o 1,11 procentních bodů. 

 

Graf č. 3.57: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Olomouckém kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Olomoucký kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Nižší počet nezaměstnaných žen se začíná srovnávat s počtem nezaměstnaných mužů. 

Jejich počet byl na konci roku 2010 u žen 18 619 a u mužů 19 500, což jsou od roku 2009 

nejnižší hodnoty. 

 

Graf č. 3.58: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání v Olomouckém 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Největší skupinu nezaměstnaných osob tvořili opět lidé s vyučení s podílem 44,1 % na 

celkovém počtu nezaměstnaných. S podílem 23,9 % na celkovém počtu nezaměstnaných 

tvořily další velkou skupinu osoby se základním vzděláním. 

 

 

 

 

http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast
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Graf č. 3.59: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Olomouckém kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

V grafu č. 3.59 vidíme stále se zvyšující podíl počtu nezaměstnaných do 3 měsíců, 

který ke konci roku 2010 činil 34,4 %. V roce 2009 můžeme pozorovat mírné zvýšení počtu 

nezaměstnaných v délce 3 – 6 měsíců, který se však snižuje. Závažným problémem je stále se 

zvyšující podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, který tvořil v roce 2010 33,1 %, a oproti roku 

2009 došlo k nárůstu o 12,8 procentních bodů. 

 

Graf č. 3.60: Počet nezaměstnaných podle věku v Olomouckém kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Dopady hospodářské recese značně vzrostl počet nezaměstnaných v produktivním 

věku a ve věku na 50 let. Největší skupinu tvoří osoby ve věku 19 – 34 let s podílem 34,8 %, 

dále pak osoby ve věku 35 – 49 let s podílem na celkovém počtu nezaměstnaných 33,1 %. 
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Velký počet nezaměstnaných se vyskytuje také ve skupině nad 50 let, jenž tvoří podíl 28,5 % 

na celkovém počtu nezaměstnaných. 

 

3.13 Zlínský kraj 

Zlínský kraj se rozprostírá na východě České republiky, kde tvoří hranici se 

Slovenskem, Jihomoravským, Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozlohou se jedná 

o čtvrtý nejmenší kraj v republice. Území kraje tvoří ze 49 % zemědělská a z 51 % 

nezemědělská půda. 

Kraj je rozdělen na 4 okresy (Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín). Od roku 

2003 je v kraji vytvořeno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, z čehož tvoří 25 

územních obvodů pověřených obcí. 

Zlínský kraj není příliš bohatý na nerostné suroviny. Nejvíce využívány jsou ložiska 

cihlářských hlín, stavebního kamene, štěrkopísku nebo pískovce. Ve velmi omezené míře lze 

hovořit o nalezištích ropy a zemního plynu. 

Na zhotovování vstupních surovin a polotovarů byla založena ekonomika kraje. 

Průmysl kraje je založený převážně na zpracovatelském průmyslu, kdy mezi nejvýznamnější 

patří podniky kovodělného, textilního, elektrotechnického a dřevozpracujícího průmyslu.
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Graf č. 3.61: Míra registrované nezaměstnanosti ve Zlínském kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Zlínský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Ke konci roku 2011 činila míra registrované nezaměstnanosti Zlínského kraje 9,35 %, 

což je oproti roku 2010 snížení o 1,39 procentních bodů. Opět můžeme pozorovat dopady 

hospodářské recese, díky které došlo ke zvýšení míry nezaměstnanosti oproti předchozímu 

období. 
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 ČSÚ. Statistická ročenka – charakteristika Zlínského kraje. (2011). 
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Graf č. 3.62: Počet nezaměstnaných podle pohlaví ve Zlínském kraji (2006-2011) 

 

Zdroj: ČSÚ. Zlínský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní zpracování. 

 

Hospodářská krize více zasáhla mužská zaměstnání, jak můžeme vidět z grafu č. 3.62, 

kdy se počet nezaměstnaných mužů od roku 2009 značně zvýšil oproti nezaměstnaným 

ženám. Na konci roku 2010 činil počet nezaměstnaných mužů 15 121 a počet 

nezaměstnaných žen 14 297. 

 

Graf č. 3.63: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání ve Zlínském 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Nezaměstnané osoby s vyučením tvoří ve Zlínském kraji podíl 45,9 % na celkovém 

počtu nezaměstnaných. Druhou největší skupinou s podílem 17,5 % tvoří osoby se základním 

vzděláním a třetí skupinu tvoří s 10 % podílem nezaměstnané osoby se středním vzděláním. 

 

 

http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast
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Graf č. 3.64: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP ve Zlínském kraji 

(2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Graf č. 3.64 nastiňuje stále rostoucí podíl počtu nezaměstnaných osob do 3 měsíců, 

jehož výše byla na konci roku 2010 32,1 %. Srovnatelně je na tom i dlouhodobá 

nezaměstnanost, kdy podíl nezaměstnaných osob nad 12 měsíců činil 34,7 %. 

 

Graf č. 3.65: Počet nezaměstnaných podle věku ve Zlínském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Nejvíce nezaměstnaných osob je v produktivním věku s podílem 68,3 % k 31. prosinci 

2010. Můžeme také pozorovat zvyšující se podíl nezaměstnaných osob nad 50 let dosahující 

hodnoty 28,4 %. 
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3.14 Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodě České republiky. Jeho hranice 

jsou lemovány polskými a slovenskými hranicemi a Olomouckým a Zlínským krajem. 

Svou rozlohou zabírá 6,9 % celkového území republiky. Na větší polovině území se 

nachází zemědělská půda a na zhruba 35 % území se nachází lesní porosty. 

Kraj je rozdělen na 6 okresů (Ostrava-město, Opava, Bruntál, Karviná, Frýdek-

Místek a Nový Jičín). Je vymezen 22 správních obvod obcí s rozšířenou působností. 

V kraji se nachází významné bohatství nerostných surovin, kdy mezi rozhodující 

patří zásoby černého uhlí, ložiska zemního plynu, vápence, břidlice, sádrovce, mramoru, 

štěrkopísku aj. 

Moravskoslezský kraj je celostátním centrem hutní výroby právě díky těžbě 

černého uhlí, kdy v současné době je zde soustředěna těžba a produkce černého uhlí celé 

republiky i přes snižující se množství těžby. 

Mimo jiné se zde prosazuje výroba rozvod elektřiny, výroba dopravních prostředků, 

výroba a rozvod plynu a vody nebo chemický a farmaceutický průmysl.
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Graf č. 3.66: Míra registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: ČSÚ. Moravskoslezský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní 

zpracování. 

 

V současné době je Moravskoslezský kraj druhým krajem s nejvyšší mírou 

registrované nezaměstnanosti. Její vývoj byl stejně jako u ostatních krajů ovlivněn 

hospodářskou recesí, což překazilo v roce 2008 snižující tendenci míry nezaměstnanosti. 

Velký problém, který zhoršuje krajský průměr míry nezaměstnanosti, tvoří okresy Bruntál a 

Karviná, které se nacházejí na posledních místech v míře nezaměstnanosti mezi okresy celé 

České republiky. 
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Graf č. 3.67: Počet nezaměstnaných podle pohlaví v Moravskoslezském kraji (2006-

2010) 

 

Zdroj: ČSÚ. Moravskoslezský kraj - Časové řady -  2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství. 2012, vlastní 

zpracování. 

 

Hospodářská recese ovlivnila i vývoj počtu nezaměstnaných podle pohlaví, kdy 

můžeme vypozorovat z grafu č. 3.67, jak se snížil počet nezaměstnaných žen oproti počtu 

nezaměstnaných mužů. Jejich počet je ovšem oproti jiným krajů značně vysoký. Počet 

nezvěstných žen činil ke konci roku 2010 39 333 a počet nezaměstnaných mužů představoval 

43 443. Pokud si ovšem uvědomíme, že Moravskoslezský kraj je jedním z nejlidnatějších 

krajů ČR, jejich počet je srovnatelný. 

 

Graf č. 3.68: Počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání 

v Moravskoslezském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Problémem nezaměstnaných osob nejen Moravskoslezského kraje, ale všech krajů ČR 

je jejich nízká kvalifikace. Vidíme tak, že mezi nejvíce postihnuté skupiny porovnávající 

http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_2_cast
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počet nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání, patří osoby s vyučením nebo se 

základním vzděláním. Podíl nezaměstnaných osob s vyučením na celkovém počtu 

nezaměstnaných tvořil ke konci roku 2010 42,2 % a podíl nezaměstnaných se základním 

vzděláním činil 28 %. Další větší skupinou jsou i nezaměstnané osoby s úplným středním 

vzděláním a středním s maturitou, jejichž podíl na celkovém počtu nezaměstnaných činil 15,6 

%. 

 

Graf č. 3.69: Počet nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v Moravskoslezském 

kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Alarmujícím problémem trhu práce v Moravskoslezském kraji je dlouhodobá 

nezaměstnanost i přes její snížení oproti roku 2006. Její podíl na celkovém počtu 

nezaměstnaných byl na konci roku 2010 38 %.  Rostoucí tendenci má nezaměstnanost do 3 

měsíců, jejíž podíl byl k 31. prosinci 2010 28,7 %. 

 

Graf č. 3.70: Počet nezaměstnaných podle věku v Moravskoslezském kraji (2006-2010) 

 

Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 
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Jak můžeme vidět z grafu č. 3.70, největší podíl na celkovém počtu nezaměstnaných 

mají osoby v produktivním věku, tedy 19-49 let, který ke konci roku 2010 tvořil 66,6 %. 

V celé republice dochází k pozvolnému stárnutí populace, což se projevuje i 

v Moravskoslezském kraji. To ovlivňuje i trh práce. Druhou největší skupinou jsou osoby nad 

50 let představující 29,2 %. 
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4 Příčiny regionálních diferencí v nezaměstnanosti 
 

4.1 Komparace vybraných ukazatelů nezaměstnanosti podle krajů 

Následující podkapitola bude věnována komparaci vybraných ukazatelů 

nezaměstnanosti jednotlivých krajů, kterým jsme se věnovali v předešlé kapitole. Jako první 

budeme zkoumat vývoj míry registrované nezaměstnanosti v období let 2006 – 2010 mezi 

jednotlivými kraji České republiky a průměrem České republiky
56

. Také porovnáme srovnání 

míry nezaměstnanosti v roce 2010 za jednotlivá čtvrtletí v krajích ČR. 

 

Tabulka č. 4.1: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR (v 

%) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Praha 2,72 2,16 2,14 3,66 4,07 

Středočeský 5,32  4,25  4,47  7,01  7,73  

Jihočeský 5,68  4,47  4,83  7,78  8,50  

Plzeňský 5,60  4,43  5,03  8,16  8,25  

Karlovarský 9,20  7,32  7,62  11,07  11,39  

Ústecký 13,77  10,96  10,26  13,61  13,90  

Liberecký 7,04  6,05  6,95  11,24  10,54  

Královéhradecký 6,32  4,70  4,81  7,97  8,37  

Pardubický 6,91  5,43  5,95  9,58  9,87  

Vysočina 7,10  5,63  6,27  10,25  10,73  

Jihomoravský 8,82  6,92  6,83  10,59  10,87  

Olomoucký 8,97  6,73  6,87  12,19  12,48  

Zlínský 7,75  6,02  6,13  10,83  10,74  

Moravskoslezský 12,58 9,62 8,49 12,14 12,36 

Průměr ČR 7,70  6,00  6,00  9,20  9,60  
Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 

 

Ve výše uvedené tabulce je nastíněn vývoj míry registrované nezaměstnanosti podle 

krajů České republiky. Všechny kraje mají podobný vývoj míry nezaměstnanosti, kdy 

můžeme pozorovat klesající tendenci od roku 2006. Ke zlomu v tomto příznivém vývoji došlo 

v roce 2008, od kterého dochází k růstu míry nezaměstnanosti a to až do současnosti
57

. 

Jedinými kraji, které v roce 2010 zaznamenaly snížení míry nezaměstnanosti, jsou kraj 

Zlínský (z 10,83 % na 10,74 %) a kraj Liberecký (z 11,24 % na 10,54 %). S nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti v celém sledovaném období bojuje Ústecký kraj (13,9 %). Vysokou míru 
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 Hodnoty za rok 2011 nebyly zveřejněny pro všechny kraje. 
57

 Hodnoty míry registrované nezaměstnanosti za rok 2011 u některých krajů v předešlé kapitole naznačují 
mírné snížení. 
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nezaměstnanosti má také Olomoucký kraj (12,48 %) a Moravskoslezský kraj, kde je míra 

nezaměstnanosti 12,36 %. 

 

Graf č. 4.1: Míra registrované nezaměstnanosti krajů v ČR v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2010, vlastní zpracování. 

 

Pokud jednotlivé hodnoty míry nezaměstnanosti krajů srovnáme s průměrem ČR, 

můžeme vidět, že více jak polovina krajů se nachází nad národní úrovní. Jediné kraje, které 

mají nižší míru nezaměstnanosti, než je průměr ČR, jsou kraje Královéhradecký (8,37 %), 

Plzeňský (8,25 %), Jihočeský (8,50 %), Středočeský (7,73 %) a Praha (4,07 %). 

 

Z grafu č. 4.2, který nám naznačuje vývoj míry registrované nezaměstnanosti 

v jednotlivých čtvrtletích roku 2010, můžeme zjistit pořadí krajů podle čtvrtletní míry 

nezaměstnanosti. Jasně nejnižší míru nezaměstnanosti má kraj Praha, u kterého ani 

nepozorujeme sezónní nezaměstnanosti. 

Ostatní kraje se zjevně potýkají se sezónní nezaměstnaností, kdy dochází k úbytku 

počtu nezaměstnaných v letních měsících a naopak k nárůstu počtu nezaměstnaných 

v měsících zimních. Důvodem tohoto rozdílu mezi letními a zimními měsíci je 

(ne)zaměstnanost v sezónních odvětvích jako je stavebnictví a zemědělství. 

K nejvýraznějším sezónním výkyvům dochází v kraji Vysočina a Olomouckém kraji, 

neboť se jedná o zemědělské kraje. Jejich pokles od začátku dubna do konce září dosahuje 2,1 

– 2,2 procentních bodů. 
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Graf č. 4.2: Čtvrtletní srovnání míry nezaměstnanosti podle krajů v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2010, vlastní zpracování. 

 

Tabulka č.4. 2: Vývoj podílu nezaměstnaných žen v letech 2006 – 2010 (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Praha 53,09 52,95 51,28 48,52 49,86 

Středočeský 55,33 55,58 52,89 48,91 49,04 

Jihočeský 55,85 55,58 52,93 49,68 47,77 

Plzeňský 54,62 54,68 53,86 50,73 48,51 

Karlovarský 49,00 49,80 48,95 47,25 46,34 

Ústecký 52,10 53,74 52,81 49,65 48,99 

Liberecký 53,64 55,11 51,65 49,64 50,16 

Královéhradecký 53,29 53,27 51,64 46,90 46,99 

Pardubický 52,75 53,57 50,85 46,53 44,69 

Vysočina 54,57 53,92 51,91 46,44 46,54 

Jihomoravský 53,39 54,46 52,99 47,40 46,86 

Olomoucký 53,99 54,42 52,19 45,86 47,26 

Zlínský 54,92 55,56 52,62 46,67 46,93 

Moravskoslezský 51,87 52,42 51,31 46,84 47,52 
Zdroj: MPSV. Statistické ročenky trhu práce v České republice 2006-2010, vlastní zpracování. 
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Další pozornost byla věnována počtu nezaměstnaných osob podle pohlaví. Jak 

můžeme z tabulky č. 4.2 vidět, mezi léty 2006 – 2008 tvořily největší počet nezaměstnaných 

osob ženy a to v rozmezí 50,85 – 55,58 % všech nezaměstnaných.  

Od roku 2009 je podíl nezaměstnaných mužů vyšší než počet nezaměstnaných žen, 

kdy jedinými vyjímkami byly v roce 2009 Plzeňský kraj (50,73 % podíl žen a 49,27 % podíl 

mužů) a v roce 2010 pak Liberecký kraj (50,16 % podíl žen a 49,84 % mužů). 

Příčinou nárůstu počtu nezaměstnaných mužů od roku 2009 je jejich zaměstnávání 

v odvětvích nejvíce postihnutých hospodářskou recesí, jako je stavebnictví nebo průmysl, kde 

právě zaměstnávání mužů dominuje. Naopak odvětví jako je školství či zdravotnictví bylo 

postihnuto krizí nejméně a právě v těchto odvětvích jsou zaměstnávány především ženy a tak 

došlo ke snížení podílu nezaměstnaných žen. 

Kromě Karlovarského kraje došlo v období let 2008 – 2009 k 2 – 6,5 % nárůstu počtu 

nezaměstnaných mužů. K největšímu snížení podílu nezaměstnaných žen došlo mezi léty 

2008 – 2009 v kraji Olomouckém (6,33 %). Mezi léty 2009 – 2010 došlo ve většině krajů 

k mírnému nárůstu podílu nezaměstnaných žen k celkovému počtu nezaměstnaných, ovšem 

jejich počet zůstal nadále nižší než podíl nezaměstnaných mužů. 

V roce 2010 byl největší podíl nezaměstnaných mužů v Pardubickém kraji (55,3 %). 

Oproti tomu byl ve stejném roce největší podíl žen bez práce v Libereckém kraji (50,2 %).  

 

Graf č. 4.3: Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2010, vlastní zpracování. 
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Vývoj nezaměstnaných osob bez vzdělání se vývíjel kolem 0,5 % a ani rok 2010 nebyl 

vyjímkou. V grafu č. 4.4 kvůli tak nízkým hodnotám tuto kategorii nevidíme, až na 

Karlovarský kraj, kde nezaměstnaní bez vzdělání dosahovali v roce 2010 5,4 %, což je 

nevyšší hodnota ve srovnání se všemi kraji (v roce 2007 byl podíl nezaměstnaných bez 

vzdělání v Karlovarském kraji dokonce 7,1 %). 

Nezaměstnaní se základním vzděláním tvoří druhou největší skupinu nezaměstnaných 

ve všech krajích ČR. V roce 2010 byl největší podíl v Ústeckém kraji (39,8 %), po něm 

v Karlovarském kraji (37,4 %) a nejnižší v Praze (15,6 %). Také ve Zlínském kraji a v kraji 

Vysočina byl podíl nezaměstnaných se základním vzděláním celkem nízký (pod 20 %). 

Vůbec největší skupinu nezaměstanných podle úrovně dosaženého vzdělání tvoří 

osoby s vyučením, kdy se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných osob pohybuje nad 

40 %. Vyjímkami byly v roce 2010 kraj Praha (28,9 %), Karlovarský kraj (34,5 %) a Ústecký 

kraj (35,9 %).  Nejvyšší podíl nezaměstnaných s vyučením byl v roce 2010 v kraji Vysočina, 

kde tyto osoby tvořily polovinu všech nezaměstnaných (50,2 %). 

 

Graf č. 4.4: Podíl nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání  v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2010, vlastní zpracování. 

 

Ve většině krajů ČR se podíl nezaměstnaných osob s nižším středním vzděláním a 

středním vzděláním bez maturity průměrně pohyboval v letech 2006 – 2010 mezi 6 – 8 %. 

V roce 2010 měl nejnižší podíl v této kategorii kraj Praha (2,5 %). Naopak, nejvyšší 10,1 % 

podíl byl ve Zlínském kraji. 
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Nezaměstnané osoby s úplným středním vzděláním a středním vzděláním s maturitou 

tvoří třetí největší skupinu struktury nezaměstnaných podle úrovně dosaženého vzdělání. 

V roce 2010 se jejich podíl pohyboval mezi 13 – 20 %. Obrovskou vyjímku tvoříl kraj Praha, 

kde tyto osoby tvořily až 35,3 % podíl na celkovém počtu nezaměstnaných v Praze. Nejnižší 

podíly pak měly kraj Karlovarský (13,3 %) a Ústecký (13,5 %). 

Nezaměstnané osoby s vyšším vzděláním jsou srovnatelné se skupinou 

nezaměstnaných osob bez vzdělání. Podíl této kategorie se v letech 2006 – 2010 pohyboval 

mezi 0,2 – 1 %. 

Čtvrtou největší skupinu tvoří nezaměstnané osoby s vysokoškolským vzděláním. 

Jejich podíl se v roce 2010 pohyboval mezi 1,9 – 6,2 %. Mimo toto rozmezí se umístil kraj 

Praha, kde podíl nezaměstnaných vysokoškoláků dosahoval 15,6 %. Nejnižší podíl této 

kategorie byl v Karlovarském kraji (1,9 %) a 6,2 % podíl  měl Jihomoravský kraj. 

 

Graf č. 4.5: Podíl nezaměstnaných podle délky evidence na ÚP v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2010, vlastní zpracování. 

 

Úřady práce věnují větší pozornost a péči zprostředkování práce nezaměstnaným 

osobám, kteří jsou v evidenci úřadů práce déle jak 5 měsíců od 1. ledna 2009. Kategorie do 3 

měsíců je chápána jako frikční nezaměstnanost, tedy krátkodobá a do jisté míry nevyhnutelná.  

V roce 2010 (stejně jako v předchozích letech) tvořila tato kategorie největší část 

nezaměstnaných podle evidence na úřadech práce. Nezaměstnaní se v době evidence do 3 

měsíců pohybovali mezi 27,9 – 42,8 %.  Nejnižší podíl měl Ústecký kraj (27,9 %) a 
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Moravskoslezský kraj (28,7 %). Oproti tomu ovšem je, že tyto dva kraje se potýkaly 

s nejvyšším podílem dlouhodobě nezaměstnaných a to až ve výši 38 – 38,9 % celkového 

počtu nezaměstnaných. 

Další kategorií je délka evidence mezi 3 až 6 měsíci, kde se podíl nezaměstananých 

pohyboval v rozmezí mezi 16,2 – 26,8 %. Nejnižší ovšem byl podíl v Karlovarském kraji, kde 

byl podíl nezaměstnaných mezi 3 až 6 měsíci pouze 1,4 %. Nejvyšší podíl 26,8 % byl ve 

Středočeském kraji. V ostatních krajích se jinak průměrně podíl této kategorie pohyval mezi 

16 – 18 %. V délce evidence nezaměstnaných na úřadech práce 6 až 9 měsíců měl v roce 2010 

největší podíl kraj Praha (11,4 %) a druhý největší podíl pak Středočeský kraj (10,8 %). 

Ostatní kraje se průměrně pohybovaly mezi 8 – 9,5 %. V další kategorií, 9- 12 měsíců, opět 

převašoval kraj Praha, kde byl podíl 9,2 % na celkovém počtu nezaměstnaných v tomto kraji. 

Nejnižší podíl pak měl Pardubický kraj (6,4 %). 

Rostoucí tendence dlouhodobé nezaměstnanosti trápí od roku 2008 všechny kraje. 

Nejvyšší podíl, jak už bylo zmíněno, se v roce 2010 nacházel v Ústeckém a 

Moravskosledkém kraji. Kromě krajů Praha (20,7 %), Středočeského (26,8 %), Jihočeského 

(23,3 %), Plzeňského (28,5 %), Královéhradského (22,5 %) a Pardubického (28,4 %) 

dosahoval podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkovém počtu nezaměstnaných v krajích 

více jak 30 %. 

 

Graf č. 4.6: Podíl nezaměstnaných podle věku v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: MPSV. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2010, vlastní zpracování. 
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Další analýza byla věnována nezaměstnaným osobám rozdělené podle věkové 

struktury. První kategorie je do 19 let, kde se nacházejí mladiství a absolventi škol (středních). 

Nejnižší podíl zaujímají v kraji Praha (3 %) a naopak nejvyšší v Karlovarském kraji (5,7 %). 

Jde o velmi rizikovou kategorii, neboť většina nezaměstnaných v ní zastoupených jsou bez 

praxe. Tyto osoby ovšem z jisté části zasahují i do kategorie 19 – 34 let. Tato kategorie je 

podílově totožná s kategorií 35 – 49 let. Obě věkové skupiny zahrnují osoby v produktivním 

věku a tedy i osoby s určitou praxí, znalostmi a dovednostmi. V obou skupinách je podíl 

nezaměstnaných vyšší jak 30 %. Ve věkové kategorii 19 – 34 let je podíl udržoval mezi 33,6 

(Moravskoslezský kraj) – 37,7 % (Praha) a ve věkové kategorii 35 – 49 let pak mezi 31,2 

(Středočeský kraj) – 33,1 %. Největší kategorií při analýze nezaměstnaných podle věku jsou 

tak osoby mezi 19 – 34 lety. 

Nezaměstnaní osoby nad 50 let jsou také velmi rizikovou skupinou, neboť mohou mít 

omezené možnosti na trhu práce. Jejich podíl byl v roce 2010 nejvyšší v Moravskoslezském 

kraji (29,2 %) a naopak nejnižší v kraji Královéhradském (18,3 %). Jelikož se Česká 

republika potýká se stárnutím populace, je pravděpodobné, že se podíl této kagorie bude 

zvyšovat. 

 

4.2 Příčiny regionálních diferencí v nezaměstnanosti mezi kraji ČR 

Každý jednotlivý krajský trh práce je ovlivněn globálními trendy a má svůj specifický 

vývoj. Nejvyšší míra nezaměstnanosti ve sledovaném období trvale přetrvávala v Ústeckém a 

Moravskoslezském kraji. Od roku 2009 důsledky hospodářské recese, která postihla českou 

ekonomiku, ovšem začala růst míra nezaměstnanosti ve všech krajích. Velký nárůst 

zaznamenaly kraje Olomoucký, Karlovarský, Liberecký, Vysočina, Jihomoravský a Zlínský, 

kde hranice míry registrované nezaměstnanosti přesáhla 10 %. 

Hlavním důvodem tohoto nárůstu byla zmíněná hospodářská krize, která zasáhla 

průmyslová odvětví. To byl velký zlom ve vývoji ČR, neboť se náš stát vyznačuje vysokým 

podílem zpracovatelského průmyslu ve srovnání s ostatními zeměmi. Ač není Česká republika 

rozlohou velký stát, jednotlivé kraje se značně liší. Nejvíce tak byly zasaženy kraje Liberecký, 

Zlínský a Pardubický, kde se nachází v regionálním srovnání nejvyšší podíl průmyslu. Mimo 

tyto kraje se nachází velký podíl průmyslu, především se jedná o hlavní centra těžby, v krajích 

Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském.  

Naopak v kraji Praha, který je charakteristickým metropolitním městem, je 

nadprůměrný podíl služeb a to především osobních a podnikatelských. Mimořádným podílem 
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dopravy a skladování se pak vyznačujíc kraje Středočeský a Ústecký. Pozitivem Ústeckého 

kraje je jeho příhraniční poloha a významná poloha Středočeského kraje kolem pražské 

metropole a také kolem hlavních dopravních tepen vedoucích do (z) ní. Vysoký podíl 

zaměstnaných osob se v Karlovarském kraji koncentruje v oblasti služeb ubytovacích zařízení 

a stravování, sociální a zdravotní péče, což odráží lázeňský charakter kraje. V oblasti 

zemědělství se pak vysokým podílem vyznačuje především kraj Vysočina, ale také 

Jihomoravský či Jihočeský kraj. 

Podrobnější charakteristiku krajů nám nastiňuje následující graf č. 4.7, který 

představuje odvětvovou strukturu zaměstnanosti za rok 2010. Konkrétní hodnoty pro 

jednotlivé odvětví nalezneme v Příloze č. 1. 

 

Graf č. 4.7: Odvětvová struktura zaměstnanosti podle krajů v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: ČSÚ. Zaměstnanost v NH dle krajů 2010, vlastní zpracování. 

 

Odlišnosti nalezneme také ve vzdělanostní struktuře krajů. Nejvíce osob, které mají 

vyšší a vysokoškolské vzdělání najdeme v kraji Praha a kraji Jihomoravském. Nadprůměrná 
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vzdělanostní struktura je také v krajích Plzeňském, Středočeském a Jihočeském, kde působí 

velký podíl osob s maturitou. Málo vzdělané osoby mají kraj Karlovarský a Ústecký, kde je 

velký podíl osob se základním vzděláním. 

Velká města (Praha, Brno) produkují velké množství absolventů vyšších a vysokých 

škol a také nabízejí lepší pracovní podmínky a uplatnění pro tyto jedince. Negativním jevem 

ovšem může být, že právě takové velké množství absolventů vysokých škol nenajde na trhu 

práce místo, právě kvůli jejich množství. 

 

Mezi obecné příčiny regionální diference mezi kraji ČR pak můžeme zařadit například 

nízkou mobilitu pracovní síly, kdy lidé opožděně reagují na rozdílnost mezd, čehož 

důsledkem pak jsou regionální deformace v příjmech. Druhou příčinou pak bývá nízká 

mobilita kapitálu, kdy u nás (v České republice) není plně rozvinut trh kapitálu a existuje také 

silná nepružnost v reakci kapitálu na rozdíly výrobních nákladů. Jeho mobilita, která je 

vyvolaná tržním mechanismem, pak je zanedbatelná. Nízká mobilita pracovní síly a nízká 

mobilita kapitálu spolu představují hlavní příčiny regionálních rozdílů především v příjmech a 

(ne)zaměstnanosti.
58

 

Jako další faktory vztahující se k regionálním diferencím můžeme uvést geografické 

rozdíly. Některé regiony, které se nacházejí na „periferii“
59

 se potýkají například s nízkou 

kvalitou dopravních spojů, omezeným přístupem k dodatečně velkým městům, které poskytují 

specifické služby, obrovské dopravní náklady, které vedou k vysokým cenám, k omezenosti 

trhu aj. K těmto „periferním“ regionům patří právě kraje, na kterých se z velké části 

rozprostírají horské oblasti, nebo mají špatnou a nekvalitní půdu. Takovéto regiony ovšem 

naproti těmto negativům těží s velkého množství nerostného bohatství, čímž se může rozvíjet 

průmysl.  

Rozdílnost nalezneme také v ekonomické struktuře regionů. V některých regionech, 

které jsou orientované na odvětví v útlumu, můžou přetrvávat závažné problémy s růstem 

nezaměstnanosti. Typickým příkladem je třeba Moravskoslezský kraj, jako hlavní centrum 

těžby černého uhlí. Nezaměstnanost zde začala narůstat převážně v rámci uzavírání dolů a 

ukončování těžby. Naopak, v některých regionech může docházet k růstu poptávky po 

pracovních silách a to především v těch, které se orientují na odvětví jako je bankovnictví, 

elektronika nebo spotřební průmysl. 

                                                           
58

 HUČKA, Miroslav. Regionální disparity. (2007). 
59

 Území polohově nebo významově odlehlé, okrajové či nedostatečně integrované. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Region%C3%A1ln%C3%AD_integrace&action=edit&redlink=1
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Mezi ostatní faktory pak ještě můžeme zařadit institucionální faktory
60

, politická 

rozhodnutí ve státoprávních či územních uspořádáních, psychologické faktory, vliv vnější 

ekonomiky, demografická situace (ve vztahu k vzdělanosti obyvatel) a mnoho dalších.
61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Centralizace nebo decentralizace státních institucí. 
61

 HUČKA, Miroslav. Regionální disparity. (2007). 
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5 Návrhy a doporučení 
 

Následující kapitola bude věnována návrhům a opatřením, které by mohly vést ke 

snížení nezaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky. Na základě komparace 

z předešlé kapitoly, kde jsou uvedeny nedostatky jednotlivých krajů, budou navrhnuta 

případná opatření. 

Hlavním negativem této problematiky ovšem je, že nezaměstnanost nelze regulovat 

jednoznačnou či nějakou ověřenou metodou a nemá zaručeně rychlé řešení.  

 

 Návrhy a doporučení pro kraj Praha 

Jelikož je Praha krajem a zároveň hlavním městem charakteristické jako přirozené 

správní centrum, nacházejí se zde určité specifické rysy ve vývoji nezaměstnanosti. Svým 

způsobem Praha úplně vybočuje od vývoje ostatních krajů ČR. Míra nezaměstnanosti za 

sledované období nepřekročila hranici 5 %. Nachází se zde velká koncentrace ústředních 

orgánů veřejné správy, díky čemuž se v Praze nabízí i velké množství pracovních příležitostí 

právě ve službách. Mimo služby jsou zde soustředěny jak vnitrostátní, tak mezinárodní 

obchody, také kultura a její správa nebo velmi dobrou dopravní obslužností. Kraj Praha 

nezatěžuje ani sezónní nezaměstnanost. Jediné, co by se Praze dalo vytknout je velký podíl 

nezaměstnaných vysokoškoláků. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby se krajská pobočka 

úřadu práce ČR zaměřila právě na absolventy vysokých škol s pomocí začlenit je na trhu 

práce. 

 

 Návrhy a doporučení pro Středočeský kraj 

Míra nezaměstnanosti Středočeského kraje dlouhodobě nachází pod průměrnou úrovní 

České republiky. I přes svou mimořádnou polohu (koncentruje se kolem hlavního města 

Prahy) se kraj potýká s odlivem obyvatel s vysokoškolským vzděláním především do Prahy a 

také s obrovskou vyjížďkou za hranice kraje právě kvůli zaměstnání (především v oblasti 

veřejné správy a průmyslu). Ve Středočeském kraji se nachází větší podíl nezaměstnaných se 

základním vzděláním nebo s vyučením. Proto by bylo třeba zaměřit pozornost právě na tyto 

skupiny obyvatel a nabídnout jim zmíněné rekvalifikací či jiné vzdělávací kurzy a to 

především v oblasti zemědělství, veřejné správy či průmyslu, neboť právě na tyto odvětví je 

Středočeský kraj soustředěn. 
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 Návrhy a doporučení pro Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj patří mezi kraje s nižší mírou nezaměstnanosti, než je celorepublikový 

průměr. Přesto je problémem kraje sezónní nezaměstnanost, což je dáno soustředěním se na 

zemědělství, lesnictví a rybářství. V kraji také dochází ke snižování konkurenceschopnosti 

zemědělských producentů. Svou polohou je kraj také velmi málo zalidněn. Výhodou 

Jihočeského kraje je, že je zdrojem pracovních příležitostí v oblasti turismu, ovšem i to je 

sezónní záležitostí. Pro tento kraj by bylo vhodné především podporovat malé a střední 

podnikatele v oblasti zemědělství a turismu. Dalším opatřením by mělo být přilákat zahraniční 

investory prostřednictvím různých dotací či úlev na dani (při obsazení každého pracovního 

místa). Stejně jako ve Středočeském kraji i zde se nachází vyšší podíl nezaměstnaných se 

základním vzděláním nebo s vyučením a proto můžeme doporučit vzdělávací a rekvalifikační 

kurzy například v oblasti práce s počítačem, cizích jazyků aj. 

 

 Návrhy a doporučení pro Plzeňský kraj 

Tento kraj je v pořadí čtvrtým krajem s nejnižší mírou nezaměstnanosti, která se 

nachází pod průměrem ČR. Velkou výhodou kraje je jeho příhraniční poloha, která láká 

zahraniční investory a také mimořádné množství stabilních a velkých zaměstnavatelů jako je 

například Panasonic AVC Networks Czechs, s.r.o., který zde dominuje nebo také Škoda 

Holding, a.s. V roce 2009 se kraj potýkal s vyšším podílem nezaměstnaných žen než mužů. 

To ovšem v roce 2010 nepokračovalo a větší podíl zaujímali muži. Pozitivním opatřením pro 

kraj by mohly opět být rekvalifikační a různé vzdělávací kurzy, neboť se v kraji vyskytuje 

velké množství nezaměstnaných osob se základním vzděláním a s vyučením. Jelikož je kraj 

průmyslově orientován, tyto kurzy by měly být v oblasti práce s počítačem, obslužností strojů 

nebo také základy podnikání, díky čemuž by mohlo docházet k motivaci nezaměstnaných 

najít si nové pracovní místo. 

 

 Návrhy a doporučení pro Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj se v současné době potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti. Kraj je 

soustředěn na průmyslovou výrobu, především těžbu hnědého uhlí a právě v dnešní době 

dochází k útlumu tohoto odvětví. Došlo také k útlumu v těžbě kaolinu, výrobě porcelánu, 

hudebních nástrojů a sklářství, což vývoji nezaměstnanosti nijak nepřispělo. Kraj také proslul 

svým zaměřením na lázeňství, což podporuje rozvoj terciární sféry, respektive služeb. 
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Karlovarský kraj se potýká s nejvyšším podílem nezaměstnaných bez vzdělání ve srovnání 

s ostatními kraji ČR. Doporučení pro tento kraj tak jsou opět rekvalifikační kurzy a jiné 

vzdělávání například právě v oblasti dominujících služeb (zaškolování na pozice recepčních, 

číšníků/číšnic, kuchařů aj.). 

  

 Návrhy a doporučení pro Ústecký kraj 

Ústecký kraj se potýká s nejvyšší mírou nezaměstnanosti ze všech krajů České 

republiky. Kraj je „rozdělen“ na dvě oblasti. Na jedné straně na průmyslovou oblast 

charakteristikou těžbou hnědého uhlí a výrobou porcelánu, která je v útlumu. A na druhé 

straně pak na zemědělskou oblast. Problémem průmyslových oblastí v kraji je fakt, že se 

hlavním zaměstnavatelům přestalo dařit a některá odvětví úplně zanikla (právě výroba 

porcelánu). V Ústeckém kraji je také největší podíl nezaměstnaných se základním vzděláním 

ve srovnání s ostatními kraji republiky. Tento kraj je velmi specifickým případem. Díky své 

příhraniční poloze by mohl být dobrým lákadlem pro zahraniční investory, díky kterým 

(pokud by v tomto kraji investovali) mohlo dojít ke snížení tak obrovské nezaměstnanosti. 

Dalším doporučení pro průmyslové oblasti mohou být dotace, buď státních, nebo také z fondů 

Evropské unie pro podporu opětovného rozvoje průmyslových podniků. V neposlední řadě by 

byly výhodou také vzdělávací kurzy pro nekvalifikovanou pracovní sílu. 

 

 Návrhy a doporučení pro Liberecký kraj 

Tento kraj se potýká s mírou nezaměstnanosti, která je vyšší než je průměr ČR, ovšem 

musíme podotknout, že v roce 2010 došlo mimo ostatní kraje, ale včetně Zlínského kraje, 

k jejímu snížení. I přesto je zde ale míra nezaměstnanosti dost vysoká. V současnosti dochází 

k útlumu průmyslových odvětví v kraji, jako je sklářský a textilní průmysl. Nejvíce v kraji 

dominuje strojírenství, gumárenství a potravinářský průmysl. Výhodným opatřením pro tento 

kraj mohly být podpory podnikatelů soustředící se pravé na dominující odvětví v oblasti daní 

a různých úlev na dani. V kraji se nachází naleziště kvalitních sklářských písků, což by mohlo 

zajímat zahraniční investory, kteří by po případných pozitivních a výhodných podmínkách 

pro investování mohli obnovit sklářský průmysl. 
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 Návrhy a doporučení pro Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj je pátým krajem s nejnižší mírou nezaměstnanosti, která se 

nachází pod celorepublikovým průměrem. V kraji převažuje zpracovatelský průmysl 

s orientací na malé a střední podniky. Pro rozvoj kraje je důležité, mimo jiné, věnovat 

pozornost malým a středním podnikům, proto může mít Královéhradecký kraj tak nízkou 

nezaměstnanost. Z uvedené komparace Královéhradecký kraj nevykazuje žádné odchylky. 

Jedinými pozitivními „odchylkami“ kraje byla jeho nízká dlouhodobá nezaměstnanost a také 

to, že měl nejnižší podíl nezaměstnaných nad 50 let věku ve srovnání s ostatními kraji. V kraji 

také v současné době dochází k přemísťování pracovních příležitostí kraj z primárního 

sektoru do sekundárního a terciárního sektoru, respektive od těžby surovin a zemědělství 

směrem ke strojírenství a službám. Na trhu práce Královéhradeckého kraje jsou velmi 

příznivé podmínky. Kraji ovšem můžeme doporučit, vzhledem k rostoucí poptávce po 

základních manuálních zaměstnáních, věnovat pozornost rekvalifikačním kurzům nebo 

vzdělávacím školením pro nezaměstnané zaměřené právě na takovéto manuální zaměstnání, 

díky čemuž by nezaměstnané osoby získaly jinou kvalifikaci a tak případné zaměstnání. 

 

 Návrhy a doporučení pro Pardubický kraj 

Svou mírou nezaměstnanosti patří Pardubický kraj k průměrným krajům. Jeho míra 

nezaměstnanosti se nachází lehce nad průměrem České republiky. I když z více jak poloviny 

rozlohy kraje jde o zemědělskou půdu, není kraj orientovaný čistě na zemědělství. V kraji 

dominuje strojírenský, chemický, potravinářský, textilní a elektrotechnický průmysl. To 

ovlivňuje míru nezaměstnanosti např. v oblasti textilního průmyslu, kde dochází k útlumu. 

Pardubický kraj je krajem s nejvyšším podílem nezaměstnaných mužů a také vysoký podíl 

nezaměstnaných s vyučením. Problém nezaměstnanosti mužů je spojen s hospodářskou krizí, 

která postihla průmysl celé republiky, kde jsou právě muži nejvíce zaměstnáváni. V souladu 

s tím, by bylo vhodným opatřením úřadů práce přeorientovat tyto nezaměstnané muže na jiné 

profese prostřednictví rekvalifikačních kurzů, díky čemuž by došlo ke změně kvalifikace 

pracovní síly. Určitě dobrou příležitostí pro kraj by mohl být rozvoj podnikání se zaměřením 

na osoby samostatně výdělečně činné. 

 

 

 



80 
 

Návrhy a doporučení pro kraj Vysočina 

Také kraj Vysočina patří svou mírou nezaměstnanosti k průměrným krajům České 

republiky, i když její hodnota už přesahuje 10 %. Jedná se v prvé řadě o zemědělský kraj, ale i 

průmysl zde má své zastoupení například v odvětví strojírenství, sklářství nebo dřevovýroby. 

Kraj se potýká s výraznými sezónními výkyvy, což je dáno velkým zastoupením 

(ne)zaměstnanosti v odvětví zemědělství. Velkým problém kraje je, že se v něm nachází 

nejvyšší podíl nezaměstnaných osob s vyučením ve srovnání se všemi kraji republiky. 

Nezaměstnanost kraje se tak týká převážně osob s nízkou kvalifikací. Doporučení pro tento 

kraj jsou rekvalifikační a vzdělávací kurzy, které by byly, při přihlédnutí k poptávce po práci 

v kraji, zaměřené na práci s počítači, obsluhu strojů, chovatelství nebo terciární služby (číšník, 

barman aj.). S ohledem na převažující zemědělství by bylo vhodné se soustředit také na 

poradenství a rozvoj malých a středních zemědělských podniků a soukromých podnikatelů 

v tomto odvětví. 

 

Návrhy a doporučení pro Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj je nejlidnatějším krajem republiky, který se potýká s nadprůměrnou 

mírou nezaměstnanosti. Ta je ovlivněna útlumem průmyslových odvětví a v některých 

případech i jejich zánikem. Převážně v oblasti Brněnska, která je charakteristickým kulturním, 

správním a průmyslovým centrem, je značná koncentrace průmyslu orientovaného na 

elektroniku, elektrotechniku, telekomunikace a hi-tech odvětví. Neboť rozlohu kraje z větší 

poloviny zaujímá zemědělská půda, je kraj také zaměřen na zemědělství. Díky tomu se kraj 

potýká se sezónní nezaměstnaností. V kraji se nachází výrazná skupina nezaměstnaných 

s nízkým vzděláním (se základním, s vyučením). Problém této skupiny by opět mohly vyřešit 

rekvalifikační a vzdělávací kurzy úřadů práce, díky nimž by se zvýšila kvalifikace uchazečů o 

zaměstnání, jejich motivace a šance začlenit se na trh práce. 

 

Návrhy a doporučení pro Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj je v posledních letech krajem s druhou nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti. To je dáno orientací kraje na zemědělství. Nejvíce je kraj v oblasti 

zemědělství zaměřen na produkci cukru a cukrové řepy. Tak průmysl má v kraji své 

zastoupení a to převážně v odvětví potravinářství, textilií a oděvů, stavebnictví a turismu. 

V návaznosti na vysoký podíl zemědělství v kraji dochází k silným sezónním výkyvům, které 
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ovlivňují trh práce. V kraji se nachází velký podíl nezařazené, nekvalifikované pracovní síly a 

to převážně se základním vzděláním a vyučením. Také dlouhodobá nezaměstnanost je v kraji 

dost vysoká. Řešením mohou být už zmíněné rekvalifikační kurzy zvyšující kvalifikaci 

uchazečů o zaměstnání. 

 

Návrhy a doporučení pro Zlínský kraj 

Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji se nachází nad průměrem České republiky. 

Zlínský kraj, ač to nemusí být patrné na první pohled, má velké zastoupení průmyslu. Mezi 

nejvýznamnější lze považovat textilní, elektrotechnický, dřevozpracující, kovodělný, 

potravinářský a strojírenský průmysl. Výhodou kraje také je, že se zde nachází největší počet 

zaměstnavatelů (samozřejmě po hlavním městě Praha). Zlínský kraj zaznamenal v loňském 

roce snížení míry nezaměstnanosti. I tak se v kraji převažuje vysoký podíl nezaměstnaných 

s vyučením a ve srovnání s ostatními kraji má nejvyšší podíl nezaměstnaných s nižším 

středním vzděláním. Nezanedbatelným je také vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. 

V první řadě by se krajská pobočka úřadu práce ČR měla zaměřit na zvýšení kvalifikace 

nezaměstnaných pomocí vzdělávacích kurzů. Jako další doporučení pro kraj je možnost 

přilákat zahraniční investory, díky kterým vzniknou nové pracovní místa. Lákadlem pro 

zahraniční investory by mohly být daňové úlevy či dotace při obsazení pracovního místa. 

 

Návrhy a doporučení pro Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj se vyznačuje třetí nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České 

republice. Kraj je tradičním průmyslovým regionem se zaměřením na těžbu černého uhlí a 

slévárenství. Ač byla tato dvě odvětví pro kraj klíčovým v minulém století, v současnosti se 

potýkají s problémy útlumu, především těžby uhlí. Zaměstnanci v těchto odvětvích bojovali a 

i dnes bojují s rekvalifikacemi svých profesí. V současné době nejvíce v kraji dominují 

odvětví vyrábějící a rozvádějící elektřinu, plyn a vodu, vyrábějící motorová vozidla, 

chemického a farmaceutického průmyslu. Velkým problémem kraje je také vysoký podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných, který je po Ústeckém kraji nejvyšší. Jako další negativum 

považujeme rizikovou skupinu nezaměstnaných nad 50 let, která je v Moravskoslezském kraji 

ve srovnání s ostatními kraji zastoupena s nejvyšším podílem. Krajská pobočka úřadu práce 

by se tak na takovou nezaměstnanou věkovou skupinu měla zaměřit pomocí nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti, jako jsou například společensky účelná pracovní místa nebo veřejně 

prospěšné práce. Současně s těmito nástroji by měly být využity rekvalifikační kurzy pro 
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rozšíření kvalifikace. V oblasti problému dlouhodobé nezaměstnanosti by bylo dobrou 

příležitostí opět přilákat zahraniční investory, kteří by mohli tento problém eliminovat. 

 

Společné návrhy a doporučení pro všechny kraje ČR 

Z výše uvedených návrhů a doporučení pro jednotlivé kraje vyplývá, že mezi hlavní 

opatření pro snížení míry nezaměstnanosti jsou nejvhodnějšími nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti (především vzdělávací a rekvalifikační kurzy). S možností absolvovat takovéto 

kurzy mají uchazeči o zaměstnání příležitosti získat nové popř. vyšší kvalifikace. 

Rekvalifikační kurzy nabízejí všechny krajské pobočky úřadu práce ČR pro jednotlivé kraje. 

Negativním jevem ovšem je přístup nezaměstnaných, kteří nemají zájem tyto kurzy 

absolvovat a tak ztrácejí pracovní příležitosti na regionálních trzích práce
62

. 

Dalším společným opatřením jsou podpory pro zahraniční investory, kteří by v krajích 

mohli investovat. Tím by vznikla nová pracovní místa, zvýšila by se mzdová úroveň jako 

mimořádná motivace pro nezaměstnané a také by došlo k obnovení určitých částí krajů. S tím 

jsou sice spojena určitá negativa (znečišťování životního prostředí, vylesňování zarostlých 

ploch aj.), ale i tomu se dá při dobré smluvní dohody mezi krajem a investorem zabránit. 

Pokud by kraje nechtěly z nějakých důvodů zainteresovat do svého rozvoje zahraniční 

subjekty, měly by se zaměřit na rozvoj podnikání nezaměstnaných osob, které mají velký 

problém uplatnit se na trhu práce (absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby nad 50 let 

věku apod.). Při rozvoji podnikání by kraje popř. krajské pobočky úřadu práce ČR měly 

využívat různých nástrojů, jakými jsou třeba výhodné úvěry pro nové podnikatele, příspěvky 

na podnikání, dotace, daňové úlevy a v neposlední řadě také poradenství. 

Na jaké druhy profesí by se měly úřady práce zaměřit, znázorňuje tabulka v Příloze č. 

2, kde mezi hlavní orientační „body“ profesí můžeme zařadit technické, zdravotní a 

pedagogické pracovníky, řemeslníky, výrobce a zpracovatele a obsluhu strojů a zařízení. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 To je velkým problémem u dlouhodobě nezaměstnaných, kteří motivaci pracovat dávno ztratili. 
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6 Závěr 

 

Cílem diplomové práce byla analýza míry nezaměstnanosti a struktury 

nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR, zjištění jejich příčin a v neposlední řadě také 

navržení opatření a doporučení, která by mohla vést k jejímu snížení a zlepšit tak situace na 

krajských resp. regionálních trzích práce. Na základě tohoto stanoveného cíle byla provedena 

analýza a komparace vybraných ukazatelů míry nezaměstnanosti, kterými byla míra 

registrované nezaměstnanosti, podíl uchazečů o zaměstnání podle pohlaví, úrovně dosaženého 

vzdělání, doby evidence na úřadech práce a podle věku. 

 

Z komparace bylo zjištěno, že všech čtrnáct krajů vykazuje od roku 2009 mimořádný 

nárůst míry nezaměstnanosti, díky čemuž se kraje svou mírou nezaměstnanosti nacházejí nad 

průměrem České republiky, kromě pěti krajů (Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a 

Královéhradecký). Nejvyšší míru nezaměstnanosti k 31. prosinci 2010 vykazoval Ústecký 

kraj, kde míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 13,9 %. Vysokou mírou nezaměstnanosti 

jsou také charakteristické kraje Olomoucký (12,48 %) a Moravskoslezský (1,36 %). Ve všech 

krajích bylo také zjištěno, že vykazují rysy sezónní nezaměstnanosti dané snížením počtu 

nezaměstnaných v jarních měsících (od dubna) a nárůstem počtu nezaměstnaných v zimních 

měsících (především v prosinci). Příčinou těchto výkyvů je především zaměstnávání 

v zemědělství a ve stavebnictví. K nejvýraznějším sezónním výkyvům dochází 

v Olomouckém kraji a kraji Vysočina. Jediným krajem, který sezónní nezaměstnanost 

nevykazuje je kraj Praha. 

 

Další komparace proběhla v souvislosti s počtem uchazečů o zaměstnání podle 

pohlaví. Zde bylo zjištěno, že došlo za poslední dva roky ke zvýšení nezaměstnanosti mužů, 

čemuž jako hlavní příčinu můžeme přisoudit vliv hospodářské recese, která nejvíce postihla 

odvětví průmyslové výroby a také stavebnictví, kde jsou právě muži nejvíce zaměstnáváni. 

Kromě kraje Libereckého vykazovaly všechny kraje více jak 50 % nezaměstnanost mužů. 

 

V převážné většině se kraje potýkají s velkými podíly nekvalifikovaných či málo 

kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání, problémem dlouhodobé nezaměstnanosti nebo také 

nezaměstnaností starších a mladistvých obyvatel. 
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Za hlavní rozdílnost mezi mírami nezaměstnanosti jednotlivých krajů můžeme 

považovat jejich charakter, který je buď zemědělský, nebo průmyslový. Hospodářská krize, 

která se v české ekonomice projevila počátkem roku 2009 měla na kraje, převážně 

s průmyslových charakterem, negativní dopady. Z uvedené komparace ani v roce 2010 

vyplývá, že se dopady hospodářské recese stále projevují a v nejbližší době jen tak neodezní. 

 

Pro jednotlivé kraje, ale i celou českou ekonomiku představuje vývoj míry 

nezaměstnanosti obrovskou zátěž. Ovšem v této oblasti neexistuje jednoznačná metoda, jak 

by se nárůstu nezaměstnanosti dalo zabránit či ji nějakými danými nástroji regulovat. 

Nejlepšími nástroji, které v současné době využívají všechny kraje České republiky, jsou 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Při zpětném pohledu na komparaci, která byla v této 

diplomové práci provedena, jsou v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti velmi 

důležité rekvalifikační a vzdělávací kurzy. Díky nim si nezaměstnané osoby zvýší svou 

kvalifikaci a zkvalitní své znalosti a dovednosti. Jejich šance na trhu práce se tak značně 

zvýší. Dále by se nezaměstnanost dala řešit pomocí zahraničních investic např. do 

infrastruktury, výstavby průmyslových zón, podpory stávajících státních podniků, podpory 

podnikání, rozvoje zemědělství nebo také mimořádných státních zakázek. Ke snížení 

nezaměstnanosti by také mohlo dopomoci snížení daňové zátěže formou dotací či úlev na dani 

(např. v zaměstnávání starších uchazečů o zaměstnání, u obnovy podniků, které v důsledku 

krize zastavily svou činnost aj.). 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Odvětvová struktura zaměstnanosti podle krajů v roce 2010 (v %) 

CZ-NACE PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK 

Zemědělství, 
lesnictví a 
rybářství 0,3 2,8 5,9 5,2 2,5 2,1 2,2 3,5 4,8 7,9 3,2 4,9 3,3 1,8 

Těžba a dobývání 

0,2 0,3 0,7 0,6 3,2 3,5 0,7 0,1 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 2,9 

Zpracovatelský 
průmysl 8,0 23,9 26,1 30,0 27,2 24,4 33,3 30,1 32,2 30,8 22,0 28,6 31,6 28,9 

Výroba a rozvod 
elektřiny, plynu, 

tepla 0,8 1,2 1,4 0,7 0,6 1,8 1,2 0,3 0,9 0,9 1,3 0,7 0,9 1,5 

Zásob. vodou; 
činnosti souvis. 

s odpady 0,3 1,1 1,2 1,0 1,6 1,5 1,4 1,1 1,9 0,6 0,8 1,0 0,7 0,9 

Stavebnictví 

9,1 10,4 10,6 8,3 8,6 11,7 11,1 9,5 9,9 9,9 10,2 11,0 9,9 8,0 

Velkoobchod a 
maloob.; opr. 
mot. vozidel 13,9 12,8 13,2 12,0 10,4 11,7 10,7 12,3 11,8 12,3 12,2 10,7 11,0 11,4 

Doprava a 
skladování 7,3 9,3 5,6 6,0 6,4 8,5 5,4 5,6 6,5 4,5 6,5 5,4 5,2 6,4 

Ubytování, 
stravování a 
pohostinství 5,4 3,2 4,2 3,5 5,2 3,0 3,0 3,6 2,4 4,7 3,9 3,9 3,9 3,2 

Informační a 
komunikační 

činnosti 8,5 3,0 1,6 1,0 1,0 1,6 1,4 1,9 1,3 0,9 2,5 1,3 1,8 2,5 

Peněžnictví a 
pojišťovnictví 5,3 2,2 1,6 1,7 2,2 1,1 1,3 1,7 2,5 1,4 2,3 2,0 1,6 2,0 

Činnosti v oblasti 
nemovitostí 2,2 1,1 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 

Profesní, vědecké 
a technické 

činnosti 9,6 3,8 2,4 2,9 2,3 3,0 2,2 3,3 2,6 2,3 6,0 3,2 3,5 2,6 

Administrativní a 
podpůrné činnosti 3,2 3,0 2,1 2,3 2,9 2,9 1,6 1,6 1,3 1,8 2,0 1,8 2,4 2,2 

Veřejná správa a 
obrana; pov. Soc. 

zabezp. 6,4 7,2 7,2 6,8 8,0 7,7 6,4 6,5 5,7 6,1 7,8 7,6 4,4 6,6 

Vzdělávání 

6,6 5,3 5,4 5,7 5,0 4,7 6,7 7,0 6,1 5,8 6,0 6,2 7,8 6,9 

Zdravotní a 
sociální péče 7,3 5,5 6,4 7,6 9,2 6,4 6,9 7,7 6,6 6,8 7,5 7,2 8,4 7,3 

Kulturní, zábavní 
a rekreační 3,5 1,4 1,5 2,5 1,6 0,9 1,9 1,5 0,9 0,6 1,8 1,2 1,7 1,4 
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činnosti 

Ostatní činnosti 

2,1 2,2 1,7 1,3 1,5 2,3 2,0 1,4 1,2 1,2 2,7 2,3 1,6 1,8 

Činnosti 
domácností 0,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,0 1,1 

Exteritoriální 
organizace 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Zdroj: ČSÚ. Zaměstnanost v NH dle krajů 2010, vlastní zpracování. 

 

 

 

Příloha č. 2: Hlavní třídy zaměstnání dle KZAM jednotlivých krajů v roce 2010 (v %) 

KAZM PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK 

Zákonodárci, 
vedoucí a řídící 

pracovníci 9,1 6,8 5,9 5,2 2,5 2,1 2,2 3,5 4,8 7,9 3,2 4,9 3,3 1,8 

Vědečtí a odborní 
duševní 

pracovníci 21,1 6,6 7,1 0,6 3,2 3,5 0,7 0,1 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 2,9 

Techničtí, 
zdravotničtí a 
pedagogičtí 
pracovníci 25,7 19,4 18,7 30,0 27,2 24,4 33,3 30,1 32,2 30,8 22,0 28,6 31,6 -  

Nižší  
administrativní 

pracovníci 12,1 8,7 7,9 0,7 0,6 1,8 1,2 0,3 0,9 0,9 1,3 0,7 0,9 1,5 

Provoz. pracovníci 
ve službách a 

obchodu 12,0 5,7 7,1 1,0 1,6 1,5 1,4 1,1 1,9 0,6 0,8 1,0 0,7 0,9 

Dělníci v 
zemědělství, 

lesnictví a 
rybářství 0,1 1,7 3,0 8,3 8,6 11,7 11,1 9,5 9,9 9,9 10,2 11,0 9,9 8,0 

Řemeslníci, 
výrobci a 

zpracovatelé 8,0 19,2 13,2 12,0 10,4 11,7 10,7 12,3 11,8 12,3 12,2 10,7 11,0 11,4 

Obsluha strojů a 
zařízení 7,4 24,9 5,6 6,0 6,4 8,5 5,4 5,6 6,5 4,5 6,5 5,4 5,2 6,4 

Pomocní a 
nekvalifikovaní 

pracovníci 4,4 6,9 4,2 3,5 5,2 3,0 3,0 3,6 2,4 4,7 3,9 3,9 3,9 3,2 

Příslušníci armády 

-  1,7 1,6 1,0 1,0 1,6 1,4 1,9 1,3 0,9 2,5 1,3 1,8 2,5 

Celkem 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Zdroj: ISPV. Regionální statistika ceny práce. 2010, vlastní zpracování. 

 

 


