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SUMMARY 

 The thesis is focused on the analysis of the evolution of the unemployment rate in 

the Czech Republic compared with the States of the European Union. The content of this 

work is the characteristics of unemployment in the Czech Republic and the European 

Union.  

 In my thesis I wanted to point out to the evolving situation of unemployed persons 

in the Czech Republic and in other Member States European Union and contribute to the 

possibilities of influencing the number of unemployed. The use of active employment 

policy in the Member States European Union is an important step to reduce the number of 

unemployed.  

Keywords: the unemployment rate, analysis, development, employment policy, selected 

States, structure 

 

ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje míry nezaměstnanosti v České 

republice ve srovnání se státy Evropské unie. Obsahem diplomové práce je charakteristika 

nezaměstnanosti v podmínkách České republiky a Evropské unie. 

Ve své diplomové práci jsem chtěla především poukázat na vyvíjející se situaci 

nezaměstnaných osob v České republice a v ostatních členských státech Evropské unie a 

přispět tak k možnostem ovlivnění počtu nezaměstnaných. Využívání aktivní politiky 

zaměstnanosti v jednotlivých členských státech Evropské unie je důležitý krok ke snížení 

počtu nezaměstnaných.  

Klíčová slova: míra nezaměstnanosti, analýza, vývoj, politika zaměstnanosti, vybrané 

státy, struktura 
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1  ÚVOD 

Nezaměstnanost v dnešní době patří k okruhům, kterým se věnuje zvýšený 

ekonomický zájem. Pomocí nezaměstnanosti se projevují neúspěchy nebo úspěchy daných 

národních ekonomik. Na nezaměstnanost působí mnoho okolních vlivů, proto se tento 

okruh stává velmi dynamickým prvkem.  

Nezaměstnanost představuje v Evropě značný problém ekonomiky, který se snaží 

řešit vlády jednotlivých členských států. Pro Evropskou unii (dále EU) se stala prioritní 

podpora vývoje informačních technologií. V tomto odvětví vidí EU možný způsob řešení 

vysoké nezaměstnanosti. EU se domnívá, že čím bude konkurenceschopnější v tomto 

odvětví, tím vytvoří více nových pracovních míst. V Lisabonu na summitu v roce 2000 

byla přijata strategie, která měla za cíl vytvořit z EU ,,nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější ekonomiku světa s plnou zaměstnaností“.  

Mezi jednotlivými státy EU jsou značné rozdíly, na což poukazuje vysoká míra 

nezaměstnanosti. Tato vysoká míra nezaměstnanosti způsobuje nejen negativní sociální 

problémy, ale také ekonomickou zátěž dané země s negativním působením na stav 

veřejných financí. Dle mého názoru je nutné podpořit tvorbu nových pracovních míst a 

také zvýšit uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti.  

Ve své práci se budu věnovat problematice vývoje míry nezaměstnanosti v České 

republice (dále ČR) ve srovnání se státy EU, abych odkryla příčiny vysoké míry 

nezaměstnanosti a navrhla možná řešení pro zmírnění počtu nezaměstnaných osob 

prostřednictvím politik zaměstnanosti.  

Práce je rozčleněna do šesti kapitol. První kapitola začíná úvodem ke zvolenému 

tématu. Druhá kapitola obsahuje teoretická východiska, která se věnují nezaměstnanosti 

v podmínkách ČR a EU. Analýza vývoje míry nezaměstnanosti v ČR a ostatních členských 

státech EU je kapitolou třetí. Udává podobu a strukturu nezaměstnanosti v ČR a ostatních 

členských státech EU za pět let. Čtvrtá kapitola je věnována vyhodnocení analýzy míry 

nezaměstnanosti, kde jsou zachyceny státy s nejvyšší a nejnižší mírou nezaměstnanosti ze 

všech členských států EU a také míra nezaměstnanosti ČR. Pátá kapitola obsahuje možné 

návrhy a doporučení na zmírnění počtu nezaměstnanosti. Poslední kapitolou je závěr, který 

uvádí celkové shrnutí daného tématu.  
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Cílem mojí diplomové práce je: 

• Charakteristika nezaměstnanosti v podmínkách ČR a EU, 

• analýza vývoje míry nezaměstnanosti v ČR a ostatních členských státech EU dle 

různých strukturálních ukazatelů, 

• vyhodnocení analýzy a možné návrhy a doporučení ovlivnění počtu 

nezaměstnaných.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Nezaměstnanost v podmínkách ČR 

Nezaměstnanost se dotýká všech, ať už se s ní setkáme v osobní rovině nebo 

nastane situace, kdy nezaměstnaný je náš známý.  

2.1.1 Historický vývoj nezaměstnanosti v ČR od počátku 90. let 

V této části se budu zabývat vývojem míry nezaměstnanosti v ČR od počátku 90. 

let.  

V roce 1990 činila míra nezaměstnanosti v ČR (tehdejší ČSFR) 0,66 %. Tato míra 

nezaměstnanosti je velmi nízká, jako možnou příčinu můžeme stanovit přetrvávající účinek 

minulého režimu. V roce 1991 se tato míra nezaměstnanosti zvýšila na 4,13 %. Rychlý 

nárůst míry nezaměstnanosti můžeme vysvětlit osvojením reformních opatření společností, 

což se promítlo na pracovní trh. Od roku 1992 do roku 1996 se míra nezaměstnanosti v ČR 

pohybovala kolem 3 %. V roce 1997 prošly banky krizí, která je spojená s úvěrovou 

aktivitou bank. Tímto vlivem se od roku 1997 začala zvyšovat míra nezaměstnanosti.  

Trh práce výrazně ovlivňovaly dopady probíhající restrukturalizace ekonomiky 

projevující se v poklesu počtu pracovních míst a ve změně požadované struktury 

kvalifikace. [7] 

Tyto důsledky jsou příčinou růstu míry nezaměstnanosti od druhé poloviny 90. let.  

Počátkem roku 2000 v ČR došlo k pomalému růstu hospodářství. I přes tento vliv 

zůstávala míra nezaměstnanosti na vysokých hodnotách, tedy okolo 9 %. V roce 2003 

došlo dokonce k překročení hranice 10 %, poté se míra nezaměstnanosti začala snižovat do 

roku 2008.  

1. července 2004 došlo ke změně používané metodiky pro výpočet míry 

nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti je charakterizována jako podíl počtu dosažitelných 

uchazečů k pracovní síle. Došlo tedy ke změně z registrovaných uchazečů na dosažitelné 

uchazeče, kdy za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu 

trestu, na základní, náhradní nebo civilní vojenské službě, uchazeči, kteří jsou zařazeni na 
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rekvalifikační kurzy, uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství a uchazeči 

v pracovní neschopnosti. [8] 

2.1.2 Příčiny nezaměstnanosti 

Příčiny, které přispívají k vysokým hodnotám míry nezaměstnanosti v ČR jsou 

špatně motivující systém sociální podpory, vysoké daňové zatížení, problém minimální 

mzdy a neflexibilní zákoník práce. V podkapitolách se pokusím blíže specifikovat některé 

uvedené příčiny nezaměstnanosti. 

2.1.2.1 Minimální mzda 

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za výkon práce v (jakémkoliv) 

pracovněprávním vztahu. Minimální mzda tak představuje nejnižší cenu práce 

v pracovněprávních vztazích, a je proto univerzálním nástrojem ochraňujícím zaměstnance 

všech zaměstnavatelů před nepřiměřeně nízkým oceněním jejich práce. [4] 

Minimální mzda v ČR vznikla v roce 1991, kdy její výše činila 2 000 Kč. Částka 

minimální mzdy kolem 2 000 Kč se pohybovala až do ledna roku 1999, kdy se přehoupla 

přes hranici 3 000 Kč na částku minimální mzdy 3 250 Kč a poté v červenci roku 1999 na 

částku 3 600 Kč. Výše minimální mzdy se ustálila v lednu roku 2007 na 8 000 Kč. Tato 

hodnota platí již dodnes. Minimální mzda se od jejího zavedení změnila celkem 

patnáctkrát. [9] 

Poměr mezi minimální mzdou a průměrnou hrubou mzdou v období od roku 1991 

do 3. čtvrtletí roku 2012 rostl s výjimkou července roku 1999, dále roku 2000, 2001 a 

července roku 2006 (viz tabulka č. 1). Vyšší rychlost růstu minimální mzdy oproti 

průměrné je důsledkem toho, že skutečná tržní cena práce je nižší, než administrativní cena 

práce a dochází k utlačování nejméně oceněných zaměstnanců. I když má minimální mzda 

působit jako sociální opatření má negativní dopad na sociálně nejslabší vrstvy naší 

společnosti.  
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Tab.č.1 – Vývoj výše mezd v letech 1991 – 2012  v České republice v Kč 

Období 
Výše minimální 
mzdy v Kč za 

měsíc 

v Kč za 
hodinu 

Výše průměrné 
hrubé měsíční 

mzdy 
1991 2000 10,8 3792 

1992 2200 12,0 4644 

1993 2200 12,0 5904 

1994 2200 12,0 7004 

1995 2200 12,0 8307 

1996 2500 13,6 9825 

1997 2500 13,6 10802 

1998 2650 14,8 11801 

1999 3250/3600 18,0/20,0 12797 

2000 4000/4500 22,3/25,0 13219 

2001 5000 30,0 14378 

2002 5700 33,9 15524 

2003 6200 36,9 16430 

2004 6700 39,6 17466 

2005 7185 42,5 18344 

2006 7570/7955 44,7/48,1 19546 

2007 8000 48,1 20957 

2008 8000 48,1 22592 

2009 8000 48,1 23344 

2010 8000 48,1 23864 

2011 8000 48,1 24436 

( 3.čtvrtletí)  2012  8000 48,1 24514 

Zdroj: [9], Vlastní zpracování 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. stanovuje základní sazby minimální mzdy. Nejnižší 

úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány 

podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.  

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se výše minimálních 

hodinových mzdových sazeb úměrně upraví. [10] 

Nařízením vlády č. 246/2012 Sb. došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2012 Sb.  

o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2013 jsou zrušeny všechny další (nižší) sazby 

minimální mzdy, tj. 90 % její základní sazby pro mladé zaměstnance ve věku od 18 do 

21 let v prvním pracovním poměru po dobu 6 měsíců od jeho vzniku, 80 % její základní 

sazby pro mladistvé zaměstnance, 75 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající 

invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně a 50 % její základní sazby pro 



Bc. Jana Konvičková: Analýza míry nezaměstnanosti v ČR ve srovnání se státy EU 

2013                                                                                                                                      6 

 

zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo mladistvého 

invalidního zaměstnance ve III. stupni, který nepobírá invalidní důchod. [11] 

2.1.2.2 Zákoník práce 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. dle § 1 

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli: tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, 

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní 

povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, 

c) zapracovává příslušné předpisy EU,  

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů 

podle písmene a), 

e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při 

dodržování režimu dočasné práce neschopného pojištěnce podle zákona o 

nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení. [1] 

Omezením pracovní smlouvy v ČR je, že rozvázání pracovního poměru bez udání 

důvodu je pro zaměstnavatele nemožné a dále odstupné ve výši průměrných výdělků 

minimálně dvou měsíců. Schopnost podnikatele konkurovat spočívá ve variabilních 

příjmech a výdajích. Jestliže dojde ke změně na trhu práce potřebuje podnikatel rychle 

reagovat a pracovní síly, které nepotřebuje propustit s nejnižšími náklady, což představuje 

určitou flexibilitu trhu práce. 

Dle § 52 zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen pokud se ruší 

zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se 

nadbytečným, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci, 

nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané 

práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce 

a jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě 

zrušit pracovní poměr. [1] 
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2.1.2.3 Vysoké zdanění práce 

Vysoké zdanění práce snižuje přínosnost zaměstnání, jelikož doba strávená 

v zaměstnání zaměstnanci nepřináší takové výdělky, jako při nižším zdanění práce. Tato 

skutečnost je demotivující.  

Tab.č.2 – Výpočet čisté mzdy v roce 2012 v České republice v Kč 

  2012 
Základ pro výpočet pojistného 25000 
Sociální pojištění 1625 
Zdravotní pojištění 1125 
Základ pro výpočet daně 33500 
Záloha na daň 5025 
Sleva na poplatníka 2070 
Slevy na dani celkem 2070 
Daň po uplatnění slev 2955 
Daň po daňovém zvýhodnění 2955 

Soc. a zdrav. pojištění 
ZAMĚSTNANEC 2750 

Soc. a zdrav. pojištění 
ZAMĚSTNAVATEL 8500 
Odvody státu celkem 14205 

Čistá mzda 19295 

Zdroj: [12], Vlastní zpracování 

Zaměstnanec, jehož hrubá mzda v roce 2012 činí 25 000 Kč stojí zaměstnavatele 

celkem 33 500 Kč měsíčně. Je-li zaměstnanec bezdětný jeho čistá mzda činí 19 295 Kč. Ze 

mzdových nákladů zaměstnavatele činí čistá mzda 57,6 %.  

V ČR jsou odvody zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění vysoké 

(vyšší odvody jsou pouze ve Francii). Z vyměřovacího základu se na zdravotní pojištění 

odvádí 13,5 %, kdy zaměstnanec hradí 4,5 % a zaměstnavatel ze svých prostředků hradí 9 

% v roce 2012. Z vyměřovacího základu se na sociální pojištění odvádí 31,5 %, kdy 

zaměstnanec hradí 6,5 % a zaměstnavatel 25 % v roce 2012. Zaměstnavatel tedy kromě 

hrubé mzdy odvádí navíc 34 % na pojištění.  

2.2  Nezaměstnanost v podmínkách EU 

EU nefunguje jako jeden stát, ale spíše jako regulátor, který ovlivňuje dění 

v jednotlivých státech EU a má vliv také na politiku zaměstnanosti těchto států. 
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2.2.1 Historický vývoj nezaměstnanosti v EU 

Při srovnání nejvýznamnějších regionů světa (např. USA, Anglie) je zřejmé, že ve 

skupině vyspělých průmyslových zemí mají největší problémy s nezaměstnaností a jejími 

ekonomickými, sociálními a psychologickými důsledky EU. Tento stav je důsledkem 

předchozího vývoje. [3] 

Nezaměstnanost v EU se od konce 70. let 20. století (období recese) stala vážným 

společenským problémem. Na počátku 90. let země EU prošly znovu obdobím recese, což 

se opět projevilo zvýšením nezaměstnanosti.  

V letech 1997 a 1998 došlo k mírnému zlepšení, ale koncem roku 1999 začala kvůli 

restriktivní měnové politice a slábnoucí poptávce klesat výroba, zisky firem, investice do 

fixního kapitálu. Společnosti propouštěly a nezaměstnanost stoupala. [3] 

Problém vysoké nezaměstnanosti v EU se týkal mnoha členských států včetně 

největších ekonomik. Jako příčiny tohoto stavu lze uvést špatně nastavený sociální systém, 

nízká flexibilita trhu práce a zaměstnanci jsou vysoce ochráněni před propuštěním. Proto 

byla dohodnuta strategie obsažená v  Lisabonské smlouvě, která má za cíl snížení 

nezaměstnanosti.  

2.2.2 Prostředky pro snížení nezaměstnanosti 

Otázka boje proti nezaměstnanosti patří společně s nutností urychlení 

ekonomického růstu a zvýšení konkurenceschopnosti ke třem hlavním prioritám 

hospodářské politiky členských států EU. [3] 

EU se snaží o sladěnost ekonomik jednotlivých států různými prostředky a 

v různých oborech. Na pracovním trhu se snaží o využívání opatření pro snížení 

nezaměstnanosti. V oboru vědy a výzkumu se snaží o zvýšení atraktivnosti tohoto oboru 

pro vědce. V oboru podnikání se snaží o odstranění administrativních překážek a zlepšení 

legislativních zákonů. Opatření pro snížení nezaměstnanosti prostřednictvím politiky 

zaměstnanosti jsou uvedeny v páté kapitole. 
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3  ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI 

3.1  Metodika výpočtu nezaměstnanosti v EU 

Při analýze vývoje nezaměstnanosti budu vycházet z dat EUROSTATU. 

EUROSTAT je statistickým úřadem EU. Všechna svá data EUROSTAT získává od 

organizací, které jsou pověřeny svými jednotlivými členskými státy (v ČR je touto 

organizací Český statistický úřad). Tyto organizace shromažďují statistická data na svém 

území. EUROSTAT provádí konsolidaci těchto dat a převádí je do podoby vhodné 

k porovnávání. Metodika je harmonizována se získáváním dat, také jejich zpracováním a 

jejich vyhodnocováním. EUROSTAT zprostředkovává přesun těchto dat v rámci EU. [13] 

Ukazatele nezaměstnanosti 

Ve své analýze budu vycházet z ukazatele míry nezaměstnanosti. Míra 

nezaměstnanosti je nejčastěji používaným ukazatelem, který mapuje vývoj na trhu práce.  

Míra nezaměstnanosti=
Počet nezaměstnaných

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
×100      [%]                                          [14] 

 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti= 
Počet nezaměstnaných jeden rok a déle

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
×100    [%]                 [14] 

Ve své práci se budu zabývat vývojem nezaměstnanosti ve státech EU dle různých 

strukturálních ukazatelů. Budu porovnávat vývoj států EU dle pohlaví, věku, dosaženého 

vzdělání a dlouhodobé nezaměstnanosti. Analýzu budu strukturovat do období 5 let a budu 

vycházet z 27 států EU. U vybraných států (27 členských států EU) budu využívat 

především průměrnou míru nezaměstnanosti.  
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3.2 Vývojové tendence vybraných strukturálních ukazatelů 
nezaměstnanosti v EU 

Tab.č.3 – Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2007 – 2011 v Evropské unii v % 

Státy EU/ Období 2007 2008 2009 2010 2011 
EU 27 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 
Belgie  7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 
Bulharsko 6,9 5,6 6,8 10,2 11,2 
Česká republika 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 
Dánsko 3,8 3,3 6,0 7,4 7,6 
Německo 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 
Estonsko 4,7 5,5 13,8 16,9 12,5 
Irsko 4,6 6,3 11,9 13,7 14,4 
Řecko 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 
Španělsko 8,3 11,3 18,0 20,1 21,7 
Francie 8,4 7,8 9,5 9,7 9,7 
Itálie 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 
Kypr 4,0 3,6 5,3 6,5 7,8 
Lotyšsko 6,0 7,5 17,1 18,7 15,4 
Litva 4,3 5,8 13,7 17,8 15,4 
Lucembursko 4,2 4,9 5,1 4,5 4,8 
Maďarsko 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 
Malta 6,4 5,9 7,0 6,8 6,5 
Nizozemsko 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 
Rakousko 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 
Polsko 9,6 7,1 8,2 9,6 9,7 
Portugalsko 8,1 7,7 9,6 11,0 12,9 
Rumunsko 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 
Slovinsko 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 
Slovensko 11,1 9,5 12,0 14,4 13,5 
Finsko 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 
Švédsko 6,1 6,2 8,3 8,4 7,5 
Spojené království 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 

Zdroj:[15], Vlastní zpracování 

Nástup hospodářské krize v  roce 2009 způsobil prudký nárůst míry 

nezaměstnanosti vybraných států v roce 2010 a 2011 na 9,7 %. Tyto roční hodnoty jsou 

nejvyšší od počátku sledovaného období (tzn. od roku 2007).  

Míra nezaměstnanosti v ČR je dlouhodobě nižší než průměrná míra 

nezaměstnanosti vybraných států. ČR se potýká s relativně nízkou úrovní míry 

nezaměstnanosti a vyskytuje se na šestém místě s nejnižší mírou nezaměstnanosti v roce 

2011. 
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Nejnižší průměrná míra nezaměstnanosti je v Nizozemsku ve sledovaném období 

3,86 %. Nejvyšší průměrná míra nezaměstnanosti je ve Španělsku ve sledovaném období 

15,88 %. Nárůst je ve Španělsku od počátku sledovaného období (tzn. od roku 2007) o 

13,4 procentních bodů na míru nezaměstnanosti 21,7 % (v roce 2011). Kritická situace je i 

v Irsku, kde míra nezaměstnanosti stále roste. Meziročně (rok 2010 a 2011) míra 

nezaměstnanosti vzrostla u 12 států EU. 

Tab.č.4 – Vývoj míry nezaměstnanosti dle pohlaví v letech 2007 – 2011 v Evropské unii v % 

Státy EU/ Období 2007 2008 2009 2010 2011 
  Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži 
EU 27 7,9 6,6 7,6 6,7 9,0 9,1 9,6 9,7 9,8 9,6 
Belgie  8,5 6,7 7,6 6,5 8,1 7,8 8,5 8,1 7,2 7,1 
Bulharsko 7,4 6,5 5,8 5,5 6,7 6,9 9,6 10,8 10,1 12,3 
Česká republika 6,7 4,2 5,6 3,5 7,7 5,8 8,4 6,4 7,9 5,8 
Dánsko 4,2 3,4 3,7 3,2 5,3 6,6 6,5 8,4 7,5 7,7 
Německo 8,8 8,6 7,7 7,4 7,3 8,1 6,6 7,5 5,6 6,2 
Estonsko 3,9 5,4 5,3 5,8 10,6 16,9 14,3 19,5 11,8 13,1 
Irsko 4,1 4,9 4,9 7,4 8,0 14,9 9,7 16,9 10,6 17,5 
Řecko 12,8 5,2 11,4 5,1 13,2 6,9 16,2 9,9 21,4 15,0 
Španělsko 10,9 6,4 13,0 10,1 18,4 17,7 20,5 19,7 22,2 21,2 
Francie 9,0 7,8 8,4 7,3 9,8 9,3 10,1 9,4 10,2 9,1 
Itálie 7,9 4,9 8,5 5,5 9,3 6,8 9,7 7,6 9,6 7,6 
Kypr 4,6 3,6 4,3 3,4 5,5 5,4 6,4 6,3 7,7 8,1 
Lotyšsko 6,0 6,9 7,4 8,6 14,8 21,7 16,7 23,1 13,8 18,6 
Litva 4,3 4,3 5,6 6,1 10,4 17,1 14,5 21,2 13,0 17,8 
Lucembursko 5,1 3,4 5,9 4,1 5,9 4,5 5,5 3,8 6,0 3,9 
Maďarsko 7,7 7,1 8,1 7,6 9,7 10,3 10,7 11,6 10,9 11,0 
Malta 7,6 5,9 6,9 5,6 7,6 6,6 7,1 6,9 7,1 6,2 
Nizozemsko 4,1 3,1 3,4 2,8 3,8 3,7 4,5 4,4 4,4 4,5 
Austrálie 5,0 3,9 4,1 3,6 4,6 5,0 4,2 4,6 4,3 4,0 
Polsko 10,4 9,0 8,0 6,4 8,7 7,8 10,0 9,3 10,5 9,0 
Portugalsko 10,0 8,0 9,2 7,9 10,5 10,7 12,2 11,8 13,2 12,7 
Rumunsko 5,4 7,2 4,7 6,7 5,8 7,7 6,5 7,9 6,8 7,9 
Slovinsko 5,9 4,0 4,8 4,0 5,8 5,9 7,1 7,5 8,2 8,2 
Slovensko 12,8 10,0 11,0 8,4 12,9 11,5 14,7 14,3 13,6 13,6 
Finsko 7,2 6,5 6,7 6,1 7,6 8,9 7,6 9,1 7,1 8,4 
Švédsko 6,5 5,9 6,6 5,9 8,0 8,6 8,2 8,5 7,5 7,6 
Spojené království 5,0 5,6 5,1 6,1 6,4 8,6 6,8 8,6 7,3 8,7 

Zdroj: [15], Vlastní zpracování 

Od počátku sledovaného období (tzn. od roku 2007) byly nezaměstnaností více 

dotknuty ženy než muži. To se změnilo v roce 2009 a 2010, kdy možnou příčinou může 
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být hospodářská krize. V posledním sledovaném období (tzn. v roce 2011) se stále více 

míra nezaměstnanosti přibližuje hranici 10 %, jak u mužů tak i u žen ve vybraných zemích.  

Nejnižší průměrná míra nezaměstnanosti žen je v Nizozemsku 4,04 % a nejvyšší 

průměrná míra nezaměstnanosti žen je ve Španělsku 17 %. U mužů je nejnižší průměrná 

míra nezaměstnanosti také v Nizozemsku 3,7 % a nejvyšší průměrná míra nezaměstnanosti 

je v Lotyšsku 15,78 %. Největší rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti mužů a žen je v Irsku, 

kde je rozdíl 6,9 procentních bodů, vyšší mírou nezaměstnanosti disponují muži.  

V ČR se s vyšší mírou nezaměstnanosti potýkají ženy, které v ČR představují slabší 

pracovní sílu než muži. ČR se s mírou nezaměstnanosti mužů a žen nachází pod 

průměrnou mírou nezaměstnanosti mužů a žen vybraných zemí ve sledovaném období.  
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Tab.č.5 – Vývoj míry nezaměstnanosti dle věku v letech 2007 – 2011 v Evropské unii v % 

  Věková skupina méně než 25 let Věková skupina od 25 do 74 let 
Státy EU/ Období 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
EU 27 15,7 15,8 20,1 21,1 21,4 6,1 6,0 7,7 8,3 8,3 
Belgie  18,8 18,0 21,9 22,4 18,7 6,3 5,9 6,6 7,0 6,0 
Bulharsko 14,1 11,9 15,1 21,8 25,0 6,2 5,0 6,1 9,3 10,1 
Česká republika 10,8 9,9 16,7 18,4 18,1 4,8 3,9 5,8 6,4 5,9 
Dánsko 7,5 8,0 11,8 14,0 14,2 3,2 2,6 4,9 6,3 6,3 
Německo 11,9 10,6 11,2 9,9 8,6 8,2 7,1 7,3 6,7 5,6 
Estonsko 10,0 12,0 27,5 32,9 22,3 4,0 4,6 12,0 15,0 11,3 
Irsko 8,9 13,3 24,4 27,8 29,4 3,8 5,1 10,1 11,9 12,8 
Řecko 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4 7,1 6,6 8,3 11,1 15,9 
Španělsko 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 7,0 9,8 15,9 18,0 19,4 
Francie 19,8 19,3 24,0 23,6 22,9 7,1 6,5 7,8 8,1 8,2 
Itálie 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 4,9 5,6 6,4 7,0 6,9 
Kypr 10,2 9,0 13,7 16,6 22,4 3,3 3,2 4,5 5,3 6,4 
Lotyšsko 11,9 14,5 36,2 37,2 31,0 5,7 7,1 15,9 17,7 14,6 
Litva 8,2 13,4 29,2 35,1 32,9 3,9 5,0 12,1 16,1 13,8 
Lucembursko 15,6 17,3 16,5 15,8 16,4 3,3 3,9 4,1 3,8 4,1 
Maďarsko 18,1 19,9 26,5 26,6 26,1 6,5 6,9 8,7 10,0 9,8 
Malta 13,9 12,2 14,4 13,1 13,8 4,8 4,7 5,4 5,7 5,1 
Nizozemsko 7,0 6,3 7,7 8,7 17,6 2,9 2,4 3,0 3,7 3,8 
Rakousko 8,7 8,0 10,0 8,8 8,3 3,7 3,1 3,9 3,7 3,5 
Polsko 21,7 17,3 20,6 23,7 25,8 8,1 5,9 6,8 8,1 8,0 
Portugalsko 20,4 20,2 24,8 27,7 30,1 7,6 7,2 9,2 10,6 11,4 
Rumunsko 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 4,9 4,4 5,4 5,8 5,8 
Slovinsko 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 4,2 3,7 5,1 6,5 7,5 
Slovensko 20,6 19,3 27,6 33,9 33,5 10,1 8,5 10,5 12,5 11,8 
Finsko 16,5 16,5 21,5 21,4 20,1 5,4 4,9 6,4 6,6 6,1 
Švédsko 19,2 20,2 25,0 25,2 22,9 4,3 4,1 5,9 5,9 5,2 
Spojené 
království 14,3 15,0 19,1 19,6 21,1 3,6 3,9 5,5 5,8 5,8 

Zdroj: [15], Vlastní zpracování 

EU čelí vysoké míře nezaměstnanosti ve věkové skupině do 24 let. Je velmi 

důležité, aby tyto osoby našly práci co nejdříve po dokončení studií, jelikož po delším 

hledání práce upadá jejich motivace a mohou se stát osobami dlouhodobě 

nezaměstnanými. Hlavní příčinou této vysoké míry nezaměstnanosti je skutečnost, že 

zaměstnavatelé odmítají zaměstnávat absolventy z důvodu chybějících praktických 

zkušeností. 
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Ve věkové skupině do 24 let a věkové skupině od 25 do 74 let má opět nejvyšší 

míru nezaměstnanosti kritické Španělsko. Druhou příčku s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 

ve věkové skupině do 24 let a věkové skupině od 25 do 74 let zaujímá Řecko. Řecko také 

zaujímá příčku s nejvyšším rozdílem mezi mírami nezaměstnanosti mezi věkovými 

skupinami do 24 let a od 25 do 74 let o 28,5 procentních bodů. Nejnižší průměrnou mírou 

nezaměstnanosti ve věkové skupině do 24 let disponuje Rakousko 8,76 %. Ve věkové 

skupině od 25 do 74 let je nejnižší průměrná míra nezaměstnanosti v Nizozemsku 3,16 %.  

ČR ve věkové skupině do 24 let zaujímá osmé místo s nejnižší mírou 

nezaměstnanosti v EU a ve věkové skupině od 25 do 74 let zaujímá deváté místo s nejnižší 

mírou nezaměstnanosti v roce 2011. ČR má oproti prvnímu roku sledovaného období (tzn. 

roku 2007) a poslednímu roku sledovaného období (tzn. roku 2011) nárůst míry 

nezaměstnanosti ve věkové skupině do 24 let a i ve věkové skupině od 25 do 74 let. 
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Tab.č.6 – Vývoj míry nezaměstnanosti dle úrovně dosaženého vzdělání v letech 2007 – 2011 v Evropské unii 

v % 

Zdroj: [16], Vlastní zpracování 

Primární vzdělání představuje základní školy včetně speciálních (1. stupeň), 

zvláštní školy 1. a 2. stupeň a pomocné školy. Nižší sekundární vzdělání zahrnuje základní 

školy včetně speciálních - 2. stupeň, 8 letá gymnázia - 1. až 4. ročník, 6 letá gymnázia – 1. 

až 2. ročník, 8 leté konzervatoře – 1. až 4. ročník, zvláštní školy – 3. stupeň, pomocné 

školy – pracovní stupeň, základní umělecké školy – přípravné studium, základní a 

rozšířené studium 1. stupně. [17] 

Primární vzdělání a nižší 
sekundární vzdělání 

Vyšší sekundární vzdělání a 
postsekundární vzdělání 

Terciární vzdělání 

Státy EU/Období 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

EU 27 9,2 9,8 12,8 14,2 14,7 6,1 5,6 7,2 7,8 7,6 3,6 3,5 4,5 4,9 5,0 

Belgie  11,3 10,8 11,9 13,2 12,1 6,2 5,7 6,5 6,6 5,7 3,3 3,2 3,8 4,0 3,4 

Bulharsko 16,8 13,6 14,3 21,7 25,5 5,0 3,9 5,2 8,3 9,0 2,2 2,1 2,9 4,3 4,7 

Česká republika 19,1 17,3 21,8 22,7 21,6 4,3 3,3 5,4 6,2 5,7 1,5 1,5 2,2 2,5 2,6 

Dánsko 4,3 3,6 7,3 9,0 8,9 2,6 2,3 4,8 6,1 6,0 3,0 2,2 3,7 4,6 5,0 

Německo 18,0 16,5 16,7 15,9 13,9 8,3 7,2 7,5 6,9 5,8 3,8 3,3 3,4 3,1 2,4 

Estonsko     24,1 27,7 26,4 4,6 5,2 14,8 18,0 11,9   2,8 6,3 9,1 7,9 

Irsko 6,0 8,2 15,3 19,4 21,7 3,6 4,8 11,3 13,8 15,0 2,4 3,0 6,2 6,9 7,1 

Řecko 7,0 6,8 8,8 11,8 17,0 8,2 7,3 9,2 12,6 17,7 6,0 5,6 6,6 8,7 12,8 

Španělsko 9,0 13,2 21,9 24,7 26,4 6,8 9,3 15,3 17,4 19,3 4,8 5,8 9,0 10,5 11,7 

Francie 10,2 9,7 11,6 12,9 12,9 5,9 5,5 7,0 7,2 7,4 4,9 4,0 5,0 4,9 4,9 

Itálie 6,3 7,4 8,4 9,1 9,4 4,1 4,6 5,6 6,1 6,0 4,2 4,3 5,1 5,6 5,2 

Kypr 4,4 4,8 6,3 7,2 7,5 3,2 3,0 4,5 4,9 6,8 2,8 2,4 3,5 4,5 5,8 

Lotyšsko 8,8 12,5 24,9 27,6 25,8 5,4 7,2 17,2 18,7 16,0 3,7 3,9 7,7 9,9 6,4 

Litva 6,9 9,9 25,9 37,4 37,3 4,8 6,1 14,9 20,5 17,7 1,8 2,4 5,5 6,8 5,6 

Lucembursko 4,1 4,8 5,8 4,1 6,1 2,8 4,9 3,4 3,6 3,7 3,0 2,2 3,7 3,6 3,5 

Maďarsko 16,0 17,3 21,0 23,5 23,1 5,9 6,3 8,2 9,5 9,6 2,6 2,3 3,5 4,1 3,9 

Malta 6,7 6,7 7,0 7,8 7,4                     

Nizozemsko 4,0 3,4 4,1 5,7 5,4 2,7 2,1 2,7 3,4 3,8 1,8 1,6 2,0 2,7 2,8 

Rakousko 7,4 6,3 8,4 7,3 7,1 3,3 2,9 3,6 3,5 3,2 2,4 1,7 2,2 2,3 2,3 

Polsko 15,5 11,5 13,9 16,3 16,9 8,7 6,3 7,2 8,9 8,7 3,8 3,1 3,6 4,2 4,5 

Portugalsko 8,0 7,6 10,1 11,8 13,3 6,8 6,6 8,2 9,7 10,9 6,6 5,8 5,6 6,3 8,0 

Rumunsko 6,6 6,5 7,0 5,7 6,9 5,5 4,8 5,8 6,7 6,4 2,2 1,9 3,2 4,1 3,8 

Slovinsko 6,5 5,9 7,8 11,2 12,7 4,3 3,5 5,6 6,9 8,2 3,2 3,1 3,1 4,1 4,7 

Slovensko 41,5 35,9 38,3 40,8 39,2 8,6 7,4 10,0 12,3 11,5 3,4 3,0 3,4 4,9 5,2 

Finsko 8,9 8,1 9,8 11,6 11,3 6,1 5,4 7,7 7,5 6,9 3,6 3,3 4,0 4,4 4,0 

Švédsko 6,8 7,0 10,4 11,3 11,0 4,0 3,9 5,7 5,6 4,6 3,4 3,2 4,3 4,3 3,9 
Spojené 
království 6,0 6,6 9,4 10,3 10,4 3,6 4,1 5,9 6,2 6,1 2,1 2,3 3,2 3,4 3,7 
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V primárním a nižším sekundárním vzdělání představují vybrané státy rostoucí 

tendenci, což znamená, že dochází ke zvýšení nezaměstnanosti osob s tímto dosaženým 

vzděláním. Na konci roku 2011 je míra nezaměstnanosti u vybraných států 14,7 %. Tato 

hodnota je mezi ostatními skupinami vzdělání (tzn. vyšším sekundárním, postsekundárním 

a terciárním vzděláním) nejvyšší, což je pochopitelné, jelikož se jedná o nejnižší stupeň 

vzdělání.  

První příčku s nejvyšší průměrnou mírou nezaměstnanosti osob s primárním a 

nižším sekundárním vzděláním představuje Slovensko 39,14 % (viz tabulka č. 6). Míra 

nezaměstnanosti na konci sledovaného období (tzn. roku 2011) 39,2 % je alarmujícím 

jevem. Lidé s tímto vzděláním si v této zemi hledají zaměstnání velmi těžce. Mělo by dojít 

k vyšší podpoře zaměstnanosti skupiny osob s primárním a nižším sekundárním vzděláním. 

Nejnižší průměrnou mírou nezaměstnanosti s primárním a nižším sekundárním vzděláním 

disponuje Nizozemsko 4,52 %.  

ČR ve skupině osob s primárním a nižším sekundárním vzděláním zaujímá 19. 

místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti s hodnotou 21,6 % v roce 2011. Také v průměru o 

8,4 procentních bodů ČR převyšuje průměrnou míru nezaměstnanosti vybraných států.  

Vyšší sekundární vzdělání zahrnuje 4 letá gymnázia, 8 letá gymnázia – 5. až 8. 

ročník, 6 letá gymnázia – 3. až 6. ročník, 8 leté konzervatoře – 5. až 6. ročník, 6 leté 

konzervatoře – 1. až 4. ročník, střední odborné školy, střední odborná učiliště, pracovní 

školy, základní umělecké školy – základní a rozšířené studium 2. stupně a studium pro 

dospělé. Postsekundární vzdělání zahrnuje nástavbové studium, pomaturitní studium na 

jazykových školách. [17] 

Vybrané státy na konci sledovaného období v roce 2011 s vyšším sekundárním a 

postsekundárním vzděláním oproti primárnímu a nižšímu sekundárnímu vzdělání 

představuje pokles o 7,1 procentních bodů (viz tabulka č. 6).  

Nejvyšší hodnotu míry nezaměstnanosti s vyšším sekundárním a postsekundárním 

vzděláním zaujímá Španělsko s rostoucí tendencí. V porovnání míry nezaměstnanosti roku 

2007 a roku 2011 došlo ve Španělsku k nárůstu o 12,5 procentních bodů. Průměrná míra 

nezaměstnanosti ve Španělsku u osob s vyšším sekundárním a postsekundárním vzděláním 

a u osob s terciárním vzděláním představuje zvýšení téměř o 100 % v porovnání 

s průměrnou mírou nezaměstnanosti vybraných států. Tato země by měla ve skupině osob 
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s vyšším sekundárním a postsekundárním vzděláním zvýšit podporu zaměstnanosti a 

zlepšit tak pracovní návyky osob s tímto vzděláním. Nejnižší průměrnou mírou 

nezaměstnanosti s vyšším sekundárním a postsekundárním vzděláním disponuje 

Nizozemsko 2,94 % (viz tabulka č. 6).  

ČR spolu s Belgií zaujímá 5. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti osob s vyšším 

sekundárním a postsekundárním vzděláním v roce 2011. Pro ČR je to velmi pozitivní 

aspekt.  

Terciární vzdělání zahrnuje vyšší odborné školy a vysoké školy. [17] 

Skupina osob s terciárním vzděláním má nejnižší míru nezaměstnanosti, jelikož se 

jedná o nejvyšší stupeň vzdělání a tedy nejpravděpodobnější pracovní uplatnění na trhu 

práce.  

Míra nezaměstnanosti osob s terciárním vzděláním ve vybraných státech dosáhla 

snížení oproti nižšímu stupni vzdělání (tzn. vyššímu sekundárnímu a postsekundárnímu 

vzdělání) o 2,6 procentního bodu na konci roku 2011. Nejvyšší míru nezaměstnanosti osob 

s terciárním vzděláním má opět Španělsko. Nejnižší míru nezaměstnanosti osob s 

terciárním vzděláním má ve sledovaném období ČR, kdy disponuje průměrnou mírou 

nezaměstnanosti 2,06 %. (viz tabulka č. 6). ČR má ve skupině nezaměstnaných osob s 

terciárním vzděláním od počátku sledovaného období (tzn. od roku 2007) rostoucí 

tendenci. Terciární vzdělání představuje v ČR nejlepší uplatnění na trhu práce.  
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Tab.č.7 – Vývoj dlouhodobé míry nezaměstnanosti v letech 2007 – 2011 v Evropské unii v % 

Státy EU/ Období 2007 2008 2009 2010 2011 
EU 27 3,1 2,6 3,0 3,9 4,1 
Belgie  3,8 3,3 3,5 4,1 3,5 
Bulharsko 4,1 2,9 3,0 4,8 6,3 
Česká republika 2,8 2,2 2,0 3,0 2,7 
Dánsko 0,6 0,5 0,6 1,5 1,8 
Německo 4,9 4,0 3,5 3,4 2,8 
Estonsko 2,2 1,7 3,8 7,7 7,1 
Irsko 1,3 1,7 3,5 6,7 8,6 
Řecko 4,1 3,6 3,9 5,7 8,8 
Španělsko 1,7 2,0 4,3 7,3 9,0 
Francie 3,4 2,9 3,4 3,9 4,0 
Itálie 2,9 3,1 3,5 4,1 4,4 
Kypr 0,8 0,5 0,6 1,3 1,6 
Lotyšsko 1,7 2,1 4,9 8,9 8,8 
Litva 1,4 1,2 3,2 7,4 8,0 
Lucembursko 1,2 1,6 1,2 1,3 1,4 
Maďarsko 3,4 3,6 4,2 5,5 5,2 
Malta 2,7 2,5 3,0 3,2 3,0 
Nizozemsko 1,4 1,1 0,9 1,2 1,5 
Rakousko 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 
Polsko 4,9 2,4 2,5 3,0 3,6 
Portugalsko 4,2 4,0 4,7 6,3 6,2 
Rumunsko 3,2 2,4 2,2 2,5 3,1 
Slovinsko 2,2 1,9 1,8 3,2 3,6 
Slovensko 8,3 6,7 6,5 9,3 9,2 
Finsko 1,6 1,2 1,4 2,0 1,7 
Švédsko 0,9 0,8 1,1 1,5 1,4 
Spojené království 1,3 1,4 1,9 2,5 2,7 

Zdroj: [15], Vlastní zpracování 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti se u vybraných států navýšila od počátku 

sledovaného období (tzn. od roku 2007) o 1 procentní bod, tedy na konci roku 2011 je míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti 4,1 %.  

Nejvyšší míru dlouhodobé nezaměstnanosti má Slovensko. Slovensko svou 

průměrnou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti 8 % převyšuje průměrnou dlouhodobou 

míru nezaměstnanosti vybraných států 2,4 krát. Nejnižší průměrnou míru dlouhodobé 

nezaměstnanosti má Kypr 0,96 %.  
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ČR a Spojené království zaujímá osmé místo s nejnižší mírou dlouhodobé 

nezaměstnanosti v roce 2011. V ČR je vyšší míra dlouhodobé nezaměstnanosti u žen. 

Tab.č.8 – Vývoj míry nezaměstnanosti dle různých strukturálních ukazatelů v letech 2007 – 2011 v Evropské 
unii v % 

Ukazatel / Období 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra nezaměstnanosti 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 
Muži 6,6 6,7 9,1 9,7 9,6 

Ženy 7,9 7,6 9,0 9,6 9,8 

Méně než 25 let 15,7 15,8 20,1 21,1 21,4 

Mezi 25 a 74 lety 6,1 6,0 7,7 8,3 8,3 

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti 3,1 2,6 3,0 3,9 4,1 
Ženy 2,9 2,4 2,9 3,9 4,2 

Muži 3,4 2,8 3,1 3,8 4,1 

Zdroj:[32], Vlastní zpracování 

 Ukazatel míry nezaměstnanosti narostl od počátku sledovaného období (tzn. od 

roku 2007) o 2,5 procentních bodů na hodnotu 9,7 % v roce 2011. Vyšší mírou 

nezaměstnanosti disponují ženy, které jsou mladší než 25 let. Průměrná dlouhodobá míra 

nezaměstnanosti se podílí 39 % na celkové průměrné míře nezaměstnanosti vybraných 

států. Vyšší hodnotu průměrné dlouhodobé míry nezaměstnanosti mají muži. U téměř 

většiny strukturálních ukazatelů míry nezaměstnanosti dochází v roce 2008 k poklesu 

nezaměstnanosti a poté v roce 2009 k růstu, kdy možnou příčinou může být hospodářská 

krize, která se projevila i na trhu práce.  
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4  VYHODNOCENÍ

4.1  Zhodnocení vývoje míry nezam
vybraných státech 

V kapitole vyhodnocení se budu zabývat 
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a nejnižší hodnoty míry nezam
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v porovnání s mírou nezam
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VYHODNOCENÍ 

í vývoje míry nezaměstnanosti v 
vybraných státech EU 

ole vyhodnocení se budu zabývat zhodnocením vývoje míry 

ČR a vybraných státech EU, které za sledované období dosáhly nejvyšší 

míry nezaměstnanosti ze všech 27 států EU v 

telů. Míry nezaměstnanosti vybraných států budu vyhodnocovat 

porovnání s mírou nezaměstnanosti EU 27 států a ČR.  

Vývoj míry nezaměstnanosti v Evropské unii a vybraných zemích Evropské unie v

2011 v % 

Zdroj:[15], Vlastní zpracování 

íra nezaměstnanosti vybraných států je ve sledovaném období 8,54 %. 

ěstnanosti představuje pro státy ekonomickou zát

ůsledky.  

Nejvyšší míra nezaměstnanosti z vybraných států je ve Španě

 % a je přetrvávajícím problémem ekonomiky ve Špan

tnanosti zaujala první příčky s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a s 

ěř ve všech strukturálních ukazatelích (výjimku tvoř

stnané osoby s primárním a nižším sekundárním vzděláním a dlouhodobá 

2008 2009 2010 2011

Období

EU 27

Španělsko

Nizozemsko

Česká republika

ČR ve srovnání se státy EU 
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zhodnocením vývoje míry 

ané období dosáhly nejvyšší 

ů EU v rámci jednotlivých 

stnanosti vybraných států budu vyhodnocovat 

Evropské unii a vybraných zemích Evropské unie v letech 2007 – 

 

ve sledovaném období 8,54 %. 

edstavuje pro státy ekonomickou zátěž a projevují se i 

je ve Španělsku (viz graf č. 1), 

etrvávajícím problémem ekonomiky ve Španělsku. Míra 

ěstnanosti a s rostoucí 

ýjimku tvoří kategorie mužů, 

primárním a nižším sekundárním vzděláním a dlouhodobá 
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nezaměstnanost). Ve Španělsku představují slabší pracovní sílu ženy (viz graf č. 2). 

Průměrná míra nezaměstnanosti ve Španělsku je v porovnání s průměrnou mírou 

nezaměstnanosti vybraných států vyšší o 7,34 procentní body. K růstu míry 

nezaměstnanosti přispěla ve Španělsku reforma na pracovním trhu, která byla schválena 

16. 6. 2010. 

Španělská vláda schválila pracovní reformu, která měla za cíl urychlit a zlevnit 

propouštění zaměstnanců. Španělské odbory se ovšem domnívají, že tato pracovní reforma 

neřeší situaci nezaměstnanosti, ale považuje ji za ,,krok zpět“. [18] 

Proč se Španělsku nelíbí pracovní reforma? Španělské odbory uvádějí následující důvody: 

1) Reforma umožňuje snadnější a levnější propouštění zaměstnanců – vláda místo 

toho, aby stimulovala pracovní trh a usnadnila zaměstnávání, učinila pravý 

opak, který omezí práva odborů v jednotlivých společnostech a dá tak větší 

pravomoce zaměstnavatelům. 

2) Občanům se nelíbí, jakým způsobem vláda zavedla nová opatření, zároveň 

protestují proti pětiprocentnímu snížení platů státních zaměstnanců. 

3) Podle odborů je třeba krizi řešit jiným způsobem než snižováním platů a 

sociálních práv. 

4) Po dvou letech krize, kdy se občané snaží bojovat proti jejím důsledkům, jim 

španělská vláda ,,ukázala záda“. 

5) Reforma zasahuje nejen pracovníky, ale i nezaměstnané a důchodce. [18] 

V roce 2012 španělské odbory znovu vyzývají vládu, aby jednala o změnách 

pracovní reformy. Současná vláda ovšem nic měnit nehodlá. Ve Španělsku se zvyšuje 

počet domácností, kde její členové jsou všichni bez práce.  

Ve Španělsku je nejvíce nezaměstnaných mladých lidí (věková skupina do 24 let), 

kde míra nezaměstnanosti dosahuje v roce 2011 dokonce 46,4 % (viz tabulka č. 5). Proto 

by měla být reforma zaměřena především na mladé nezaměstnané. Zavedení podpory 

zkrácených pracovních úvazků by jim mohlo pomoci a zaměstnavatelé by tedy mohli 

zaměstnat více mladých lidí.  
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Nizozemsko 

Nejnižší míra nezam

tabulka č. 3). Důvodem nízké míry nezam

zkrácených pracovních úvazk

podnikání. Zkrácené pracovní úvazky umož

tím snižují nezaměstnanost.

,,Železné pravidlo“ z

možnost své zaměstnance propoušt

stoupá, poněvadž se neustá

na poloviční úvazek a sezónních zam

problému propustit. [19]

Vysoký podíl pracovní síly je v

nebo ,,invalidní“, neboť

holandský zaměstnavatel m

úvazek. Takové podvody

v neposlední řadě také pro samotného zam

Nizozemsko dosáhlo nejnižší míry nezam

ukazatelích (výjimku tvoř

osoby dlouhodobé nezamě
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Nejnižší míra nezaměstnanosti je z vybraných států v Nizozemsk

em nízké míry nezaměstnanosti v Nizozemsku

zkrácených pracovních úvazků, sezónní a krátkodobé práce a vyš

Zkrácené pracovní úvazky umožňují zaměstnavatelům zam

ěstnanost.  

,,Železné pravidlo“ zaměstnanosti v Nizozemsku zní: pokud zam

nance propouštět, prostě je nezaměstná. Zaměstnanost v

neustále zvyšuje procento pracovní síly, které se 

vazek a sezónních zaměstnanců. Tyto zaměstnance lze v

] 

Vysoký podíl pracovní síly je v Nizozemsku úředně klasifikován jako ,,nemocní“ 

,,invalidní“, neboť zneschopnění pracovní síly je prakticky jediný zp

ěstnavatel může zbavit nechtěného pracovníka zamě

úvazek. Takové podvody jsou nákladné nejen pro firmu, ale také pro státní správu a 

ě také pro samotného zaměstnance. [19] 

Nizozemsko dosáhlo nejnižší míry nezaměstnanosti téměř ve všech strukturálních 

tvoří nezaměstnané osoby do 24 let, osoby s terciárním vzd

osoby dlouhodobé nezaměstnané). Nižší mírou nezaměstnanosti disponují muži. 

Vývoj míry evidovaných nezaměstnaných žen v Evropské unii a vybraných zemích Evropské unie 

v letech 2007 – 2011 v % 

Zdroj: [15], Vlastní zpracování 
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Graf č.3 – Vývoj míry evidovaných nezam
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Vývoj míry evidovaných nezaměstnaných mužů v Evropské unii a vybraných zemích Evropské unie 

v letech 2007 – 2011 v % 

Zdroj: [15], Vlastní zpracování 

jsou stále více zaměstnávány v oblasti služeb, jelikož více souhlasí 

práce na částečný pracovní úvazek než muži. Ze zprávy

fikované ženy více obsazují nová pracovní místa. I př

stnanosti vyšší u žen.  

ů ěrná míra nezaměstnanosti mužů je v Lotyšsku 

elilo závažné hospodářské krizi v roce 2008, kterou se vláda podle tamních 

řešit špatným způsobem. Došlo ke škrtům v oblasti vzd

čení atd. Došlo k poklesu Lotyšského hospodář

jší vývoj (pokles míry nezaměstnanosti v roce 2011) postupným probouz

ekonomiky státu. Snižují se náklady na pracovní sílu a tím umožň

stnávat nové pracovní síly.  
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Graf č.4 – Vývoj míry evidovaný

Průměrná míra nezam

státech 18,82 %. Důvodem takto vysoké míry nezam

tudíž chybějící praxe a absence pracovních návyk

umístění mladých lidí na pracovním trhu. 

Rakousko 

Nejnižší průměrná míra nezam

států je v Rakousku 8,76 % (viz graf 

zavedení krátkodobé pracovní doby (mén

zaměstnanosti mladých lidí. 

Rakousko má programy záruk, které zajiš

měsíců po ukončení formálního vzd

pracovní nabídku, případně

stáže. [20] 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2007 2008

M
ír

a 
ne

za
m
ě
st

na
no

st
i

čková: Analýza míry nezaměstnanosti v ČR ve srovnání se státy EU

2013                                                                                                                                      

Vývoj míry evidovaných nezaměstnaných ve věku do 24 let v Evropské unii a vybraný

Evropské unie v letech 2007 – 2011 v % 

Zdroj: [15], Vlastní zpracování 

rná míra nezaměstnanosti ve věkové skupině do 24 let je ve vybraných 

ůvodem takto vysoké míry nezaměstnanosti je nízký v

cí praxe a absence pracovních návyků. Tyto důsledky snižují možnost 

ní mladých lidí na pracovním trhu.  

ů ěrná míra nezaměstnanosti ve věkové skupině d

Rakousku 8,76 % (viz graf č. 4). Důvodem nízké míry nezam

zavedení krátkodobé pracovní doby (méně než 40 hodin týdně) a také zvýšení podpory 

stnanosti mladých lidí.  

Rakousko má programy záruk, které zajišťují, aby všichni mladí lidé dostali do 4 
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Graf č.5 – Vývoj míry evidovaných nezam

Průměrná míra nezam

státech 7,28 %. Tato skupina zahrn

pracovními návyky a praxí

nezaměstnanosti starších vě

ještě nesplňují podmínky, aby mohli odejít do starobního d

se také špatně vyrovnávají
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procesu těchto osob. 

Kypr 

 Nejnižší dlouhodobá pr

Kypru 0,96 % (viz graf č
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Vývoj míry evidovaných nezaměstnaných ve věku od 25 do 74 let v Evropské unii a vybraných 

zemích Evropské unie v letech 2007 – 2011 v % 

Zdroj: [15], Vlastní zpracování 

íra nezaměstnanosti ve věkové skupině od 25 do 74 let je v

Tato skupina zahrnuje osoby v produktivním vě

pracovními návyky a praxí, tudíž vyplývá nižší míra nezamě

stnanosti starších věkových skupin je situace, kdy tyto osoby ztrácejí zam

ují podmínky, aby mohli odejít do starobního důchodu. Starší v

 vyrovnávají se změnami na pracovním trhu a s tím souvisí jejich ,,zastaralé´´ 

znalosti a dovednosti. Tyto důvody souvisí se špatným umísťováním

Nejnižší dlouhodobá průměrná míra nezaměstnanosti z vybraných stát

96 % (viz graf č. 6). Kypr je oblíbeným turistickým cíl

činností je námořní doprava a vývoz oděvního zboží. 

stnanosti je na velmi nízké úrovni, jelikož produktivita práce je vysoká. 

2008 2009 2010 2011

Období

EU 27

Španělsko

Nizozemsko

Česká republika

ČR ve srovnání se státy EU 

                                                                              25 

Evropské unii a vybraných 

 

 od 25 do 74 let je ve vybraných 

produktivním věku s dostatečnými 

, tudíž vyplývá nižší míra nezaměstnanosti. Důvodem 

kových skupin je situace, kdy tyto osoby ztrácejí zaměstnání a 

ůchodu. Starší věkové skupiny 

tím souvisí jejich ,,zastaralé´´ 

ťováním do pracovního 

stnanosti z vybraných států je na 

cílem, kdy jeho hlavní 

vního zboží. Dlouhodobá míra 

stnanosti je na velmi nízké úrovni, jelikož produktivita práce je vysoká.  



Bc. Jana Konvičková: Analýza míry nezam

2013                                                        
 

Graf č.6  – Vývoj dlouhodobé míry nezam

Dlouhodobá průmě

Dlouhodobá nezaměstnanost je alarmujícím pro

negativním jevem vyskytujícím se na trhu práce. 

Slovensko 

Nejvyšší průměrnou míru nezam

vzděláním zaujímá Slovensko 39,14 % (viz graf 

Slovensku je v porovnání s pr

procentních bodů, což je alarmující. Primární a nižší sekundární vzd

Slovensku velmi špatné uplatn
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než jeden rok se podílejí 66 % na 
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louhodobé míry nezaměstnanosti v Evropské unii a vybraných zemích Evropské unie 

v letech 2007 – 2011 v % 

Zdroj: [15], Vlastní zpracování 

Dlouhodobá průměrná míra nezaměstnanosti je ve vybraných státech 3,34 %. 

ěstnanost je alarmujícím problémem, který se týká všech stát

negativním jevem vyskytujícím se na trhu práce.  

ů ěrnou míru nezaměstnanosti osob s primárním a nižším sekundárním 

láním zaujímá Slovensko 39,14 % (viz graf č. 7). Průměrná míra nezam

porovnání s průměrnou mírou nezaměstnanosti vybraných stát

ů, což je alarmující. Primární a nižší sekundární vzdě

Slovensku velmi špatné uplatnění na trhu práce. Dostatečně nepodporuje z

primárním a nižším sekundárním vzděláním.  

Slovensko také zaujímá první příčku s nejvyšší dlouhodobou mírou 

stnanosti (viz graf č. 6). Dlouhodobá průměrná míra nezam

ěstnaní nemají na Slovensku dostatečnou motivaci k 

stnání. Dlouhodobá nezaměstnanost je vážným problémem, kdy vě

déle než dva roky a tudíž ztratily pracovní návyky. Urč

hledání práce je také nízké vzdělání nezaměstnaných (nejvyšší

primárním a nižším sekundárním vzděláním). Osoby nezam

ež jeden rok se podílejí 66 % na celkovém počtu nezaměstnaných osob na Slovensku

, což je velmi alarmující. 
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Graf č.7 – Vývoj míry evidovaných nezam

unii a vybraných zemích Evropské unie v

Graf č.8 – Vývoj míry evidovaných nezam
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vidovaných nezaměstnaných s primárním a nižším sekundárním vzd

unii a vybraných zemích Evropské unie v letech 2007 – 2011 v %

Zdroj: [16], Vlastní zpracování 

Vývoj míry evidovaných nezaměstnaných s vyšším sekundárním a postsek

Evropské unii a vybraných zemích Evropské unie v letech 2007 –

Zdroj: [16], Vlastní zpracování 
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Graf č.9 – Vývoj míry evidovaných nezam

Průměrná míra nezam
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Vývoj míry evidovaných nezaměstnaných s terciárním vzděláním v Evropské unii a vybraných 

zemích Evropské unie v letech 2007 – 2011 v % 

Zdroj: [16], Vlastní zpracování 

íra nezaměstnanosti osob s primárním a nižším sekundárním vzd

je ve vybraných státech EU 12,14 %. Tato míra nezaměstnanosti je vysoká, jelikož se 

dná o nejnižší stupeň vzdělání. Průměrná míra nezaměstnanosti osob s 

a postsekundárním vzděláním je ve vybraných státech

snížení o 5 procentních bodů, než tomu bylo u primárního a nižšího sekundárního vzd

ěstnanosti osob s terciárním vzdělání je ve vybraných státech 4,3 

Jedná se o nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech kategorií vzdě

ejvyšší vzdělání představuje nejvyšší uplatnění na trhu práce. 

rná míra nezaměstnanosti ČR 6,08 % se nachází pod pr

stnanosti vybraných států téměř ve všech strukturálních ukazatelích (

primárním a nižším sekundárním vzděláním). 

nezaměstnanosti u žen je 7,26 % a u mužů

ské krize, která se více projevila v oblasti průmyslové tzn. výrobních odv

ěstnáno mužů než žen. Z tohoto důvodu je více nezam

jelikož služby a terciární sektor byl zasažen méně.  
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Nejnižší průměrná míra nezaměstnanosti u nezaměstnaných osob s terciárním 

vzděláním z vybraných států je v ČR 2,06 % (viz graf č. 9). ČR nejvíce zaměstnává osoby 

s nejvyšším vzděláním.  

Průměrná míra nezaměstnanosti u nezaměstnaných osob s primárním a nižším 

sekundárním vzděláním je 20,5 % a u osob s vyšším sekundárním a postsekundárním 

vzděláním 4,98 %. ČR by měla podpořit nezaměstnané osoby s primárním a nižším 

sekundárním vzděláním. 

Dlouhodobá průměrná míra nezaměstnanosti je 2,54 %. Osoby nezaměstnané déle 

než jeden rok se v ČR podílí téměř 42 % na celkovém počtu nezaměstnaných v ČR za 

sledované období. Pro řešení dlouhodobé nezaměstnanosti je důležité vytváření kvalitního 

sociálního systému.  

Největší zastoupení dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR má věková skupina 30 - 39 

let, které mají střední vzdělání bez maturity. Tyto osoby jsou především ženy. [5] 

Hospodářská recese ovlivnila (kromě ostatních členských států EU) také situaci na 

trhu práce v ČR. Její vliv se začal projevovat na přelomu let 2008 a 2009, kdy se do této 

doby velmi příznivá situace v oblasti zaměstnanosti začala negativně měnit. Zájem o 

českou produkci na světových trzích klesal, což způsobilo snižování výroby a propouštění 

nejprve u zaměstnavatelů v oblasti automobilového průmyslu a následně i u jejich 

subdodavatelů, později pak propouštěly i další podnikatelské subjekty, zejména ze 

zpracovatelského průmyslu. [21] 
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5  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 V této kapitole se budu věnovat návrhům a doporučením na snížení 

nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů politik zaměstnanosti v EU a především v ČR. 

5.1  Politika zaměstnanosti v EU 

V EU je problémem nedostatek pracovních míst a některé skupiny osob, které mají 

potíže na trhu práce. Těmito skupinami jsou starší věkové skupiny, mladí lidé, lidé se 

zdravotním postižením a také ženy. Problémem je také dlouhodobá nezaměstnanost. EU 

má za cíl vytváření většího počtu pracovních míst, ale i zvýšení příležitostí na pracovním 

trhu pro tyto problematické skupiny nezaměstnaných.  

Na summitu EU v prosinci roku 1993 byla schválena Bílá kniha, která vychází z 

předpokladu, že základní podmínkou omezování nezaměstnanosti je celkově zdravá 

ekonomika. Bílá kniha „Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost“ představuje soubor 

makroekonomických a strukturálních opatření, která mají být cestou k dosažení 

vytyčených cílů, tj. ekonomického růstu, posílení konkurenceschopnosti a snížení míry 

nezaměstnanosti. [3] 

Tato kniha vyvolala diskuzi o možnosti EU zabezpečit udržitelnost pracovních míst 

a zlepšení příležitostí pro problematické skupiny nezaměstnaných. Následkem diskuze 

vznikla ESZ v roce 1997 na summitu EU v Lucembursku, kdy se politika zaměstnanosti 

EU dostává do popředí. 

5.1.1  Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) 

Jednoznačný závěr ESZ je, že úspěšná strategie boje proti nezaměstnanosti na 

celoevropské úrovni vyžaduje vypracování akčních plánů jednotlivými členskými zeměmi, 

které budou odrážet specifické podmínky těchto států, které budou vypracovány a 

uskutečňovány v rámci celoevropských cílů a směrnic. [3] 

Na návrh Evropské komise předkládá Rada Evropy každý rok Směrnice v oblasti 

zaměstnanosti. Tyto směrnice zachycují společné priority zemí, které jsou návodem 

k dosažení stanovených cílů na trhu práce. Směrnice byly rozděleny do čtyř oblastí: 

zaměstnanost, podnikání, adaptabilita a rovné příležitosti. Dle mého názoru je velmi 
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důležité, aby jednotlivé členské státy tyto směrnic dodržovaly a podpořily tak svou politiku 

zaměstnanosti.  

Základem pro úspěšné fungování ESZ je vzájemná výměna zkušeností mezi 

členskými zeměmi EU, spolupráce a především společné dohodnuté cíle. Po zavedení ESZ 

se začala situace na pracovním trhu zlepšovat.  

Politika zaměstnanosti se poté v roce 2000 v Lisabonu stala součástí tkz. 

Lisabonské strategie, která si klade za cíl vybudovat z EU ,,nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, schopnou udržitelného růstu s více a lepšími 

pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností.“ V roce 2005 v Bruselu 

Evropská rada zhodnotila průběh dosahování cílů. Evropská rada zjistila znepokojující 

výsledky, kdy vyplynulo, že se nedosahuje průběžného cíle Lisabonské strategie.  

5.1.2  Evropský sociální fond (ESF) 

Pro uskutečňování ESZ je hlavní finanční nástroj ESF. ESF je jeden ze čtyř 

strukturálních fondů EU, který je prostředkem investic do lidských zdrojů, tedy politiky 

zaměstnanosti. Tyto prostředky jsou čerpány na úrovni jednotlivých členských zemí EU. 

Dle mého názoru je tento nástroj velmi důležitý pro podporu zemí k dosažení plné 

zaměstnanosti, problematických skupin nezaměstnaných na trhu práce, zvyšování 

produktivity práce atd. Členské země EU by měly tyto prostředky čerpat co nejvíce 

s maximálním efektem na snížení nezaměstnanosti. 

V období 2007 – 2013 je stanoven cíl, který má podporovat provozování institucí 

veřejné správy a veřejných služeb, která je jedním ze základních složek Lisabonské 

strategie.  

V období 2007 – 2013 je využíváno v ČR 26 operačních programů, které jsou 

rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: 

• Cíl Konvergence – v jeho centru je podpora hospodářského a sociálního rozvoje 

méně vyspělých regionů a členských států. V ČR pod něj spadají všechny regiony 

soudržnosti s výjimkou Prahy a jsou realizovány prostřednictvím osmi tématických 

operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl 

Konvergence v ČR připadá 25,89 miliard eur. 
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• Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanost – podporuje regiony, které 

nečerpají z Konvergence. V ČR tedy pod něj spadá Praha se dvěma operačními 

programy (OP Praha Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita). Na tento cíl 

připadá v ČR 0,42 miliard eur. 

• Cíl Evropská územní spolupráce – usiluje o  podporu přeshraniční, meziregionální 

a nadnárodní spolupráce regionů. V ČR pod něj spadají všechny regiony a 

prostředky lze čerpat z devíti operačních programů. Na tento cíl připadá v ČR 0,39 

miliard eur. [22] 

Tab.č.9 - Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007 
- 2013 

Zdroj: [23], Vlastní úprava 

Jelikož EU hradí maximálně 85 % výdajů z aktivit, které byly uskutečněny v rámci 

regionální politiky, musí pro úspěšné čerpání ČR přidat navíc cca 4 miliardy eur.  

5.1.3  Evropské služby zaměstnanosti (EURES) 

Dalším nástrojem pro uskutečňování politiky zaměstnanosti je tzv. EURES, což 

jsou Evropské služby zaměstnanosti neboli také Evropský portál pracovní mobility.  

Účelem sítě EURES je poskytovat informace, poradenství a služby v oblasti náboru 

a vyhledávání pracovních míst (zprostředkování) pracovníkům, zaměstnavatelům i všem 

občanům, kteří by chtěli využít výhody zásady volného pohybu osob. EURES disponuje 

sítí s více než 850 poradců, kteří jsou v každodenním kontaktu s uchazeči o zaměstnání a 

zaměstnavateli po celé Evropě. Síť EURES, která vznikla v roce 1993, je výsledkem 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 
283 mld. €  

(cca 7 358 mld. Kč) 

81,63% 25,88 mld. €  

(cca 672,88 mld. Kč) 

96,97% 

Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 

54,96 mld. €  

(cca 1 428,96 mld.Kč) 

15,85% 419,09 mil. €   

(cca 10,90 mld. Kč)   

1,57% 

Evropská územní 
spolupráce 

8,72 mld. €  

(cca 226,72 mld. Kč) 

2,52% 389,05 mil. € 

(cca 10,12 mld. Kč) 

1,46% 

Celkem 
346,68 mld. € 

(cca 9 013,68mld.Kč) 

100,0% 26,69 mld. €  

 (cca 693,94 mld.Kč) 

100,0% 
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spolupráce Evropské komise, veřejných služeb zaměstnanosti členských států EHP (zemí 

EU a Norska, Islandu a Lichtenštejnska) a dalších partnerských organizací. Do spolupráce 

v rámci sítě EURES je zapojeno také Švýcarsko. Síť EURES čerpá ze společných zdrojů 

členů EURES a partnerských organizací, díky čemuž může pracovníkům i 

zaměstnavatelům poskytovat vysoce kvalitní služby. [24] 

Poskytování všech služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno 

dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze zveřejněné na EURES - 

evropském portálu pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské 

služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech 

práce v ČR. [25] 

Informace poskytované prostřednictvím sítě EURES jsou: 

• Databáze volných pracovních míst v 31 evropských zemích, 

• databáze životopisů uchazečů o zaměstnání, 

• databáze životních a pracovních podmínek v zemích EU/EHP, 

• databáze informací o situaci na místním trhu práce v členských státech, 

• charakteristika opatření zavedených ,,starými státy“ vůči ,,novým státům“ 

k získání zaměstnání, 

• zájemcům o možnosti studia v EU je určena databáze vzdělávání s odkazem na 

evropský portál PLOTEUS, který disponuje databází vzdělávacích příležitostí 

v Evropě. [25] 

K 6. 2. 2013 je zaregistrovaných 1 410 207 volných pracovních míst, 1 050 508 

životopisů a 29 833 zaměstnavatelů. [26] 

I přes to, že jen cca 2 % evropských občanů žijí a pracují v jiném státě, něž je jejich 

země původu, je dle mého názoru tento nástroj pro podporu zaměstnanosti velmi užitečný. 

Přináší mnoho výhod, jak už z hlediska získání nových odborných a osobních dovedností, 

tak z hlediska získání nových pohledů na kulturu, učení se cizím jazykům nebo 

zdokonalování se v nich. Je zde i možnost najít si např. jen sezónní práci. 
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5.2  Politika zaměstnanosti v ČR 

Od 1. 10. 2004 začal platit zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb, který je 

v souladu s právem EU. V tomto zákoně jsou definovány nástroje, kterými se uskutečňuje 

APZ ČR, opatření APZ, pracovní rehabilitace, poradenství a cílené programy.  

5.2.1  Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 

V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se APZ definuje jako souhrn opatření 

směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. [27] 

Nástroje, které APZ používá jsou: 

 Rekvalifikace – rozumí se jí získání nové kvalifikace, zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování či obnovování a 

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

dosud žádnou kvalifikaci nezískala. 

 Investiční pobídky – jsou nástrojem, kterým se u zaměstnavatele, kterému bylo 

vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky hmotně podporuje: vytváření 

nových pracovních míst, rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. 

 Veřejně prospěšné práce – jsou práce s časovým omezením. Spočívají 

v údržbě a úklidu veřejných prostranství, budov, komunikací nebo jiných 

pracích ve prospěch státu nebo obcí.  

 Společensky účelná pracovní místa – vytváří zaměstnavatel na podnět dohody 

s úřady práce a jsou obsazována osobami, kterým pracovní zařazení nelze 

zajistit jiným způsobem. 

 Překlenovací příspěvek – poskytuje úřad práce na podnět dohody osobám 

samostatně výdělečně činným, které přestali být uchazeči o zaměstnání. 

 Příspěvek na zapracování – poskytne úřad práce zaměstnavateli, pokud 

zaměstná uchazeče o zaměstnání, kterému byla poskytnuta zvýšená péče ze 

strany úřadu práce. 

 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – poskytne úřad 

práce zaměstnavateli, který přechází na nový podnikatelský program a z tohoto 

důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby. [27] 
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Rekvalifikační kurzy hrazené zájemci ze svých finančních prostředků v ČR v roce 2013: 

- Účetnictví (s využitím výpočetní techniky), PARM servis s. r. o., Teplice, cena: 

10 000 Kč. 

- Čtení a kreslení technické dokumentace v Investoru, Komputer Agenty o. p. s., 

Brno, cena: 15 600 Kč. 

- Pracovník v sociálních službách, Akademie J. A. Komenského, Kladno, cena: 

8 000 Kč. [28] 

Rekvalifikační kurzy hrazené z prostředků SPZ: 

- Čtení a kreslení technické dokumentace, keramické a hrnčířské práce, mzdové 

účetnictví, obsluha osobního počítače, programátor www aplikací, správce 

počítačové sítě apod. [29] 

5.2.2  Pasivní politika zaměstnanosti (PÓZ) 

PPZ stát napomáhá řešit nastalou situaci, kdy se osoba stala nezaměstnanou a hrozí 

jí tak zhoršení životní úrovně, ekonomické situace a sociální dopady s tímto spojené. PPZ 

zahrnuje podporu v nezaměstnanosti, kdy nahrazuje nezaměstnanému původní příjem a je 

také vyplácena osobám, které vykonávají rekvalifikaci. PPZ také hradí náklady spojené 

s evidencí uchazečů o zaměstnání a evidenci volných pracovních míst. 

PPZ tedy zahrnuje: 

- Podporu v nezaměstnanosti. 

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti má nárok na podporu 

v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, který: 

a) Získal v rozhodném období (v roce 2012 poslední 2 roky, v roce 2011 

poslední 3 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu 

důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 

12 měsíců, 

b) požádal krajskou pobočku úřadu práce, u které je veden v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a 

c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není 

poživatelem starobního důchodu. [27] 
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- Podporu při rekvalifikaci. 

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti má nárok na podporu při rekvalifikaci 

uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou 

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

starobního důchodu. [27] 

- Evidenci uchazečů o zaměstnání a evidenci volných pracovních míst. 

Tab.č.10 – Výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v letech 2009 – 2013 v České republice 

Maximální výše 
podpory při 

doložení příjmů 
(měsíčně) 

2013 2012 2011 2010 2009 

V nezaměstnanosti 14 157 Kč 13 761 Kč 13 528 Kč 13 280 Kč 13 307 Kč 

Při rekvalifikaci 15 866 Kč 15 421 Kč 15 161 Kč 14 883 Kč 14 913 Kč 

Maximální výše 
podpory bez 

doložení příjmů 
(měsíčně) 

2013 2012 2011 2010 2009 

V nezaměstnanosti 3662 Kč  
(první 2 měs.), 
2929 Kč  
(další 2 měs.), 
2685 Kč 
(posl. měs.) 

3559 Kč  
(první 2 měs.), 
2848 Kč  
(další 2 měs.), 
2610 Kč 
(posl. měs.) 

3499 Kč, 
2799 Kč, 
2566 Kč 

3435 Kč, 
2748 Kč, 
2519 Kč 

3442 Kč, 
2754 Kč, 
2524 Kč 

Při rekvalifikaci 3418 Kč 3322 Kč 3266 Kč 3206 Kč 3312 Kč 

Zdroj: [30] 

V prvních dvou měsících podpůrčí doby dostane nezaměstnaný 65 %, další dva 

měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, 

který byl zjištěn v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, nebo z 

posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní 

měsíc, kdy vykonával naposledy samostatnou výdělečnou činnost. [30] 

Bez doložení příjmů činí podpora po dobu prvních 2 měsíců 0,15násobek, další 

2 měsíce 0,12násobek, a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející 

kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. [30] 
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Délka podpory 

• do 50 let věku 5 měsíců, 

• nad 50 let a do 55 let věku 8 měsíců, 

• nad 55 let věku 11 měsíců. [30] 

1. 1. 2012 byla uvedena v platnost novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

Hlavní změny obsažené v novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou: 

 Změnilo se rozhodné období pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Nyní musí 

žadatel o podporu odpracovat 12 měsíců za poslední dva roky. 

 O podporu v nezaměstnanosti mohou žádat i studenti prezenčního studia, pokud při 

studiu pracovali a odváděli pojistné. 

 Nezaměstnaní pobírající podporu, kteří odmítnou po dvou měsících nabídku 

veřejně prospěšných prací, přijdou o podporu v nezaměstnanosti a budou vyřazeni 

z evidence úřadu práce.  

 Pokud nezaměstnaný nastoupí na pracovní místo zprostředkované úřadem práce a 

do půl roku dá výpověď nebo ukončí pracovní poměr z důvodů, které nejsou vážné, 

může žádat o podporu v nezaměstnanosti až po šesti měsících. Tato lhůta se však 

počítá ode dne nástupu do zaměstnání nikoli od jeho ukončení.  

 Úřady práce mají možnost převést zprostředkování zaměstnání na pracovní 

agentury. Uchazeč k tomuto převedení musí dát písemný souhlas. Agentury práce 

za každého nezaměstnaného, kterému hledají práci, dostanou 5 000 Kč a za jeho 

případné umístění 1 250 Kč. Pokud tento umístěný uchazeč setrvá v zaměstnání 

déle než půl roku a zároveň byl s ním uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, 

obdrží pracovní agentura od státu dalších 500 Kč. 

 Nezaměstnaný si může sám vybrat rekvalifikační agenturu i druh rekvalifikace. 

Celková částka, kterou zaplatí úřad práce za rekvalifikaci jednoho uchazeče, nesmí 

přesáhnout 50 000 Kč v období tří let. 

 Byla zrušena povinnost zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa na úřad práce. 

[31] 

Rok 2013 přinesl změny především v oblasti veřejných služeb. Ústavní soud zrušil 

povinnost osob, jež jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání, vykonávat bez nároku 
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na odměnu tkz. veřejnou službu. Ústavní soud zrušil veřejnou službu na základě věcných 

výhrad, nikoli procesních. [33] 

Jisté je, že APZ je výhodnější než PPZ, jejíž náplní je vyplácení sociálních podpor. 

PPZ je totiž prevencí proti nadměrné zátěži ostatních částí systému sociálního zabezpečení, 

zátěží, která má navíc multiplikační efekt, neboť vyvolává potřebu dalších dávek a podpor. 

Bohužel praxe dostatečně výmluvně ukazuje, že již delší dobu chybí fungující nástroje 

tlaku vůči těm, kterým je APZ určena, tedy nezaměstnaným. [6] 
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6  ZÁVĚR 
Je zřejmé, že nezaměstnanost ve všech členský státech EU je v součastnosti velmi 

závažným tématem, a proto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat. Ve své diplomové 

práci jsem provedla analýzu vývoje míry nezaměstnanosti v ČR a v ostatních státech EU se 

zaměřením na jednotlivé strukturální ukazatele. V diplomové práci také uvádím možné 

návrhy a doporučení prostřednictvím nástrojů politiky zaměstnanosti EU a ČR.  

Dle mého názoru se mi podařilo zachytit a popsat vývoj míry nezaměstnanosti v 

ČR a ostatních členských státech EU, kdy v kapitole vyhodnocení uvádím státy EU s 

nejvyšší a nejnižší mírou nezaměstnanosti ze všech členských států EU a také důvody takto 

dosažených mír nezaměstnanosti. Je zhodnocen také vývoj míry nezaměstnanosti v ČR. 

Nejvyšší míru nezaměstnanosti téměř ve všech strukturálních ukazatelích 

představuje problematické Španělsko, výjimku tvoří kategorie mužů, kdy nejvyšší míru 

nezaměstnanosti má Lotyšsko. Dále kategorie nezaměstnaných osob s primárním a nižším 

sekundárním vzděláním a dlouhodobě nezaměstnané osoby, kde nejvyšší míra 

nezaměstnanosti je na Slovensku. Vysoká míra nezaměstnanosti ve Španělsku je 

způsobena zmíněnou pracovní reformou. 

Nejnižší míru nezaměstnanosti také téměř ve všech strukturálních ukazatelích 

představuje Nizozemsko, kde důvodem nízké míry nezaměstnanosti je časté využívání 

zkrácených pracovních úvazků a sezónní práce. V kategorii nezaměstnaných méně než 25 

let má nejnižší míru nezaměstnanosti Rakousko, dále v kategorii dlouhodobě 

nezaměstnaných osob Kypr a u nezaměstnaných osob s terciárním vzděláním ČR. 

Z vysoké míry nezaměstnanosti EU vyplývají problémy související se 

společenským vyloučením významných skupin obyvatelstva. Tyto skupiny obyvatel jsou 

mladí lidé (do 24 let), staří lidé, dlouhodobě nezaměstnaní a zvyšující se skupina 

nezaměstnaných žen. Je důležité tyto skupiny obyvatel více podporovat a věnovat jim větší 

pozornost.  

Z provedené analýzy vyplynulo, že největší zastoupení nezaměstnaných v EU má 

věková skupina do 24 let, které mají primární nebo nižší sekundární vzdělání a tyto osoby 

jsou především ženy.  
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Řešení na snížení nezaměstnanosti jsou různá. Jedním z řešení je věnování více 

času prevenci nezaměstnanosti a správnému fungování ekonomiky státu jako celku ve 

všech členských státech EU. Dle mého názoru je potřebné dát do souladu všechny oblasti, 

které se podílejí na správném fungováním státu (vzdělání, politika apod.). Chtěla bych 

nejvíce zdůraznit využívání programů aktivní politiky zaměstnanosti, kdy toto řešení je 

lepší, než jen být nečinným a kritizovat je.  
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