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1. ÚVOD 

Politika zaměstnanosti, respektive aktivní politika zaměstnanosti, je velice aktuální         

a obsáhlé téma pro diplomovou práci, protože je často diskutovaná a zároveň nese řadu změn 

v čase. Její postupný vývoj byl logickým vyústěním v řešení vzrůstající míry 

nezaměstnanosti, která je ovlivněna ekonomickou situací České republiky. Důležitost aktivní 

politiky zaměstnanosti, zejména jejich nástrojů, je v nynější době velice vysoká, jelikož svět 

prošel hospodářskou krizí a má našlápnuto do druhé, pravděpodobně hlubší recese. S krizí 

přicházejí různé negativní vlivy, které jsou nejlépe čitelné dle makroekonomických ukazatelů, 

jako je hrubý domácí produkt (HDP), inflace a rovněž nezaměstnanost. Nezaměstnanost        

lze řešit různými způsoby, ať už stěhováním za prací, doplněním si vzdělání, aktivním 

hledáním zaměstnání, tedy nezávisle na jakékoliv státní pomoci ve formě politiky 

zaměstnanosti. Vše se odvíjí od vůle a ochoty každého jednotlivce. Pro ty, kteří si nedokázali 

pomoci sami, je politika zaměstnanosti vhodným řešením jejich stěžejních problémů.  

V první části diplomové práce „Státní politika zaměstnanosti České republiky a její 

právní úprava“, která je zároveň teoretickou částí, je popsán vývoj státní politiky 

zaměstnanosti od samotného počátku a rovněž její právní úprava v podobě zákonů, vyhlášek    

a nařízení. Pokud jde o právní úpravu, zde je uvedeno i sbližování českých zákonů s těmi 

evropskými, zapříčiněno vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004. Tímto 

vstupem stát získal přístup k evropským finančním prostředkům prostřednictvím Evropského 

sociálního fondu. Obsahem první části je také detailní popis jednotlivých nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti, účel pasivní politiky zaměstnanosti a nastalé změny v této oblasti. 

Druhá část je věnována analýze nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jejich 

využitelnosti v okrese Karviná. U každého z nástrojů je zobrazen vývoj v čase od roku 2004, 

kdy vešel v platnost nový zákon o zaměstnanosti a s ním i tyto nástroje. Pro tuto část 

diplomové práce byla použita komparativní metoda v čase, tedy metoda srovnání s cílem 

zjistit efektivnost jednotlivých nástrojů v okrese Karviná. Rovněž byla pro tuto část použita 

metoda analýzy. 

Třetí, poslední část diplomové práce, obsahuje dotazníkové šetření, jehož cílem bylo 

získat zpětnou vazbu na poskytované služby kontaktního pracoviště Úřadu práce Karviná         

a na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci dotazníkového šetření byla využita 

metoda sběru dat. Při vymýšlení a sestavování otázek se vycházelo z potřeb Kontaktního 

pracoviště Karviná, jelikož dotazník podobného typu nikdy předtím nebyl zpracován. 
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2. STÁTNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ČESKÉ 
REPUBLIKY A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

2.1. Vývoj státní politiky zaměstnanosti v České republice 

2.1.1. Počátky státní politiky zaměstnanosti v České republice 

Počátky formujícího se trhu práce v České republice sahají k 90. letům minulého století, 

kdy na sklonku roku 1989 změny ve společnosti nastartovaly řadu kroků směřující k budování 

českého systému služeb zaměstnanosti. Struktura systému služeb vznikala v České republice 

postupně a dynamicky spolu s rozvojem institucionálního zabezpečení. První instituce 

zodpovědná za služby zaměstnanosti byla zřízena dne 1. 8. 1990 pod názvem „Správa služeb 

zaměstnanosti“, jako součást Ministerstva práce a sociálních věcí. Hlavním úkolem této 

instituce bylo zřízení sítě úřadů práce a zodpovědnost za jejich organizační a metodické 

postupy. [10] 

Legislativní zázemí služeb zaměstnanosti bylo zakotveno přijetím zákona Federálního 

shromáždění České a Slovenské federativní republiky č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti              

a posléze přijetím zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti 

orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, doplněné o prováděcí předpisy. Oba právní 

předpisy zdůrazňovaly a směřovaly k dosažení plné, produktivní a svobodně zvolené 

zaměstnanosti. [10] 

Postupně tyto právní předpisy byly několikrát upravovány do současné podoby           

tak, aby vyhověly měnící se situaci na trhu práce.  Současná právní úprava je zakotvena   

v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o zaměstnanosti“), který nabyl účinnosti dnem 1. listopadu roku 2004 a taktéž v právech 

Evropské unie.  

Vedle výchozího právního předpisu, jsou zde i další zákony a prováděcí vyhlášky 

upravující některé části zákona o zaměstnanosti. Postup při poskytování investičních pobídek, 

všeobecné podmínky a výkon státní správy v této oblasti upravuje zákon č. 72/2000 Sb.,         

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů. Podrobnosti aplikace jednotlivých 

nástrojů, o kterých hovoří uvedený zákon o zaměstnanosti, přináší vyhláška MPSV 

č. 518/2004 Sb., která je prováděcím předpisem zákona o zaměstnanosti. Za zmínku stojí také 

vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců            

o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. Ucelenou úpravu trhu zaměstnanosti dotváří 

nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření pracovních míst                
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a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. 

Právní úprava Úřadu práce je pak upravena samostatně v zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu 

práce České republiky a změně souvisejících zákonů. 

Zákon o zaměstnanosti dostál své ucelené podoby tedy v roce 2004 a to vstupem České 

republiky do Evropské unie. Tento rok byl zvolen záměrně, jelikož bylo zřejmé, že dojde       

k harmonizaci či sblížení některých právních předpisů s unijním právem. V případě          

zákona o zaměstnanosti sblížení proběhlo následnou implementací evropských směrnic
1
. 

Směrnice, jakož to jeden z výstupů rozhodnutí orgánů Evropské unie, na rozdíl            

od nařízení, právně zavazuje členský stát, nikoliv přímo jednotlivce daného státu. Každý 

členský stát je tedy povinen směrnici zapracovat do svého vnitrostátního práva, kdy účinky 

směrnice jednotlivci pocítí nepřímo skrze vnitrostátní právo. 

Důvodem pro vytvoření státní politiky zaměstnanosti, jako ucelené politiky, byla 

nutnost aktivního zapojení se do problematiky trhu práce za účelem dosažení rovnováhy    

mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Rovnováhy se snaží dosáhnout stát a další 

instituce činné na trhu práce, např. zaměstnavatelé, odborové organizace popř. profesní 

organizace, územní samosprávné celky, sdružení osob se zdravotním postižením                    

či organizace zaměstnavatelů.  

Jako součást sociální politiky České republiky, zohledňuje státní politika zaměstnanosti 

sociální otázky a v rámci svého působení poskytuje řadu finančních příspěvků 

                                                           
1
 Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států           

a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství. 
Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup 

k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky. 

Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných 

po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy. 

Směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu. 

Směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečné činné    

po skončení jejich pracovní činnosti. 

Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání                

a přípravy, kterou se doplňuje Směrnice 89/48/EHS. 

Směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty. 

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb. 

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu           

na jejich rasu nebo etnický původ. 

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání       

a povolání. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS             

o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu 

v zaměstnání a o pracovní podmínky. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření 

vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.  
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napomáhajících k dosažení primárního cíle. Sociální politika společně se státní politikou 

zaměstnanosti usilují o dosažení vysoké míry zaměstnanosti populace a souběžně dosažení 

přiměřené kvality života obyvatelstva. Pomyslný trojúhelník doplňuje pak hospodářská 

politika, jejímž cílem je dlouhodobě dosahovat ekonomický růst a konkurenceschopnost. [10] 

Obr. 2.1 Trojúhelník vzájemných vztahů mezi hospodářskou politikou, politikou zaměstnanosti a sociální politikou 

 

 

                        
    

 

 

 

 

Zdroj: KOLIBOVÁ, Helena a Alina KUBICOVÁ. Trh práce a politika zaměstnanosti. s. 104. 

2.2. Vývoj státní politiky zaměstnanosti České republiky 
v souladu s politikou Evropské Unie 

2.2.1. Počátky harmonizace s právem Evropské unie 

Politika zaměstnanosti již od 90. let patří k nejvíce se rozvíjejícím v Evropské Unii,        

a tudíž je jí věnována patřičná pozornost. Několikrát, a to v 70. a 80. letech, se ukázaly 

problémy s rychle se globalizujícími ekonomikami dopadající také na sociální oblast              

a základy evropského sociálního modelu. Nespokojenost a snaha řešit objevující se problémy 

vedla tehdejší členské státy na zasedání Evropské rady v Lucemburku v roce 1997 o doplnění 

národní politiky zaměstnanosti koordinačním mechanismem na úrovni Unie, tzv. otevřenou 

metodu koordinace. Tímto rozhodnutím si členské státy v rámci unie stanovují pravidla, cíle  

a priority politiky zaměstnanosti, které prostřednictvím Národních akčních plánů 

zaměstnanosti zakotvují do svých národních politik. V roce 1998 Evropská Unie získala 

koordinaci politiky zaměstnanosti tím, že pasáž o zaměstnanosti byla začleněna                     

do Amsterodamské smlouvy. O dva roky později v roce 2000 byla strategie zaměstnanosti 

zapojena do širšího rámce hospodářské a sociální politiky. [14] 

Důležitost společné politiky zaměstnanosti na unijní úrovni byla čím dál větší                 

a projevila se i v zapojení kandidátských zemí do procesu harmonizace. Státy začaly 

ratifikovat dokument Společného zhodnocení priorit politiky zaměstnanosti (tzv. JAP),        

kde Evropská Komise společně s kandidátskou zemí vytýčila hlavní priority národní politiky 

zaměstnanosti v období před vstupem. V roce 2000 Česka republika, jako první, tento 

dokument podepsala a dle [14, s. 267] identifikovala následující preference: 

Hospodářská politika 

konkurenceschopnost ekonomiky 
 

Sociální politika 

sociální soudržnost společnosti 
 

Politika zaměstnanosti 

vysoká míra zaměstnanosti 
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 udržovat přiměřený mzdový vývoj v souladu s růstem produktivity práce, 

 koordinovat daňové a dávkové systémy tak, aby se zvýšila motivace osob pracovat      

a podniků vytvářet nová pracovní místa, 

 přehodnotit důchodový systém z hlediska jeho vlivu na zaměstnanost zejména starších 

pracovníků, 

 podporovat regionální a profesní mobilitu, 

 modernizovat veřejné služby zaměstnanosti a podporovat zaměření politiky 

zaměstnanosti na prevenci a aktivaci,  

 zajistit modernizaci systémů vzdělávání a odborného výcviku, aby dokázal pružně 

reagovat na potřeby trhu práce, 

 posílit institucionální struktury nezbytné pro budoucí financování programů politiky 

zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu. 

Česká republika při naplňování těchto priorit dosáhla určitého pokroku, byť je 

limitována nižšími rozpočtovými prostředky na politiku zaměstnanosti a zhoršujícím se 

stavem veřejných financí. Po vstupu do Evropské unie se situace podstatně zlepšila, jelikož se 

unie podílí na spolufinancování programů politiky zaměstnanosti z Evropského sociálního 

fondu (dále jen „ESF“).  

2.3. Financování státní politiky zaměstnanosti 

Výdaje na státní politiku zaměstnanosti se uvádějí souhrnně za pasivní politiku 

zaměstnanosti a aktivní politiku zaměstnanosti, jejichž rozdíl je vysvětlen v podkapitole 2.7.   

a 2.8. Do roku 2004 byla státní politika zaměstnanosti financována pouze státními prostředky, 

ale vstupem České republiky do Evropské unie se zdroj financí rozšířil o evropské prostředky 

čerpané z ESF. Česká republika finančně dotuje ta opatření, která nelze z prostředků ESF,   

jde zejména o tvorbu a provoz chráněných pracovních míst, podporu zaměstnavatelů 

zaměstnávajících vysoký podíl zdravotně postižených osob, apod. Prostředky získané z ESF 

jsou čerpány na dvou úrovních, na úrovni jednotlivých členských států (národní úroveň)         

a na úrovni Evropské unie. [5] 

Dle § 107 zákona o zaměstnanosti je aktivní politika zaměstnanosti financována 

z prostředků státního rozpočtu dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech              

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Z těchto prostředků            

lze přispívat na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru a projekty 
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zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti a na ověřování nových nástrojů     

a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 

2.3.1. Evropský sociální fond 

Evropský sociální fond, jako jeden ze tří strukturálních fondů v rámci Evropské unie, je 

pokládán za hlavní finanční nástroj politiky zaměstnanosti, jehož cílem je snižovat rozdíly 

v životní úrovni obyvatel a regionů v EU. Fond byl založen Římskou smlouvou v roce 1957    

a je považován za nejstarší z Evropských fondů. Svými prostředky podporuje aktivity 

členských států směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání 

požadovaných kvalifikací. [25] 

Konkrétním členským státům pomáhá v rámci Národních akčních plánů zaměstnanosti, 

ale nejen na národní úrovni, nýbrž také formou regionální a místní správy v rámci vlastní 

působnosti. Evropský sociální fond dle [5, s. 37] vytyčuje pět hlavních témat, či oblastí,     

které tvoří páteř ročních akčních plánů zaměstnanosti členských států a jsou součástí 

Evropské strategie zaměstnanosti:  

 rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti, 

 podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním důrazem 

na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti, 

 podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součást politiky 

celoživotního vzdělávání, 

 podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní 

organizace práce, rozvoje podnikání, 

 konkrétní opatření na zlepšení přístupu žen na trh práce. 

V rámci celostátně spolufinancovaných programů se Evropská Unie v programovacím 

období 2004 – 2006 (2008) finančně podílela na aktivitách zaštítěné operačním programem 

Rozvoj lidských zdrojů. Pokud jde o programovací období 2007 – 2013 (2015) ESF finančně 

podpořil a nadále podporuje aktivity v České republice v rámci operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. V roce 2008 došlo ke schválení dalších 3 národních individuálních 

projektů (NIP) se zaměřením na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Důraz je kladen       

na veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, poradenství a rekvalifikace.        

V roce 2009 byl realizován národní individuální projekt ,,Vzdělávejte se“ a grantový projekt 

„Vzdělání je šance“ s cílem pomoci zaměstnavatelům v rámci reakce na hospodářskou krizi. 

Kromě národních programů byla v roce 2009 zahájena realizace regionálních individuálních 

projektů (RIP) a globálního grantu. Regionální individuální programy předkládají většinou 



13 
 

pověřené úřady práce a jejich obsahem jsou různé motivační aktivity, poradenství                  

pro uplatnění se na trhu práce, příprava na rekvalifikace, rekvalifikace, zprostředkování 

zaměstnání. Zpravidla jsou zaměřené na určitou cílovou skupinu. [8] 

Při naplňování cílů a principů politiky zaměstnanosti v souladu s principy Evropské 

unie, Česká republika již od roku 2004 vychází z koncepčních dokumentů jako Národního 

akčního plánu zaměstnanosti na léta 2004 – 2006, Národního programu reforem České 

republiky 2005 – 2008 a Národního programu reforem České republiky 2008 – 2010. [8] 

2.4. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

2.4.1. Představení zákona o zaměstnanosti 

„Tento zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečení státní politiky 

zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.“ 

[1, s. 43] 

Zákon o zaměstnanosti usiluje o to, aby svými normativy více motivoval nezaměstnané 

k aktivnějšímu hledání vhodného zaměstnání a nestali se tak závislými na sociálních dávkách, 

popř. je nezneužívali. Obsahem zákona o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. listopadu 

roku 2004, je nejen působnost státu a příslušných institucí na trhu práce, ale také vysvětlení 

souvisejících pojmů, úkolů a nástrojů státní politiky zaměstnanosti.  

Zákon o zaměstnanosti rovněž zdůrazňuje právo na zaměstnání, tedy právo fyzické 

osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním 

vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb dle podmínek stanovené 

tímto zákonem. Fyzická osoba má právo si svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání na území 

České republiky, popř. v zahraničí. [19] 

2.4.2. Vysvětlení některých souvisejících pojmů 

Před samotným rozborem státní politiky zaměstnanosti je potřeba vysvětlit některé 

základní pojmy či spojení objevující se jak v primárním zákoně, tak i v oblasti trhu práce        

a politiky zaměstnanosti. Především jde o uchazeče o zaměstnání, evidenci uchazečů                

o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, evidenci zájemců o zaměstnání, zprostředkování 

zaměstnání, zprostředkování vhodného zaměstnání, sdílené zprostředkování a zvýšenou péči    

při zprostředkování zaměstnání. 
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a) Uchazeč o zaměstnání 

Uchazeč o zaměstnání (dále jen „uchazeč“), je dle § 24 zákona o zaměstnanosti 

fyzická osoba osobně žádající o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočkou 

Úřadu práce, v jejímž územním správním obvodu má bydliště. Bydlištěm je adresa místa 

trvalého bydliště na území ČR v případě státního občana ČR, pokud jde o cizince, který je 

občanem EU, popř. jeho rodinným příslušník anebo rodinným příslušníkem občana ČR, 

bydlištěm je adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR. V případě, že takový 

pobyt nemá, bydlištěm je adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje. Třetí možností 

je cizinec, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem či rodinným příslušníkem 

občana ČR, za jehož bydliště se považuje adresa místa trvalého pobytu na území ČR. 

Zájemcem se může stát kterákoliv fyzická osoba na rozdíl od uchazeče, kterým může být 

pouze fyzická osoba vymezená v § 25 zákona o zaměstnanosti. Může se jim stát pouze fyzická 

osoba, která má na území České republiky bydliště a která není 

 v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, výjimkou je výkon činnosti    

na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne 

polovinu minimální mzdy
2
 nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající     

na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy; v obou 

případech je pak uchazeč povinen krajské pobočce Úřadu práce oznámit tento výkon 

činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání 

žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu        

této činnosti a ve lhůtě doložit výši měsíčního výdělku nebo odměny; výjimkou je    

zde i zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním a je 

zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce nejdéle na dobu 3 měsíců,        

pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu, 

 osobou samostatně výdělečně činnou (dále „OSVČ),  

 společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou 

komanditní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti 

pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční       

nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne 

polovinu minimální mzdy, 

                                                           
2 Základní úprava minimální mzdy je obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce a pro letošní rok 2012 výše 

minimální mzdy zůstává nezměněná. Výše minimální měsíční mzdy (pokud má zaměstnanec odpracováno 40 hodin týdně) 

činí 8 000 Kč, hodinová sazba je pak 48,10 Kč. 
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 členem představenstva akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní 

vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností 

odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným 

výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy, 

 členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah 

k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován        

a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem 

(odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy, 

 členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo 

práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční 

odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy, 

 soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského 

parlamentu, 

 členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vypláceny 

odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce 

vykonávají jako uvolnění členové, 

 prezidentem republiky, členem vlády, 

 prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, 

 veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochrance práv, 

 členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů, předsedou Energetického regulačního úřadu, členem Rady Českého 

telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra, 

 nuceným správcem nebo správcem nebo likvidátorem a to v době, kdy tuto činnost 

vykonává, 

 pěstounem, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče, 

nebo kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi, 

 výdělečně činná v cizině, 

 fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání. 

Kromě zmíněných činností vylučující fyzické osobě stát se uchazečem, zde existuje       

i omezení vztahující se na dobu, po kterou se fyzická osoba rovněž nemůže zaregistrovat    

jako uchazeč. Jedná se o dobu, po kterou je fyzická osoba uznána dočasně neschopnou práce,      

po kterou vykonává trest odnětí svobody, ochranné opatření zabezpečovací detenci           

nebo po dobu strávenou ve vazbě. Rovněž se registrace neslučuje s dobou, po kterou pobírá 
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peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu nebo je invalidní     

ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna 

výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Překážkou je zde i neposkytnutí 

identifikačních údajů a neposkytnutí či zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

b) Evidence uchazečů o zaměstnání 

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (dále jen „evidence uchazečů“) probíhá 

dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. V případě, že byl s fyzickou 

osobou rozvázán pracovní poměr a ona urychleně, tj. do 3 pracovních dnů po skončení 

zaměstnání, požádá krajskou pobočku Úřadu práce o zprostředkování zaměstnání, zařadí se 

do evidence uchazečů ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Evidence uchazečů 

obsahuje údaje, které jsou uvedeny v žádosti o zprostředkování zaměstnání, zejména 

identifikační údaje uchazeče o zaměstnání a souhlas s jejich zpracováním, údaje o jeho 

kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájmu o určitá zaměstnání, zdravotních 

omezeních a údaje, které uchazeče o zaměstnání omezují v souvislosti se zprostředkováním 

zaměstnání. Kompletní evidenci uchazeče doplňují údaje o průběhu zprostředkování 

zaměstnání, součinnosti uchazeče o zaměstnání s krajskou pobočkou Úřadu práce                    

a poskytování služeb v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a pracovní rehabilitace. Veškeré 

povinné informace vůči krajské pobočce Úřadu práce je fyzická osoba oprávněna změnit 

osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve této lhůtě je rovněž povinen 

osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu nedostavil na 

krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy stanovené krajskou 

pobočkou Úřadu práce. 

c) Zájemcem o zaměstnání 

 V trochu jiném postavení se nachází zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce“),    

tedy dle § 22 zákona o zaměstnanosti fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování 

zaměstnání. Písemnou žádostí může zájemce požádat kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu 

práce na území České republiky, která jej automaticky zařadí do evidence zájemců. Krajská 

pobočka Úřadu práce je poté nápomocna při zprostředkování vhodného zaměstnání                 

či zabezpečení rekvalifikace.  

d) Evidence zájemců o zaměstnání 

Evidence zájemců o zaměstnání (dále jen „evidence zájemců“) obsahuje zákonem 

stanovené údaje dle § 23 zákona o zaměstnání, jimiž jsou identifikační údaje zájemce              

o zaměstnání, údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájmu o určitá 
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zaměstnání a údaje o jeho zdravotních omezeních souvisejících se zprostředkováním 

zaměstnání. Pokud zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské pobočce Úřadu práce               

při zprostředkování zaměstnání součinnost nebo ji maří, krajská pobočka Úřadu práce je 

oprávněna vedení v evidenci ukončit, tak jako na základě žádosti o ukončení ze strany 

zájemce o zaměstnání. 

e) Zprostředkování zaměstnání 

Zájemci i uchazeči o zaměstnání se primárně obracejí na Úřad práce s žádostí                

o zprostředkování zaměstnání, čímž se rozumí vyhledávání zaměstnávání pro fyzickou 

osobu, která se o práci uchází, vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové 

pracovní síly, zaměstnávání fyzických osob pro účely jiných právnických nebo fyzických 

osob, které práci přidělují a dohlížejí na její provedení a poradenská či informační činnost 

v oblasti pracovních příležitostí. Zákon rovněž vymezuje ty činnosti, které nepovažuje           

za zprostředkování zaměstnání ze strany Úřadu práce. Konkrétně se jedná o zveřejňování 

nabídek zaměstnání sdělovacími prostředky nebo prostřednictvím elektronických médií 

v případech, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli         

a fyzickými osobami, které se o práci ucházejí. 

f) Zprostředkování vhodného zaměstnání 

Na zprostředkování zaměstnání má tedy právo jak zájemce, tak i uchazeč o zaměstnání, 

s tím rozdílem, že uchazeč žádá o zprostředkování vhodného zaměstnání. Dle § 20 zákona 

o zaměstnanosti se takové zaměstnání vyznačuje těmito znaky: 

 zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, 

 délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, 

 sjednáno na dobu neurčitou, popř. na dobu určitou delší než 3 měsíce, 

 odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, 

schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní 

dosažitelnosti zaměstnání. 

Jeli ovšem uchazeč veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 1 rok, vhodným 

zaměstnáním je i takové, které se buď vůbec nezakládá na podmínce, aby takové zaměstnání 

bylo na dobu neurčitou, popř. určitou s trváním déle než 3 měsíce, anebo je tato podmínka 

závazná, ale vyhovující je i délka pracovní doby, která činí nejméně 50 % stanovené týdenní 

pracovní doby. 
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g) Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 

Nově se od roku 2012 zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání věnuje             

pouze uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných 

vážných důvodů potřebují. Předchozí úprava dle [2] věnovala zvýšenou pozornost                   

při zprostředkování zaměstnání těmto rizikovým skupinám uchazečů: 

a) fyzické osoby se zdravotním postižením, 

b) fyzické osoby do 20 let věku, 

c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, 

d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

e) fyzické osoby starší 50 let věku, 

f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle 

než 5 měsíců, 

g) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc, tedy ty, které se přechodně ocitly 

v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, společensky nepřizpůsobivé, 

po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného 

opatření zabezpečovací detence a fyzické osoby ze socio-kulturně znevýhodněného 

prostředí. 

h) Sdílené zprostředkování – nově od roku 2012 

Ministerstvo přišlo v letošním roce s  novinkou v oblasti zprostředkování,                  

které nalezneme nově v zákoně o zaměstnanosti pod § 119a. Na základě individuálního 

akčního plánu a předchozího písemného souhlasu příslušného uchazeče, krajská pobočka 

Úřadu práce jej může zařadit do programu tzv. sdíleného zprostředkování prostřednictvím 

agentury práce. Tato novinka má za cíl zvýšit efektivitu zprostředkování zaměstnání                

a umožnit uchazečům využití i jiných forem zprostředkování při hledání zaměstnání. 

Agentura práce za každého uchazeče obdrží příspěvek ve výši 5000 Kč, za jeho umístění   

1250 Kč a za jeho setrvání v pracovním poměru na dobu neurčitou po dobu nejméně šesti 

měsíců dalších 500 Kč. Sdílené zprostředkování je účinné na základě písemné dohody         

mezi Úřadem práce a agenturou práce a rovněž obsahuje účinné nástroje pro kontrolu takto 

prováděného zprostředkování zaměstnání. Za zprostředkování zaměstnání se dle zákona          

o zaměstnanosti nepovažuje skutečnost, kdy agentura práce přijme do pracovněprávního 

vztahu uchazeče o zaměstnání, kterému zprostředkovává zaměstnání podle této dohody. 
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2.4.3. Úkoly státní politiky zaměstnanosti 

Dle § 2 odst. 1) zákona o zaměstnanosti je úkolem státní politiky zaměstnanosti 

 zabezpečování práva na zaměstnání, 

 sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů     

pro pracovní uplatnění fyzických osob, 

 koordinace opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu 

práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci 

z Evropského sociálního fondu, 

 tvorba a koordinace jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, 

 uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, 

 tvorba a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti 

a lidských zdrojů na úseku trhu práce, 

 hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, 

 poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu 

práce, 

 poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

 opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami         

bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením        

a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce,                   

pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným 

rekvalifikačním kurzům a opatření pro zaměstnávání těchto osob, 

 opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin 

fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, 

 usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky         

a z území České republiky do zahraničí.  

Tyto úkoly jsou v kompetenci jak státních, tak i dalších subjektů na trhu práce. Za stát 

v těchto případech jedná Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“) a Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“). Působnost obou subjektů je upravena v § 6   

a § 7 zákona o zaměstnanosti, jejichž ustanovení zaznamenalo v poslední době drobné změny. 
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2.4.4. Ministerstvo 

Ministerstvo bylo zřízeno dne 1. července roku 1990 jako ústřední orgán státní správy 

České republiky pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, 

kolektivní vyjednávání, civilní službu, mzdy a jiné odměny v práci, důchodové zabezpečení, 

nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen 

a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují 

zvláštní pomoc a pro další otázky mzdové a sociální politiky. [5] 

2.4.5. Působnost ministerstva 

Dle § 6 zákona o zaměstnanosti spadají do působnosti ministerstva následující úkoly: 

a) usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti                          

při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, 

b) zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti a řešení 

stěžejních otázek na trhu práce, zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní 

politiku zaměstnanosti, které zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy, 

c) zabezpečují zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce, včetně 

mezinárodního srovnání, přijímá opatření k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami 

pracovních sil v ČR a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí       

na území ČR a pracovních sil do zahraničí, 

d) zabezpečuje správu a poskytování prostředků na zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti, zajišťuje národní financování opatření v oblasti zaměstnanosti              

a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, která jsou obsažena v programech ESF, 

a zabezpečuje projekční řešení a programově technické vybavení informačního 

systému v oblasti zaměstnanosti, 

e) zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti 

zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s EU, 

f) spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států EU v souvislosti 

s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu, 

g) zabezpečuje tvorbu v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy 

povolání a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

h) poskytuje způsobem umožňující dálkový přístup orgánům, rozhodujícím                      

o poskytování veřejné výhody, podpory, dotace, příspěvku nebo zadávajícím veřejné 
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zakázky, údaje z evidence fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně 

uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, 

i) zajišťuje vedení centrální evidence zájemců, uchazečů, osob se zdravotním 

postižením, cizinců, volných pracovních míst, volných pracovních míst obsažitelných 

držiteli zelené a modré karty, agentur práce a dále evidenci povolení k výkonu 

umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí a evidenci právnických               

a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, 

j) posuzuje rizika související s výkonem nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3           

a určuje riziková odvětví ekonomických činností, ve kterých se tato nelegální práce 

soustřeďuje, 

k) každoročně do 1. července předkládá Evropské komisi zprávu o počtu kontrol 

provedených v předcházejícím kalendářním roce v jednotlivých rizikových odvětvích, 

o výsledku těchto kontrol a jejich procentním podílu na celkovém počtu právnických    

a fyzických osob podnikající v jednotlivých rizikových odvětvích. 

2.4.6. Úřad práce 

Úřad práce České republiky zřizuje zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České 

republiky a změně souvisejících zákonů s účinností od 1. dubna 2011. Tímto datem došlo       

ke zrušení původních okresních úřadů práce zřízených podle zákona o zaměstnanosti a rovněž 

k určitým organizačním změnám. Zákon rovněž novelizuje další předpisy, jako např. zákon     

o zaměstnanosti, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů a také zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

Rok 2011 přináší změnu v agendě úřadů práce, kdy dochází k vytvoření nového 

uspořádání služeb zaměstnanosti. Vytvoření nové koncepce organizačního uspořádání spočívá 

ve vytvoření jediného správního úřadu s celostátní působností, Úřadu práce České republiky, 

který je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Nový správní úřad, Úřad práce České 

republiky se vnitřně člení na generální ředitelství (dřívější Správa služeb zaměstnanosti 

ministerstva) a krajské pobočky, jejichž prostřednictvím zajišťuje předešlou činnost úřadu 

práce. Tato změna umožní realizovat celou řadu provozních úspor, zejména pak provádět 

centrální nákupy, centrálně obstarávat provozní záležitosti a dle potřeby dislokovat 

zaměstnance. Dále se pak sjednotí koordinace politiky zaměstnanosti s potřebami samosprávy 

a zjednoduší se metodické řízení. Novou organizační výstavbou služeb zaměstnanosti došlo 
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k oddělení a posílení tvorby strategie, koncepce a legislativy politiky zaměstnanosti                

od realizace politiky zaměstnanosti. Řízení realizace politiky zaměstnanosti se přenáší           

na specializovaný úřad veřejné správy – Úřad práce České republiky. Došlo také k posílení 

role krajského úřadu práce jako hlavního aktéra realizace politiky zaměstnanosti na území 

kraje ve vazbě na uskutečněné změny struktury státní správy a samosprávy a vytvořili se tím 

podmínky pro zlepšení komunikace a spolupráce krajského úřadu práce s krajským úřadem, 

krajskou samosprávou a ostatními aktéry na trhu práce na území kraje. Vybrané činnosti         

a úkoly úřadů práce na okresní úrovni se soustřeďují na krajský úřad práce, čímž dochází 

k zefektivnění výkonu politiky zaměstnanosti v České republice. [23] 

Hlavním důvodem k těmto změnám bylo méně pružné řízení – ústředí řídí přímo          

77 subjektů, finanční náročnost systému – každý úřad byl samostatnou účetní jednotkou, měl 

samostatné útvary a samostatnou personální politiku a v neposlední řadě to byla nejednotnost 

rozhodování a vnitřní organizační uspořádání. [23] 

„K zabezpečení spolupráce na trhu práce vytváří Úřad práce dle potřeby poradní sbory 

složené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních 

orgánů, organizací zdravotně postižených a územních samosprávných celků. Úkolem 

poradních sborů je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských 

zdrojů v příslušném správním obvodu. Poradní sbory se vyjadřují zejména k poskytování 

příspěvků zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, programům rekvalifikace, 

organizaci poradenské činnosti, opatřením na podporu rovného zacházení se všemi fyzickými 

osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a k hromadnému propouštění“. [25] 

a) Novelizace v zákoně o zaměstnanosti 

Novelizovaný § 27 zákona o zaměstnanosti nově stanoví povinnost krajské pobočky 

převést evidenci uchazečů o zaměstnání na krajskou pobočku příslušnou podle jeho nového 

bydliště. Rovněž podle nového § 8a zákona o zaměstnanosti jsou krajské pobočky příslušné 

k povolování umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí. [29] 

b) Novelizace v zákoně č. 118/2000 Sb., na ochranu zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele 

Dle tohoto zákona může zaměstnanec dostat nevyplacenou mzdu od úřadu práce, 

jestliže je zaměstnavatel v platební neschopnosti. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku                  

a způsobech jeho řešení stanoví, že zaměstnavatel se nachází v platební neschopnosti tehdy, 

jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců. Je to následující den poté,            
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kdy na něj byl podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice. Právě podání 

insolvečního návrhu na zaměstnavatele je podmínkou pro poskytnutí mzdy od úřadu práce. 

Zaměstnanec, který je v pracovním poměru nebo vykonává práci na dohodu o pracovní 

činnosti, může tyto mzdové nároky, vzniklé v rozhodném období, uplatnit u krajské pobočky 

nebo na kontaktním pracovišti úřadu práce. Pro tento případ je rozhodným obdobím 

kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení 

nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i tři kalendářní měsíce předcházející 

tomuto měsíci a tři kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Tyto mzdové nároky může 

zaměstnanec uplatnit ve lhůtě do pěti měsíců a patnácti kalendářních dnů následujících po dni, 

kdy úřad práce zveřejnil informace o zahájení insolvenčního řízení proti zaměstnavateli, který 

nevyplatil mzdu. Celková výše mzdových nároků připadající na jeden měsíc nesmí překročit 

1,5násobek rozhodné částky, která je vyhlášena ve Sbírce zákonů. [29] 

c) Novelizace v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Mezi nejčastější využívané formy státní sociální podpory podle tohoto zákon patří 

příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, porodné a rodičovský příspěvek. Dle novelizovaného 

§ 2a uvedeného zákona se orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu       

na tomto úseku, stávají právě krajské pobočky Úřadu práce, pobočka pro hlavní město Prahu 

a krajské úřady. [29] 

Příklad: „O příspěvek na bydlení bude žádat občan na příslušné krajské pobočce       

nebo kontaktním místě úřadu práce podle místa trvalého bydliště. Vedle obsahových 

náležitostí, které stanoví zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v § 68, musí se          

k žádosti přiložit např. doklad o tom, že byt je užíván podle nájemní smlouvy nebo na základě 

vlastnictví k nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním 

bytu včetně dokladů za elektřinu, plyn, vodné, stočné apod. Rovněž se předkládá občanský 

průkaz, rodný list dětí do patnácti let, pokud žijí v bytě a doklad o výši čtvrtletního příjmu     

(do příjmu se započítává i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek). V případě, že je žádosti    

o příspěvek vyhověno, úřad práce nevydává rozhodnutí. O přiznání dávky se žadatel dozví       

z písemného oznámení o příspěvku a jeho výši“. [29] 
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2.4.7. Působnost Úřadu práce – generální ředitelství Úřadu práce (dále    
jen „generální ředitelství Úřadu práce“) 

Dle § 8 zákona o zaměstnanosti generální ředitelství Úřadu práce 

a) zajišťuje ministerstvu podklady ke zpracování koncepcí a programů státní politiky 

zaměstnanosti a k řešení stěžejních otázek na trhu práce a stanoviska k opatřením 

ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje celkovou 

situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce, 

b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního 

zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, 

zaměstnavateli a dalšími subjekty, 

c) přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami 

bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním 

postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, 

pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným 

rekvalifikačním kurzům a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob, 

d) spolupracuje s ministerstvem na rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní 

spolupráci v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku práce, včetně spolupráce 

s EU, 

e) spolupráce se zahraničními institucemi při plnění závazků v oblasti zaměstnanosti        

a koordinuje činnost v rámci systému Evropských služeb zaměstnanosti, 

f) zajišťuje poskytování hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst                

a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců v rámci 

investičních pobídek, 

g) uděluje a odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování 

zaměstnání a vede evidenci agentur práce,  

h) vykonává kontrolní činnost, včetně ukládání pokut, 

i) zajišťuje zveřejňování písemných materiálů vztahujících se k poskytování prostředků 

státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, 

j) zřizuje školící, rekvalifikační střediska a pracovně rehabilitační střediska, 

k) poskytuje Ministerstvu vnitra přehled o změnách údajů v udělených povoleních         

ke zprostředkování zaměstnání a přehled o pokutách uložených právnickým            

nebo fyzickým osobám, kterým bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, 

za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 
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2.4.8. Působnost krajské pobočky Úřadu práce 

Dle § 8a zákona o zaměstnanosti je oprávněna ke stejným úkolům uvedené pod písmeny 

b) a c) jako generální ředitelství Úřadu práce, ale kromě toho v rámci své působnosti 

a) zpracovává koncepce vývoje zaměstnanosti, statistiky, rozbory a výhledy, soustavně 

sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky    

a nabídky práce; za tímto účelem může vyžadovat od zaměstnavatelů informace           

o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti, 

b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního 

zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, 

zaměstnavateli a dalšími subjekty při tvorbě a realizaci opatření souvisejících 

s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností, 

c) spolupracuje při vytváření mezinárodních programů a programů nebo programů 

s mezinárodní účastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků 

Evropských strukturálních fondů, 

d) ve svém obvodu přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži       

a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, 

osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené 

postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě 

k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření                        

pro zaměstnávání těchto osob, 

e) zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů 

v oblasti trhu práce včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, 

programech a projektech s mezinárodní účastí a na programech financovaných 

z Evropských strukturálních fondů a v rámci programů zaměstnanosti a programů 

Evropské Unie, ověřuje nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, 

f) zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům                  

o zaměstnání a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti, 

g) poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské a informační služby, 

h) zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, poskytuje příspěvky 

z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu v nezaměstnanosti       

a podporu při rekvalifikaci, 

i) zajišťuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, 
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j) zajišťuje povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti 

dítěte, 

k) zajišťuje posuzování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě,               

že fyzická osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou, jestliže se 

nepodrobila vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a byla      

na tuto možnost upozorněna, 

l) zajišťuje vedení evidence volných pracovních míst, evidence zájemců, evidence 

uchazečů, evidence osob se zdravotním postižením, evidence cizinců a dále evidence 

povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí                 

a evidenci fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta      

za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3; údaje z těchto 

evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem, 

m) orgánu pomoci v hmotné nouzi poskytuje na žádost údaje uvedené v zákoně, 

n) potvrzuje občanovi EU, jeho rodinnému příslušníkovi a rodinném příslušníkovi 

občana ČR pro účely udělení povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu dobu 

vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a sezónnímu zaměstnanci existenci pracovní 

smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, 

o) vykonává kontrolní činnost, včetně ukládání pokut, 

p) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných 

k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje fyzických                     

a právnických osob, k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování 

pracovních podmínek těchto zaměstnanců, 

q) zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti, 

r) zabezpečuje spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje 

lidských zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými 

organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů, 

s) a další povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti a ze zvláštních právních 

předpisů. 

Prvořadým cílem je tedy rovnováha na trhu práce mezi nabídkou pracovní síly ze strany 

zaměstnanců a poptávkou po pracovní síle ze strany zaměstnavatelů. K dosažení spokojenosti 

na obou stranách je důležité věnovat pozornost produktivnímu využití zdrojů pracovních sil 

tak, aby patřičná volná pracovní místa byla obsazována s přesvědčením zaměstnaného             
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o dostatečných schopnostech a znalostech danou práci vykonávat a zaměstnavatele o vůli 

vzájemně spolupracovat.  

Státní politiku zaměstnanosti můžeme podle [2] rozdělit na čtyři oblasti dle zaměření, 

na politiku centrální, regionální, pasivní a aktivní.  

2.5. Centrální politika zaměstnanosti  

Centrální politika zaměstnanosti (neboli velká politika zaměstnanosti) se orientuje         

na vytváření globálních strategií. Hlavní roli zde hrají nástroje měnové, fiskální a mzdové 

politiky, strukturální změny ekonomiky, zaměření exportu, úroveň vzdělávacího systému         

i celková koncepce zaměstnanosti. Jde o makroekonomické ovlivňování hospodářství, které je 

nutné odvíjet od výrobních resortů, jež by měly působit preventivně proti nezaměstnanosti      

a jejím negativním sociálním dopadům. Zásadní roli zde sehrává ministerstvo, které dohlíží    

na výkon státní správy a kontroluje dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti. Realizátorem centrální politiky zaměstnanosti je Úřad práce. 

2.6. Regionální politika zaměstnanosti 

Regionální politika zaměstnanosti (neboli malá politika zaměstnanosti) se soustředí      

na provozování základních služeb zaměstnanosti. Zajišťuje vytváření nových pracovních míst, 

konkretizuje globální politiku státu na místní podmínky a stanovuje způsoby její realizace.    

Při výkonu regionální politiky zaměstnanosti je důležitým článkem Úřad práce, který ze své 

působnosti zpracovává koncepce vývoje zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje 

situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce ve svém 

správním obvodu. V rámci výkonu své činnosti Úřad práce vytváří poradní sbory složené     

ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, 

organizací zdravotně postižených a územních samosprávných celků. 

2.7. Pasivní politika zaměstnanosti 

Z historického hlediska se nejprve začala rozvíjet zejména pasivní politika 

zaměstnanosti před tou aktivní s cílem zlepšit životní situaci nezaměstnaných formou různých 

podpor a úlev. [5] 

Pasivní politika zaměstnanosti má charakter transferů a je koncipována na hmotné 

zabezpečení uchazečů o zaměstnání konkrétně formou podpor v nezaměstnanosti               



28 
 

nebo při rekvalifikaci. Rovněž eviduje volná pracovní místa, pomáhá zprostředkovávat 

zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytuje poradenství pro volbu povolání. [11] 

Tato opatření se začala využívat v první třetině 20. století jako projev posunu vnímání 

příčin nezaměstnanosti od osobní odpovědnosti za „nepráci“ k chápání nezaměstnanosti      

jako jevu determinovaného společensky a sociálně ekonomickými faktory. [5] 

2.7.1. Podpora v nezaměstnanosti 

Podporou v nezaměstnanosti se rozumí finanční výpomoc těm lidem, kteří se ocitli      

bez práce a dle § 39 zákona o zaměstnanosti splňují následující podmínky: 

 získal-li v posledních 3 letech (od roku 2012 v posledních 2 letech) před zařazením   

do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu 

důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v délce 

alespoň 12 měsíců v případě, že se doby důchodového pojištění překrývají, 

započítávají se jen jednou, 

 požádal-li krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů            

o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být 

podpora v nezaměstnanosti přiznána není-li poživatelem starobního důchodu. 

Na druhé straně, podpora v nezaměstnanosti není přiznána uchazečům o zaměstnání 

 se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů 

zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 

způsobem
3
, to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného 

důvodu, 

 se kterým byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů                  

zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti 

podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem, 

 kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek (odstupné) podle zvláštních právních 

předpisů
4
 a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči 

o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek, 

                                                           
3 § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce definuje vykonání práce zvlášť hrubým způsobem tím,                      

že zaměstnanec závažně, popř. soustavně méně závažně porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci a v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci byl písemně upozorněn na možnost výpovědi. 
4 § 131 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 157 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou 

z činností podle § 25 odst. 3, 

 po dobu poskytování starobního důchodu, 

 po dobu poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského 

pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském 

pojištění z titulu výkonu činností podle §25 odst. 3 nebo zaměstnání podle §25 odst. 6, 

 po dobu strávenou ve vazbě. 

Zodpovědnost za poskytování podpory v nezaměstnanosti nese krajská pobočka Úřadu 

práce, která posuzuje výše zmíněné podmínky, ale především zpětně poslední tři (od roku 

2012 poslední dva) roky před zařazením do evidence uchazečů. Oprávněnost pro přiznání 

podpory v nezaměstnanosti je uchazeč povinen doložit relevantními doklady, a to například 

evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši 

průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, u OSVČ potvrzením           

o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné              

na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

Zákon o zaměstnanosti umožňuje kromě skutečně odpracované doby započítat             

do rozhodného období i fakticky neodpracovanou dobu, tzv. náhradní dobu, týkající se 

 přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, 

 pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, 

 osobní péče o dítě ve věku do 4 let, 

 výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby nebo výkonu veřejné služby, pokud rozsah 

vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, 

 osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, pokud jde o středně těžkou 

závislost, těžkou závislost, popř. úplnou závislost a trvale žije s uchazečem a společně 

hradí náklady na své potřeby, pokud se nejedná o osobu blízkou, kde se tyto podmínky 

nevyžadují, 

 osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni 

lehké závislosti. 

Do čerpání podpůrčí doby se nezapočítává doba 

 po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto 

důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, 

 po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3            

a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, 
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 poskytování podpory při rekvalifikaci 

 vazby. 

Pokud krajská pobočka Úřadu práce vyhoví žádosti o přiznání podpory 

v nezaměstnanosti, uchazeči vzniká právo pobírat podporu ode dne podání písemné žádosti 

nebo následující den po skončení pracovního poměru, v případě, že tuto skutečnost oznámí 

krajské pobočce Úřadu práce do 3 dnů ode dne ukončení zaměstnání nebo jiných činností. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti dle § 45 zákona o zaměstnanosti zaniká uplynutím 

podpůrčí doby, ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo vyřazením 

z evidence uchazečů. 

2.7.2. Přehled změn týkajících se podpory v nezaměstnanosti 

a) Podpůrčí doba podpory v nezaměstnanosti 

Uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti zákonem stanovenou dobu, tzv. podpůrčí 

dobu, jejíž délka je poprvé věkově diferencovaná v zákoně o zaměstnanosti, který vešel 

v platnost v roce 2004. Délka podpůrčí doby je tedy závislá na věkové kategorii uchazeče 

dosažené ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba byla změněna 

pouze v roce 2009, kdy došlo ke snížení o jeden měsíc ve všech kategoriích. Uvažovalo se 

opět o zvýšení podpůrčí doby o jeden měsíc v rámci protikrizového balíčku od listopadu roku 

2009 do prosince roku 2010.  

Tab. 2.1 Změna podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti za období 2004 – 2012 v ČR 

Dřívější úprava od roku 2004 do roku 2008 Současná úprava od roku 2009 

Věková kategorie Počet měsíců Věková kategorie Počet měsíců 

do 50 let věku 6 do 50 let věku 5 

od 50 do 55 let věku 9 od 50 do 55 let věku 8 

nad 55 let věku 12 nad 55 let věku 11 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

b) Výše podpory v nezaměstnanosti 

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena procentní sazbou z průměrného 

měsíčního čistého výdělku, v případě OSVČ se vypočítává rovněž procentní sazbou,             

ale z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden 

kalendářní měsíc
5
. Výše podpory, resp. její procentní sazba je odstupňována dle jednotlivých 

měsíců podpůrčí doby. Během účinnosti nového zákona o zaměstnanosti proběhla             

pouze jedna změna s platností od roku 2009, přičemž se v rámci protikrizového balíčku 

                                                           
5 Podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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zvažovala možnost, kdy první 2 měsíce by činila podpora 80 % a od třetího měsíce pouhých 

55 %. Tato změna, i když nebyla nakonec schválena, měla být časově omezená,                  

tedy od listopadu roku 2009 do prosince 2010. 

Tab. 2.2 Změny výše podpory v nezaměstnanosti za období 2004 – 2012 v ČR 

Dřívější úprava od roku 2004 do roku 2008 Současná úprava od roku 2009 

Počet měsíců Podpora Počet měsíců Podpora 

1. – 3. měs. 50% 1. – 2. měs. 65% 

od 4. měs. 45% 3. – 4. měs. 50% 

  od 5. měs. 45% 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena hranicí 2,5násobkem 

životního minima platného pro jednotlivého občana staršího 26 let věku. Stropem pro výplatu 

podpory je maximální výše měsíční podpory, a ta nesmí přesahovat 0,58násobek průměrné 

měsíční mzdy.  

Následující tabulka zobrazuje výši maximální měsíční podpory v nezaměstnanosti 

v českých korunách od roku 2009 po současnost. 

Tab. 2.3 Maximální výše podpory v nezaměstnanosti při doložení příjmů v letech 2009 až 2012 v ČR (v Kč/měsíc) 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti při doložení příjmů v letech 2009 až 2012 v ČR (v Kč/měsíc) 

2009 2010 2011 2012 

13 307 13 280 13 528 13 761 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Zákon o zaměstnanosti pamatuje i na ty případy, kdy uchazeč nemůže, z důvodu 

likvidace, bankrotu zaměstnavatele či nesplnění povinnosti zaměstnavatele vyhotovit 

zaměstnanci potvrzení o výši výdělku, doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného 

výdělku. V těchto případech, kdy uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši 

průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo u něj nelze průměrný 

měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit a splnil podmínku doby předchozího 

zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se poskytuje jako poslední zaměstnání, se 

poskytuje nižší podpora v nezaměstnanosti. Výše podpory je stanovená za první 2 měsíce      

ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 

0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství.  

Následující tabulka ukazuje maximální výši podpory v nezaměstnanosti týkajících se 

těchto případů. 
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Tab. 2.4 Maximální výše podpory v nezaměstnanosti bez doložení příjmů v letech 2009 až 2012 v ČR (v Kč/měsíc) 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti bez doložení příjmů v letech 2009 až 2012 v ČR (v Kč/měsíc) 

Počet měsíců 2009 2010 2011 2012 

1. – 2. měs. 3 442 3 435 3 499 3 562 

3. – 4. měs. 2 754 2 748 2 799 2 847 

od 5. měs. 2 524 2 519 2 566 2 698 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

c) Rozhodné období podpory v nezaměstnanosti 

V rámci rozhodného období se posuzuje počet odpracovaných měsíců potřebných       

pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Zde můžeme vypozorovat změnu, která je účinná    

od letošního roku 2012, kdy rozhodným obdobím není období tří let, ale pouze dvou let. 

d) Změny s platností od roku 2011 

V roce 2011 byly zaznamenány další změny v oblasti podpory v nezaměstnanosti, 

týkající se zpřísnění podmínek pro přiznání podpory. První ze změn je snížení podpory pro ty 

uchazeče, kteří se dobrovolně rozhodnou ukončit poslední zaměstnání dohodou,                

popř. výpovědí bez vážného důvodu
6
. V těchto případech je výše podpory automaticky 

snížena na úroveň 45 % průměrné čisté měsíční mzdy po celou dobu podpůrčí doby. V jiném 

případě, kdy uchazeč ukončí vhodné zaměstnání, které mu bylo zprostředkováno Úřadem 

práce, se od roku 2012 může zařadit do evidence až po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného  

jako den nástupu do zaměstnání. Zde dochází ve většině případů k opomíjení podmínek               

pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Ano, lidé se mohou zařadit do evidence až po 6 

měsících, ale zároveň musí opět splnit podmínku odpracovaných 12 měsíců během 

rozhodného období, tedy dvou let.  

Druhou změnou je odklad podpory těm lidem, kterým v předchozí práci vznikl nárok   

na odstupné po dobu, na kterou bylo poskytnuto, např. 3měsíční odstupné znamená odklad 

podpory o 3 měsíce. Nedochází zde ke zkrácení podpory v nezaměstnanosti, nýbrž k odsunu 

nároku na ni. Příklad: Uchazeči o zaměstnání, který skončil pracovní poměr 31. 1. 2012         

a dostal odstupné ve výši 3násobku měsíčního průměrného výdělku, náleží podpora 

                                                           
6 § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti definuje vážný důvod jako nezbytnou osobní péči o dítě ve věku do 4 

let; nezbytnou osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou              

na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná 

závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby s výjimkou, jde-li o osobu, 

která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou; docházku dítěte do předškolního zařízení a povinné 

školní docházky dítěte; místo výkonu nebo povahu zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera; okamžik 

zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce; zdravotní důvody, které podle lékařského posudku 

brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce s pobočkou 

Úřadu práce pro hlavní město Prahu při zprostředkování zaměstnání; jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní       

či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele. 
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v nezaměstnanosti až od 1. května 2012, pokud mu v období od 1. 2. do 30. 4. 2012 Úřad 

práce nezprostředkoval zaměstnání.  

Třetí zpřísňující změnou je zánik nároku na podporu v nezaměstnanosti v případě,      

kdy si uchazeč přivydělává na pracovní smlouvu, popř. dohodu do výše poloviny minimální 

mzdy, tj. do 4000 korun. Tuto změnu ministerstvo odůvodňuje tím, že dosud docházelo 

k souběhu dvou dávek, jak podpory v nezaměstnanosti, tak přivýdělku. 

e) Změny s platností od roku 2012 

Změna s platností od roku 2012 se týká těch, kteří jsou nelegálně zaměstnáváni               

a zároveň pobírají podporu v nezaměstnanosti. Jde o projekt „Docházka nezaměstnaných – 

DONEZ“, který ministerstvo ve spolupráci s Úřadem práce ČR realizuje již od října roku 

2011. Tito lidé budou častěji kontrolováni formou pravidelných návštěv na poště, přesněji      

na kontaktním místě veřejné správy „Czech Point“ nejblíže místu trvalého bydliště.        

Dle § 7a odst. 2 zákona o zaměstnanosti se pověřeným kontaktním místem veřejné správy 

rozumí kontaktní místo veřejně správy, s nímž Úřad práce uzavře dohodu o možnosti činit jim 

určené nebo činěné úkony. Z uzavřené dohody náleží pověřenému kontaktnímu místu veřejné 

správy odměna, kterou hradí Úřad práce. Zde lidé kromě evidence obdrží i nabídku volných 

pracovních míst. Podmínkou je osobní účast v předem určených termínech odpovídajících 

standardní pracovní době, které budou oznámeny vždy maximálně tři dny předem. Tímto      

by měla odpadnout případná dohoda s firmou, u níž pracuje „na černo“. Do takto 

kontrolovaného systému se zapojí vždy zhruba dvacetina nezaměstnaných a budou se muset 

dostavit na poštu nejvýše dvakrát týdně a maximálně po dobu tří měsíců. Úřad práce se 

zaměří zejména na dlouhodobě nezaměstnané, uchazeče s opakovanou evidencí (ti, kdo byli 

v posledních šesti měsících evidování na úřadu práce dvakrát a více), uchazeče, kteří měli 

v posledních šesti měsících zaměstnání kratší než deset dní a také na mladistvé uchazeče       

do 26 let věku či absolventy. Případná neomluvená absence může vést k vyřazení uchazeče 

z evidence a odebrání podpory s výjimkou těch, kteří prokážou vážné a omluvitelné důvody 

formou omluvenky v termínu do 8 kalendářních dní od plánované návštěvy. Ve spojitosti 

s nelegálním zaměstnáváním, kdy státu unikají peníze z daní i pojistného, se stanoví 

maximální částka pokuty za tuto práci na 100 tisíc korun z předchozích 10 tisíc korun. Navíc 

firmy, které nelegálně zaměstnávají cizince, přijdou o veřejné zakázky, o státní subvence       

ve formě dotací a také jim bude hrozit pokuta do pěti milionů korun v případě přestupku         

(do deseti milionů korun v případě správního deliktu). Zamezit nelegální práci by měla         

od letošního roku i nově povinnost uchazeče nahlásit Úřadu práce, že je nově zaměstnán 
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okamžitě v den nástupu do takového zaměstnání. Dříve na to uchazeč měl 8 pracovních dnů, 

což definitivně padlo. 

Dne 22. března 2012 byla vydána tisková zpráva, která vyhodnocuje projekt DONEZ   

za prvních pět měsíců provozu. Za prvních pět měsíců provozu projektem prošlo zhruba        

47 tisíc lidí, z nichž se 4 tisíci (desetina všech) bylo zahájeno správní řízení ve věci vyřazení 

z evidence uchazečů. Současně si zhruba 550 uchazečů našlo ihned po zařazení do projektu 

zaměstnání. Efektivnost projektu prokazuje bilance, ze které vzešly úspory přes 140 milionů 

korun již po odečtení nákladů, které Úřad práce ČR doposud za zprostředkování na Czech 

Pointech zaplatil. Ministerstvo odhaduje v horizontu dalších šesti měsíců úsporu vyšší než půl 

miliardy korun. 

2.7.3. Podpora při rekvalifikaci 

Podporou při rekvalifikaci se rozumí finanční příspěvek, který má zajistit pokrytí 

nákladů spojených s výkonem rekvalifikačního kurzu. Uchazeč musí opět splnit zákonem 

stanovené podmínky pro přiznání podpory v rekvalifikaci, o kterých následně písemně 

rozhodne krajská pobočka Úřadu práce. 

Dle § 40 zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu při rekvalifikaci ten uchazeč, 

který se účastní rekvalifikace, která je zabezpečovaná krajskou pobočkou Úřadu práce            

a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního 

důchodu. Pokud jde o další ustanovení týkající se podpory při rekvalifikaci, zde platí stejné 

podmínky jako v případě podpory v nezaměstnanosti s následujícími rozdíly. Podpora           

při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace, přičemž délka jednotlivých 

rekvalifikačních kurzů je diferencovaná. Rekvalifikační kurz může trvat jen 3 dny v případě 

kurzu pro topiče, nebo až 10 měsíců, pokud jde o kurzy pro asistenty manažerů apod.. 

Výpočet podpory při rekvalifikaci je totožný jako u podpory v nezaměstnanosti s tou 

výjimkou, že po celou dobu je poskytován finanční příspěvek ve stejné výši, tedy ve výši 60% 

průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Horní hranice 

vyplácených podpor je stanovena o něco výše, než tomu je u podpory v nezaměstnanosti. 

Horní hranicí je 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. 

Tab. 2.5 Maximální výše podpory při rekvalifikaci s/bez doložení příjmů v letech 2009 až 2012 v ČR (v Kč/měsíc) 

Maximální výše podpory při rekvalifikaci s/bez doložení příjmů v letech 2009 až 2012 v ČR (v Kč/měsíc) 

 2009 2010 2011 2012 

při doložení příjmů 14 913 14 883 15 161 15 421 

bez doložení příjmů 3 312 3 206 3 266 3 434 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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2.8. Aktivní politika zaměstnanosti  

2.8.1. Počátky a úkoly aktivní politiky zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti se začala pomalu rozvíjet do své nynější podoby od 50. 

let 20. století. Tento pozdější rozvoj může být zapříčiněn vysokou poptávkou po práci 

v období poválečné rekonstrukce, v nízké nezaměstnanosti, v demografickém vývoji               

a v menších nárocích na strukturální a technologickou adaptaci pracovní síly. Nicméně          

až v 70. letech zaznamenáváme orientaci na aktivní politiku zaměstnanosti, která napomáhá 

strukturálním změnám a flexibilitě trhu práce. Tento typ politiky zaměstnanosti je podporován 

tzv. ,,Bílou knihou“, ve které se zdůrazňuje neřešitelnost zaměstnanosti protekcionismem,     

ani zkracováním pracovní doby a dělením se o pracovní místa. Naopak je zde doporučena 

podpora nabídky práce a její větší flexibilita jak vnější, tj. podpora průběžného vzdělávání, 

zvyšování motivace a kvalifikace pracujících, tak i vnitřní, tj. vytváření programů vzdělávání 

a přípravy na povolání, které mají základ v podniku a jsou spjaty s jeho podnikatelskými 

záměry. [5] 

Aktivní politika zaměstnanosti slouží právě k vytváření reálných podmínek                 

pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a zároveň k zajištění 

maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Své nástroje a opatření směřuje především na lidi, 

kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, protože jejich problémy jak v osobním,                          

tak celospolečenském rámci, narůstají. Čím déle je člověk nezaměstnaný, tím rychleji ztrácí 

motivaci, rovněž dochází k zastarávání znalostí a dovedností, které nabyl v průběhu svého 

života a o ztrátě pracovních návyků ani nemluvě. [2] 

Mezi nástroje realizované prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti patří zejména 

rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní 

místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský program. Mimo jiné, součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenská 

činnost, kterou zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce, opatření podporující zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením, sdílené zprostředkování zaměstnání a široká škála cílených 

programů vedoucí k řešení zaměstnanosti. 
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2.8.2. Rekvalifikace 

Dle § 108 odst. 1) zákona o zaměstnanosti se rekvalifikací rozumí získání nové 

kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího 

udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní 

uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. 

Rekvalifikace patří ke stěžejním nástrojům české aktivní politiky zaměstnanosti,        

jejíž počátky se datují od období roku 1990. Již tehdy se začaly projevovat prvky špatného 

fungování trhu práce a nezaměstnanosti vyvolané ekonomickou transformací od centrálně 

řízeného k tržnímu modelu hospodářství. [14] 

Rekvalifikace se může účastnit buď uchazeč, zájemce o zaměstnání                       

nebo zaměstnanec v rámci své pracovní pozice, vždy na základě písemně uzavřené dohody 

s Úřadem práce. Výběr zájemců a uchazečů o účast v rekvalifikaci předchází profesně-

poradenský pohovor, který provádí útvar zaměstnanosti kontaktního pracoviště Úřadu práce. 

[27] 

Rekvalifikace, kterou podstupuje uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, se uskutečňuje 

na základě dohody mezi Úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-

li to jejich uplatnění na trhu práce. Úřad práce se dle uzavřené dohody zavazuje hradit 

náklady rekvalifikace a může poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů 

spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce podle místa 

bydliště uchazeče nebo zájemce o zaměstnání. Ve spojitosti s rekvalifikacemi přichází 

s rokem 2012 nový institut, možnost v podobě tzv. „zvolené rekvalifikace“, blíže                  

viz. podkapitola 2.8.3. Rekvalifikace může být vykonána i u zaměstnavatele v zájmu dalšího 

pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Děje se tak na základě písemně uzavřené dohody                  

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, popř. mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. 

Většina zaměstnavatelů dobrovolně volí tu druhou variantu uzavření dohody s Úřadem práce, 

jelikož jim nebo rekvalifikačnímu zařízení mohou být plně nebo částečně hrazeny náklady 

rekvalifikace. Předem dohodnutá rekvalifikace se provádí v pracovní době,                              

a tudíž zaměstnanci za tuto dobu přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Závěrem, rekvalifikační kurzy patří k nejvyhledávanějšímu nástroji aktivní politiky 

zaměstnanosti, o čemž svědčí i následující tabulka zobrazující počet uchazečů zařazených     

do rekvalifikací a na druhé straně související náklady za období 2004 – 2011. 
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Tab. 2.6 Počet uchazečů nově zařazených do rekvalifikačních kurzů a náklady na tuto činnost za období 2004 – 2011 

v ČR 

Počet uchazečů nově zařazených do rekvalifikačních kurzů a náklady na tuto činnost za období 2004 – 2011 v ČR 

Rok Počet osob Náklady (mil. Kč) 

2004 44 089 480,6 

2005 38 438 408,3 

2006 53 504 357,3 

2007 57 031 269,3 

2008 40 220 271,1 

2009 39 831 388,1 

2010 65 453 582,3 

2011 47 771  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.8.3. Zvolená rekvalifikace 

Novela zákona o zaměstnanosti, zejména § 109a, přináší změnu i v oblasti 

rekvalifikace, tzv. „zvolenou rekvalifikaci“, kdy si uchazeč může sám zabezpečit 

rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací 

program. Uplatnitelnost vybraného rekvalifikačního kurzu na trhu práce a zdravotní 

způsobilost uchazeče pak posoudí příslušná krajská pobočka Úřadu práce, a v případě 

souhlasu může po jejím úspěšném absolvování uhradit cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu 

zařízení. Za předpokladu „zvolené rekvalifikace“ je zde stanoven maximální limit úhrady 

ceny za rekvalifikaci (maximálně 50 tisíc korun za tři kalendářní roky) a pokud dojde 

k překročení, daný rozdíl ceny si uchazeč hradí ze svých prostředků. Takto proplacená 

rekvalifikace je jen v případě, když vydá úřad práce uchazeči nebo zájemci předem potvrzení,                 

že po doložení úspěšného absolvování kurzu uhradí rekvalifikačnímu zařízení do 30 

kalendářních dnů cenu rekvalifikace. 

2.8.4. Investiční pobídky 

Dle § 111 odst. 1) zákona o zaměstnanosti jsou investiční pobídky nástrojem aktivní 

politiky zaměstnanosti, kterým se u zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí                

o příslibu investiční pobídky, hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst             

nebo rekvalifikace a školení nových zaměstnanců. 

Nově není hmotná podpora na vytvoření nových pracovních míst nebo hmotná podpora 

rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců poskytnuta zaměstnavateli po dobu 3 let    

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce 

podle § 5 písm. e) bodu 3.       
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Investiční pobídky byly v ČR zavedeny od dubna 1998 na základě usnesení vlády České 

republiky č. 298/1998. V současné době je v ČR platný transparentní systém investičních 

pobídek, podložený zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 

zákonů, z roku 2000. [7] 

Co se týče hmotné podpory, ta je upravena zvlášť nařízením vlády č. 515/2004 Sb.,        

o hmotné podpoře na vytváření pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení 

zaměstnanců v rámci investičních pobídek. [17] 

Dle [8, s. 20] se investičními pobídkami rozumí: 

 slevy na daních z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu, 

 hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zákona, 

 hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zákona, 

 převod pozemků (dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě       

a jinému zemědělskému majetku) evidovaných v katastru nemovitostí                      

jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné 

(dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů) 

účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody 

pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny. 

V případě, že je zaměstnavateli poskytnuta hmotná podpora na vytvoření nových 

pracovních míst, musí být splněna podmínka, že takové pracovní místo je v územní oblasti,   

ve které je průměrná míra nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí předcházející datu 

předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky nejméně o 50 % vyšší               

než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice. Pokud jde rekvalifikace nebo školení 

zaměstnanců, hmotná podpora je poskytnuta zaměstnavateli na částečnou úhradu skutečně 

vynaložených nákladů za stejné podmínky jako u podpory při vytvoření nových pracovních 

míst. Podpora je tedy ve výši 25 % z nákladů vynaložených na rekvalifikaci a školení              

u velkých podniků, v případě malého podniku 45 % a v případě středního podniku 35 %. 

Pokud jde o rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením                    

nebo znevýhodněných zaměstnanců, činí výše hmotné podpory u velkých podniků 35 %,        

u středních podniků 45 % a u malých podniků 55 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení 

těchto zaměstnanců. 
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Pokud zaměstnavateli byla poskytnuta hmotná podpora, nelze témuž zaměstnavateli      

po dobu účinnosti dohod sjednaných s ministerstvem nebo Úřadem práce poskytnou další 

příspěvek na stejný účel z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti.  

2.8.5. Veřejně prospěšné práce 

Dle § 112 odst. 1) zákona o zaměstnanosti se veřejně prospěšnými pracemi rozumí 

časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, 

úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch 

obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří 

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

k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. 

Úřad práce, na takto vytvořené pracovní příležitosti, může poskytnout zaměstnavateli 

příspěvek a to až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy a platy na zaměstnance, 

který byl na tento typ práce umístěn. Příspěvek může být v takové výši, která pokryje                

i náklady pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti           

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel odvedl za svého zaměstnance.  

Od ledna roku 2011 byla stanovena nová pravidla pro přidělování veřejně prospěšných 

prací dlouhodobě nezaměstnaným lidem. Úřad práce může umožnit nezaměstnaným 

vykonávat veřejně prospěšné práce pouze jednou za tři roky a týká se to nezaměstnaných, 

kteří takto pracovali v roce 2009 nebo 2010. Existuje zde výjimka v případě, kdy je v daném 

regionu nedostatek uchazečů o veřejně prospěšné práce nebo kdy Úřad práce vyhodnotí, že je 

nutné podpořit člověka, který je v evidenci nezaměstnaných nepřetržitě více než pět měsíců. 

V praxi to znamená povinnost nezaměstnaných přijmout nabídku veřejně prospěšné práce,      

za niž uchazeči náleží mzda. Odmítnout veřejně prospěšnou práci může uchazeč, od ledna 

roku 2012, pouze tehdy, brání-li jim v tom jejich zdravotní stav. V případě, že uchazeč           

na veřejně prospěšnou práci nastoupí, automaticky mu zaniká nárok na výplatu dávek 

podpory v nezaměstnanosti. 

Příspěvek se neposkytne zaměstnavateli po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. 

S rokem 2012 přichází změna související s výkonem veřejné služby. Veřejná služba, 

institut účinný již od 1. 1. 2009, upravený v § 18a zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné 

nouzi, je nově od 1. 1. 2012 zabezpečován krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, která se může 

písemně dohodnout na zajištění veřejné služby s obcí nebo s dalším subjektem.                
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Výkon veřejné služby je vhodný dle zákona o zaměstnanosti pro uchazeče s evidencí nad dva 

měsíce, ale doporučen je uchazečům, kteří jsou evidování rok a více nebo opakovaně. 

Veřejnou službou se dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi rozumí pomoc 

obci, zejména při „zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty veřejných 

prostranství či pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče, jako je práce 

v nemocnicích a jiných veřejných budovách, ve školství, v oblasti ochrany zvířat, charitativní i 

sportovní oblasti, tedy činnost dřívějších „civilkářů“. Uchazečům za výkon veřejné služby 

nenáleží odměna na rozdíl od výkonu veřejně prospěšných prací, jelikož smyslem veřejných 

služeb je uchování si pracovních návyků. Ten, kdo bez vážného důvodu tuto činnost odmítne, 

bude vyřazen z evidence a přichází o podporu v nezaměstnanosti a dávky v hmotné nouzi. 

Jelikož je výkon veřejné služby nabízen většinou dlouhodobě evidovaným uchazečům             

(s evidencí nad 1 rok), nárok na podporu v nezaměstnanosti jim zaniká rovněž tak. 

Shrnuto, funkce veřejně prospěšných prací spočívá v poskytování dočasného 

zaměstnání, pozitivním dopadu na finanční situaci nezaměstnaných a v udržení si pracovních 

návyků a dovedností. Bohužel tento typ opatření je často kritizován s ohledem na jeho 

,,kolotočový“ efekt
7
 a je mnohdy považován za zanedbatelný, pokud nevede v krátké době 

k získání místa v privátní sféře. [14] 

Pro přehlednost, následující tabulka vypovídá o programu veřejně prospěšných prací,    

co do počtu uchazečů, tak co do výše nákladů v období 2004 – 2011. 

Tab. 2.7 Počet uchazečů umístěných v rámci programu veřejně prospěšných prací včetně nákladů na program            

za období 2004 – 2011 v ČR 

Počet uchazečů umístněných v rámci programu veřejně prospěšných prací včetně nákladů na program za období 

2004 – 2011 v ČR 

Rok Počet osob Náklady (mil. Kč) 

2004 18 246 833,2 

2005 16 848 839,0 

2006 18 011 899,3 

2007 12 374 685,0 

2008 16 246 949,0 

2009 19 794 1371,2 

2010 22 882 1623,8 

2011 21 322  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

                                                           
7 Tedy z toho důvodu, že nezaměstnaní si navykají na takto poskytované pracovní příležitosti, na „měkké“ požadavky 

zaměstnavatele s nimi spojené, nedůvěřují si, pokud jde o schopnosti získat místo na otevřeném trhu práce, přestávají o ně 

usilovat a opakovaně vyhledávají schéma veřejných prací. 
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2.8.6. Společensky účelná pracovní místa 

V rámci nástroje společensky účelná pracovní místa byly do 30. 9. 2004 poskytovány 

příspěvky na investice, na mzdy a na samostatnou výdělečnou činnost. Se změnou zákona        

o zaměstnanosti v roce 2004 nyní rozlišujeme společensky účelná pracovní místa                   

na společensky účelná pracovní místa zřízená (dále jen „ZSÚPM“), vyhrazená (dále        

jen „VSÚPM“) a zřízená za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále               

jen „SÚPM – SVČ“).  

V prvních dvou případech se společensky účelnými pracovními místy dle § 113 odst. 1) 

zákona o zaměstnanosti rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje 

na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit 

pracovní uplatnění jiným způsobem. Ve třetím případě sám uchazeč po dohodě s Úřadem 

práce zřizuje pracovní místo za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. 

Za zřízené jedno pracovní místo Úřad práce poskytuje příspěvek, jeho maximální výše 

je odstupňována dle míry nezaměstnanosti v daném okrese. V případě, že je dané pracovní 

místo zřízené v okrese, ve kterém míra nezaměstnanosti nedosahuje průměrné míry 

nezaměstnanosti, příspěvek může činit 4násobek průměrné mzdy, popř. 6násobek průměrné 

mzdy, je-li zřízeno 10 pracovních míst na základě jedné dohody. Naopak, kdy míra 

nezaměstnanosti je stejná nebo vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti, příspěvek může 

činit 6násobek, popř. 8násobek průměrné mzdy při zřízení 10 pracovních míst.  

Za vyhrazené jedno pracovní místo Úřad práce poskytuje příspěvek až do výše 

vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance přijatého na vyhrazené 

pracovní místo. Vedle prostředků na mzdy a platy, příspěvek pokrývá i pojistné na sociální 

zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. 

Doba poskytnutí příspěvku je omezena po dobu 12 měsíců. 

Úřad práce při zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa bere                

v úvahu situaci na trhu práce v místě vzniku nově zřízeného nebo vyhrazeného pracovního 

místa, ke kvalitě podnikatelského záměru, k požadavkům na kvalifikaci a praxi u takto 

zřizovaného místa. 

Úřad práce může poskytnout překlenovací příspěvek na základě dohody i osobě 

samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které úřad práce 

poskytl příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Pokud Úřad práce 
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poskytne příspěvek osobě samostatně výdělečně činné na zřízení pracovní místa za účelem 

podnikání, a tato osoba tuto činnost nemůže vykonávat ze zdravotních důvodů,                   

nebo v případě jejího úmrtí, Úřad práce nemůže požadovat navrácení příspěvku. Úřad práce 

poskytuje příspěvek na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, 

na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Provozními náklady se rozumí nájemné                

a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených, 

náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků a náklady na opravu a údržbu objektu,      

ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví 

osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné 

činnosti. Je-li součástí provozních nákladů i daň z přidané hodnoty a osoba samostatně 

výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní 

náklad. O překlenovací příspěvek na úhradu provozních nákladů lze požádat nejpozději         

do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o zřízení společensky účelného pracovního 

místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku. Příspěvek                 

lze poskytnout nejdéle na dobu 5 měsíců. 

Co se týče využitelnosti programu společensky účelných pracovních míst, údaje jsou 

zobrazeny v následující tabulce. Stejně tak jako v předchozích případech, jsou zde zahrnuty 

dva parametry, tedy počet osob a vynaložené náklady za sledované období roku 2004            

až 2011. 

Tab. 2.8 Počet uchazečů umístěných v rámci programu společensky účelných pracovních míst včetně nákladů            

na program za období 2004 – 2011 v ČR 

Počet uchazečů umístěných v rámci programu společensky účelných pracovních míst včetně nákladů na program 

za období 2004 – 2011 v ČR 

Rok Počet osob Náklady (mil. Kč) 

2004 25 010 1030,3 

2005 25 129 1184,4 

2006 25 417 1071,8 

2007 16 706 868,0 

2008 12 756 596,7 

2009 20 208 985,3 

2010 25 882 1454,2 

2011 13 410  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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2.8.7. Překlenovací příspěvek 

Dle § 114 odst. 1) zákona o zaměstnanosti může Úřad práce poskytnout překlenovací 

příspěvek na základě dohody osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem 

a které byl poskytnut příspěvek za zřízení společensky účelného pracovního místa. 

Překlenovací příspěvek se řadí mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti nově           

od ledna roku 2011, kdy vešla v platnost novelizace zákona o zaměstnanosti zákonem            

č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními 

v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Nicméně překlenovací příspěvek,             

byť na jiném principu, již byl poskytován od roku 2004 až do roku 2008, kdy zákon               

č. 382/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 jej zrušil z důvodu nízkého využití. 

Příspěvek je poskytován na úhradu provozních nákladů (např. nájemné, náklady           

na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu, které je 

místem samostatné výdělečné činnosti, daň z přidané hodnoty, pokud není osoba samostatně 

výdělečně činná plátcem), jež vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací 

příspěvek poskytnut. I zde je příspěvek limitován dobou, na kterou je poskytován,                

tedy na dobu max. 5 měsíců, přičemž měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobku 

průměrné mzdy v národním hospodářství. Příspěvek není poskytován za jednotlivé měsíce,                   

ale jednorázově se splatností do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto 

příspěvku. Poskytnutí příspěvku není právně podloženo, tudíž jeho poskytnutí závisí               

na správním uvážení konkrétního Úřadu práce prostřednictvím tzv. hodnotícího orgánu. Nově 

se příspěvek neposkytne zaměstnavateli po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.  

Tabulka zobrazuje množství uchazečů tímto příspěvkem podpořených, vč. nákladů. 

Tab. 2.9 Počet uchazečů podpořených překlenovacím příspěvkem včetně nákladů za období 2004 – 2011 v ČR 

Počet uchazečů podpořených překlenovacím příspěvkem včetně nákladů za období 2004 – 2011 v ČR 

Rok Počet osob Náklady (mil. Kč.) 

2004 215  

2005 1 051 6,698 

2006 1 234 8,167 

2007 898 6,288 

2008 691 5,282 

2009 ZRUŠEN 

2010 ZRUŠEN 

2011 345  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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2.8.8. Příspěvek na dopravu zaměstnanců 

Příspěvek na dopravu zaměstnanců byl zrušen zákonem č. 382/2008 Sb., kterým se 

mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. 1. 2009. 

I přesto, že byl tento příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zrušen, v určitém 

období plnil svůj účel, jehož je důkazem počet uchazečů, kteří o tento příspěvek zažádali,         

a související náklady uvedené v tabulce. 

Tab. 2.10 Počet uchazečů podpořených příspěvkem na dopravu zaměstnanců včetně nákladů za období 2004 – 2011   

v ČR 

Počet uchazečů podpořených příspěvkem na dopravu zaměstnanců včetně nákladů za období 2004 – 2011 v ČR 

Rok Počet osob Náklady (mil. Kč) 

2004 645  

2005 3 609 6,070 

2006 2 085 6,041 

2007 1 350 4,563 

2008 999 4,050 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.8.9. Příspěvek na zapracování 

Dle § 116 odst. 1) zákona o zaměstnanosti může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli 

na základě dohody s ním příspěvek na zapracování, pokud daný zaměstnavatel přijímá          

do pracovního poměru uchazeče, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou 

péči. 

Příspěvek je poskytován maximálně po dobu 3 měsíců, jehož měsíční výše může činit 

maximálně polovinu minimální mzdy na jednu fyzickou osobu, která zapracovává.  

Účelem příspěvku je zejména usnadnit fyzickým osobám, kterým je Úřadem práce 

věnována zvýšená pozornost, integraci na trh práce a eliminovat tak ekonomické ztráty 

zaměstnavatele spojené se zapracováním takto umístěného uchazeče. [2] 

Příspěvek se neposkytne zaměstnanci po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. 

Následující tabulka opět ukazuje, jak byl a je příspěvek na zapracování zaměstnavateli 

využíván a rovněž jeho finanční náročnost v období 2004 – 2011. 
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Tab. 2.11 Počet uchazečů podpořených příspěvkem na zapracování včetně nákladů za období 2004 – 2011 v ČR 

Počet uchazečů podpořených příspěvkem na zapracování včetně nákladů za období 2004 – 2011 v ČR 

Rok Počet osob Náklady (mil. Kč) 

2004 69  

2005 310 2,067 

2006 193 1,580 

2007 156 1,425 

2008 95 0,945 

2009 65  

2010 48  

2011 44  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.8.10. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Dle § 117 odst. 1) zákona o zaměstnanosti může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli 

na základě dohody příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,                      

pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže 

zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. 

Pokud se zaměstnavatel rozhodne přejít na nový podnikatelský program, lze si pod tím 

představit takovou změnu výroby, služeb nebo jiné obdobné činnosti zajišťované právnickou 

nebo fyzickou osobou, při které dochází v podniku nebo v jeho části k zásadním 

technologickým změnám. Tyto změny mohou být způsobené jak modernizací stávající výroby 

či služeb, tak i změnou předmětu podnikání. Přechodem na nový podnikatelský program se 

pak rozumí období od ukončení nebo omezení stávající provozní činnosti s bezprostředně 

navazující etapou výměny technologického zařízení do doby zahájení provozní činnosti nové. 

[17] 

Úřad práce poskytuje příspěvek maximálně po dobu 6 měsíců, přičemž měsíční 

příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy. Příspěvek 

částečně kryje náklady spojené s úhradou náhradní mzdy, která přísluší zaměstnanci         

podle pracovněprávních předpisů. 

Tak jako u předešlých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, se i tento příspěvek nově 

neposkytne zaměstnavateli po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 

pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. 
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2.9. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Do této skupiny spadají osoby s určitým stupněm postižení, které po krátké době          

na hledání zaměstnání rezignují a vytvářejí si náhradní životní aktivity. Ve většině případů 

jsou evidováni dvojnásobně déle, ne-li více než ostatní uchazeči, a představují přibližně 10     

až 15 % všech evidovaných nezaměstnaných v rámci celé České republiky. Některé zdravotně 

postižené uchazeče lze považovat za nezaměstnatelné skrze jejich pracovní omezení daná 

zdravotními problémy. Zdravotní handicap je velmi často důvodem nízkého stupně vzdělání – 

nejčastěji základním. Ze strany Úřadu práce je tedy na místě věnovat větší pozornost těmto 

lidem, jelikož zájem o jejich zaměstnávání ze strany zaměstnavatelů je poměrně malý. [20] 

Místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce ve spolupráci s pracovně rehabilitačními 

středisky, popř. jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zabezpečuje pracovní rehabilitaci 

těmto osobám. Dle § 69 odst. 2) zákona o zaměstnanosti je pracovní rehabilitace souvislá 

činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, 

kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady       

s ní spojené. Jedná se tedy o poskytnutí poradenských služeb, teoretickou a praktickou 

přípravu pro zaměstnání (zejména specializované rekvalifikační kurzy), zprostředkování 

zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti. 

Další pracovní příležitostí pro tyto osoby představují zaměstnavatelé, kteří na základě 

finančního příspěvku od Úřadu práce vytvářejí tzv. chráněná pracovní místa. Podmínkou 

k získání finančního příspěvku, který činí 8násobek nebo 12násobek průměrné mzdy, bylo 

před rokem 2012 provozování chráněného pracovního místa po dobu nejméně 2 let ode dne 

sjednaného v písemné dohodě. V případě, že zaměstnavatel vytvoří takovýchto pracovních 

míst 10, za každé pracovní místo může získat až 10násobek nebo 14násobek průměrné mzdy. 

Výše příspěvku je závislá na míře zdravotního postižení, přičemž roční výše příspěvku může 

činit nejvíce 48 000 Kč. 

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa náleží zaměstnavateli, jestliže 

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném                 

a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 

povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno 

posečkání daně. 
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Nově musí být chráněné pracovní místo obsazeno po dobu 3 let, a tedy dohoda se 

uzavírá na dobu 3 let. Dohodu nelze uzavřít se zaměstnavatelem, pokud v období 12 měsíců 

přede dnem podání žádosti 

 provedl zaměstnanci srážky ze mzdy nebo z platu podle § 78 odst. 2 písm. b) nebo c)
8
, 

 bylo vůči němu zahájeno trestní stíhání jako obviněnému z trestního činu podvodu 

podle jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

 mu byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku 

zaměstnanosti nebo inspekce práce, nebo 

 na něj byla opakovaně podána oprávněná stížnost pro porušení povinnosti              

podle zákoníku práce. 

Nově se příspěvek neposkytne zaměstnavateli po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.
9
 

Obdobně mohl zaměstnavatel získat příspěvek od Úřadu práce na vytvoření chráněné 

pracovní dílny, ale novelou zákona o zaměstnanosti byl tento příspěvek od letošního roku 

2012 zrušen. Chráněnou pracovní dílnou se rozumělo pracoviště zaměstnavatele, vymezené 

na základě dohody s Úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, kde bylo v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % 

těchto zaměstnanců. Platila zde stejná podmínka provozu takto vytvořeného pracoviště,         

tj. po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Výše příspěvku byla rovněž stejná 

jako v případě chráněného pracovního místa. 

Další z možností je využití rekvalifikačních kurzů, které jsou rovněž přístupné osobám 

se zdravotním postižením. Úřad práce může takový rekvalifikační kurz zajistit a následně 

uhradit veškeré náklady. Úřad práce při zařazování do rekvalifikačního kurzu bere            

v potaz zdravotní stav, schopnosti a zkušenosti uchazeče, potažmo zájemce. V nabídce jsou                 

i specializované rekvalifikační kurzy pro osoby se zdravotním postižením, které jsou 

uskutečňovány za stejných podmínek jako rekvalifikace. [3] 

                                                           
8 Podle § 78 odst. 2 písm. b) nebo c) zákona o zaměstnanosti se jedná o srážky ze mzdy nebo platu určených k uspokojení 

plnění zaměstnavatele podle § 327 zákoníku práce, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec 

odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na závodní stravování podle § 236 zákoníku práce; o srážky ze mzdy nebo platu 

určených k uspokojení závazků zaměstnance podle § 146 písm. b) zákoníku práce, je-li srážka ze mzdy v rozporu s dobrými 

mravy. 
9 Dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti se za výkon nelegální práce považuje situace, pokud fyzická osoba-cizinec 

vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky,                     

je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. 
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Zákon zde navíc opravňuje zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se 

zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, aby pobíraly měsíčně 

příspěvek ve výši 8 000 Kč na podporu zaměstnávání takovéto osoby od příslušné krajské 

pobočky Úřadu práce. Jelikož se v praxi množí případy, kdy někteří zaměstnavatelé uzavírají 

se zaměstnanci dohodu o srážkách ze mzdy, např. na úhradu nákladů spojených se školením 

zaměstnanců, které pořádají buď sami, nebo jejich konání zajišťují u jiného subjektu, popř. se 

nekonají vůbec.  

V druhém případě, kdy zaměstnavatelé požadují na zaměstnancích, aby se například 

stali členy občanského sdružení, které sami založili nebo ve kterém se angažují a na základě 

dohody o srážkách ze mzdy, se podíleli na úhradě členských příspěvků v různé výši.      

Jelikož zaměstnanci pod tlakem a obavami ze ztráty zaměstnání těmto praktikám některých 

zaměstnavatelů podléhají, ministerstvo se rozhodlo těmto problémům postavit.  

Ministerstvo zavádí v této oblasti změnu, která, počínaje 1. července 2012, stanoví,     

aby příspěvek byl poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na chráněných 

pracovních místech zřízených nebo vymezených na základě dohody s Úřadem práce ČR.  

Toto opatření je doprovázeno i snížením příspěvku na 75 % z prostředků skutečně 

vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se 

zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel           

za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč. 

Předpokladem pro zamezení zneužívání příspěvku je právě finanční spoluúčast 

zaměstnavatele na prostředcích vynaložených na mzdy nebo platy.  

Dále se nově stanoví, aby se částka odpovídající prostředkům vynaloženým na mzdy 

nebo platy snižovala o částku srážek ze mzdy nebo platu prováděných podle § 327 zákoníku 

práce s tím, že jako výjimky jsou umožněny srážky ze mzdy nebo platu k uhrazení škody,     

za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvek zaměstnance na závodní stravování podle 

§ 236 zákoníku práce.  

Nově se stanoví, že prostředky vynaložené na mzdy nebo platy budou sníženy o částku 

srážek ze mzdy nebo platu prováděných k uspokojení závazků zaměstnance, pokud uzavřená 

dohoda o srážkách ze mzdy nebo platu bude v rozporu s dobrými mravy. Součástí změny je 

také stanovení, aby se do mzdových nákladů pro účely stanovení výše příspěvku, 
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nezapočítávaly náhrady mzdy nebo platu poskytované zaměstnanci při překážkách v práci    

na straně zaměstnavatele.  

Cílem je zamezit zaměstnávání osob se zdravotním postižením za účelem získání 

příspěvku, aniž by pro ně měl zaměstnavatel práci. Další změnou v této oblasti je zamezení 

dvojího financování, kdy příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

nebude poskytován na ty zaměstnance se zdravotním postižením, kteří pracují na chráněných 

pracovních místech, na něž je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa. Zaměstnavatelům zaměstnávajících více než 50 % osob se 

zdravotním postižením na chráněných pracovních místech je garantováno zvýšení příspěvku 

o částku vynaložených dalších dodatečných nákladů spojených se zaměstnáváním osob se 

zdravotním postižením, a to nejvýše o 2 000 Kč měsíčně. Až po uplynutí 12 měsíců ode dne 

obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného 

pracovního místa je zaměstnavateli umožněno požádat o zvýšení příspěvku Tuto podmínku 

bude možné splnit i zápočtem doby před nabytím účinnosti této nové právní úpravy. [28] 

Na druhou stranu, zákon zavazuje zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci,               

aby zaměstnávali osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 4 % podílu těchto osob 

na celkovém počtu zaměstnanců. Tuto podmínku můžou zaměstnavatelé splnit i tím, že 

a) zaměstnávají v pracovním poměru, 

b) odebírají výrobky nebo služby od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek 

těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním 

postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné 

zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, 

c) odvádějí do státní rozpočtu 2,5násobek průměrné měsíční mzdy za každou osobu se 

zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat. 

Nově se stanoví, že zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedené        

pod písmenem b), mohou danou povinnost splnit pouze do výše odpovídající 36násobku 

průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením. O tomto 

poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační 

údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané 

hodnoty. 
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2.10. Ostatní změny v souvislosti s politikou zaměstnanosti 

Rok 2012 přináší řadu změn a novinek v oblasti politiky zaměstnanosti související         

jak s podporou v nezaměstnanosti, tak i s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Veškeré 

změny jsou naznačené vždy dle jednotlivých souvisejících kapitol. 

2.10.1. Hlášení nových pracovních míst 

Změna se dotýká zaměstnavatelů, jelikož jim počátkem letošního roku skončila 

povinnost hlásit volná pracovní místa na Úřad práce a stala se tak dobrovolnou záležitostí. 

Tato změna povede ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, ale i ke zvýšené aktivitě 

Úřadu práce při vyhledávání nových pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání a při jednání 

se zaměstnavateli o možnostech vytváření nových pracovních míst.  

2.10.2. Povinnost prokazovat bezdlužnost 

Firmy již nejsou povinny prokazovat bezdlužnost, Úřad práce si ji zjistí sám z jiných 

dostupných zdrojů. Na pětinu, tedy na 100 tisíc korun klesla maximální výše pokuty               

za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti. 
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3. ANALÝZA NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY 
ZAMĚSTNANOSTI V OKRESE KARVINÁ 

3.1. Charakteristika okresu Karviná v letech 2004 až 2011 

Okres Karviná vznikl v roce 1960 a je typický svou malou rozlohou a vysokou hustotou 

obyvatel na 1 km
2
, čímž se řadí na 5. místo hned po Praze, Brnu, Ostravě a Plzni. Součástí 

okresu Karviná jsou obce s rozšířenou působností, jako je Bohumín, Český Těšín, Havířov, 

Karviná a Orlová, včetně obcí jako jsou Albrechtice, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, 

Horní Bludovice, Horní Suchá, Chotěbuz, Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald, Stonava    

a Těrlicko.  

Následující graf zobrazuje klesající tendenci vývoje počtu obyvatel v okrese Karviná 

dle pohlaví ve sledovaném období od roku 2004 do 2011. 

Graf 3.1 Vývoj počtu obyvatel v okrese Karviná dle pohlaví v letech 2004 až 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Ve sledovaném období, počínaje rokem 2004, můžeme vypozorovat mírně klesající 

tendenci vývoje počtu obyvatel v okrese Karviná. Tento pokles obyvatel je způsoben zejména 

nedostatkem pracovních míst, který stěží uspokojí nabídku práce ze strany obyvatel 

v produktivním věku. Hodně občanů se proto rozhodne vyjet mimo okres, nejčastěji              

do Ostravy, kde poptávka po práci ze strany zaměstnavatelů a možnost si vybrat práci       

podle svých představ je vyšší. Sice celkový počet obyvatel klesá, ale skupina obyvatel řadící 

se do věkové kategorie 65 a více neustále roste ve srovnání se skupinou osob 

v předproduktivním věku, tedy do 14 let. Tento fenomén není záležitost pouze okresu 

Karviná, ale celé České republiky. Fakt je ten, že stále méně lidí bude do budoucna patřit      

do skupiny produktivních osob, jež jsou zdrojem příjmů osob v seniorském věku. Nejvyšší 

počet obyvatel v posledních letech je zaznamenán v havířovském mikroregioně, po kterém 

následuje Karvinsko, Orlovsko, Bohumínsko a jako poslední Českotěšínsko. 
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Z grafu můžeme vyčíst, že ženy svým počtem v okrese Karviná mírně převyšují muže, 

ale jejich počet ve sledovaném období klesá rychlejším tempem, tedy o 2,24 %, zatímco počet 

mužů klesá o 2,04 %.  

Co se týče průměrného věku obyvatelstva, můžeme zde mluvit o mírném nárůstu 0,2 %, 

tedy 40,8 let v roce 2010 oproti roku 2009. Dle pohlaví, se v poslední době zaznamenává 

celosvětový trend, kdy se ženy dožívají vyššího věku než muži. V okrese Karviná tomu není 

jinak, zde se ženy dožívají v průměru 42,4 let, zatímco muži 39,3 let. 

Do 31. 12. 2006 se obyvatelstvo soustředilo do 16 obcí, poté se k okresu Karviná          

od roku 2007 zařadila pod mikroregion Havířovsko obec Horní Bludovice, která byla dříve 

začleněná pod okres Frýdek-Místek. Stalo se tak v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky   

č. 513/2006 Sb., v rámci změny správních obvodů úřadů práce. Od toho roku 2007 dodnes je 

to nadále 17 obcí, přičemž 7 obcí okresu mají statut města a Karviná spolu s Havířovem        

se již řadí mezi statutární města. 

3.2. Silné a slabé stránky okresu Karviná 

3.2.1. Silné stránky 

Silnou stránkou okresu Karviná je bezpochyby její poloha, jelikož sousedí s Polskem, 

které představuje potencionální trh. Za zmínku stojí také sousedství s okresy jako je Frýdek-

Místek, Ostrava či Opava. V rámci těchto měst, má Karviná vybudovanou velice dobrou 

komunikační síť, čímž umožňuje svým obyvatelům snadnější přístup do těchto měst a okresů. 

Mezi silné stránky určitě nebude patřit trh zaměstnanosti a dostatek volných pracovních 

míst, nýbrž obyvatelstvo, tedy pracovní síla, která je dostupná a kvalifikovaná. Tuto 

skutečnost zajišťuje poměrně široká síť vzdělávacích zařízení. V Karviné se nachází vysoký 

podíl vyučených uchazečů a rovněž podíl osob v produktivním věku, který je vyšší               

než republikový průměr. Příznivá věková struktura je taktéž určitou výhodou, kterou Karviná 

jako okres disponuje. 

I přes vysokou úroveň nezaměstnanosti se může okres Karviná pyšnit již fungující 

průmyslovou zónou, jak v Karviné na Novém poli, tak i v Českém Těšíně. K nim přibude 

průmyslová zóna František v Horní Suché a Fučík v Orlové. 

Za zmínku stojí také fungující komunikace a spolupráce orgánů a institucí v rámci 

okresu s konkrétními výstupy a výsledky. 
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3.2.2. Slabé stránky 

Tak jako každá mince má dvě strany, je důležité mít na paměti i ty slabé stránky             

a věnovat se jim intenzivněji.  

Na prvním místě se kupodivu nevyskytuje nízká úroveň zaměstnanosti, ale kvalita 

životního prostředí. Plochy zdevastované poddolováním, znečištěné ovzduší a voda, 

zanedbané oblasti, to vše zde můžeme nalézt. Tato skutečnost nepřímo ovlivňuje jiné faktory, 

mezi které patří vysoká úmrtnost spolu s vysokou nemocností a úrazovostí ve srovnání 

s jinými okresy České republiky. 

Dalším mínusem je nedokončená plynofikační síť, místy nedostačující kapacity rozvodů 

a elektrické energie. Schází zde dostatečné napojení na dálniční síť ČR a jiných hraničních 

zemí. Nedostatečně rozvinutá infrastruktura a zmíněné související skutečnosti. 

Bereme-li v potaz trh zaměstnanosti, zde je největší slabou stránkou převyšující nabídka 

práce ze strany obyvatelstva. Problémem je i nižší zájem o málo placenou práci především       

u mužů a zaměstnanců dříve zaměstnaných v těžkém průmyslu. Zaměstnanost je nadále 

ovlivňována těžkým průmyslem (především těžebním
10

), na němž ještě stále závisí vysoký 

počet obyvatel. V posledních letech byly obyvatelé okresu Karviná svědky probíhající 

restrukturalizace za účelem zlepšování ekonomických výsledků, která s sebou nesla a nese 

vysoký pokles pracovních míst a mnohdy likvidaci některých firem. Reakce                             

na restrukturalizaci se projevila v úbytku míst v těžkém průmyslu, který není dosud adekvátně 

pokryt novými pracovními místy v lehkém průmyslu, službách a obchodu, což se odráží 

v jednom z nejvyšších počtů evidovaných uchazečů o zaměstnání v rámci republiky.  

Mimo slabé stránky vyskytující se v pracovněprávních vztazích, se i oblast podnikání 

potýká s potíží v podobě nedostatku dlouhodobého investičního kapitálu, nižší úrovně 

platební disciplíny v dodavatelských a odběratelských vztazích ústící mnohdy v nepříznivou 

ekonomickou situaci. 

Pokud jsem zmínil vysoký podíl vyučených uchazečů mezi silné stránky okresu, nelze 

podobně hovořit o podílu absolventů vysokých škol, kterých je poměrně méně v porovnání 

                                                           
10 V uplynulých 200 letech měl pro okres nezpochybnitelný význam především těžební průmysl, nicméně v posledních letech 

objem těžby v okrese Karviná klesá. V uplynulém období došlo k mnohým změnám, mezi něž patřilo rozdělené původní a.s. 

OKD, vznik nových nástupnických subjektů, změny vlastníků. K poslední větší změně došlo ke dni 31. 3. 2008, kdy byly 

sloučeny důlní závody ČSA v Karviné a Lazy v Orlové v novou vnitřní organizační jednotku Důl Karviná se sídlem 

v Karviné. I přes výrazné změny, které tento rezort zaznamenal, má nadále z pohledu zaměstnanosti nejvyšší 20,9 % 

zastoupení v okrese. Po něm se dlouhá léta umísťovalo odvětví výroby základních kovů, hutního zpracování, slévárenství        

a výroby kovových konstrukcí, které se v roce 2011 přesunulo na třetí pozici po odvětví zdravotní a sociální péče. 
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s jinými okresy. Vyšší kriminalita, soustředění obyvatelstva na malých plochách (sídliště)   

bez dostatečné infrastruktury, to jsou další negativa, kterým okres Karviná čelí. 

3.3. Vývoj a struktura zaměstnanosti v letech 2004 až 2011 

V předchozí kapitole je zmínka o úbytku občanů v okrese Karviná, který je zapříčiněn 

nízkou nabídkou práce. Nízká nabídka práce může být způsobena kolísajícím počtem 

zaměstnavatelů v okrese, což koneckonců dokazuje i následující graf zobrazující počet 

zaměstnavatelů bez rozdílů velikosti či počtu zaměstnanců. Graf zobrazuje celkový součet 

zaměstnavatelů do 20 zaměstnanců a 20 a více zaměstnanců. Úřad práce poskytuje data            

o zaměstnavatelích od 20 zaměstnanců více a Okresní správa sociálního zabezpečení (dále    

jen „OSSZ“) do 20 zaměstnanců. Jelikož OSSZ přestala tyto poklady ke zpracování statistik 

poskytovat, nelze od roku 2009 přesně zjistit součet zaměstnavatelů v okrese Karviná. 

Graf 3.2 Počet zaměstnavatelů v okrese Karviná v letech 2004 až 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Počet zaměstnavatelů ovlivňuje strukturu a míru zaměstnanosti, což je z grafu patrné, 

jelikož můžeme vidět, že v letech 2004 až 2006 v okrese Karviná klesal počet zaměstnavatelů 

a tím i zaměstnanost.  

První pokles v roce 2004 byl spjat se zaměstnavateli veřejného, družstevního,            

tak i soukromého sektoru. Nejvyšší úbytek byl zaznamenán v odvětví nerostného průmyslu 

v případě důlních závodů, kdy se např. společnost OKD rozhodla snižovat zdroj vlastních 

zaměstnanců. Tomuto snížení přispívá i předpoklad, že dochází k vyčerpání kvalifikovaného 

zdroje polských pracovníků, zejména otevřením trhu práce v ostatních zemích Evropské unie 

a tím i zpřístupnění atraktivnějších pracovních nabídek. O pokles se také postarala společnost 

Graddo Zlín, a.s., výrobce elektrických a optických nástrojů, která koncem roku 2004 

ukončila svou činnost v okrese Karviná. V tomto případě je pokles zaměstnanosti do určité 

míry kompenzován společností Mölnlycke Health Care Klinipro, s.r.o., která je předním 
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světovým výrobcem jednorázových chirurgických prostředků, výrobků pro hojení ran              

a služeb pro zdravotnictví. Za zmínku stojí také ukončení výroby společnosti Walmark, a.s. 

působící v odvětví výroby potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků.  

V roce 2006 byl nejvyšší pokles viděn opět v odvětví těžby nerostných surovin, 

ovlivněn ukončením těžební činnosti v dřívějším důlním závodě Dukla. Pokles byl zmírněn 

výstavbou nových obchodních řetězců LIDL v Karviné a Českém Těšíně a Kaufland 

v Českém Těšíně. 

Rok 2007 přinesl opět pokles zaměstnanosti zejména utlumením provozu důlních 

závodů Dukla VOJ Důl Paskov a dolu ČSA. V odvětví vzdělání také došlo k výrazným 

změnám v podobě poklesu zaměstnanosti, jelikož v tomto roce proběhlo sloučení některých 

škol a dalších školských zařízení včetně ukončení činnosti střediska zajišťujícího odborný 

výcvik učňů. V roce 2007 můžeme vidět rostoucí křivku, která byla pravděpodobně 

způsobena začleněním nové obce Horní Bludovice do okresu Karviná včetně zaměstnavatelů 

působících v této obci. 

I v roce 2008 odvětví těžby nerostných surovin pocítilo pokles zaměstnanosti u důlních 

závodů, zejména některé dodavatelské společnosti OKD, a.s. Vysokou mírou přispělo              

i odvětví výroby strojů a zařízení, stavebnictví, veřejné správy a také oblast vzdělání,             

kde bylo propuštěno 82 zaměstnanců z důvodu poklesu žáků a studentů na středních                 

i základních školách. 

V roce 2009 se opět setkáváme s poklesem, který je ovšem způsoben celosvětovou 

hospodářskou krizí, ať už důvodem byla ztráta odbytu výrobků a služeb v rámci celé České 

republiky nebo ztrátou odbytu na zahraničních trzích. Mezi podniky nejvíce dotčené krizí 

patří zejména ty zabývající se hutním zpracováním, výrobou základních kovů, slévárenstvím 

a výrobou kovových konstrukcí a v poslední řadě subjekty věnující se těžbě a dobývání 

černého uhlí. K poklesu přispěly i nově platné instituty, jako je ukončení pracovního poměru 

na dobu určitou, ve zkušební době, na vlastní žádost, dohodou apod. Jelikož hospodářská 

krize měla nepříznivé důsledky na všechny subjekty a podniky v rámci České republiky,     

ještě před propouštěním zaměstnanců se snažily společnosti uplatňovat na některých 

závodech poskytování náhrady mzdy při překážkách v práci dle § 209 zákoníku práce, 

docházelo ke zkracování pracovní doby, popř. přijetí dalších vnitřních opatření. 
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3.4. Úřad práce – Kontaktní pracoviště Karviná 

3.4.1. Představení změn s účinností od roku 2011 

V minulém roce 2011 prošly všechny úřady práce v celé České republice výraznou 

restrukturalizací a zároveň jim byla odebrána právní subjektivita. K těmto změnám došlo     

dle zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 

který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2011. K tomuto datu byla sjednocena realizace činností 

v referátu trhu práce v působnosti Krajské pobočky v Ostravě. V praxi to znamená, že řízení   

a zaměstnanci zabývající se aktivní politikou zaměstnanosti byli převedení k 1. 4. 2011         

na krajské pobočky a Úřad práce v Karviné je nyní pouze kontaktním pracovištěm Karviná 

(dále jen „kontaktní pracoviště Karviná“). Součástí kontaktního pracoviště mohou být 

detašovaná či dislokovaná územní pracoviště, popř. výjezdní pracoviště.  

3.4.2. Postup kontaktního pracoviště Karviná ve vztahu k uchazeči 

Prvním krokem je rozhodnutí daného občana se zaevidovat k příslušnému kontaktnímu 

pracovišti v Karviné tím, že osobně podá písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání. 

Občan vždy žádá o zprostředkování zaměstnání, nelze tedy požádat o pouhé vedení v evidenci 

uchazečů, o hmotné zabezpečení, popř. o evidenci jen z důvodu splnění podmínky                 

pro poskytnutí sociální dávky. Při podávání žádosti vždy občan prokazuje splnění podmínek, 

viz. podkapitola 2.4.2. písm. a) Uchazeč o zaměstnání, a dokládá patřičné doklady                 

pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.  

Poté co je občan zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání, získá průkazku uchazeče, 

díky které má půl hodinový přístup k internetovému připojení v místní knihovně. Tento čas 

může uchazeč využít ke zpracování svého životopisu a vyřizování žádostí o práci.  

Přibližně do týdne až do 14 dnů po zařazení do evidence je pozván na plánovanou 

návštěvu, kde od zprostředkovatele dostává doporučenky na volná pracovní místa.             

Tyto návštěvy či schůzky jsou většinou v pravidelných intervalech po domluvě se 

zprostředkovatelem. V případě, že se jedná o nového uchazeče, který ještě nebyl veden 

v evidenci nebo byl v evidenci již delší dobu předtím, zhruba do jednoho měsíce od zařazení, 

je pozván na informační schůzku. Žádný právní předpis nezavazuje úřad práce                       

ke zprostředkování informační schůzky, jedná se tedy o aktivitu navíc ze strany úřadu práce 

vůči uchazečům.   

Kontaktní pracoviště Karviná patří k těm, kteří informační schůzku pro své uchazeče 

pořádají v pravidelných intervalech s cílem objasnit uchazečům zákonem stanovená práva       
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a povinnosti. Vedle těchto informací současně sdělují uchazečům různé způsoby, jak hledat 

nové zaměstnání a zdůrazňují zde nutnost aktivního zapojení každého z uchazečů. Do jisté 

míry je obsahová náplň informační schůzky v rukou jednoho ze zaměstnanců kontaktního 

pracoviště, který je pověřen k předání potřebných a zákonem stanovených informací.            

Na kontaktním pracovišti Karviná probíhají informační schůzky pravidelně každý týden         

ve středu ráno většinou po dobu jedné hodiny, každopádně délka je vždy ovlivněna 

následnými dotazy uchazečů. Na informační schůzku je vždy pozváno 40 uchazečů,              

ale z vlastních zkušeností i ze zkušeností pracovnic kontaktního pracoviště Karviná se zřídka 

kdy dostaví plný počet. Účast na informační schůzce je povinnou součástí spolupráce 

s kontaktním pracovištěm při zprostředkování vhodného zaměstnání. V případě neomluvené 

absence mají kontaktní pracoviště právo dotyčného vyloučit z evidence uchazečů                     

o zaměstnání. Ve většině případů se snaží tohoto práva využít v těch neřešitelných situacích,    

a vždy jsou nakloněni k vzájemné komunikaci a domluvě na jiném termínu informační 

schůzky. 

Dle § 33, odst. 2 zákona o zaměstnanosti se s uchazečem po 5 měsících nepřetržité 

evidence vypracovává individuální akční plán, který slouží ke zvýšení možnosti uplatnění 

uchazeče na trhu práce. Uchazeč ovšem může požádat o vypracování kdykoliv v průběhu 

vedení evidence. Jedná se o dokument, jehož obsahem je zejména stanovení postupu                

a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění na trhu 

práce. Obsahem může být např. seznam 10 firem, u kterých se uchazeč v období mezi dvěma 

schůzkami se zprostředkovatelem ucházel o práci. 

3.5. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Karviná 
v letech 2004 až 2011 

3.5.1. Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšné práce jsou vytvářeny v rámci vyhlášených projektů a počet takto 

vytvořených pracovních míst je vždy limitován obnosem finančních prostředků. Od roku 

2004 by mnozí čekali zvýšení finančních prostředků na veřejně prospěšné práce o dotace 

z EU, ale evropské prostředky na tento nástroj APZ byly použity až od roku 2008.  

V této kapitole se budu zabývat srovnáním efektivity a využitelnosti veřejně 

prospěšných prací v okrese Karviná od roku 2004. V každé tabulce je zelenou barvou 

zvýrazněno zlepšení oproti předcházejícímu roku, ať už v podobě většího počtu takto 

vytvořených míst či vyšší finanční podpory, a naopak jakékoliv zhoršení červenou barvou. 
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Tab. 3.1 Srovnání efektivnosti a využitelnosti veřejně prospěšných prací v okrese Karviná v letech 2003 až 2004 

Ukazatel 2003 2004 
Rozdíl 2004/2003 

absolutně v % 

Počet vytvořených pracovních míst celkem 1 483 1 455 -28 -1,89 

VPP – počet vytvořených pracovních míst 339 278 -61 -17,99 

VPP – počet umístěných uchazečů 382 324 -58 -15,18 

VPP – průměrná výše finanční podpory 65 059 Kč 68 708 Kč 3 649 5,61 

VPP – finanční náročnost v rámci APZ 17 655 044 Kč 15 154 414 Kč -2 500 630 -14,16 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2004 bylo z celkových 1 166 schválených projektů na vytvoření pracovních 

příležitostí právě 43 projektů v rámci VPP. Z těchto projektů bylo vytvořeno celkem           

278 pracovních příležitostí. Na takto zřízená pracovní místa v konečném výsledku nastoupilo 

324 uchazečů. Ve většině případů (tj. 73 %) byla tato místa vytvořena pro uchazeče se 

základním nebo nedokončeným vzděláním v oblasti veřejné správy, sociálního zabezpečení    

a obrany, tj. u měst a obcí (např. sběrači odpadků, popeláři – dělník pro čištění města). 

Rovněž se zjistilo, že cca 93 % takto umístněných osob patřilo mezi evidované na úřadu práce 

déle než 1 rok. Nejvíce tyto VPP vznikaly v mikroregionu Havířovsko, tj. 133 míst. Průměrná 

výše sjednané finanční podpory činila 68 708 Kč a průměrná délka obsazení 1 místa                  

1 uchazečem trvala 9 měsíců. 

Pokud jde o srovnání s předchozím rokem 2003, došlo ke snížení počtu schválených 

projektů o 2, ke značnému snížení počtu vytvořených míst o 61, což ve finále mělo                

za následek snížení využitelnosti těchto míst o 58 umístitelných uchazečů. 

Tab. 3.2 Srovnání efektivnosti a využitelnosti veřejně prospěšných prací v okrese Karviná v letech 2004 až 2005 

Ukazatel 2004 2005 
Rozdíl 2005/2004 

absolutně v % 

Počet vytvořených pracovních míst celkem 1 455 1 233 -222 -15,26 

VPP – počet vytvořených pracovních míst 278 325 47 16,91 

VPP – počet umístěných uchazečů 324 340 16 4,94 

VPP – průměrná výše finanční podpory 68 708 Kč 66 841 Kč -1 867 -2,72 

VPP – finanční náročnost v rámci APZ 15 154 414 Kč 19 261 800 Kč 4 107 386 27,10 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2005 se veřejně prospěšné práce v rámci APZ podílely 325 vytvořenými místy 

pro uchazeče. Oproti roku 2004 zaznamenáváme nárůst takto vytvořených pracovních míst      

a úměrně tomu i vyšší počet nastoupených uchazečů. Převážná většina těchto míst (89,2 %) 

vznikla v oblasti veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, v rámci profese dělník      

pro čištění města. Nejpočetnější skupinou uchazečů, kteří nastoupili na takto vytvořené 
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pracovní místa, byli z 61 % (207 osob) nekvalifikovaní lidé. Z celkového počtu uchazečů, 

kteří využili tohoto nástroje, bylo 96 % (326 osob) evidováno na úřadu práce déle než 1 rok, 

z nichž 197 osob déle než 2 roky. Průměrná výše sjednané finanční dohody činila 66 841 Kč 

(skutečné náklady na 1 obsazené místo představovaly 69 448 Kč) a průměrná délka obsazení 

místa jedním uchazečem činila 8 měsíců. 

Tab. 3.3 Srovnání efektivnosti a využitelnosti veřejně prospěšných prací v okrese Karviná v letech 2005 až 2006 

Ukazatel 2005 2006 
Rozdíl 2006/2005 

absolutně v % 

Počet vytvořených pracovních míst celkem 1 233 1 416 183 14,84 

VPP – počet vytvořených pracovních míst 325 451 126 38,77 

VPP – počet umístěných uchazečů 340 477 137 5,58 

VPP – průměrná výše finanční podpory 66 841 Kč 70 568 Kč 3 727 37 

VPP – finanční náročnost v rámci APZ 19 261 800 Kč 24 872 162 Kč 5 610 362 29,13 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2006 se opět zvýšil počet veřejně prospěšných míst, přesně o 126 míst               

na celkových 451 míst, které byly obsazeny 477 uchazeči. I v roce 2006 bylo vytvořeno 

nejvíce míst pro výkon profese dělník pro čištění města, celkem 424 míst (94 %), přičemž 

z 39 % z těchto míst vytvořily městské a obecní úřady a zbývajících 61 % firmy vykonávající 

pro tyto úřady údržbu veřejných prostranství. Nejpočetnější skupinou využívající veřejně 

prospěšné práce byli uchazeči bez kvalifikace, kteří byli evidováni déle než 1 rok či déle. 

Průměrná výše sjednané finanční podpory činila 70 568 Kč, přičemž náklady na 1 obsazené 

místo představovaly 52 560 Kč. Průměrná délka obsazení místa jedním uchazečem činila         

7 měsíců a byla o 1 měsíc kratší než v loňském roce. 

Tab. 3.4 Srovnání efektivnosti a využitelnosti veřejně prospěšných prací v okrese Karviná v letech 2006 až 2007 

Ukazatel 2006 2007 
Rozdíl 2007/2006 

absolutně v % 

Počet vytvořených pracovních míst celkem 1 416 1168 -248 -17,51 

VPP – počet vytvořených pracovních míst 451 403 -48 -10,64 

VPP – počet umístěných uchazečů 477 435 -42 -8,81 

VPP – průměrná výše finanční podpory 70 568 Kč 75 699 Kč 5 131 7,27 

VPP – finanční náročnost v rámci APZ 24 872 162 Kč 23 908 176 Kč -963,986 -3,88 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V průběhu roku 2007 bylo vytvořeno celkem 403 míst, na něž nastoupilo                     

435 uchazečů a došlo tak k meziročnímu snížení vytvořených míst o 48 a počet uchazečů 

uplatněných na těchto místech o 42. Profesní struktura zůstává stále stejná, největší počet míst 



60 
 

(399 míst) bylo vytvořeno v rámci profese sběrači odpadků, popeláři, obecně dělník             

pro čištění města. 

Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenáváme pokles jak v počtu vytvořených 

pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, s tím logicky související nižší počet 

umístěných uchazečů na tato místa, tak i nižší finanční náročnost tohoto nástroje. Jediným 

pozitivem bylo zvýšení finanční podpory o 5 131 Kč, ovšem na úkor celkového počtu 

vytvořených pracovních míst. 

Tab. 3.5 Srovnání efektivnosti a využitelnosti veřejně prospěšných prací v okrese Karviná v letech 2007 až 2008 

Ukazatel 2007 2008 
Rozdíl 2008/2007 

absolutně v % 

Počet vytvořených pracovních míst celkem 1168 970 -198 -16,95 

VPP – počet vytvořených pracovních míst 403 137 
-24 -5,96 

VPP – počet vytvořených pracovních míst z ESF  242 

VPP – počet umístěných uchazečů 435 217 
35 8,05 

VPP – počet umístěných uchazečů fin. z ESF  253 

VPP – průměrná výše finanční podpory 75 699 Kč 62 386 Kč -13 313 -17,59 

VPP – průměrná výše finanční podpory z ESF  61 273 Kč 61 273  

VPP – finanční náročnost v rámci APZ 23 908 176 Kč 14 434 614 Kč 
2 379 066 9,95 

VPP – finanční náročnost v rámci ESF  11 852 628 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2008 bylo celkem vytvořeno méně pracovních míst v rámci APZ, což se 

odrazilo i v počtu vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšné práce. V tomto 

roce se realizovaly i projekty podpořené Evropskou unii, konkrétně se jednalo o projekt 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti – VPP CZ.1.04/2.1.00/03.00001 

(realizován od 1. 5. 2008 do 30. 6. 2010) zaměřen na podporu zaměstnatelnosti uchazečů, 

kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Druhým projektem je 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů – VPP I CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060, který probíhal 

v roce 2008 s možností uzavírání dohod od 1. 3. 2008 do konce října roku 2008. Pracovní 

místa podpořená v rámci tohoto projektu byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, 

úklid a údržbu veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch obce. 

Oba projekty financované evropskými prostředky, vedle již vytvořených                      

137 pracovních míst, podpořily vznik dalších 242 pracovních míst s celkovým počtem         

470 takto umístěných uchazečů. Opět nejpočetněji vytvořená místa byla v rámci profese 

dělník pro čištění města (373 míst) podpořená především městskými a obecními úřady              

a firmami zajišťující pro města a obce úklidové práce a údržbu zeleně na veřejných 



61 
 

prostranstvích. Příspěvek ze státního rozpočtu na vytvoření jednoho místa činil 62 386 Kč         

a v případě míst financovaných z ESF 61 273 Kč. 

Tab. 3.6 Srovnání efektivnosti a využitelnosti veřejně prospěšných prací v okrese Karviná v letech 2008 až 2009 

Ukazatel 2008 2009 
Rozdíl 2009/2008 

absolutně v % 

Počet vytvořených pracovních míst celkem 970 1 194 224 23,09 

VPP – počet vytvořených pracovních míst 137  
39 10,29 

VPP – počet vytvořených pracovních míst z ESF 242 418 

VPP – počet umístěných uchazečů 217 8 
-2 -0,43 

VPP – počet umístěných uchazečů fin. z ESF 253 460 

VPP – průměrná výše finanční podpory 62 386 Kč  -62 386  

VPP – průměrná výše finanční podpory z ESF 61 273 Kč 88 825 Kč 27 552 44,97 

VPP – finanční náročnost v rámci APZ 14 434 614 Kč 2 379 987 Kč 
1 708 653 6,50 

VPP – finanční náročnost v rámci ESF 11 852 628 Kč 25 615 908 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V průběhu roku 2009 se v rámci APZ vytvořilo celkem 418 pracovních příležitostí 

v rámci nástroje veřejně prospěšné práce, o 39 míst více, než tomu bylo v předcházejícím 

roce. Minulý rok se některá pracovní místa vytvořila za podpory státního rozpočtu,              

ale v případě roku 2009 byla veškerá místa financována z ESF. Na takto vytvořená pracovní 

místa nastoupilo 460 uchazečů spolu s dalšími 8 uchazeči, kteří nastoupili na místa vytvořená 

již v roce 2008 ze státního rozpočtu. Nejvíce míst 95 % (396 míst) bylo vytvořeno pro výkon 

profese dělník pro čištění města. Největší podíl 99,4 % uplatněných uchazečů na tomto 

nástroji mělo evidenci delší než 5 měsíců. Došlo také ke zvýšení příspěvku na jedno pracovní 

místo na částku 88 825 Kč, která je poskytována z ESF. 

Tab. 3.7 Srovnání efektivnosti a využitelnosti veřejně prospěšných prací v okrese Karviná v letech 2009 až 2010 

Ukazatel 2009 2010 
Rozdíl 2010/2009 

absolutně v % 

Počet vytvořených pracovních míst celkem 1 194 1 343 149 12,48 

VPP – počet vytvořených pracovních míst  25 
62 14,83 

VPP – počet vytvořených pracovních míst z ESF 418 455 

VPP – počet umístěných uchazečů 8 
525 57 12,18 

VPP – počet umístěných uchazečů fin. z ESF 460 

VPP – průměrná výše finanční podpory     

VPP – průměrná výše finanční podpory z ESF 88 825 Kč 71 470 -17 355 -19,54 

VPP – finanční náročnost v rámci APZ 2 379 987 Kč 220 281 Kč 
3 232 729 11,55 

VPP – finanční náročnost v rámci ESF 25 615 908 Kč 31 008 343 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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V roce 2010 bylo vytvořeno 480 míst v rámci veřejně prospěšných prací, v rámci 

kterých našlo uplatnění 525 uchazečů. Všechna tato místa byla zaměřena na údržbu veřejných 

prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací. V roce 2010 pokračovala 

realizace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze kterého byly přednostně 

financovány veřejně prospěšné práce, ale také společensky účelná pracovní místa.               

Dne 8. 10. 2010 byla řídícím orgánem schválena podstatná změna v probíhajících projektech 

s tím, že realizace klíčových aktivit bude probíhat do 30. 6. 2011 a následné dva měsíce 

budou věnovány administrativnímu ukončování projektů. 

Průměrná výše sjednané podpory na jedno místo hrazené z prostředků ESF činila 

71 470 Kč, což bylo o 17 335 Kč méně ve srovnání s předchozím rokem. 

Tab. 3.8 Srovnání efektivnosti a využitelnosti veřejně prospěšných prací v okrese Karviná v letech 2010 až 2011 

Ukazatel 2010 2011 
Rozdíl 2011/2010 

absolutně v % 

Počet vytvořených pracovních míst celkem 1 343 897 -446 -33,21 

VPP – počet vytvořených pracovních míst 25 260 
-30 -6,25 

VPP – počet vytvořených pracovních míst z ESF 455 190 

VPP – počet umístěných uchazečů 
525 495 -30 -5,71 

VPP – počet umístěných uchazečů fin. z ESF 

VPP – průměrná výše finanční podpory     

VPP – průměrná výše finanční podpory z ESF 71 470    

VPP – finanční náročnost v rámci APZ 220 281 Kč  
  

VPP – finanční náročnost v rámci ESF 31 008 343 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2011 právě veřejně prospěšné práce zaznamenaly v okrese Karviná největší 

nárůst vytvořených pracovních míst. Vytvořeno bylo 450 míst, přičemž z ESF bylo 

financováno 260 míst. Ze 495 nastoupených na tato místa bylo 315 osob (63,3 %)                

bez vzdělání nebo se základním vzděláním. S účinností od 20. 6. 2011 proběhlo další 

prodloužení národního individuálního projektu OP – LZZ až do 30. 4. 2012 s tím, že realizace 

jednotlivých aktivit bude probíhat do 29. 2. 2012 a následné dva měsíce budou věnovány 

administrativnímu ukončování projektu. Kromě prodloužení se změnil i název projektu         

na „Vzdělávejte se pro růst – Veřejně prospěšné práce“. 

3.5.2. Společensky účelná pracovní místa 

Následující dva grafy zobrazují efektivitu a využitelnost SÚPM za období od roku 2004 

do 2011. První z nich ukazuje počet vytvořených SÚPM dle rozdělení na SÚPM zřízená (dále 
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jen „ZSÚPM“), vyhrazená (dále jen „VSÚPM“) a za účelem samostatně výdělečné činnosti 

(dále jen „SÚPM – SVČ). Druhý graf ukazuje využitelnost SÚPM uchazeči o zaměstnání. 

Graf 3.3 Počet vytvořených SÚPM a počet umístěných uchazečů na SÚPM v okrese Karviná v letech 2004 až 2011

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2004 bylo dohromady v rámci SÚPM podáno 862 projektů, z nichž 116 projektů 

bylo zamítnuto a 70 bylo stornováno předkladateli, takže v konečném důsledku se realizovalo 

676 projektů k vytvoření 723 pracovních míst. V rámci nástroje SÚPM byly do 30. 9. 2004 

poskytovány příspěvky na investice, na mzdy, na SVČ a v rámci tzv. ROPO, tj. absolventi 

v organizačních složkách státu (dříve rozpočtové organizace) a v příspěvkových organizacích. 

Od 1. 10. 2004 se změnou zákona došlo i ke zrušení tzv. ROPO a uplatňování absolventů škol 

se začalo řešit v rámci VSÚPM. Nejvíce míst v rámci SÚPM (ZSÚPM + VSÚPM) vzniklo 

pro uchazeče s úplným středoškolským vzděláním v oblasti Karvinska a Havířovska. Co se 

týče profesní struktury takto vytvořených míst, nejvíce míst, tj. 361 (53,7%) vzniklo                  

u zaměstnavatelů v odvětví služeb a obchodu. Na uvedená SÚPM (ZSÚPM + VSÚPM) 

nastoupilo celkem 591 uchazečů, z nichž 150, tedy největší podíl, bylo evidováno déle         

než 2 roky. Průměrná výše sjednané finanční podpory dosahovala u SÚPM výše 40 869 Kč.     

Pokud jde o SÚPM – SVČ, činnost zahájilo s příspěvkem ÚP celkem 51 uchazečů s tím,       

že největší počet těchto míst (84,3%) vzniklo ve službách (specializovaný maloobchod             

a maloobchod se smíšeným zbožím) a z větší míry (52,9%) v oblasti Havířovska. Průměrná 

výše sjednané finanční podpory týkající se SÚPM – SVČ činila 44 694 Kč.   

Ve srovnání s předchozím rokem 2003 se zvýšil počet celkových schválených projektů 

v rámci SÚPM o 192 a úměrně tomu také počet vytvořených pracovních míst a počet 

umístěných uchazečů v rámci VSÚPM a ZSÚPM. Meziroční pokles byl naopak zaznamenán 

u počtu uchazečů, kteří zahájili SVČ v rámci SÚPM. 

V roce 2005 došlo ke vzniku celkem 905 SÚPM, což představuje přírůstek o 182 míst 

oproti minulému roku. Tento přírůstek byl způsoben tím, že se v rámci tohoto nástroje začalo 
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od 1. 10. 2004 řešit i uplatnění absolventů škol, kteří byli dosud evidování v rámci 

samostatného nástroje odborná praxe. Na takto vytvořená pracovní místa nastoupilo            

929 uchazečů (o 287 osob více), přičemž ve všech třech případech (ZSÚPM, VSÚPM,   

SÚPM – SVČ) bylo nejvíce míst vytvořeno v odvětví služeb a obchodu (446, tj. 49,3 %). 

Jednotlivé druhy SÚPM se pak lišily dle struktury umístěných uchazečů a rovněž 

průměrnou výší sjednané finanční podpory. Na ZSÚPM nastoupilo 131 uchazečů, přičemž       

z 57 % vyučení a z 26 % uchazeči s úplným středoškolským vzděláním. Průměrná výše 

sjednané finanční podpory činila 85 207 Kč a průměrné skutečné náklady na 1 obsazené místo 

55 630 Kč. Pokud srovnáme letošní rok s tím předchozím, můžeme zjistit, že se počet 

ZSÚPM snížil o 10. 

Pro uchazeče v rámci VSÚPM bylo vytvořeno celkem 745 míst, na které bylo umístěno 

739 uchazečů. Téměř polovina uchazečů byla s úplným středním vzděláním s maturitou           

a dle věkové struktury největší počet uchazečů (446) bylo ve věku do 25 let. Nejvíce míst 

bylo vytvořeno v odvětví služeb a obchodu s největším zastoupením profesí, jako jsou 

„Ostatní odborní administrativní pracovníci“ či „Prodavači v obchodech“. Průměrná výše 

sjednané finanční podpory dosáhla 87 683 Kč, přičemž skutečné náklady na 1 obsazené místo 

činily 63 026 Kč. Na rozdíl od ZSÚPM můžeme zaregistrovat zvýšení počtu takto 

vytvořených míst o 183, což bylo odůvodněno výše v textu. 

Posledním typem jsou SÚPM – SVČ, v rámci kterých bylo podpořeno 60 uchazečů, 

zejména při zahájení obchodní činnosti (maloobchod, velkoobchod) nebo profesní činnosti 

(zámečníci, instalatéři, opraváři, sklenáři a služby pro domácnost). Průměrná výše sjednané 

finanční podpory činila 63 580 Kč a průměrné skutečné náklady na 1 obsazené místo činily 

62 298 Kč. I zde došlo k mírnému nárůstu osob podnikajících v rámci SÚPM, konkrétně o 8. 

V průběhu roku 2006 bylo vytvořeno 825 SÚPM, na něž nastoupilo dohromady       

782 uchazečů. Obecně vzniklo nejvíce SÚPM u zaměstnavatelů odvětví služeb a obchodu 

(401, tj. 48,6 %) a ve zpracovatelském průmyslu (152, tj. 18,4 %). Celkově vzato byl snížen 

počet SÚPM o 80 míst. 

V rámci ZSÚPM bylo zřízeno celkem 129 míst, na něž nastoupilo celkem                   

174 uchazečů. Zde převládlo nejvíce míst v odvětví průmyslu (50, tj. 38,8 %) jako jsou 

švadleny, vyšívači a pracovníci příbuzných oborů, pomocní dělníci v průmyslu či obsluha 

strojů  na zpracování čaje, kávy a kakaa. Největší podíl uchazečů, přesně 52,3 % (tj. 91 osob), 

bylo vyučenců a z 26,4 % (tj. 46 osob) bylo s úplným středoškolským vzděláním. Průměrná 
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výše sjednané finanční podpory činila 99 375 Kč a průměrné skutečné náklady na1 obsazené 

místo 91 187 Kč. První částka byla navýšena oproti loňskému roku o 11 692 Kč a v případě 

druhé částky skutečných nákladů došlo k navýšení o 28 161 Kč. 

V roce 2006 bylo vytvořeno 636 VSÚPM s celkovým počtem 548 umístěných 

uchazečů. Z celkového počtu vytvořených míst bylo 16 míst vytvořeno v rámci cíleného 

programu schváleného MPSV pro léta 2005 a 2006 k řešení uplatnění absolventů škol          

bez praxe na trhu práce. Největší uplatnění našli uchazeči v odvětví služeb a obchodu 

(prodavači v obchodech, sekretáři/ky, odborní administrativní pracovníci) a v průmyslu 

(nástrojáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci, zpracovatelé pekárenských a cukrářských 

výrobků). Opět i zde největší zájem o VSÚPM byl mezi uchazeči především ve věkové 

kategorii do 25 let s vyučením v oboru či s úplným středním vzděláním s maturitou, kteří byli 

evidováni déle než 1 rok na ÚP. Průměrná výše sjednané finanční podpory dosáhla          

67 783 Kč, přičemž skutečné náklady na 1 obsazené místo činily 68 038 Kč. V obou 

případech došlo k mírnému zvýšení v průměru o 4 až 6 tisíc korun. 

Během roku bylo podpořeno 60 uchazečů k zahájení samostatné výdělečné činnosti 

v rámci SÚPM. Celkový počet pracovních příležitostí se nezměnil, ale průměrná výše 

sjednané podpory zaznamenala snížení o 9 637 Kč na částku 53 943 Kč. Nejvíce uchazečů 

zahájilo podnikání v obchodní oblasti (maloobchod, velkoobchod), v oblasti kadeřnictví           

a kosmetiky a také v poradenství, zejména ekonomického zaměření. 

V roce 2007 bylo ÚP vytvořeno celkem 704 pracovních míst, na něž našlo uplatnění 

730 uchazečů. Ve srovnání s rokem 2006 došlo ke snížení jak vytvořených míst (o 105 míst), 

tak logicky i počet uplatněných uchazečů (o 36). 

Pokud jde o ZSÚPM, zřízeno bylo 33 nových míst s využitelností pro 97 uchazečů. 

Pokud budeme srovnávat, zjistíme snížení nových míst o 96 a také nižší počet umístěných 

uchazečů o 77 osob. Největší zastoupení měli uchazeči na pozicích nástrojář, kovomodelář, 

kovodělník, zámečník, rovněž své zastoupení měly sekretářky či sekretáři. Průměrná výše 

sjednané finanční podpory činila 85 455 Kč, tedy o 5 732 Kč méně než v roce 2006. 

Největší podíl v rámci SÚPM mají každoročně VSÚPM, kde bylo vytvořeno 628 míst 

s uplatněním 590 uchazečů, zejména na pozici prodavač v obchodě. Zhruba 380 uchazečů     

(tj. 65 %) z celkového počtu bylo v evidenci 12 a více měsíců, přičemž 221 z nich pobývalo 

v evidenci 2 a více let. Průměrná výše podpory na takto zřízené místo dosahovala 65 787 Kč, 

o 1 996 Kč méně než tomu bylo v roce 2006. 
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V rámci SÚPM – SVČ zahájilo podnikání 43 uchazečů, o 17 osob méně než v roce 

2006, s nejčastějším předmětem podnikání např. opravy motorových vozidel, kosmetické 

služby, pedikúra – manikúra nebo činnost podnikatelských, finančních, organizačních             

a ekonomických poradců. Nejčetněji tuto příležitost využili uchazeči s výučním listem       

nebo středoškolským vzděláním s maturitou. Průměrná výše finanční podpory činila       

42 598 Kč a ve srovnání s rokem 2006 byla o 11 345 nižší. 

Souhrnně bylo v roce 2008 vytvořeno celkem 566 pracovních míst, kde našlo           

571 uchazečů své uplatnění. Oproti minulému roku bylo vytvořeno o 138 míst méně,           

což rovněž způsobilo nižší počet umístěných uchazečů o 125 osob. 

Úřad práce vytvořil pro uchazeče 35 ZSÚPM, na něž nastoupilo 54 uchazečů.              

Při relativně stejném počtu vytvořených pracovních míst došlo k poklesu uplatněných 

uchazečů o 42 osob. Nejvíce bylo podpořeno profesí, jako je prodavač a sociální pracovník 

organizace. Průměrná výše sjednané finanční podpory dosahovala částky 95 829 Kč,               

o 10 374 Kč více. Skutečné náklady pak činily 92 657 Kč. 

V průběhu roku bylo vytvořeno 492 VSÚPM, o 136 míst méně, na které nastoupilo     

478 uchazečů, o 112 méně než v minulém roce. V roce 2008 byly nejčastěji finančně 

podpořeny profese, jako je prodavač, nekvalifikovaný pracovních, administrativní pracovník 

či plastikář, apod. Průměrná výše sjednané finanční podpory dosahovala 68 308 Kč                

a ve srovnání s rokem 2007 byla o 2 261 Kč nižší. Skutečná průměrná výše finanční podpory 

pak činila 56 545 Kč. 

Do podnikání se v tomto roce s pomocí finančního příspěvku ÚP pustilo 39 uchazečů, 

tedy o 4 osoby méně než v roce 2007. Větší polovina uchazečů byla vyučena v oboru a zhruba 

36 % uchazečů mělo úplné střední vzdělání. Uchazeči volili nejčastěji obchodní činnost jako 

svůj předmět podnikání následován hostinskou činností a pedikúrou – manikúrou. Průměrná 

výše sjednané finanční podpory byla 44 590 Kč.  

V roce 2009 bylo celkově vytvořeno 770 pracovních míst v rámci všech druhů SÚPM, 

kde našlo uplatnění celkem 715 uchazečů. Pokud srovnáme rok 2009 s rokem 2008, můžeme 

konstatovat, že v konečném výsledku se počet míst navýšil o 204 a rovněž i počet umístěných 

uchazečů o 144 osob. 

Na 28 ZSÚPM v tomto roce nastoupilo 50 uchazečů, přičemž větší polovina nastoupila 

na místa, která byla zřízena již v roce 2008. Uchazeči našli uplatnění především v profesích 

prodavač, administrativní pracovník, automechanik osobních automobilů či operátor 
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výpočetní techniky. Nejpočetnější skupina uchazečů, v tomto roce především žen, byla 

vyučena v oboru s evidencí delší než 5 měsíců. Průměrná výše sjednané finanční podpory 

dosahovala částky 111 214 Kč, tedy o 15 385 Kč více než v roce 2008. Skutečné náklady 

činily 87 168 Kč. 

V roce 2009 se ukázaly právě VSÚPM jako nejúčinnější nástroj APZ, kdy bylo 

vytvořeno 674 míst pro celkem 597 uchazečů, přičemž nástupy dalších osob byly stanoveny 

od 1. 1. 2010. V obou případech došlo ke zvýšení počtu, jak vytvořených míst (o 182 míst), 

tak i umístěných uchazečů (o 119 osob). Většina (606, tj. 90 %) takto vytvořených míst byla 

financována z evropských prostředků. I zde bylo nejvíce pozic vytvořeno pro prodavače, dále 

pro nekvalifikované pracovníky, administrativní pracovníky nebo kuchaře. Ze 75,7 % byli 

uchazeči vedeni v evidenci déle než 5 měsíců. Průměrná výše sjednané finanční podpory 

financované z ESF byla 78 688 Kč a ze státního rozpočtu 98 135 Kč. 

Samostatně výdělečnou činnost v tomto roce zahájilo celkem 68 uchazečů, o 29 osob 

více než tomu bylo v předchozím roce. Nejvíce uchazečů našlo uplatnění v obchodní činnosti, 

kadeřnictví nebo poskytování kompletních služeb souvisejících s přestavbou bytů, koupelen, 

bytových jader. Průměrná výše sjednané finanční podpory činila 59 978 Kč. 

Souhrnně se v roce 2010 vytvořilo 859 pracovních míst v rámci SÚPM, kde našlo 

využití 781 uchazečů. Tento počet umístěných uchazečů byl zaznamenán do konce roku 2010, 

ale v měsíci lednu 2011 proběhl nástup zbývajících osob. Ve srovnání s předchozím rokem     

se počet míst navýšil o 89 a počet uchazečů o 66 osob. 

Ve sledovaném období bylo vytvořeno 52 ZSÚPM, na něž nastoupilo 65 uchazečů. 

Počet míst se zvýšil o 24 a počet uplatněných uchazečů o 15 osob, 7 uchazečů našlo uplatnění 

jako nekvalifikovaný pracovník, 5 uchazečů jako manipulační dělník v průmyslu, 4 uchazeči 

jako obsluha strojů na zpracování mouky a zbytek na pozicích kancelářského pracovníka, 

skladníka, či prodavače. Průměrná výše sjednané podpory dosahovala částky 99 269 Kč. 

Větší počet vytvořených míst je vždy těch vyhrazených u zaměstnavatelů, tedy             

na úhradu mzdových nákladů. V roce 2010 se vytvořilo 727 míst s celkovým počtem            

635 umístěných uchazečů. Větší polovina, tedy 495 takto vytvořených míst bylo financováno 

z prostředků ESF. Nejvíce uchazečů nastoupilo na pozici prodavače, administrativního 

pracovníka, číšníka, skladníka či kuchaře, 555 uchazečů (tj. 87,4 %) bylo v evidenci déle     

než 5 měsíců, z toho 250 osob (tj. 45 %) déle než 1 rok. Průměrná výše sjednané finanční 

podpory z ESF činila 56 478 Kč, kde zaznamenáváme pokles o 22 210 Kč. 
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V roce 2010 začalo podnikat v rámci SÚPM – SVČ celkem 80 uchazečů převážně 

v obchodní činnosti, zprostředkování služeb a obchodu, pedikúra – manikúra, v poskytování 

masérských, rekondičních a regeneračních služeb nebo v hostinství. Průměrná výše sjednané 

finanční podpory činila 66 544 Kč a ve srovnání s rokem 2009 byla o 6 639 Kč vyšší. 

Skutečné náklady na 1 obsazené místo dosáhly výše 56 012 Kč. 

V posledním roce sledovaného období, tedy v roce 2011 bylo vytvořeno celkem      

447 pracovních míst, na nichž do 31. 12. 2011 nastoupilo celkem 497 uchazečů. Dosud se 

jedná o největší pokles, a to jak u počtu vytvořených míst (o 412 míst, tj. o 48 %),                 

tak i u počtu umístěných uchazečů (o 284 osob, tj. o 36,4 %). 

Pokud jde o ZSÚPM, tak v roce 2011 bylo zřízeno pouze 16 míst, kdy ve sledovaném 

období nastoupilo 32 uchazečů, 5 uchazečů jako manipulační dělník ve výrobě, 4 uchazeči 

jako ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách, 3 uchazeči jako zahradníci, 

floristé, květináři a dále také jako prodavači potravinářského zboží, prodavači textilu či obuvi. 

VSÚPM bylo vytvořeno 372, přičemž 163 z těchto míst bylo financováno z prostředků 

ESF a zbytek ze státních prostředků. Na takto vytvořená místa nastoupilo celkem                 

406 uchazečů. Počet vytvořených míst se snížil o 355 a počet nastoupených klesl                       

o 229 uchazečů oproti roku 2010. 

V tomto roce začalo podnikat celkem 59 uchazečů, tedy o 21 osob méně. Nejžádanější 

obory podnikání byly masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování 

maloobchodních prodejen či zednické a stavební práce. 

3.5.3. Odborná praxe absolventů škol (realizovaná do 30. 9. 2004) 

K datu 30. 9. 2004 bylo v rámci odborné praxe absolventů škol podáno celkem            

580 projektů, z nichž 71 projektů bylo zamítnuto, a v 62 případech byly projekty stornovány 

předkladateli. V konečném důsledku bylo schváleno celkem 447 projektů, nejčastěji             

pro zaměstnavatele z odvětví obchodu a služeb (47 %). 

Na odbornou praxi nastoupilo celkem 426 absolventů škol, nejčastěji absolventi 

středních škol s maturitní zkouškou (44,8 %). Následně se z 35,9 % účastnili vyučenci         

bez maturity a v poslední řadě také vysokoškoláci, téměř pětina všech nastoupených 

absolventů.  

Nejčastěji, zhruba polovina všech absolventů, převažovala délka evidence do 3 měsíců, 

poté následovalo 39 % absolventů s délkou evidence do 12 měsíců. Nejvíce pracovních 
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příležitostí se vyskytovalo v oblasti Havířovska (33,1 %) a Karvinska (28,2 %). Průměrná 

výše sjednané finanční podpory dosahovala 40 775 Kč.  

Ve srovnání s předchozím rokem 2003 došlo k poklesu počtu schválených projektů         

a zajištěných odborných praxí o 115 a počtu umístěných o 136 absolventů. Tento pokles byl 

ovlivněn především zrušením tohoto nástroje k 1. 10. 2004 a umísťováním těchto absolventů 

v rámci nástroje SÚPM, který zaznamenal meziročně naopak nárůst. K 31. 12. 2004 ještě 

dobíhá odborná praxe u 506 absolventů, z nichž 414 bylo středoškoláků, 91 vysokoškoláků     

a 1 mladistvý. 

3.5.4. Příspěvky poskytované v rámci APZ s platností od 1. 10. 2004 

Přijetím zákona o zaměstnanosti v roce 2004 nastalo mnoho změn, zejména se rozšířila 

nabídka nástrojů v rámci APZ o překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek 

při přechodu na nový podnikatelský program a příspěvek na dopravu zaměstnanců. 

Žádný ze zmíněných příspěvků, s výjimkou příspěvku překlenovacího, nebyl v rámci 

okresu Karviná prozatím použit z důvodu nízkého zájmu ze strany uchazečů. Navzdory této 

skutečnosti jsou všechny příspěvky, mimo příspěvek na dopravu zaměstnanců, stále 

k dispozici všem uchazečům, kteří o ně projeví zájem a splní veškeré náležitosti. Příspěvek    

na dopravu zaměstnanců již není nadále nástrojem APZ, jelikož byl novelou zákona                 

o zaměstnanosti zrušen, viz. podkapitola 2.8.8. 

Následující tabulka zobrazuje přehled využitelnosti překlenovacího příspěvku                

ve sledovaném období v letech 2004 až 2011, přičemž tento příspěvek byl novelou zákona      

o zaměstnanosti v roce 2009 zrušen a znova obnoven od roku 2011 další novelou zákona        

o zaměstnanosti. Příspěvek se poskytuje na dobu max. 3 měsíců, což je patrné i ze třetího 

ukazatele v tabulce, který vyjadřuje celkovou výši poskytnutého příspěvku.  

Tab. 3.9 Využitelnost překlenovacího příspěvku v okrese Karviná v letech 2004 až 2011 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet poskytnutých příspěvků 5 55 47 44 36   12 

Výše měsíčního příspěvku v Kč 2 050 2 150 2 210 2 356,2 2 534,28   5 83111 

Celková výše příspěvku v Kč 6 150 6 450 6 630 7 068,6 7 602,84   29 155 

Celkové náklady v rámci APZ v Kč 30 750 354 750 311 610 311 036 273 708   207 085 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

                                                           
11 Předchozí léta byl příspěvek poskytován max. na dobu 3 měsíců, ale od roku 2011 je tomu max. 5 měsíců (z toho vyplývá, 

že částky mohou být vypláceny také za nižší počet měsíců než je stanovena hranice) 
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3.5.5. Rekvalifikace uchazečů a zájemců 

Tab. 3.10 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů uchazečů a zájemců v okrese Karviná v letech 

2003 až 2004 

Ukazatel 2003 2004 
Rozdíl 2004/2003 

absolutně v % 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 230 160 -70 -30,43 

Uchazeči zařazeni do rekvalifikačních kurzů 1 978 1 844 -134 -6,77 

Uchazeči, kteří ukončili rekvalifikační kurz 1 915 1 843 -72 -3,76 

Z toho úspěšně 1 732 1 668 -64 -3,70 

Uchazeči umístění po rekvalifikačním kurzu 650 540 -110 -16,92 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2004 bylo na základě 297 projektů v rámci 160 rekvalifikačních kurzů zařazeno 

celkem 1 844 účastníků (uchazečů), přičemž z větší poloviny to byly ženy (1 121 žen).    

Pokud jde o věkovou strukturu uchazečů, tak nejčastěji šlo o uchazeče ve věku 20 – 24 let, 

kteří jsou vyučeni v oboru nebo absolventy středních odborných škol. Průměrný věk uchazečů 

byl ovšem 34 let. Nejvíce rekvalifikovaných uchazečů bylo evidováno na ÚP od 3 – 6 měsíců 

(tj. 22,6 %). Nejpočetnější skupina uchazečů, a to 729 osob (tj. 39,5 %) z celkového počtu se 

rekvalifikovala pro práci s počítačem. Hned za nejpočetnější skupinou to byly                      

tzv. motivačními kurzy. Kromě těchto oblastí se v rámci rekvalifikací konaly kurzy zaměřené        

na svařování, základy podnikání, kuchařské a číšnické práce, apod. U 34,2 % osob dosahovala 

délka celkové rekvalifikace 1 týdne až 1 měsíce.  

Mimo celkový počet uchazečů, kteří nastoupili na rekvalifikaci v roce 2004, byli i ti, 

kteří započali již v roce 2003, konkrétně se jednalo o dalších 230 osob. Z tohoto počtu 

úspěšně ukončilo rekvalifikaci 1 668 osob, tj. 90,5 % z celkových 1 843 uchazečů. 

Zbývajících 10 % uchazečů ukončilo rekvalifikaci buď neúspěšně, předčasně bez vážných 

důvodů, z důvodu nástupu do zaměstnání nebo z jiných vážných důvodů. Vážnými důvody 

jsou zdravotní potíže, osobní důvody, popř. rodinné důvody.  

Úspěšnou rekvalifikaci na konci roku 2004 mělo celkem 2 662 uchazečů, z nichž bylo 

do 12 měsíců po jejím ukončení v průběhu roku 2004 vyřazeno 961 uchazečů. Z těchto      

961 uchazečů si dokázalo najít práci celkem 540 z nich, tedy 56,2 % úspěšnost. Na konci 

roku zůstalo v evidenci ÚP 1 030 uchazečů, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci. 

Ve srovnání s předchozím rokem 2003 došlo ke snížení uchazečů zařazených                

do rekvalifikací o 134 osob, což se projevilo i na celkovém počtu uchazečů, kteří ukončili 

v roce 2004 rekvalifikační kurz. 
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Tab. 3.11 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů uchazečů a zájemců v okrese Karviná v letech 

2004 až 2005 

Ukazatel 2004 2005 
Rozdíl 2005/2004 

absolutně v % 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 160 161 32 33 20,63 

Uchazeči zařazeni do rekvalifikačních kurzů 1 844 1 808 312 276 14,97 

Uchazeči, kteří ukončili rekvalifikační kurz 1 843 1 753 298 208 11,29 

Z toho úspěšně 1 668 1 584 268 184 11,03 

Uchazeči umístění po rekvalifikačním kurzu 540 453 -87 -16,11 

REKVALIFIKACE ZÁJEMCŮ OD 1. 10. 2004 

Zahájené rekvalifikační kurzy 0 7 7 100,00 

Zájemci zařazeni do rekvalifikačních kurzů 0 26 26 100,00 

Zájemci, kteří ukončili rekvalifikační kurz 0 7 7 100,00 

Z toho úspěšně 0 5 5 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2005 nastoupilo do rekvalifikačních kurzů celkem 1 808 účastníků (uchazečů      

i zájemců) na základě podaných 272 projektů. Opět i tento rok mezi účastníky bylo nejvíce 

žen (1 118 osob). Ve srovnání s předchozím rokem, můžeme vypozorovat snížení počtu 

účastníků rekvalifikačních kurzů, avšak po dopočtení letošních účastníků již zmíněných 

poradenských programů, které byly v předchozích letech zahrnuty v rekvalifikačních kurzech 

jako motivační kurzy, se jejich počet naopak zvýšil o 276 osob. Průměrný věk uchazečů           

a zájemců činil 37 let, o 3 roky vyšší než tomu bylo v roce 2004. Průměrná délka 

rekvalifikačního kurzu činila 11 týdnů a u poradenských programů 3 týdny, ve srovnání 

s loňským rokem o 1,8 týdne kratší. Průměrné náklady na 1 rekvalifikovanou osobu              

dle dohody činily 8 013 Kč. V celkovém počtu rekvalifikovaných osob je zahrnuto také 26 

zájemců o zaměstnání, kteří nastoupili do rekvalifikace jako uchazeči, ale v průběhu kurzu 

nastoupili do pracovního poměru s tím, že rekvalifikaci si dokončí jako zájemci o zaměstnání. 

Většina z nich se rekvalifikovala pro hornické práce. 

I tento rok převažuje největší počet účastníků v kurzech zaměřených na práci a obsluhu 

PC, kterými prošlo 735 osob. Mimo počítačové kurzy si účastníci volili i ty zaměřené           

na výuku svařování, orientaci v administrativních i ekonomických záležitostech, či kurzy 

poskytující informace o základech podnikání nebo práce na úseku obchodu a logistiky. Mimo 

tento počet pokračovalo z minulého roku 2004 v rekvalifikacích dalších 230 osob a celkem se 

v roce 2005 rekvalifikovalo 2 038 účastníků. Z celkového počtu rekvalifikovaných ukončilo 

kurzy celkem 1 753 uchazečů (tj. 86 %) všech rekvalifikovaných, z nichž 1 584 osob            

(tj. 90,4 %) úspěšně. K 1. 1. 2005 zůstalo v evidenci 2 563 uchazečů po úspěšně ukončené 
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rekvalifikace, převážně ve věku 30 – 34 let. Z tohoto počtu bylo do 12 měsíců po úspěšně 

ukončené rekvalifikaci vyřazeno celkem 964 uchazečů, přičemž 700 z nich se zařadili    

do pracovního procesu, tedy 72,6 %. Na konci roku 2005 zůstalo v evidenci celkem 936 

uchazečů, kteří úspěšně ukončili rekvalifikace, z nichž u 675 přesáhla evidence 12 měsíců. 

Tab. 3.12 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů uchazečů a zájemců v okrese Karviná v letech 

2005 až 2006 

Ukazatel 2005 2006 
Rozdíl 2006/2005 

absolutně v % 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 161 225 64 39,75 

Uchazeči zařazeni do rekvalifikačních kurzů 1 808 2 060 252 13,94 

Uchazeči, kteří ukončili rekvalifikační kurz 1 753 1 984 231 13,18 

Z toho úspěšně 1 584 1 764 180 11,36 

Uchazeči umístění po rekvalifikačním kurzu 700 896 196 28,00 

REKVALIFIKACE ZÁJEMCŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 7 5 -2 -28,57 

Zájemci zařazeni do rekvalifikačních kurzů 26 7 -19 -73,08 

Zájemci, kteří ukončili rekvalifikační kurz 7 6 -1 -14,29 

Z toho úspěšně 5 6 1 20,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2006 na základě 305 projektů do 225 rekvalifikačních kurzů nastoupilo celkem 

2 060 účastníků (uchazečů i zájemců). Pokud srovnáme s předchozím rokem, zjistíme,           

že v tomto roce se počet účastníků zvýšil o 252 osob. Průměrná délka rekvalifikačního kurzu 

činila 12 týdnů a průměrné sjednané náklady na 1 rekvalifikovanou osobu činily 9 149 Kč.  

Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení průměrné délky kurzu o 1 týden a rovněž 

ke zvýšení průměrných nákladů na 1 osobu o 1 136 Kč. 

Jako v předchozích letech, tak také v roce 2006 převažoval počet účastníků                  

(tj. 794 osob) v rekvalifikačních kurzech zaměřených na práci a obsluhu počítače. Na druhém              

a dalších místech se pak účastníci rekvalifikovali na administrativního pracovníka, svářeče, 

ekonoma firmy, prodavače či obchodního zástupce s výukou jazyka. V případě zájemců          

o rekvalifikace šlo o 7 osob, které podstoupili kurz pro rozšíření řidičského oprávnění,            

2 osoby si rozšiřovali znalosti při obsluze počítače, 1 osoba se rekvalifikovala na ekonoma 

malé firmy, 1 osoba jako systémový technik PC a poslední ze zájemců navštěvoval 

rekvalifikační kurz za účelem získání informací pro pozici obchodní zástupce zahraniční 

firmy. 
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V průběhu roku se rekvalifikovalo celkem 2 345 osob, z nichž 285 osob pokračovalo 

v rekvalifikaci již z předchozího roku 2005. Z celkového počtu rekvalifikovaných osob 

ukončilo kurzy celkem 1 984 uchazečů a 6 zájemců, přičemž 1 764 osob ukončilo 

rekvalifikaci úspěšně. Od počátku roku 2006 bylo v evidenci celkově 2 733 uchazečů            

do 12 měsíců po úspěšně ukončené rekvalifikaci. Do 12 měsíců po úspěšně ukončené 

rekvalifikaci bylo v průběhu roku 2006 vyřazeno z evidence celkem 1 150 uchazečů, 

z nichž 77,9 % (tedy 896 uchazečů) našlo pracovní uplatnění. V evidenci ÚP zůstalo      

k 1. 1. 2007 celkem 966 uchazečů, kteří úspěšně ukončili rekvalifikace. 

Tab. 3.13 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů uchazečů a zájemců v okrese Karviná v letech 

2006 až 2007 

Ukazatel 2006 2007 
Rozdíl 2007/2006 

absolutně v % 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 225 441 216 96,00 

Uchazeči zařazeni do rekvalifikačních kurzů 2 060 2 574 514 24,95 

Uchazeči, kteří ukončili rekvalifikační kurz 1 984 2 611 627 31,60 

Z toho úspěšně 1 764 2 209 445 25,23 

Uchazeči umístění po rekvalifikačním kurzu 896 1 409 513 57,25 

REKVALIFIKACE ZÁJEMCŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 5 8 3 60,00 

Zájemci zařazeni do rekvalifikačních kurzů 7 8 1 14,29 

Zájemci, kteří ukončili rekvalifikační kurz 6 8 2 33,33 

Z toho úspěšně 6 7 1 16,67 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Meziročně se v roce 2007 zvýšily počty všech uchazečů i zájemců zařazených               

do rekvalifikačních kurzů o 514 osob na celkových 2 574 účastníků. Zahájeno bylo celkem 

441 rekvalifikačních kurzů, z toho 252 v rámci klasické rekvalifikace a 189 v rámci ESF.     

Tak jako tomu bylo i v předchozích letech, i letos většina účastníků byla ženského pohlaví, 

konkrétně 59,2 %. Do kurzů pořádaných a hrazených z APZ bylo zařazeno 1 505 osob, 

zbývající počet 1 069 osob bylo zařazeno v rámci ESF. 

Průměrná délka rekvalifikace u kurzů pořádaných v rámci APZ činila 7 týdnů,           

tedy o 7 týdnů kratší ve srovnání s rokem 2006. U kurzů financovaných z evropských 

prostředků délka dosahovala 9 týdnů, o 5 týdnů kratší. Průměrné náklady vynaložené            

na 1 rekvalifikovanou osobu dosahovaly 9 252 Kč. Každoročně si nejvíce účastníků vybírá 

rekvalifikační kurz zaměřený na počítačovou gramotnost, tento rok se ho účastnilo celkem 

827 osob. Za tímto typem kurzu se opět vyskytovaly svářečské kurzy, kurzy na rozšíření 
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řidičského oprávnění, zaměřené na sociální péči nebo k získání oprávnění pro řízení 

vysokozdvižných a manipulačních vozíků. Z celkového počtu 2 574 účastníků, kteří zahájili 

rekvalifikace v roce 2007, bylo nejvíce osob ve věku 20 – 24 let, kteří jsou vyučeni              

bez maturity a byly v evidenci déle než 12 měsíců. Největší počet účastníků absolvovalo kurz 

v délce 1 – 3 měsíců 

V průběhu roku 2007 se rekvalifikovalo celkem 2 931 osob, z toho 361 účastníků 

rekvalifikací zahájilo rekvalifikační kurzy již v roce 2006. Meziročně se tento počet zvýšil      

o 586 osob. 2 209 osob z celkového počtu 2 067 uchazečů, kteří ukončili kurz, absolvovalo 

kurz úspěšně. Ke dni 1. 1. 2007 bylo v evidenci celkem 3 341 uchazečů po rekvalifikaci 

ukončené do 12 měsíců, přičemž 1 024 osob ukončilo rekvalifikaci již v roce 2006. 

Z celkového počtu 3 341 osob, úspěšně rekvalifikovaných uchazečů v roce 2007 bylo celkem 

2 317 osob. Do 12 měsíců po úspěšně ukončené rekvalifikaci bylo v průběhu roku 2007 

vyřazeno z evidence celkem 1 650 uchazečů, z nichž si pak našlo uplatnění na trhu práce 

celkem 1 409 uchazečů, tedy 85 % úspěšnost. V evidenci ÚP zůstalo k 1. 1. 2008 celkem 

1 135 uchazečů, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci.   

Tab. 3.14 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů uchazečů a zájemců v okrese Karviná v letech 

2007 až 2008 

Ukazatel 2007 2008 
Rozdíl 2008/2007 

absolutně v % 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 441 256 -185 -41,95 

Uchazeči zařazeni do rekvalifikačních kurzů 2 574 1 700 -874 -33,95 

Uchazeči, kteří ukončili rekvalifikační kurz 2 611 1 767 -844 -32,32 

Z toho úspěšně 2 209 1 554 -655 -29,65 

Uchazeči umístění po rekvalifikačním kurzu 1 409 1 043 -366 -25,98 

REKVALIFIKACE ZÁJEMCŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 8 8 0 0,00 

Zájemci zařazeni do rekvalifikačních kurzů 8 26 18 225,00 

Zájemci, kteří ukončili rekvalifikační kurz 8 25 17 212,50 

Z toho úspěšně 7 25 18 257,14 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V průběhu roku 2008 nastoupilo na 256 rekvalifikačních kurzů celkem                   

1 700 účastníků (uchazečů a zájemců), tedy o 874 osob méně, než tomu bylo v roce 2007. 

Meziročně se snížil jak počet nabízených kurzů, tak i počet nově zařazených účastníků.   

Pokud jde o podíl kurzů hrazených ze státního rozpočtu a z prostředků ESF, pouhých 8,5 % 

(tj. 145 osob) prošlo kurzy financovaných evropskými prostředky a zbytek 91,5 %              
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(1 555 osob) byli zařazeni do kurzů financovaných ze státního rozpočtu. V průměru bylo       

do jednoho kurzu zařazeno celkem 6,6 osob, tedy o 0,8 více než před rokem. Průměrný počet 

hodin rekvalifikace dosahoval u jednoho rekvalifikovaného 326,2 hodiny, o 142 hodin více             

než před rokem. Průměrná délka rekvalifikace činila 8 týdnů a u rekvalifikovaných 

prostřednictvím ESF 9 týdnů. Rok 2008 není výjimkou co se týče návštěvnosti 

rekvalifikačních kurzů, jelikož i letos se nejvíce účastníků zúčastnilo počítačového kurzu, 

svářečského kurzu, kurzu ošetřovatel, sociální pracovník, administrativní pracovník, kurzu 

objasňujícího ekonomiku a hospodaření malých a středních firem, kurzu prodavač             

nebo obchodní zástupce zahraniční firmy s praxí ve firmě s výukou anglického jazyka. 

Z celkového počtu 1 700 uchazečů a zájemců, bylo nejvíce osob ve věku 50 – 54 let, 

vyučeni v oboru bez maturity, pokud jde o vzdělanostní strukturu, evidování po dobu              

3 – 6 měsíců v evidenci ÚP. Z hlediska délky rekvalifikace absolvovalo nejvíce osob, větší 

polovina, kurz v délce 1 – 3 měsíců. Průměrné náklady na 1 rekvalifikovaného (vč. hrazených 

z ESF) dosáhly výše 8 936 Kč a průměrné náklady na 1 rekvalifikovaného hrazené ze státního 

rozpočtu dosahovaly 9 798 Kč. V průběhu roku se rekvalifikovalo celkem 2 008 osob,         

kde spadají i ti, kteří zahájili rekvalifikaci již v roce 2007. Z tohoto počtu osob ukončilo 

rekvalifikaci úspěšně 1 487 osob a neúspěšně 260 osob. K 1. 1. 2009 nadále pokračovalo 

v rekvalifikacích celkem 241 osob. Do 12 měsíců po úspěšně ukončené rekvalifikaci bylo 

v průběhu roku 2008 vyřazeno z evidence celkem 1 346 uchazečů, z nichž bylo umístěno 

1 043 uchazečů (tj. 77,5 %). V evidenci ÚP zůstalo k 1. 1. 2009 celkem 783 uchazečů. 

Tab. 3.15 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů uchazečů a zájemců v okrese Karviná v letech 

2008 až 2009 

Ukazatel 2008 2009 
Rozdíl 2009/2008 

absolutně v % 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 256 256 0 0,00 

Uchazeči zařazeni do rekvalifikačních kurzů 1 700 1 869 169 9,94 

Uchazeči, kteří ukončili rekvalifikační kurz 1 767 1 803 36 2,04 

Z toho úspěšně 1 554 1 629 75 4,83 

Uchazeči umístění po rekvalifikačním kurzu 1 043 588 -455 -43,62 

REKVALIFIKACE ZÁJEMCŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 8 0 -8 -100,00 

Zájemci zařazeni do rekvalifikačních kurzů 26 3 -23 -88,46 

Zájemci, kteří ukončili rekvalifikační kurz 25 3 -22 -88,00 

Z toho úspěšně 25 3 -22 -88,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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V roce 2009 bylo zahájeno celkem 256 rekvalifikačních kurzů, do kterých se zařadilo 

celkem 1 869 účastníků (uchazečů a zájemců). Z celkového počtu účastníků bylo 1 665 osob, 

jejichž kurzy byly hrazeny z prostředků ESF v rámci programu OP LZZ a rekvalifikační 

kurzy zbývajících 204 osob byly hrazeny ze státního rozpočtu. 

V průměru bylo do jednoho kurzu zařazeno 7,3 osob, což bylo o 0,7 osoby méně        

než před rokem. Průměrný počet hodit rekvalifikace dosahoval u jednoho rekvalifikovaného 

267 hodin, což bylo o 59,2 hodin méně než v roce 2008. Průměrná délka rekvalifikace činila 7 

týdnů, což bylo o 1 týden méně než v předchozím roce. Nabídka rekvalifikačních kurzů byla   

i tento rok totožná s předchozími roky, i co do pořadí a využitelnosti jednotlivými účastníky. 

Z celkového počtu 1 869 uchazečů a zájemců bylo nejvíce osob ve věku 40 – 44 let, 

kteří jsou vyučeni bez maturity absolvující kurz v délce 1 – 3 měsíců. Nejvíce nově 

rekvalifikovaných uchazečů (454 osob, tj. 24,3 %) bylo před nástupem rekvalifikace 

v evidenci po dobu 3 – 6 měsíců. Průměrné náklady na 1 rekvalifikovaného dosáhly výše 

9 363 Kč a byly o 400 Kč vyšší než před rokem. V průběhu celého roku 2009 se 

rekvalifikovalo 2 106 osob, z toho bylo 237 osob, kteří pokračovali již z roku 2008. 

Z celkového počtu 2 106 účastníků ukončilo úspěšně 1 629 osob (tj. 90,3 %), o 142 

osob více než loni, a zbývajících 174 rekvalifikovaných osob ukončilo kurzy neúspěšně.    

K 1. 1. 2009 bylo v evidenci 2 456 uchazečů, z nichž bylo v průběhu roku 2009 vyřazeno 

z evidence 781 osob. Z vyřazených osob si pak 588 z nich našlo zaměstnání, tj. 75,3 %. 

K 1. 1. 2010 nadále pokračovalo 269 osob a v evidenci zůstalo celkem 1 203 uchazečů. 

Tab. 3.16 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů uchazečů a zájemců v okrese Karviná v letech 

2009 až 2010 

Ukazatel 2009 2010 
Rozdíl 2010/2009 

absolutně v % 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 256 383 127 49,61 

Uchazeči zařazeni do rekvalifikačních kurzů 1 869 2 594 725 38,79 

Uchazeči, kteří ukončili rekvalifikační kurz 1 803 2 751 948 52,58 

Z toho úspěšně 1 629 2 485 856 52,55 

Uchazeči umístění po rekvalifikačním kurzu 588 1 342 754 128,23 

REKVALIFIKACE ZÁJEMCŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 0 10 10 100,00 

Zájemci zařazeni do rekvalifikačních kurzů 3 11 8 266,67 

Zájemci, kteří ukončili rekvalifikační kurz 3 11 8 266,67 

Z toho úspěšně 3 11 8 266,67 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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V roce 2010 bylo zahájeno 383 rekvalifikačních kurzů, v rámci nichž se rekvalifikovalo 

celkem 2 594 účastníků (uchazeči i zájemci). V obou případech došlo ke zvýšení, zvýšil se 

počet rekvalifikačních kurzů necelých 50 % a počet osob zařazených do rekvalifikací              

o 38,8 %. Z celkového počtu rekvalifikovaných uchazečů a zájemců bylo 2 326 osob, jejichž 

kurzy byly hrazeny z prostředků EU v rámci OP LZZ a 191 osob, jejichž kurzy byly 

financované ze státního rozpočtu. Zbývajících 74 osob, tj. 2,9 %, byly hrazeny v rámci 

projektů Návrat+, Příprava+, Start a Změna včas z regionálních individuálních programů, 

které nebyly hrazeny ÚP. 

V průměru bylo do jednoho kurzu hrazeného z OP LZZ zařazeno 7 osob a délka 

rekvalifikace jedné osoby dosahovala 44 hodin, tj. cca 6 týdnů. U rekvalifikací hrazených 

z národních prostředků bylo v průměru zařazeno do jednoho kurzu 6,6 osob, přičemž 

průměrná délka rekvalifikace jedné osoby dosahovala 58 hodin, tj. 8 týdnů. U rekvalifikací 

v rámci RIP bylo v průměru v jednom kurzu 2,7 osob s průměrnou délkou kurzu ve výši       

55 hodin, tj. cca 8 týdnů. Celkově připadalo na 1 rekvalifikační kurz 6,8 osob, přičemž 

průměrná délka kurzu rekvalifikované osoby dosáhla 46 hodin, tj. cca 6,6 týdne. 

Struktura poskytovaných rekvalifikačních kurzů je i letos totožná a opět na prvních 

místech byly počítačové kurzy, kurzy svařování, kurzy pro zdokonalování odborné 

způsobilosti řidičů, rozšíření ŘP, kurzy administrativních pracovníků nebo kurzy určené      

pro pracovníky v sociálních službách. 

Z celkového počtu 2 594 uchazečů a zájemců bylo nejvíce osob ve věku 20 – 24 let 

s vyučením v oboru bez maturity absolvující kurz v délce 1 – 3 měsíců. Nejvíce nově 

rekvalifikovaných uchazečů (573, tj. 22,1 %) bylo před nástupem rekvalifikace v evidenci     

po dobu 12 – 24 měsíců a 527 osob (tj. 20,3 %) po dobu 3 – 6 měsíců. Průměrné skutečné 

výdaje na 1 rekvalifikovanou osobu dosáhly výše 15 853 Kč a byly o 2 836 Kč vyšší            

než před rokem. 

V průběhu roku 2010 se rekvalifikovalo celkově, i s těmi z předchozího roku,            

2 862 osob, z nichž 2 751 uchazečů daný rekvalifikační kurz ukončilo. 2 485 osob, tj. 90,3 %, 

absolvovalo rekvalifikace úspěšně, a zbývajících 266 osob ukončilo rekvalifikační kurz 

neúspěšně. 

K 1. 1. 2010 bylo v evidenci 3 738 uchazečů, od jejichž úspěšně ukončené rekvalifikace 

neuběhlo více než 12 měsíců. Z tohoto počtu právě 1 196 osob ukončilo rekvalifikaci             

již v roce 2009 a zbývající počet 2 542 osob ukončili rekvalifikace v roce 2010.             
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Z 2 542 uchazečů s ukončenou rekvalifikací bylo v průběhu roku 2010 vyřazeno 

z evidence 1 702 osob, přičemž 1 342 (tj. 78,8 %) z nich bylo umístěno do zaměstnání.    

Na úřadu práce zůstalo k 1. 1. 2011 v evidenci celkem 1 447 uchazečů.  

Tab. 3.17 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů uchazečů a zájemců v okrese Karviná v letech 

2010 až 2011 

Ukazatel 2010 2011 
Rozdíl 2011/2010 

absolutně v % 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 383 300 -83 -21,67 

Uchazeči zařazeni do rekvalifikačních kurzů 2 594 2 119 -475 -18,31 

Uchazeči, kteří ukončili rekvalifikační kurz 2 751 2 004 -747 -27,15 

Z toho úspěšně 2 485 1 761 -724 -29,13 

Uchazeči umístění po rekvalifikačním kurzu 1 342 1 053 -289 -21,54 

REKVALIFIKACE ZÁJEMCŮ 

Zahájené rekvalifikační kurzy 10 10 0 0,00 

Zájemci zařazeni do rekvalifikačních kurzů 11 10 -1 -9,09 

Zájemci, kteří ukončili rekvalifikační kurz 11 10 -1 -9,09 

Z toho úspěšně 11 10 -1 -9,09 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2011 bylo zahájeno celkem 300 rekvalifikačních kurzů, kde nastoupilo celkem 

2 119 účastníků (uchazečů i zájemců). Kurzy 1 206 osob byly hrazeny z prostředků OP LZZ   

a kurzy 913 osob ze státního rozpočtu. Dále zde proběhly i kurzy v rámci projektů RIP 

Návrat+ (34 osob), Příprava+ (53 osob) a Změna včas (147 osob), které byly hrazeny krajskou 

pobočkou ÚP ČR v Ostravě, a zúčastnilo se jich úhrnem 234 uchazečů. V průměru bylo        

do jednoho kurzu hrazeného z OP LZZ zařazeno 7 osob, nejméně 5 osob u kurzů v rámci RIP 

a grantu a nejvíce v počtu 8 u rekvalifikačních kurzů hrazených z národních prostředků. 

Průměrný počet hodin rekvalifikace jedné osoby činil 210 hodin a průměrná cena 

rekvalifikace jedné osoby činila 16 149 Kč, tj. 76,8 Kč za hodinu. Z celkového počtu        

2 119 uchazečů a zájemců bylo nejvíce osob ve věku 20 – 24 let, kteří jsou vyučeni v oboru           

bez maturity a absolvovali kurz v délce 1 týden až 1 měsíc. Nejvíce nově rekvalifikovaných 

uchazečů (452, tj. 21,4 %) bylo před nástupem rekvalifikace v evidenci po dobu 12 – 24 

měsíců. V průběhu roku se rekvalifikovalo celkem 2 173, včetně těch, kteří zahájili 

rekvalifikaci již v předchozím roce 2010. Z počtu 2 004 uchazečů, kteří ten rok ukončili 

rekvalifikaci, bylo 1 761 osob absolvující kurz úspěšně a 243 osob neúspěšně. Celkem bylo 

od počátku roku 2011 evidováno 3 263 uchazečů, od jejichž úspěšně ukončené rekvalifikace 

neuběhlo více než 12 měsíců. Z tohoto počtu 3 263 uchazečů s ukončenou rekvalifikací 

bylo v průběhu roku 2011 vyřazeno z evidence 1 344 osob, tj. 41,2 %, přičemž 1 053,      
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tj. 78,3 % z nich, bylo umístěno do zaměstnání. K 1. 1. 2011 zůstalo v evidenci ÚP celkem 

1 058 uchazečů a k 1. 1. 2012 nadále pokračuje v rekvalifikačních kurzech 134 uchazečů. 

3.5.6. Rekvalifikace zaměstnanců 

Tab. 3.18 Srovnání efektivnosti a využitelnosti rekvalifikačních kurzů zaměstnanců v okrese Karviná v letech         

2004 až 2011 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet zaměstnavatelů 6 9 2 4 4 1 3 3 

Zaměstnanci zařazení do rekvalifikací 30 45 26 16 77 1 9 4 

Zaměstnanci, kteří ukončili rekvalifikaci 29 31 26 2 39 0 9 3 

Z toho úspěšně 22 24 25 14 31 0 9 2 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V roce 2004 byla uzavřena dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců se 6 zaměstnavateli, 

kteří následně obdrželi příspěvek na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací jejich 

zaměstnanců. Této možnosti využilo 30 zaměstnanců, přičemž dalších 62 zaměstnanců 

pokračovalo v rekvalifikaci, která již byla zahájena v roce 2003. Na rekvalifikace byla 

v tomto roce vynaložena částka ve výši 151 121 Kč. 

V roce 2005 se počet zaměstnaneckých rekvalifikací zvýšil na 45 zaměstnanců, z nichž 

28 prošlo kurzy zaměřenými na výkon hornické činnosti, 14 absolvovalo kurz zaměřený         

na slévárenskou výrobu, 2 se zaměřením na výkon asistenta pedagoga ve školství a jeden si 

pouze rozšiřoval řidičské oprávnění. V tomto roce bylo vynaloženo na rekvalifikace                

o 97 270 Kč více, tedy 248 391 Kč. 

V průběhu roku 2006 se rekvalifikace zúčastnilo celkem 26 zaměstnanců, přičemž     

11 zaměstnanců se rekvalifikovalo na výkon hornické činnosti, dalších 11 si zvolilo kurz 

zaměřený na slévárenskou výrobu a zbývající 4 zaměstnanci prošly kurzem obráběče kovů. 

Opět i letos si jeden zaměstnanec rozšiřoval řidičské oprávnění. I přes meziroční snížení počtu 

zaměstnavatelů i zaměstnanců, částka vynaložená na zaměstnaneckou rekvalifikaci se zvýšila 

o 14 278,6 Kč na celkových 262 669,6 Kč. 

Během roku 2007 využilo rekvalifikačního kurzu 16 zaměstnanců, tedy o 10 méně,         

než tomu bylo v roce 2006. I tento rok se nejpočetnější skupina, tedy 10 zaměstnanců, 

zúčastnila kurzu, který byl zaměřen na hornickou činnost, jedna osoba prošla rekvalifikací 

k získání svářečského oprávnění a 4 zaměstnanci se rekvalifikovali na sociálního pracovníka 

v sociálních službách. Dohromady bylo na rekvalifikační kurzy vynaloženo 178 328 Kč. 

V roce 2008 se rekvalifikačních kurzu účastnilo prozatím nejvíce zaměstnanců             

ve sledovaném období, tedy 77 osob. Téměř všichni, 74 osob, absolvovalo kurz pro výkon 
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hornické činnosti, zbytek se rekvalifikoval v rámci svářečského kurzu. V úhrnu se v průběhu 

roku rekvalifikovalo celkem 91 zaměstnanců včetně těch, kteří pokračují i z předešlých let, 

z nichž 39 rekvalifikaci v tomto roce ukončilo a z 80 % (31 osob) úspěšně. Výše sjednaných 

výdajů meziročně vzrostla o 527 573 Kč, přičemž skutečně vynaložené náklady činily     

pouze 105 366,6 Kč, neboť částka sjednaná s OKD, a.s. nebyla dosud uhrazena. 

V roce 2009 pouze jeden zaměstnavatel požádal o zaměstnanecké rekvalifikace          

pro jediného zaměstnance. V tomto jediném případě se jednalo o rekvalifikaci k získání 

řidičského oprávnění skupiny B, jejíž náklady byly 7 500 Kč. Celkově došlo k poklesu počtu 

rekvalifikujících se zaměstnanců o 76 osob. 

V roce 2010 požádali o rekvalifikaci 3 zaměstnavatelé pro celkem 9 zaměstnanců, 

z nichž 7 jich bylo rekvalifikováno v rámci kurzu svařování, jedna osoba v oblasti sociálních 

služeb a jedna osoba jako poradce pro výživu. Celková vynaložená částka činila 56 177 Kč, 

v průměru tedy 6 242 Kč na 1 rekvalifikovaného zaměstnance. Průměrná délka 

rekvalifikačního kurz byla 5,5 měsíce. 

V roce 2011 se rekvalifikovali 4 zaměstnanci na popud třech zaměstnavatelů, kteří 

zažádali o zaměstnaneckou rekvalifikaci. Částka vynaložená na jednoho rekvalifikovaného 

zaměstnance dosahovala v průměru 8 915 Kč, tedy o 2 673 Kč více než v roce 2010. 

Průměrná délka rekvalifikace trvala 5,5 měsíce. 

3.5.7. Provoz chráněných dílen a chráněných pracovišť 

Tab. 3.19 Provoz chráněných dílen a chráněných pracovišť v okrese Karviná v letech 2004 až 2011 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkový počet nově 

vytvořených CHPM 
7 3 6 3 3 4 4 0 

Vynaložené finanční 

náklady na zřízení CHPM 

v Kč celkem 

822 000 382 090 780 000 382 000 450 000 392 000 279 000 0 

Počet zaměstnavatelů 2 3      0 

Celkový počet CHPD v 

provozu 
5 4   8    

Celkový počet takto 

zaměstnaných osob se ZP 
163 114 122 136 189 140 134 125 

Výše příspěvku na provoz 

CHPD v Kč celkem 
3 522 988 4 497 806 5 067 543 3 891 350 4 963 654 4 789 449 4 985 889 3 112 834 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.5.8. Příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % 
zaměstnanců se zdravotním postižením 

Tab. 3.20 Příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením v okrese 

Karviná v letech 2004 až 2011 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet finančně 

podpořených 

zaměstnavatelů 

10 11 23 28 37 43 47 46 

Celkový počet takto 

zaměstnaných osob se ZP 
78,49 116,03 229,13 231     

Výše příspěvku na 

podporu zaměstnávání 

osob se ZP v Kč celkem 

4 800 

600 

7 773 

190 

13 746 

651 

21 469 

367 

27 375 

337 

46 372 

411 

54 932 

317 

59 826 

235 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.6. Celkové shrnutí nástrojů APZ v okrese Karviná 

Prvním poznatkem je skutečnost, že i přes 5. místo co do počtu obyvatel v rámci všech 

okresů v České republice, je klesající počet obyvatel okresu Karviná, zejména                      

těch v produktivním věku, kteří z velmi častých důvodů odcházejí za prací do jiných okresů    

či měst, opakujícím se jevem. Této skutečnosti lze zabránit pobídkami pro investory, kteří se 

rozhodnou vybudovat své působiště v tomto okrese, čímž může atraktivnost okresu mírně 

stoupat. V těchto dnech se vede jednání a diskuse s těžební společnosti OKD, a.s. o rozšíření 

těžby ve městě Karviná. Město Karviná tomuto rozšíření dá zelenou pouze za podmínek,       

že společnost OKD, a.s. nabídne přijatelné výkupní podmínky obyvatelům rodinných domů     

těch lokalit, pod kterými je v plánu rozšíření těžby. Pokud by se těžit v nových lokalitách 

nezačalo, společnost OKD, a.s. počítá pouze s 10 až 15 roky těžby. V případě, že se začne 

těžit v zamýšlených lokalitách, doba těžby se zvýši o dalších 10 let. Negativem je fakt,          

že rozšíření těžby znamená zrušení, resp. přestěhování všech společností z průmyslové zóny 

Karviná Nové pole, které zajišťují práci pro zhruba 2000 osob, z nichž 90 % jsou obyvatelé 

města Karviná. Problém je ale v něčem jiném, a totiž nerostné bohatství pod městem Karviná 

je majetkem soukromé společnosti, ne státu. Město Karviná sice získává určité procento 

z každé vytěžené tuny, ale v případě rozšíření bude usilovat o větší procentní podíl. 

Ke zvýšení zaměstnanosti může rovněž přispět vybudování nové průmyslové zóny 

v oblasti Karviná Hranice, bývalé Vagónky, na kterou získalo město evropskou dotaci ve výši 

21,3 milionu korun. V současné době město Karviná jedná s novými potencionálními 

investory.  
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Co se týče využitelnosti nástrojů APZ, nejlépe to vystihuje následující tabulka,         

která znázorňuje počet umístěných uchazečů dle jednotlivých nástrojů. 

Tab. 3.21 Počet umístěných uchazečů dle jednotlivých nástrojů APZ v okrese Karviná v letech 2004 až 2011 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VPP 324 340 477 435 470 468 525 495 

SÚPM 591 929 782 730 571 715 780 497 

Rekvalifikace 

uchazečů 
1 844 2 120 2 060 2 574 1 700 1 869 2 594 2 119 

Rekvalifikace 

zaměstnanců 
30 45 26 16 77 1 9 4 

Překlenovací 

příspěvek 
5 55 47 44 36   12 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z této tabulky jasně vyplývá, že největší zájem je o rekvalifikace uchazečů, kteří volí 

tento způsob k získání nových dovedností či prohloubení těch stávajících. Druhým nástrojem 

v pořadí jsou právě společensky účelná pracovní místa, zejména vyhrazená SÚPM a veřejně 

prospěšné práce. Naopak nejméně žádaným nástrojem APZ jsou pak rekvalifikace 

zaměstnanců a překlenovací příspěvek. 

Pokud jde o efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti, závisí to především                         

na poskytnutých finančních prostředcích a jejich správné alokaci. Finanční náročnost 

jednotlivých nástrojů a programů financovaných jak státními, tak i evropskými prostředky je 

k nahlédnutí v příloze č. 1.  

V příloze č. 2 můžeme vidět vývoj pěti základních ukazatelů trhu práce v období let 

2004 až 2011 rozdělených dle jednotlivých mikroregionů. Tabulka zobrazuje počet uchazečů 

o zaměstnání, procentuálně vyjádřenou míru nezaměstnanosti, zaměstnanost, počet volných 

pracovních míst a počet uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo (zk. VPM). 

V případě ukazatele „zaměstnanost“ jsou do roku 2007 uvedeny údaje o zaměstnanosti 

zaměstnavatelů bez OSVČ a od roku 2008 údaje zaměstnavatelů s 20 a více zaměstnanci. 

Nutno na závěr dodat, že některá data nebyla k dispozici, proto v některých tabulkách, 

týkající se teoretické části, tak i této první praktické části, chybějí údaje o výdajích či o počtu 

uchazečů. Údaje o financích za okresy v roce 2011 nejsou zjistitelné, jelikož od 4. čtvrtletí 

roku 2011 byla ekonomická střediska z okresů převedena na kraje. Rovněž platí, že některé 

průměrné částky vynaložené na nástroje APZ nebyly ve statistikách reálné, proto nebyly       

ani do analýz uváděny. 
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4. ZHODNOCENÍ VLIVU NÁSTROJŮ APZ NA TRH PRÁCE 
V OKRESE KARVINÁ 

4.1. Úvod k dotazníkovému šetření 

Ke zjištění využitelnosti a provedení analýzy nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

v okrese Karviná jsem využil dotazníkového šetření. Prostřednictvím dotazníku jsem získal 

potřebná data k vyhodnocení současné situace týkající se trhu práce. Kontaktní pracoviště 

Karviná, se kterým jsem po celou dobu spolupracoval, mi umožnil účastnit se několika 

informačních schůzek, kde jsem dostal prostor rozdat dotazník v tištěné podobě a požádat 

přítomné uchazeče o jeho vyplnění. Mimo tištěné podoby dotazníku jsem využil                       

i elektronického zpracování a sběru dat prostřednictvím internetu. Důvodem využití              

jak tištěné, tak i elektronické verze dotazníku, bylo získat co nejširší záběr respondentů, 

nikoliv pouze těch docházejících na kontaktní pracoviště Karviná. 

Dotazník obsahuje celkově 19 otázek, prostřednictvím kterých zjišťuji povědomí 

respondentů o aktivní politice zaměstnanosti a jejich nástrojích, ale také spokojenost 

s poskytovanými službami kontaktního pracoviště Karviná. Kromě zpětné vazby jsem se také 

snažil o poskytnutí informací o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti těm,                      

kteří dosud neměli ponětí, popř. tušili, ale nebyli si v některých oblastech jisti.  

Odkazuji na přílohu č. 3, kde je k vidění celý dotazník tak, jak byl všem respondentům 

předkládán k vyplnění. 

4.2. Vyhodnocení jednotlivých otázek 

Během dvou měsíců, co byl dotazník v oběhu a k dispozici pro vyplnění, se                 

ho zúčastnilo celkem 350 respondentů. Z tohoto celkového počtu následně vyhodnocuji 

získané odpovědi podle jednotlivých otázek. 

4.2.1. Otázka č. 1: Pohlaví 

 Z celkového počtu se dotazníkového 

šetření zúčastnilo 149 mužů a 201 žen. Touto 

skutečností lze konstatovat pouze fakt, že 

ženy jsou početnější skupinou, která se 

vyskytla na úřadu práce a byla ochotna 

zodpovědět dotazníkové otázky. 

149; 43% 
201; 57% 

Pohlaví 

muži 
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Počet respondentů 

4.2.2. Otázka č. 2: Věková kategorie 

Z celkového počtu zúčastněných osob je patrné, že největší podíl zde zastávají 

respondenti ve věkové kategorii 

od 15 do 25 let. V této věkové 

kategorii jsou nejvíce zastoupeni 

studenti, kteří reagovali většinou 

elektronickou formou. Druhou 

nejpočetnější skupinou jsou lidé 

od 26 do 35 let a po nich následují 

respondenti starší 36 let a 46 let. Nejméně zastoupeno je zde osob starší věkové kategorie 

převyšující 56 let.  

Věkové kategorie dle pohlaví 

Z tohoto grafu můžeme vyčíst, že ve věkové kategorii 15 – 25 let je zastoupení 

respondentů dle pohlaví 

téměř rovnoměrné, zatímco 

v ostatních, až na věkovou 

kategorii 56 a více, vždy 

značně převažují ženy. 

Největší rozpětí se ukazuje 

ve věkové kategorii 46 – 55 

let. 

4.2.3. Otázka č. 3: Dosažené vzdělání 

Z grafu vyplývá, že 

nejvíce odpovídali lidé, kteří 

mají výuční list a středoškolské 

vzdělání zakončené maturitní 

zkouškou. Za povšimnutí zde 

stojí skutečnost, kolik osob 

z celkového počtu všech 

respondentů má pouze základní 

vzdělání. 
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Dosažené vzdělání dle pohlaví 

Pokud bychom chtěli zjistit dosažené vzdělání dle pohlaví, graf by vypadal následovně. 

Z vybraného vzorku lze 

vyvodit největší gendrovský 

rozdíl u středoškolského 

vzdělání s maturitní zkouškou, 

kde početnější skupinou jsou 

právě ženy. V případě 

základního vzdělání a 

vyučených vidíme jen 

nepatrný rozdíl v počtu mužů a žen. Od středoškolského vzdělání výše, můžeme vidět vždy 

převahu žen nad muži, což nepřímo vypovídá o tom, že jsou ženy z celkového počtu 

respondentů vzdělanější. 

4.2.4. Otázka č. 4: Současné sociální postavení 

Z dotazníkového šetření 

jednoznačně vyplývá, že 

nejčastěji odpovídali respondenti, 

kteří jsou momentálně 

nezaměstnaní a jsou vedeni 

v evidenci kontaktního pracoviště 

Karviná. 

Současné sociální postavení dle pohlaví 

Ke zjištění současného sociálního postavení dle pohlaví je použit následující graf, ze 

kterého lze vyčíst, že 

nejpočetnější skupinou, 

která je momentálně 

zaměstnána, jsou ženy. 

Předchozí graf „Dosažené 

vzdělání dle pohlaví“ tuto 

převahu žen jasně vysvětluje 

tím, že z celkového počtu 

respondentů jsou právě ženy vzdělanější a tudíž se s menší pravděpodobností nacházejí na 

úřadu práce. 
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4.2.5. Otázka č. 5: Ocitl/a jste se někdy na Úřadu práce jako uchazeč              
o zaměstnání? 

Na tuto otázku odpovídalo 

celkem 326 respondentů, jelikož 

24 zbývajících odpovědělo 

v předchozí otázce, že stále 

studují a tudíž tuto otázku 

přeskočili. Ze všech, kteří na tuto 

otázku odpověděli, byli nebo 

stále jsou na Úřadu práce 192 

respondentů, tedy 58,90 %. Toto vysoké číslo odráží celkovou situaci v okresu Karviná, jež 

patří k oblastem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. 

Ocitl/a jste se někdy na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání? Dle pohlaví     
i věkové kategorie. 

 Pohlaví 15 - 25 26 – 35 36 - 45 46 - 55 56 – více Celkem 

ano a stále jsem 
muži 41 25 16 14 10 106 

ženy 27 20 19 18 2 86 

ano, ale dnes již 

nejsem 

muži 4 9 2 1 3 19 

ženy 2 23 14 9 2 50 

ne, nikdy 
muži 7 3 6 2 0 18 

ženy 6 9 9 18 1 43 

ne, ale vím, že se 

v nejbližší době 

ocitnu 

muži 3 0 0 0 0 3 

ženy 1 0 0 0 0 1 

Při srovnání lze konstatovat, že z 326 respondentů se momentálně více mužů nachází na 

Úřadu práce. Opět i zde vidíme souvislost s předchozí otázkou při srovnání dosaženého 

vzdělání, ze které vychází, že muži jsou méně vzdělaní ve srovnání s ženami. 

Pokud tutéž otázku posuzujeme dle věkové kategorie respondentů, na Úřadu práce se 

nejvíce vyskytují muži ve věkové kategorii 15 – 25 let a hned po nich následují ženy v téže 

věkové kategorii. Naopak nejméně je na Úřadu práce osob starších 56 let, jak mužů, tak i žen. 

Tato skutečnost vysvětluje dlouhotrvající problém s umístěním absolventů na vhodná 

pracovní místa. Většina zaměstnavatelů poptávají absolventy s praxí v oboru představující pro 

některé z nich bariéru ucházet se o dané zaměstnání. 
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4.2.6. Otázka č. 6: Jak dlouho jste nebo byl/a na Úřadu práce jako uchazeč       
o zaměstnání? 

Tato otázka nám ukazuje délku 

evidence těch respondentů, kteří se již 

na Úřadu práce vyskytovali, popř. 

stále vyskytují. Největší počet 

respondentů uvedlo délku evidence    

0 – 6 měsíců, a naopak nejméně osob 

bylo v evidenci v délce nad 12 

měsíců. 

Jak dlouho jste nebo byl/a na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání?         
Dle pohlaví i věkové kategorie. 

 Pohlaví 15 - 25 26 – 35 36 - 45 46 - 55 56 – více Celkem 

0 – 6 měsíců 
muži 34 20 13 12 8 87 

ženy 26 27 22 16 2 93 

6 – 12 měsíců 
muži 8 5 1 2 2 18 

ženy 2 8 6 6 0 22 

nad 12 měsíců 
muži 3 9 4 1 3 20 

ženy 1 8 5 5 2 21 

Rozdělením délky evidence na Úřadu práce dle pohlaví ukazuje, že nejpočetnější 

skupinou z celkového počtu jsou muži ve věkové kategorii 15 – 25 let, kteří byli nebo stále 

jsou vedeni v evidenci uchazečů v délce 0 – 6 měsíců. Poté následují ženy ve věkové 

kategorii 26 – 35 let, které byly nebo stále jsou vedeny v evidenci uchazečů v délce                

0 – 6 měsíců. 

4.2.7. Otázka č. 7: Byl/a nebo jste spokojen/á se službami Úřadu práce? 

Z celkových 261 odpovědí na tuto otázku byla většina, tedy 194 respondentů (74,33 %), 

která byla nebo stále je spokojena se 

stávajícími službami kontaktního 

pracoviště Karviná. Ti, kteří byli 

nebo jsou spokojeni se službami, 

v některých případech, odůvodnili 

svojí spokojenost. Často zmíněná 

ochota zaměstnanců Úřadu práce, 

194 

67 
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ne 
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dobrá komunikaci s nimi, diskrétnost, vstřícnost. V ojedinělých případech se vyskytly 

důvody, jako hrazení zdravotního a sociálního pojištění, ochota pomoci ze strany pracovníků 

ÚP při poskytování různých dokumentů (vzor CV, žádost o zaměstnání), profesionální 

jednání ze strany pracovníků ÚP. 

67 respondentů (25,67 %) byli nebo stále jsou nespokojeni se službami kontaktního 

pracoviště Karviná pro důvody, jako neochota pracovníků při zprostředkování zaměstnání, 

neodůvodněné vyřazení z evidence uchazečů, arogantní a nepříjemné chování, špatnou 

komunikaci, malou pravděpodobnost zisku práce či rekvalifikace nebo pro byrokracii 

spojenou s dlouhým čekáním. V konkrétním případě si jeden respondent stěžoval na situaci, 

kdy od pracovnice ÚP získal pouze internetové odkazy či adresy s nabídkami práce a uvádí, 

že takovou služby by si obstaral i sám. Považuje úřady práce za zbytečné a dle jeho názoru 

jsou užitečnější agentury práce. V dalším případě se jedná o nespokojenost spojenou 

s docházením na úřad práce pouze za účelem splnění povinné docházky a zapsáním data 

návštěvy do své legitimace. Posledním případem je skutečnost, kdy byl uchazeč vyřazen 

z evidence pro nedostavení se ve sjednaném termínu na úřad práce i přes vážné důvody     

(smrt otce), které mu v tom bránily. 

Byl/a nebo jste spokojen/á se službami Úřadu práce? Dle pohlaví i věkové 
kategorie. 

 Pohlaví 15 - 25 26 – 35 36 - 45 46 - 55 56 – více Celkem 

ano 
muži 33 23 11 11 9 87 

ženy 25 32 25 22 3 107 

ne 
muži 12 11 7 4 4 38 

ženy 4 11 8 5 1 29 

Podrobněji rozpracovaná tabulka nám říká, že nejvíce jsou se službami Úřadu práce 

spokojeni muži ve věkové kategorii 15 – 25 let a ženy ve věkové kategorii 26 – 35 let. 

Naopak je tomu u mužů ve věkové kategorii 15 – 25 let a u žen ve věkové kategorii                

26 – 35 let. 

4.2.8. Otázka č. 8: Absolvoval/a jste rekvalifikační kurz? 

Z celkového počtu těch, kteří se již vyskytli na úřadu práce, pouze 36 respondentů 

(13,79 %) využilo rekvalifikačního kurzu jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Z této 

skutečnosti lze soudit, že uchazeči raději spoléhají na příspěvky v podobě podpory 

v nezaměstnanosti a nezapojují se aktivně do hledání zaměstnání. Zde bych doporučil 
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kontaktnímu pracovišti v Karviné a 

jejím zaměstnancům, aby kladly 

větší důraz na aktivní zapojení 

všech vedených uchazečů do 

hledání vhodného zaměstnání. 

Jednou z novinek je „zvolená 

rekvalifikace“, jejíž podstata byla 

vysvětlena v podkapitole 2.8.3, která by mohla přilákat více uchazečů k aktivnějšímu 

přístupu. 

Absolvoval/a jste rekvalifikační kurz? Dle pohlaví i věkové kategorie. 

 Pohlaví 15 - 25 26 – 35 36 - 45 46 - 55 56 – více Celkem 

ano 
muži 6 6 3 2 2 19 

ženy 2 5 7 3 0 17 

Nejpočetnější skupina mužů, která absolvovala rekvalifikační kurz, byla shodně           

ve věkové kategorii 15 – 25 a 26 – 35. Pokud jde o ženy, zde je největší počet absolventů 

rekvalifikačního kurzu ve věkové kategorii 36 – 45. 

4.2.9. Otázka č. 9: Zlepšila se Vaše situace na trhu práce po absolvování 
rekvalifikačního kurzu? 

Respondenti, kteří absolvovali 

rekvalifikační kurz, předpokládali, že se 

jejich pracovní uplatnění zlepší. Stalo se tak 

pouze v případě 16-ti respondentů, jelikož 

zbývajících 20 respondentů větší zlepšení 

nezaznamenalo. 

4.2.10. Otázka č. 10: Musel/a jste sám/sama požádat o absolvování 
rekvalifikačního kurzu nebo Vám byl nabídnut Úřadem práce? 

Z celkového počtu těch, kteří 

absolvovali rekvalifikační kurz, bylo 15 osob, 

kteří museli požádat o rekvalifikační kurz a 

zbytek, tedy 21 osob, kterým byl 

rekvalifikační kurz nabídnut z iniciativy 

pracovníků Kontaktního pracoviště Karviná. 
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4.2.11. Otázka č. 11: V jakých oblastech byste doporučili Úřadu práce zlepšení? 

Respondenti, kteří již byli nebo stále jsou v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o 

zaměstnání, doporučují nejčastěji 

zlepšení v oblasti větší aktivity při 

zprostředkování zaměstnání. 

Jedná se tedy o zlepšení 

komunikace mezi uchazečem a 

pracovníkem Úřadu práce, 

věnování více času při rozebírání 

zájmů, potřeb a dovedností.      Na 

druhém místě by respondenti uvítali větší nabídku rekvalifikačních kurzů, což se může    do 

budoucna zlepšit tzv. „zvolenou rekvalifikací“. 

4.2.12. Otázka č. 12: Dopomohl Vám Úřad práce k získání nového pracovního 
místa? 

Z následujícího grafu vyplývá, že většině respondentů, kteří absolvovali rekvalifikační 

kurz, nebyl Úřad práce nápomocen při 

zprostředkování vhodného zaměstnání. 

Z toho může vyplývat, že většina 

respondentů nebyla vhodná na 

rekvalifikaci z důvodu dostačujících 

znalostí při hledání vhodného 

zaměstnání. Jiným důvodem může být 

nedostatek rekvalifikačních kurzů, které by mohli zprostředkovatelé ÚP uchazečům 

nabídnout. 

4.2.13. Otázka č. 13: Znáte nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (zk. APZ)? 

Účelem této otázky bylo zjistit, jak velké povědomí mají respondenti o aktivní politice 

zaměstnanosti a jejich nástrojích. 

Z dotazníku vyplývá, že větší polovina, 

tedy 50,57 % respondentů má povědomí o 

APZ a jejich nástrojích. Pro ty, kteří si 

nebyli jistí a neměli tušení co je APZ zač, 

jsem v rámci dotazníku tyto informace 

doplnil. 

6 

23 

15 

V jakých oblastech byste doporučili Úřadu 
práce zlepšení? 

v oblasti komunikace s Vámi 

v oblasti větší aktivity při 
zprostředkování zaměstnání 

v oblasti větší nabídky 
rekvalifikačních kurzů 

177 173 

Znáte nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti (zk. APZ)? 

ano 

ne 

4 
2 

30 

Dopomohl Vám Úřad práce k získání 
nového pracovního místa? 

ano 

ano, ale s výhradami 

ne 



91 
 

4.2.14. Otázka č. 14: Jak jste se o aktivní politice zaměstnanosti a jejich 
nástrojích dozvěděli? 

Respondenti měli možnost vybrat více odpovědí, tudíž jeden respondent se mohl 

dozvědět o APZ z několika zdrojů najednou. Nejčastější odpovědí v případě jiných zdrojů 

bylo studium dané oblasti 

na střední či vysoké 

škole (v jednom případě 

to bylo téma bakalářské 

práce) nebo bližší 

kontakt s tímto tématem 

v zaměstnání.  

Velice příznivě hodnotím 

také přínos dotazníku pro 

samotné respondenty, jelikož zhruba 52 % z nich uvedlo, že se o APZ dozvěděli 

prostřednictvím tohoto dotazníku. 

4.2.15. Otázka č. 15: Pokud byste se rozhodovali nebo zrovna rozhodujete        
o využití některého z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který byste 
zvolili a proč? 

Z celkového počtu dotazovaných by 261 z nich zvolilo rekvalifikační kurz jako nástroj 

aktivní politiky zaměstnanosti. Rekvalifikační kurz by si respondenti zvolili hlavně z důvodu 

rozšíření a zvýšení 

kvalifikace a tím i 

získání širšího 

uplatnění na trhu 

práce. Zisk praxe a 

přiučení se něčemu 

novému v rámci 

rekvalifikačního 

kurzu bylo rovněž 

často uváděno. 

Hodně lidí by zvolilo rekvalifikační kurz z jiného oboru či odvětví za účelem zařazení na 

vhodnější pracovní místo a tím pádem změnit profesi. 

V jednom konkrétním případě respondent uvádí, že jako kadeřník podnikající               

na živnostenský list byl nucen přerušit živnost z důvodu úbytku zákazníků, a proto by zvolil 
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rekvalifikační kurz k získání kvalifikace pro jinou profesi. Jiný respondent uvedl, že nemohl 

nastoupit na kadeřnickou školu, a proto by se rád zařadil do rekvalifikačního kurzu 

„kadeřník“ k získání potřebných dovedností.  

4.2.16. Otázka č. 16: Znáte jiné možnosti, způsoby, které napomáhají               
ke snížení nezaměstnanosti? 

Z celkového počtu dotázaných, odpovědělo 296 z nich (84,57 %), že neznají jiné 

možnosti, způsoby, které napomáhají              

ke snížení nezaměstnanosti. Tato skutečnost 

může nepřímo vypovídat o pasivitě 

respondentů při hledání zaměstnání, kteří se 

raději spoléhají na služby Úřadu práce 

s očekáváním, že jim v nejbližší době vhodné 

zaměstnání zprostředkuje. 

Ta menší část respondentů, která ví o jiných způsobech hledání nového zaměstnání, 

nejčastěji uváděla tyto možnosti: 

 motivační projekty - Start, Návrat +, Příprava +, změna včas, nadační fond DALKIA, 

 hledat aktivně na internetových stránkách, 

 ochota dojíždět, popř. přestěhovat se za prací, 

 zrušit podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky, popř. jejich omezení, což by dle 

respondentů mělo vést k větší motivaci uchazečů při hledání zaměstnání, 

 zvýšit minimální mzdu a snížit sociální dávky, 

 hledat práci v jiném oboru, 

 zamezit lidem v důchodovém věku práci na hlavní pracovní poměr. 

4.2.17. Otázka č. 17: Myslíte si, že se po vstupu České republiky do Evropské 
unie situace týkající se nezaměstnanosti zlepšila? 

Většina respondentů, tedy 189 osob (54 %), nevidí zlepšení zaměstnanosti vstupem 

České republiky do Evropské unie. Naopak kritizují příliv zahraničních zaměstnanců,        

kteří jsou ve většině případů ochotni pracovat za nižší plat či mzdu, a tím dávají méně 

pracovních příležitostí domácí pracovní síle. Příliv těchto zaměstnanců ze zemí Evropské unie 

nelze ovlivnit, platí zde pouze ohlašovací povinnost firem, které přijímají tyto zahraniční 

osoby do pracovního poměru.  

54 

296 

Znáte jiné možnosti, způsoby, 
které napomáhají ke snížení 

nezaměstnanosti? 

ano ne 
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Zlepšení zaměstnanosti 

tvrdí 121 (34,57 %) respondentů 

s argumentem větších možností 

práce v zahraničí a snazší 

uplatnění v zemích Evropské 

unie bez větší byrokratické 

zátěže. Někteří s vědomím toho, 

že Evropská unie svými 

finančními prostředky pomáhá 

vytvářet pracovní příležitosti České republice. 

4.2.18. Otázka č. 18: V roce 2010 aktivní politika zaměstnanosti svými nástroji 
v Moravskoslezském kraji podpořila vytvoření 6327 pracovních míst. 
Myslíte si, že je to dostatek? 

Mezi respondenty vládne většinou negativní postoj k aktivní politice zaměstnanosti, což 

dokazuje přibližně 83 % 

z nich, kteří považují 6327 

vytvořených pracovních 

míst za rok 2010 za 

nedostatečné vzhledem 

k počtu nezaměstnaných 

v okresu Karviná. Jiní 

argumentují tím, že některá 

vytvořená místa mohou být 

krátkodobá a tudíž ve výsledku toto číslo může daleko být nižší. Mezi dotázanými se našli       

i tací, kteří toto množství považují za dostatečné s tím, že vždy záleží na tom, zda jsou 

pracovní místa zachována i po skončení různých pobídek a neskončí to opakující se evidencí.  

4.2.19. Otázka č. 19: Věnují se úřady práce spolu s Ministerstvem práce              
a sociálních věcí dostatečně lidem bez zaměstnání 

V poslední otázce respondenti posuzují přínos dvou státních institucí na trhu práce.         

I zde se nejvíce objevuje negativní hodnocení různého typu. Někteří kritizovali práci 

zaměstnanců Úřadu práce, zejména malé množství času, který věnují jednotlivým uchazečům. 

Většina to vnímá jako upřednostnění kvantity před kvalitou. Respondenti velice často 

negativně hodnotili chování zaměstnanců, zdůrazňovali aroganci, nezájem, špatnou 

komunikaci a absenci osobního přístupu k uchazečům. Osobní přístup si většina dotázaných 

40 
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do Evropské unie situace týkající se 

nezaměstnanosti zlepšila? 
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ne 

nevím 
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představuje tak, že se pracovníci Úřadu 

práce věnují uchazečům osobně, 

rozebírají jejich skutečné zájmy a 

dovednosti, jsou více nápomocni při 

hledání a nabízení vhodného zaměstnání, 

tedy komunikace založená na důvěře a 

nejen formální vyplňování formulářů. Někteří zmínili zvýšenou péči věnovanou menšině 

(romským občanům) zejména při vyplácení dávek a příspěvků. Našli se i tací, kteří jsou 

spokojeni se službami ministerstva práce a Úřadu práce, pokud jde o poskytované služby, 

nicméně by uvítali snížení administrativního zatížení zaměstnanců tak, aby měli více 

časového prostoru pro kontakt s klientem.  

4.3. Celkové shrnutí dotazníkového šetření 

Prostřednictvím dotazníkového šetření se podařilo zodpovědět řadu otázek, které mohou 

přispět ke zlepšení služeb Kontaktního pracoviště Karviná a zaměřit se na dané aspekty,     

které se v dotazníku objevovaly častěji. Nejpočetnější skupinou dotazníkového šetření byli 

lidé ve věkové kategorii 15 – 25 let, kteří se zároveň vyskytovali na úřadu práce jako uchazeči 

nejčastěji. Mezi mladistvými byli nejvíce absolventi středních škol s maturitou, kteří stěží 

nacházejí uplatnění ve svém oboru. Ukazuje se, že největším problémem při získávání 

zaměstnání je právě nedostatek pracovních zkušeností. Ke snížení nezaměstnanosti 

absolventů bych doporučil již v období studia pravidelné povinné a bezplatné studentské stáže 

do společností, které by spolupracovaly se školami na smluvním základě. Bohužel zde by se 

jednalo o razantní změnu i ve vzdělávacím systému, který by umožnil studentům 

dlouhodobou stáž, nikoliv po dobu několika pár týdnů či dnů. Student by si musel stanovit 

úkoly a cíle stáže, které by po celou dobu konzultoval se svým vedoucím z řad učitelů dané 

školy. Na závěr by musel sepsat tzv. „report ze stáže“ v rozsahu bakalářské práce,               

kde by zhodnotil celkový průběh a zároveň splněné cíle. Úřad práce by zde také mohl sehrát 

důležitou roli v případě absolventů, kteří nemohou po studiu nalézt vhodné zaměstnání. Úřad 

práce by mohl smluvně spolupracovat s řadou zaměstnavatelů, u kterých by byla možnost     

po dobu evidence uchazečů vykonávat bezplatnou pracovní stáž bez nutnosti nastoupit            

u daného zaměstnavatele. Jelikož by byla stáž bezplatná, uchazeč, resp. absolvent by měl 

nárok na podporu v nezaměstnanosti. Cílem stáže by bylo využití teoretických znalostí v praxi 

a rovněž získání pracovních návyků. 
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Pokud jde o spokojenost respondentů se službami Kontaktního pracoviště Karviná,      

zde převládala většina s kladným hodnocením, ale byli zde i tací, kteří spokojeni nebyli. 

Důvody nespokojenosti byly uvedeny u otázky č. 7. Nepředpokládám, že by zaměstnanci 

úřadů práce neuměli komunikovat a jednat s uchazeči, ale doporučil bych pravidelný 

„coaching“, formu rozvoje dospělých lidí, založená na mocném způsobu učení se. Zde by se 

pracovníci úřadu práce měli možnost přiučit správnému jednání s lidmi i se svými kolegy        

a zároveň zvládat vypjaté situace v rámci asertivního chování.  

V rámci otázky, která se ptala, zda došlo ke zlepšení situace trhu práce vstupem České 

republiky do Evropské unie, většina respondentů odpovídala ne. Přínos lze vypozorovat 

pouze, pokud jde o finanční možnosti, jelikož vstupem získala Česká republika přístup 

k financím z Evropského sociálního fondu. Nicméně pro samotné uchazeče došlo spíše           

ke zhoršení, vlivem přicházejících potencionálních zaměstnanců z jiných států (většinou 

Slovenska, Polska), kteří vytěsňují nabídku domácí pracovní síly. Zde bych doporučil větší 

ochranu domácích zaměstnanců formou určitých kvót tak, aby byli upřednostnění před tou 

levnější zahraniční pracovní silou. 

„Zvolená rekvalifikace“ jako nový institut může přispět k větší aktivitě uchazečů         

při hledání nového zaměstnání. Jelikož se jedná o novinku, která je v platnosti od letošního 

roku 2012, je irelevantní hodnotit její přínos. Většinou jde o specifické kurzy, které se úřadům 

práce nevyplatí pro své uchazeče pořádat ve větším počtu. V případě, dosud fungujících 

rekvalifikačních kurzu, nabízených ze strany úřadů práce, doporučuji věnovat větší pozornost 

potřebám uchazečů a nabídce stávajících kurzů, už jen z důvodu největšího zájmu o ně. 

Hodně respondentů kritizovalo malý výběr z rekvalifikačních kurzů, ale dle mého názoru je   

to pouze otázka finančních prostředků pro zajištění většího počtu kurzů. 

Největší přínos dotazníku vnímám v objasnění nástrojů APZ pro ty, kteří neměli        

dosud o nich žádné ponětí a nemohli je proto ani využívat. Z dotazníku vyplývá, že menší 

polovina respondentů APZ vůbec nezná a poprvé se o nich dozvěděla z tohoto dotazníku.     

Za tímto účelem bych doporučoval věnovat více pozornosti při sdělení těchto, pro uchazeče 

velice podstatných, informací. Doporučuji větší a častější propagaci prostřednictvím medií, 

nejen formou brožury, která je pro ukázku přiložena k diplomové práci.                    

Zdůrazňuji, že brožura je z roku 2010, proto může obsahovat již neplatné údaje.  

Výsledky dotazníkového šetření budou použity pro účely kontaktního pracoviště 

Karviná při stanovení budoucích priorit a finančních požadavků. 
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5. ZÁVĚR 

Aktivní politika zaměstnanosti je velice podstatnou a důležitou formou státní pomoci 

těm lidem, kteří v současné době řeší problém týkající se jejich zaměstnanosti. Ne všichni 

jsou si schopni nalézt takové pracovní uplatnění, které by jim bylo zdrojem finančních 

prostředků, natož koníčkem.  

Nedostatečná kvalifikace a vzdělání, lenost, spoléhání se na sociální dávky, vysoká míra 

nezaměstnanosti v dané lokalitě, nedostatečné finanční ohodnocení a další, to vše jsou důvody 

bránící lidem v hledání zaměstnání, se kterými se můžeme v dnešní době setkat. Aktivní 

politika zaměstnanosti byla zřízena právě proto, aby usilovala o dosažení plné zaměstnanosti 

a snížila tak stávající míru nezaměstnanosti. Děje se tak prostřednictvím nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti, které jsou podrobněji popsány v podkapitole 2.8. 

Účelem teoretické části diplomové práce bylo nejen vysvětlit politiku zaměstnanosti, 

její vývoj a rozdíl mezi pasivní a aktivní politikou zaměstnanosti, ale rovněž zmínit změny 

s účinnosti od roku 2011 nebo od roku 2012. Nastalé změny jsou vždy srovnány s předchozím 

stavem. 

V roce 2011 jsme byli svědky změny v agendě úřadů práce, kdy dochází k vytvoření 

nového uspořádání služeb zaměstnanosti. V praxi to znamená vytvoření jediného správního 

úřadu s celostátní působností, Úřadu práce České republiky. Tento správní úřad se vnitřně 

člení na generální ředitelství (dřívější Správa služeb zaměstnanosti ministerstva) a krajské 

pobočky, jejichž prostřednictvím zajišťuje předešlou činnost úřadu práce. 

Změny se dotkly i podpory v nezaměstnanosti, kdy od roku 2011 dochází ke snížení 

podpory pro ty uchazeče, kteří se dobrovolně rozhodnou ukončit poslední zaměstnání 

dohodou, popř. výpovědí bez vážného důvodu. V těchto případech je výše podpory 

automaticky snížena na úroveň 45 % průměrné čisté měsíční mzdy po celou dobu podpůrčí 

doby. Druhou změnou je odklad podpory těm lidem, kterým v předchozí práci vznikl nárok   

na odstupné po dobu, na kterou bylo poskytnuto, např. 3měsíční odstupné znamená odklad 

podpory o 3 měsíce. I letos došlo ke změně týkající se podpory v nezaměstnanosti v podobě 

zkrácení rozhodného období ze tří let na období dvou let.  

S platností od roku 2012 přichází změna týkající se těch, kteří jsou nelegálně 

zaměstnáváni a zároveň pobírají podporu v nezaměstnanosti. Jde o projekt „Docházka 

nezaměstnaných – DONEZ“, který ministerstvo ve spolupráci s Úřadem práce ČR realizuje 

již od října roku 2011. Tito lidé budou častěji kontrolováni formou pravidelných návštěv       
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na poště, přesněji na kontaktním místě veřejné správy „Czech Point“ nejblíže místu 

trvalého bydliště. 

Další změnou, která nabyla účinnosti letošním rokem je tzv. sdílené zprostředkování, 

tedy smluvní spolupráce mezi Úřadem práce a agenturou práce při zprostředkování 

zaměstnání pro uchazeče, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů. 

Ve spojitosti s rekvalifikacemi přichází s rokem 2012 nový institut, možnost v podobě 

tzv. „zvolené rekvalifikace“, kdy si uchazeč může sám zabezpečit rekvalifikační kurz               

i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. Další změna 

se týká výkonu veřejné služby. Podrobnosti ke zmíněným a dalším změnám jsou k dispozici 

v teoretické části diplomové práce. 

Prvním cílem diplomové práce bylo zjistit efektivnost jednotlivých nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti v okrese Karviná. Výsledkem je srovnání všech nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti v čase od roku 2004, kdy vešel v platnost nový zákon o zaměstnanosti. 

Při použití komparativní metody v čase spolu s metodou analýzy jsem dospěl k závěrům 

uvedených v podkapitole 3.6. „Celkové shrnutí nástrojů APZ v okrese Karviná“. Dle tabulky, 

která je součástí celkového shrnutí, se došlo k závěru, že největší zájem mezi uchazeči je           

o rekvalifikace a poté i o společensky účelná pracovní místa. Naopak nejméně žádanými 

nástroji jsou rekvalifikace zaměstnanců a překlenovací příspěvek. Pokud jde o zhodnocení 

finanční náročnosti jednotlivých položek politiky zaměstnanosti, zde je k dispozici přehled     

od roku 2004 v rámci přílohy č. 1.  

Dotazníkové šetření bylo použito k zodpovězení otázek týkajících se druhého cíle 

diplomové práce, tedy zjištění zpětné vazby na poskytované služby kontaktního pracoviště 

Úřadu práce Karviná. Pro vyhodnocení byla použita metoda sběru dat formou zpracovaného 

dotazníku, jak v tištěné, tak i v elektronické verzi. Výsledky jsou prezentovány v podkapitole 

4.3. „Celkové shrnutí dotazníkového šetření“ a budou použity pro další zpracování 

kontaktním pracovištěm Karviná. 

Obecně se domnívám, že mnou zpracovaná diplomová práce může mít vypovídací 

hodnotu pro zaměstnance kontaktního pracoviště Karviná při stanovení budoucích priorit vůči 

uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Pro zjištění situace i v jiných okresech doporučuji 

podobné zpracování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti doplněné o dotazníkové šetření, 

jako téma bakalářské či diplomové práce.   
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SEZNAM ZKRATEK 

HDP ................. Hrubý domácí produkt 

APZ ................. Aktivní politika zaměstnanosti 

PPZ .................. Pasivní politika zaměstnanosti 

MPSV .............. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

EHS ................. Evropské hospodářské společenství 

ES .................... Evropské společenství 

ESF .................. Evropský sociální fond 

EU .................... Evropská unie 

NIP .................. Národní individuální plán 

RIP ................... Regionální individuální plán 

OSVČ .............. Osoba samostatně výdělečně činná 

VSÚPM ........... Vyhrazené společensky účelné pracovní místo 

ZSÚPM ............ Zřízené společensky účelné pracovní místo 

SÚPM – SVČ .. Společensky účelné pracovní místo za účelem samostatné výdělečné činnosti 

OSSZ ............... Okresní správa sociálního zabezpečení 

VPM ................ Volné pracovní místo 

VPP .................. Veřejně prospěšná práce 

OP – LZZ ........ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

ROPO .............. Rozpočtová a příspěvková organizace 

ÚP .................... Úřad práce 

CHPM .............. Chráněné pracovní místo 

CHPD .............. Chráněná pracovní dílna 
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