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I. Zam stnanost
1. Stav a vývoj zam stnanosti v roce 2002
Podle údaj

Výb rového šet ení pracovních sil (VŠPS)1 došlo i v roce 2002

k celkovému poklesu po tu obyvatelstva

eské republiky (o 11,5 tisíc), který

v tomto období inil 10 248,9 tisíc osob.
Základní údaje o obyvatelstvu, zam stnanosti a nezam stnanosti

tab. . 1

2001

2002

Celkem
10260,4

ženy
5 266,1

celkem
10 248,9

ženy
5 258,9

- ve v ku 15 – 59 let (v %)

65,4

63,3

65,5

63,4

- ekonomicky aktivních (v %)

50,4

43,6

50,5

43,2

4 750,2

2 063,4

4 796,0

2 076,4

4,8

3,3

4,8

3,4

- v sekundární sfé e (v %)

40,0

28,2

39,6

27,5

- v terciární sfé e (v %)

55,2

68,5

55,6

69,1

1. Po et obyvatel (v tis.)

*)

z toho po et obyvatel:

2. Po et zam stnaných osob (v tis.)
- v primární sfé e v (%)

z toho:
- podíl zam stnaných ve v ku 60+ (v %)
3. Po et nezam stnaných (v tis.) 2 **)

2,9

2,4

3,2

2,5

421,0

226,4

377,1

206,2

4. Nezam stnaní v evidenci ú ad práce (v tis.)

443,8

226,2

477,5

241,7

8,1

9,9

7,3

9,0

8,5

9,9

9,2

10,5

5. Míra nezam stnanosti (v %)

**)

6. Míra evidované nezam stnanosti (v %) ***)

Zdroj: 1,2,3 Výb rová šet ení pracovních sil (pr m rné hodnoty)
4,5 Statistika MPSV, pr m rné hodnoty
*)
VŠPS pracuje s údaji projektované demografie vztaženými ke st edu daného tvrtletí (tento údaj se m že lišit od
st edního stavu obyvatelstva užívaného v demografických statistikách; výsledek byl korigován podle p edb žných
výsledk s ítání lidu, dom a byt )
**)
Nezam stnaní jsou všechny osoby 15+, které podle mezinárodní definice ILO v referen ním týdnu sou asn
spl ovaly t i podmínky: byly bez zam stnání, aktivn hledaly práci a byly p ipraveny k nástupu do práce
nejpozd ji do 14 dn . Toto pojetí zajiš uje p edevším mezinárodní srovnatelnost dat: v jednotlivých zemích se
však b žn pracuje s po tem registrovaných nezam stnaných, který vychází zásadn s legislativy jednotlivých
zemí.
***)
Míra evidované nezam stnanosti je údaj, jehož konstrukce vychází z dostupných zdroj ú ad práce o po tu
registrovaných uchaze
a státní statistiky. Uchaze o zam stnání je vymezený § 7 zákona . 1/1991 Sb.,
o zam stnanosti a p sobnosti orgán
eské republiky na úseku zam stnanosti v platném zn ní.

1
Pro analýzu zam stnanosti byly použity údaje z VŠPS - SÚ, vypo tené jako pr m r celkové zam stnanosti (zam stnanost
v NH) kalendá ních tvrtletí v roce 2001 a 2002.
2
V hodnoceném období inil po et registrovaných uchaze
o zam stnání 477,5 tisíc osob. Srovnatelný ukazatel zjišt ný
VŠPS se liší o 100,4 tisíc. Tato odchylka se vyskytuje dlouhodob a lze p edpokládat, že se u VŠPS jedná o nevýb rovou
chybu. To pravd podobn souvisí s tím, že osoby, které mají problémy s pracovním uplatn ním, jsou mén ochotné o svých
problémech komunikovat. Dále se m že n kdy projevit skute nost, že respondent, který odpracoval v referen ním týdnu
alespo jednu hodinu (tato otázka byla p ed azena v rámci harmonizace dotazníku se standardem Eurostatu od 1. tvrtletí
2002) nemusí dále uvést, že je registrován jako uchaze na ÚP. Celkové po ty registrovaných uchaze o zam stnání tak
mohou být ve VŠPS podhodnoceny – podrobn ji viz v metodických poznámkách..

1

Po et obyvatel nad 15 let celkov mírn vzrostl. K nár stu došlo p edevším ve
v kové skupin 45 - 59 let (o 27,2 tisíc) a dále ve skupin 60+ (o 21,2 tisíc). Pokles
byl zaznamenán u populace 15 - 29 let (o 21,3 tisíc).
Zárove

mírn vzrostly i zdroje pracovních sil, a to o 23,6 tisíc osob, t.j

0,3 % (po et žen vzrostl o 4,3 tisíc). Zdroje pracovních sil v roce 2002
p edstavovaly 6 877,8 tisíc osob.
Bilance zdroj pracovních sil a jejich rozd lení (v tis. osob)
2001

2002

2001

tab. . 2
2002

Celkem Ženy Celkem Ženy Celkem Ženy Celkem Ženy
(v tis.)
(v tis.)
(v %)
(v %)
Obyvatelstvo ve v ku 15+ 8 615,8 4 465,3 8 643,1 4 477,5
84,0
84,8
84,3
85,4
Zdroje pracovních sil
celkem

6 854,2 3 384,8 6 877,8 3 389,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Obyvatelstvo ve v ku
(15 - 59)

6 710,0 3 331,9 6 716,0 3 333,8

97,9

98,4

97,6

98,4

Zam stnaní ve v ku 60+
Nezam stnaní ve v ku 60+

137,1

49,1

155,4

51,9

2,0

1,5

2,3

1,5

7,1

3,8

6,4

3,4

0,1

0,1

0,1

0,1

5 171,2 2 289,8 5 173,1 2 282,6

75,4

67,6

75,2

67,4

4 750,2 2 063,4 4 796,0 2 076,4

69,3

61,0

69,7

61,3

v tom:
1. Ekonomicky aktivní
a/ zam stnaní*
b/ nezam stnaní
2. Ekonomicky neaktivní
ve v ku 15 - 59 let
a/ p íprava na povolání

421,0

226,4

377,1

206,2

6,1

6,6

5,5

6,1

1 683,0 1 095,0 1 704,7

1106,5

24,6

32,4

24,8

32,6

796,7

398,8

806,7

401,8

11,6

11,8

11,7

11,8

studenti 15+

652,0

345,8

663,4

351,2

9,5

10,2

9,6

10,3

- vysoké školy

193,2

99,1

213,2

106,3

2,8

2,9

3,1

3,1

- st ední školy

371,0

208,5

360,1

203,0

5,4

6,2

5,2

6,0

87,8

38,2

90,1

41,9

1,3

1,1

1,3

1,2

144,7

53,0

143,3

50,6

2,1

1,6

2,1

1,5

494,1

333,3

502,2

338,3

7,3

9,9

7,3

10,0

463,2

315,0

499,2

337,0

6,8

9,3

7,3

9,9

392,2

362,9

395,8

366,4

5,7

10,7

5,8

10,8

- základní školy
žáci SOU 15+
b/ ze zdravotních d vod
z toho d chodci
c/ ostatní

Zdroj: SÚ - VŠPS
*) zahrnují p íslušníky ozbrojených sil, nezahrnují osoby na další mate ské dovolené

Z analýzy zdroj pracovních sil vyplývá, že ve srovnání s rokem 2001 došlo
k nár stu obyvatelstva ve v ku 15 – 59 let (celkem o 6,0 tisíc, nár st po tu žen
inil 1,9 tisíc). Sou asn se zvýšil po et osob zam stnaných ve v ku 60+ (celkem

2

o 18,3 tisíc, po et žen se zvýšil o 2,8 tisíc). Nižší nár st po tu žen souvisel s jejich
d ív jším odchodem do d chodu.
Celkový po et ekonomicky aktivních osob v porovnávaných obdobích
zaznamenal mírný nár st, a to o 1,9 tisíc osob, p i emž u po tu žen došlo
k poklesu o 7,2 tisíc osob. Nár st po tu zam stnaných v tomto období inil 45,8
tisíc osob (nár st po tu žen o 13,0 tisíc).
Po et

ekonomicky

neaktivních

osob

ve

v ku

15 – 59 let vzrostl

v meziro ním srovnání o 21,8 tisíc osob, tj. o 1,3 % (z toho 11,4 tisíc žen). Z tohoto
nár stu

inil po et osob p ipravujících se na povolání 10,0 tisíc osob (po et žen

vzrostl o 3,0 tisíce); nejv tší zvýšení bylo v tomto období zaznamenáno u student
vysokých škol o 20,0 tisíc osob, tj. 10,4 % (z toho u žen 7,2 tisíc osob). Naopak
k poklesu došlo v kategorii žáci st edních škol, a to o 10,9 tisíc osob (z toho dívky
pokles o 5,5 tisíc osob). K nár stu došlo meziro n též v kategorii d chodc , a to o
36,0 tisíc osob.
Míra ekonomické aktivity podle v ku a pohlaví v roce 2002 (v %)
Pohlaví

Celkem

tab. . 3

V ková skupina
15 až 29

30 až 44

45 až 59

60 +

Celkem

59,9

55,5

90,5

80,1

8,4

Muži

69,4

64,0

96,9

88,4

13,6

Ženy

51,0

46,6

83,9

72,1

4,8

Zdroj:

SÚ - VŠPS

Míra ekonomické aktivity podle dosaženého vzd lání v roce 2002 (v %)

tab. . 4

Dosažené vzd lání
Pohlaví

Celkem

st ední
bez maturity

základní

st ední
s maturitou

vysokoškolské

Celkem

59,9

23,2

69,8

68,4

79,0

Muži

69,4

27,7

78,1

74,1

81,8

Ženy

51,0

20,9

58,4

64,1

75,1

Zdroj:

SÚ - VŠPS

Míra ekonomické aktivity v roce 2002 (po et ekonomicky aktivních d lený
po tem všech osob starších 15-ti let, vyjád ený v %) inila 59,9 % a proti stejnému
období roku 2001 se snížila o 0,1 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity muž
(69,4 %) tradi n p evyšovala míru ekonomické aktivity žen (51,0 %). Nejvyšší míru
ekonomické aktivity dosahují v kové skupiny 30 - 44 let. Z hlediska stupn
3

dosaženého vzd lání m ly v roce 2002 nejvyšší míru ekonomické aktivity osoby
s vysokoškolským stupn m vzd lání, nejnižší vykazovaly osoby se základním
vzd láním.
V d sledku mírného oživení ekonomiky se od roku 2001 projevuje i mírný r st
zam stnanosti p edevším vlivem realizace program

APZ a

nov

vznikajících

pracovních míst v d sledku p ílivu zahrani ních investic. V roce 2002 inil pr m rný
po et zam stnaných ve všech sférách národního hospodá ství 4 796,0 tisíc osob,
tj. 46,8 % obyvatel tohoto státu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se
tento po et zvýšil o 45,8 tisíc, tj. o 1,0 %3. Jejich podíl na celkovém po tu obyvatel
vzrostl meziro n o 0,5 procentního bodu.
Z regionálního hlediska došlo k nejv tšímu nár stu zam stnanosti ve
St edo eském a Moravskoslezském kraji (o 19,9 tisíc, resp. o 8,6 tisíc). Naopak
nejv tší pokles byl zaznamenán v Ústeckém kraji (o 3,0 tisíc).
Vývoj zam stnanosti v letech 2001 a 2002
2001
Tis.
Zam stnaní celkem
z toho: - ženy
z celku:
- osoby se ZPS
z toho TZP
- ve v ku 60+
- mající druhé (další) zam stnání
- úvazek na dobu neur itou nebo
jako podnikatel
- úvazek na dobu ur itou
- na plnou pracovní dobu
- na zkrácenou pracovní dobu
- podzam stnaní

2002
%

tis.

%

tab. . 5
Rozdíl

Index

02-01

02/01

4 750,2
2 063,4

100,0
43,4

4 796,0
2 076,4

100,0
43,3

45,8
13,0

101,0
100,6

83,9
11,7
137,0
118,3

1,8
0,2
2,9
2,5

95,1
14,2
155,4
116,0

2,0
0,3
3,2
2,4

11,2
2,5
18,4
-2,3

113,3
121,4
113,4
98,1

4 380,2
369,1
4 452,0
226,9
x

92,2
7,8
93,7
4,8
x

4 436,5
355,6
4 561,9
231,4
31,6

92,5
7,4
95,1
4,8
0,7

56,3
-13,5
109,9
4,5
x

101,3
96,3
102,5
102,0
x

Zdroj: SÚ - VŠPS
*) podzam stnaní jsou podle metodiky ILO všechny osoby, které pracují ve svém hlavním zam stnání na
áste ný úvazek nebo mén než 40 hodin týdn , p ejí si pracovat vyšší po et hodin než ve stávajících
zam stnáních a jsou schopny vykonávat v tší po et hodin do 14 dn . Tato metodika není srovnatelná s kategorií
podzam stnaní používanou do konce roku 2001, kdy za podzam stnané byly považované osoby, které
nedobrovoln pracovaly kratší dobu, než je pracovní doba ur ená pro danou innost.

Zam stnanost žen dosáhla v roce 2002 2 076,4 tisíc, tj. 43,3 % na celkové
zam stnanosti v R. Ve srovnání s p edchozím rokem se zam stnanost žen
3
ást r stu zam stnanosti lze p ipsat harmonizaci dotazníku VŠPS se standardem Eurostatu (jako nezbytný p edpoklad pro
zajišt ní mezinárodní srovnatelnosti)

4

zvýšila o 13,0 tisíc, jejich podíl na zam stnanosti však poklesl o 0,1 procentního
bodu.
Zam stnanost osob se ZPS se ve sledovaném období pr b žn zvyšovala.
V roce 2002 inila 95,1 tisíc, což je proti stejnému období minulého roku nár st
o 11,2 tisíc. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku tak došlo k nár stu
zam stnanosti osob se ZPS o 13,3 % (ženy nár st o 3,6 tisíc osob, tj. 9,3 %).
Po ínaje rokem 2002 nabyla ú innosti nová opat ení na podporu

zam stnávání

t chto osob (zejména u zam stnavatel zam stnávajících více než 50 % ob an se
ZPS z celkového po tu zam stnanc ), která se odrazila ve zvýšené zam stnanosti
ob an se ZPS, kte í ale nep išli z ad evidovaných ob an se ZPS. V nár stu po tu
zam stnaných osob se ZPS se rovn ž odrazilo zrušení v kové hranice 65 let pro
uznání statutu ZPS.
Míra zam stnanosti obyvatelstva ve v ku 15 - 64 let v sou asné dob

iní

65,7 %. Nejv tší vliv na její pokles m lo snížení míry zam stnanosti v nejmladší
v kové kohort

15 – 24 let, což souvisí s vyšší ú astí mladých lidí v p íprav

na

povolání. Míra zam stnanosti žen je na úrovni 57,1 % a míra zam stnanosti muž
na úrovni 74,2 %. Míra zam stnanosti starších lidí (55 -64 let) je 40,8 %. Lze
p edpokládat, že bude v dalším období nar stat, mimo jiné i prodlužující se v kovou
hranicí pro odchod do d chodu.
Po et osob pracujících na dobu ur itou v hlavním zam stnání (v etn
práce do asné, p íležitostní a sezónní a dalších

asov

omezených smluv) se

v daném období snížil o 13,5 tisíce na 355,6 tisíc, tj. pokles o 3,7 %. Naopak
u po tu pracovních úvazk

na dobu neur itou nebo jako podnikatel byl

v porovnávaném období zaznamenán další nár st o 56,3 tisíc osob, tj. 1,3 %
(diference vývoje podle druhu úvazku se liší od vývoje celkové zam stnanosti
o nezjišt né p ípady druhu úvazku).
V národním hospodá ství pracovalo na plnou pracovní dobu ve svém
hlavním zam stnání 4 561,9 tisíc osob, tj. o 109,9 tisíc osob více než v roce 2001
(z toho žen o 59,8 tisíc více), na zkrácenou pracovní dobu pracovalo 231,4 tisíc
osob, tj. o 4,5 tisíc více. T i tvrtiny zam stnaných na zkrácenou pracovní dobou jsou
ženy.
Podle postavení v hlavním zam stnání tvo ili v roce 2002 nejpo etn jší
skupinu zam stnanci pracující za mzdu, jejich po et

inil 3 992,3 tisíc. Ve

srovnání s rokem 2001 vzrostl jejich po et o 3,5 tisíc, p i emž jejich podíl na
5

zam stnanosti poklesl o 0,8 procentního bodu na 83,2 %. Ženy pracující za
mzdu tvo ily ve sledovaném období 88,8 % všech zam stnaných žen, jejich po et
se v tomto období zvýšil o 5,1 tisíc, jejich podíl však poklesl o 0,3 bodu.
Ve skupin podnikatel bez zam stnanc (pracující na vlastní ú et) byl op t
zaznamenán nár st, jejich po et dosáhl ve sledovaném roce 544,2 tisíc a zvýšil se
tak o 42,0 tisíc proti stavu v p edcházejícím roce. Jejich podíl na zam stnanosti se
zvýšil o 0,8 bodu na hodnotu 11,4 %. Tento výrazný

nár st podnikatel

tak

ovliv uje celkový nár st zam stnanosti.
graf . 1

Postavení v zam stnání - meziro ní rozdíly
60,0
40,0

v tisících osob

20,0
0,0
1999

-20,0

2000

2001

2002

-40,0
-60,0
-80,0
-100,0
-120,0

Zam stnanci
Podnikatelé se zam st.

len. prod. družstev
Pom. rod. p isl.

Podnikatelé bez zam st.

Zdroj: SÚ - VŠPS

Po ty zam stnaných podle postavení v hlavním zam stnání

tab. . 6

2001
tis.

2002
%

tis.

%

Rozdíl

Index

02-01

02/01

Zam stnanci
lenové produk ních družstev
Podnikatelé bez zam stnanc
Podnikatelé se zam stnanci
Pomáhající rodinní p íslušníci
Nezjišt no

3 988,8
43,8
502,2
187,1
27,8
0,5

84,0
0,9
10,6
3,9
0,6
0,0

3 992,3
35,7
544,2
194,0
29,1
0,7

83,2
0,7
11,4
4,1
0,6
0,0

3,5
-8,1
42,0
6,9
1,3
0,2

100,1
81,5
108,4
103,7
104,7
140,0

Celkem

4 750,2

100,0

4 796,0

100,0

45,8

101,0

Zdroj:

SÚ - VŠPS

Mezi porovnávanými obdobími došlo též k nár stu po tu podnikatel

se

zam stnanci (zam stnavatel ), a to o 6,9 tisíc (z toho u žen 1,2 tisíc). Po et t chto
podnikatel

inil v tomto období 194,0 tisíc (z toho 44,0 tisíc žen). Jejich podíl na
6

celkové zam stnanosti

inil 4,0 %.

K poklesu zam stnanosti došlo meziro n

u len produk ních družstev, a to o 8,1 tisíc na 35,7 tisíc (z toho ženy o 3,0 tisíc
na 11,3 tisíc). V roce 2002 dosáhl po et všech podnikatel
rodinných p íslušník

v etn pomáhajících

767,3 tisíc (podíl na zam stnanosti 16,0 %). V meziro ním

srovnání se zvýšil podíl t chto osob na po tu osob s jediným nebo hlavním
zam stnáním o 0,9 bodu.
Nár st po tu zam stnanc

v etn

len

produk ních družstev se projevil

nejvíce v Olomouckém kraji (o 12,5 tisíc). Nejv tší nár st podnikatel
rodinných p íslušník

v etn

byl zaznamenán v Praze (14,6 tisíc), kde došlo zárove

k nejv tšímu poklesu zam stnanc a len produk ních družstev (o 13,7 tisíc).
P ír stek (úbytek) po tu osob v hlavním zam stnání podle postavení
v zam stnání (krajské len ní)

tab. . 7

Rozdíl 02-01
2001
tis.

Celkem R
Hl. m.Praha
St edo eský kraj
Jiho eský kraj
Plze ský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vyso ina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Zdroj:

celkem

2002
tis.

tis.

4 750,2

4 796,0

45,8

614,5
525,8
300,0
266,4
147,5
365,2
203,1
260,7
232,8
240,4
512,9
280,6
267,3
532,9

615,2
545,7
299,5
268,9
145,9
362,2
206,9
264,3
234,5
241,0
515,5
288,9
265,8
541,5

0,8
19,9
-0,6
2,5
-1,6
-3,0
3,9
3,6
1,7
0,6
2,6
8,3
-1,6
8,6

z toho
Zam stnanci
v . len
%
podnikatelé
prod.
družstev
1,0
-4,6
50,3

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

-13,7
5,8
-1,2
0,5
-4,0
-7,1
-0,5
2,0
-3,4
0,7
4,3
12,5
-2,9
2,6

14,8
14,0
0,6
2,0
2,3
4,2
4,0
1,7
5,1
-0,1
-1,6
-4,1
1,3
6,0

SÚ - VŠPS

Po et zam stnaných s druhým zam stnáním se v roce 2002 op t mírn
snížil, a to o 2,3 tisíc na hodnotu 116,0 tisíc (po et žen se snížil o 4,6 tisíc).
Struktura ekonomického postavení osob v druhém zam stnání je odlišná
od struktury jejich postavení v hlavním zam stnání. Po et zam stnanc

tvo í

43,6 % všech osob v druhém zam stnání, podíl podnikatel v etn pomáhajících
rodinných p íslušník je 55,4 %.
7

Podle statistiky z výsledk

podnikového zjiš ování4 poklesla meziro n

zam stnanost ve velkých organizacích o 39,0 tisíc osob z 3 118,0 tisíc na
3 079,0 tisíc osob, p i emž pokles z hlediska typu hospoda ení byl zaznamenán
v státních,

družstevních

a

soukromých

ekonomických

subjektech.

Podíl

zam stnanosti p edstavuje ve státních subjektech 21,5 %, v družstevních 3,3 %,
v soukromých 34,5 %, v komunálních 8,4 % a v ostatních ekonomických subjektech
32,3 %.
Na volných pracovních místech, které není možno obsadit ob any

R, jsou

zam stnáváni cizí státní p íslušníci. Ke konci roku 2002 pracovalo na našem území
44 621 cizích státních p íslušník

na základ povolení k zam stnání vydaných

ú ady práce. Ve srovnání s rokem 2001 se po et povolení vydaných pro práci cizinc
zvýšil o 4 524. Nejvíce vzrostl po et vydaných povolení pro ob any Ukrajiny
(o 2 485), po et pracovních povolení pro ob any Polska se zvýšil (o 677).
Dnem 1. února 2002 nabyl ú innosti zákon . 2/2002 Sb., kterým se m ní
zákon . 325/1999 Sb., o azylu a n které další zákony. Tento zákon ve své ásti II.
stanoví též zm nu zákona . 1/1991 Sb., o zam stnanosti.
V souvislosti s touto novelou nemohou žadatelé o azyl na území

R

vykonávat zam stnání po dobu jednoho roku ode dne zahájení ízení o ud lení
azylu. Nebude-li do jednoho roku žádost o ud lení azylu vy ízena, m že po této dob
ú ad práce vydat žadateli povolení k zam stnání za obecn

platných podmínek

stanovených zákonem o zam stnanosti.
K 31. 12. 2002 jednotliví zam stnavatelé nahlásili k registraci na ú adech
práce 56 558 ob an SR pracujících v R.
Na úseku vzájemného zam stnávání ob an

je mezi

R a SR i nadále

zachován volný pohyb pracovních sil. Pro umis ování ob an

SR na trhu práce

v naší republice stále platí zvláštní režim, kdy k zam stnávání se nevyžaduje ud lení
povolení k zam stnání, zam stnavatel má však povinnost provést registraci,
p ípadn zajistit informaci u p íslušného ú adu práce.
V

R pracují cizinci rovn ž jako podnikatelé na základ

živnostenského

oprávn ní. Po et cizinc - podnikatel se v porovnávaných obdobích snížil o 3 468
na 60 532 osob. Vydávání živnostenských oprávn ní je v kompetenci MPO.

4

Ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zam stnanci (v pen žnictví a pojiš ovnictví bez ohledu na po et
zam stnanc ) a všechny organizace nepodnikatelské sféry (mimo ozbrojené složky).
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2. Sektorová a odv tvová struktura zam stnanosti
Zam stnanost se absolutn zvýšila ve všech t ech sektorech národního
hospodá ství, významn

však pouze v sektoru služeb. Podíly jednotlivých

sektor na celkové zam stnanosti zaznamenaly pouze malé zm ny.
V primárním sektoru vzrostla v roce 2002 zam stnanost na 228,2 tisíc
osob, tj. nár st o 2,8 tisíc osob. Podíl primárního sektoru na celkové
zam stnanosti iní 4,8 %.
V sekundárním sektoru dosáhla zam stnanost v hodnoceném období
1 900,8 tisíc osob, tj. zvýšení zam stnanosti o 0,3 tisíc osob. Podíl tohoto sektoru
je 39,6 %. tj. snížení o 0,4 p.b. proti roku 2001.
Na nár stu zam stnanosti sekundárního sektoru se podílel pr mysl
absolutn
relativn

1,6 tisíci osob na celkových 1 472,3 tisíc osob (nár st o 0,1 %),
zam stnanost v sektoru poklesla o 0,3 bodu na 30,7 % celkové

zam stnanosti.

V odv tví

pr myslu

byl

zaznamenán

nár st

pouze

ve

zpracovatelském pr myslu, a to o 11,0 tisíc osob (o 0,8 %).
Sektorová struktura zam stnanosti
2001
tis.

CELKEM
I. Sektor
II. Sektor
v tom: pr mysl
stavebnictví
III. Sektor
Zdroj:

4 750,2
225,4
1 900,5
1 470,7
429,8
2624,3

2002
%

tis.

100,0
4,8
40,0
31,0
9,0
55,2

4 796,0
228,2
1 900,8
1 472,3
428,5
2 666,9

%

100,0
4,8
39,6
30,7
8,9
55,6

tab. . 8
Rozdíl

Index

02-01

02/01

45,8
2,8
0,3
1,6
-1,3
42,7

101,0
101,2
100,0
100,1
99,7
101,6

SÚ - VŠPS

Ve stavebnictví došlo v roce 2002 k dalšímu poklesu zam stnanosti o 1,3
tisíc osob (o 0,3 %) na hodnotu 428,5 tisíc osob. To p edstavuje snížení podílu
stavebnictví na celkové zam stnanosti o 0,1 bodu na 8,9 %.
V sektoru terciárním vzrostla zam stnanost proti roku 2001 o 42,7 tisíc
osob (nár st o 1,6 %) na 2 666,9 tisíc. osob. Podíl tohoto sektoru je 55,6 %.
K odv tvím terciárního sektoru, ve kterých došlo v roce 2002 k nár stu
zam stnanosti proti p edchozímu roku, pat í obchod, opravy motorových vozidel
a spot ebního zboží (o 15,7 tisíc osob), odv tví nemovitostí, pronájmu, a služeb
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pro podniky, výzkumu a vývoje (o 13,6 tisíc osob), pohostinství a ubytování
(o 12,2 tisíc osob) a dále školství (o 9,5 tisíc osob). Naopak, k nejv tšímu
meziro nímu poklesu po tu zam stnaných došlo ve ve ejné správ , obran ,
v sociálním zabezpe ení (o 13,5 tisíc osob) a pen žnictví a pojiš ovnictví (o 6,0
tisíc osob).

3. Kvalifika ní struktura zam stnanosti
Vývoj zam stnanosti podle dosaženého vzd lání odpovídá vývoji kvalifika ní
struktury obyvatelstva staršího 15 let. Kvalifika ní struktura obyvatelstva

eské

republiky se v sou asnosti vyzna uje vysokým podílem osob se st edním vzd láním
(bez maturity a s maturitou) a nižším podílem osob se vzd láním vyšším a
základním. V kategorii osob se základním vzd láním je nejvyšší po et i podíl ve
v kové skupin

45-59 let. Osoby se st edoškolským vzd láním a vzd láním

vysokoškolským jsou p edevším zastoupeny ve v kové skupin nad 30 let.
Nár st zam stnanosti podle vzd lanostní struktury (ISCED) byl zaznamenán
p edevším u osob se st edním vzd láním bez maturity (o 71,0 tisíc), se st edním
vzd láním s maturitou (o 21,5 tisíc) a u osob s vysokoškolským vzd láním
(o 15,2 tisíc). Pokles zam stnanosti byl zaznamenán u osob se základním vzd láním
(o 63,6 tisíc), a to p edevším ve v kové skupin zam stnaných 30-44 let. Uvedené
zm ny v zam stnanosti podle kvalifikace souvisejí spíše se zm nami kvalifika ní
struktury obyvatelstva ve vazb

na demografické zm ny, než s bezprost edním

vývojem na trhu práce.
Kvalifika ní struktura obyvatelstva a zam stnaných
Obyvatelstvo 15+

2001

2002

v tis.
Celkem

Zam stnaní

Rozdíl

Index

02-01

02/01

8 615,8 8 643,1

27,3

Základní

2 058,0 1 902,3

-155,7

St ední bez maturity

3 122,7 3 234,4

111,7

St ední s maturitou

2 597,7 2 661,8

tab. . 9

2001

2002

v tis.

100,3 4 750,2 4 796,0

Rozdíl

Index

02-01

02/01

45,8

101,0

350,2

-63,6

84,6

103,6 2 010,1 2 081,1

71,0

103,5

64,1

102,5

21,5

101,3

30,1

103,8

15,2

102,5

z toho:

Vysokoškolské
Zdroj:

791,1

821,2

SÚ - VŠPS
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92,4

413,8

1705,6 1 727,1
619,8

635,0

4. Insolvence
S ú innosti od 1.
o ochran

zam stnanc

ervence 2000 je v platnosti zákon

. 118/2000 Sb.,

p i platební neschopnosti zam stnavatele a o zm n

n kterých zákon , podle n hož mají zam stnanci v rozsahu a za podmínek
stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nárok
nevyplacených jim jejich zam stnavatelem, který je v platební neschopnosti. Tyto
splatné mzdové nároky jsou t mto zam stnanc m vypláceny prost ednictvím ú ad
práce.
V roce 2002 vy ídily ú ady práce ve smyslu tohoto zákona žádosti 10 102
zam stnanc z 607 firem oproti 10 436 v roce 2001 (tj. pokles o 3,2 %).
Ze státního rozpo tu se k 31. 12. 2002 vyplatilo žadatel m, kte í požádali
o uspokojení splatných mzdových nárok nevyplacených jim jejich zam stnavatelem,
186 milion K oproti 169 milion m K v roce 2001. To znamená, že v roce 2002 se
ve finan ním objemu p iznalo o 17 milion
o 10,1%). Pr m rná výše mzdových nárok

K

více než v roce 2001 (tj. vzr st

vyplacených jednomu žadateli byla

18 412 K . V roce 2002 tedy pr m rná výše vyplacených mzdových nárok
jednomu žadateli vzrostla oproti roku 2001 z 16 194 K o 2 218 K (tj. o 13,7%).
Pr m rný po et vy ízených žádostí inil 842 za m síc (v roce 2001 to bylo
870 žádostí za m síc, tj. pokles o 3,2 %). Pr m rný objem finan ních prost edk
za 1 m síc

inil 15,5 milion

K

(v roce 2001 p edstavoval pr m rný objem

finan ních prost edk za 1 m síc 14 milion K , tj. vzr st o 10,7%).
Z celkového po tu vy ízených žádostí v roce 2002 p ipadlo na ú ady
práce: Jihlava – 1 257 vy ízených žádostí, Brno-m sto – 925, Praha hl.m. – 736,
Pardubice - 481 a Vsetín – 473.
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II. Nezam stnanost
1. Vývoj evidované nezam stnanosti v roce 2002
Nezam stnanost se v pr b hu roku 2002 vzhledem k pravideln

se

vyskytujícím sezónním faktor m vyvíjela jako po jiné roky. K mezim sí nímu nár stu
nezam stnanosti došlo v lednu,
nezam stnanosti nep ízniv
pom r

ke

mezim sí n

konci

roku,

ervnu,

ervenci, srpnu a prosinci. Vývoj míry

ovlivnilo obvyklé ukon ení termínovaných pracovních
což

zp sobilo

nár st

nezam stnanosti

v lednu

z 8,9 % na 9,4 %, noví absolventi škol a mladiství po ukon ení

základní školy za ali p icházet do evidence ú ad

práce již od ervna. V ervnu

mezim sí n vzrostla z 8,6 % na 8,7 %. Nár st nezam stnanosti pokra oval až do
srpna, kdy její hodnota dosáhla úrovn 9,4 %. V podzimních m sících byla úrove
nezam stnanosti tém

stabilní a další nár st nezam stnanosti byl zaznamenán až

v prosinci, kdy míra nezam stnanosti vzrostla mezim sí n o 0,5 procentního
bodu na 9,8 % a kdy byla zaznamenána nejvyšší úrove míry nezam stnanosti
v roce 2002. D vodem byl jednak p íliv uchaze

z d vod ukon ování sezónních

prací (zejména v zem d lství, stavebnictví, v odv tví obchodu a služeb), ve ejn
prosp šných prací, ale také menší po et uchaze

o zam stnání, kte í se

zam stnali, protože zam stnavatelé obvykle odkládají p ijímání nových pracovník
až na po átek roku.
Po et uchaze

a míra evidované nezam stnanosti
tab. . 11

Uchaze i
o zam stnání (v tis.)
z toho: ženy
muži
Míra
nezam stnanosti (v %)
z toho: ženy
muži

31.12.2001

31.3.2002

30.6.2002

30.9.2002

31.12.2002

rok 2002
pr m r

461,9

471,7

454,3

492,9

514,4

477,5

231,9
230,0

231,9
239,8

231,7
222,6

255,5
237,4

257,4
257,0

241,7
235,8

8,9

9,1

8,7

9,4

9,8

9,2

10,1
7,9

10,1
8,3

10,1
7,6

11,1
8,1

11,2
8,7

10,5
8,1

Míra nezam stnanosti byla v jednotlivých m sících roku 2002 meziro n
vyšší, a to v rozmezí od 0,3 (leden 2002) do 1,0 (zá í 2002) procentního bodu.
K 31. 12. 2002 vzrostla míra nezam stnanosti o 0,9 procentního bodu oproti
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stejnému období p edchozího roku (31. 12. 2001

8,9 %). Pr m rná míra

evidované nezam stnanosti v roce 2002 v eské republice tak dosáhla 9,2 %,
zatímco v roce 2001 byla na úrovní 8,5 %. (podrobn ji v p íloze . 6)
Absolutní

po et

uchaze

o

zam stnání

pobírajících

hmotné

zabezpe ení (dále HZ) rostl v roce 2002 v m sících s vyšším po tem nov
hlášených uchaze

o zam stnání, tj. v lednu, v období od ervna do zá í (zejména

v d sledku p íchodu absolvent

škol) a v prosinci. Uchaze i pobírající HZ tvo ili

v roce 2002 v pr m ru již 36,2 % z celkového po tu uchaze

(zatímco v roce

2001 v pr m ru pouze 34,9 %). D vod nár stu lze p ipsat vyššímu po tu nov
hlášených uchaze

, a též rostoucímu po tu rekvalifikovaných, jež jsou po dobu

rekvalifikace zabezpe eni HZ. Jejich podíl se v pr b hu roku 2002 pohyboval od
33,2 % v kv tnu do 38,3 % v zá í. K 31. prosinci 2002 inil podíl uchaze

s HZ

37,4 %.
Uchaze i o zam stnání pobírající hmotné zabezpe ení
tab. . 12
31.12.2001

31.3.2002

30.6.2002

30.9.2002

31.12.2002

rok 2002
pr m r

461,9

471,7

454,3

492,9

514,4

477,5

231,9
230,0

231,9
239,8

231,7
222,6

255,5
237,4

257,4
257,0

241,7
235,8

169,0

165,2

155,1

188,9

192,6

173,1

83,6
85,4
36,6
36,1
37,1

79,3
85,9
35,0
34,2
35,9

80,8
74,3
34,1
34,9
33,4

100,5
88,4
38,3
39,3
37,3

95,7
96,9
37,4
37,2
37,7

88,2
84,9
36,3
36,5
36,0

3 025

3 183

3 215

3 106

3 163

3 164

Celkový po et
uchaze (v tis.)
z toho: ženy
muži
Pobírající
HZ (v tis.)
z toho: ženy
muži
Podíl (v %)
Podíl žen (v%)
Podíl muž v (%)
Pr m rná výše HZ
ve tvrtletí (v K )

Pr m rná výše HZ v roce 2002 vzrostla na 3 164 K

a byla oproti roku

2001 vyšší o 203 K . Vývoj výše HZ v pr b hu roku výrazn ovliv ují absolventi škol
(jejich výše HZ je odvozena od životního minima jednotlivé osoby). Ve 3. tvrtletí
z d vodu p íchodu absolvent

škol a mladistvých po ukon ení základní školy

s nižším HZ, byla výše HZ nejnižší a p edstavovala 3 106 K , naopak ve 2.
tvrtletí, kdy byly po ty absolvent nejnižší, dosáhla pr m rná výše HZ 3 215 K .
I když podíl absolvent

na celkovém po tu uchaze
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o zam stnání p edstavoval

v roce 2002 v pr m ru 12,4 %, podíl t ch absolvent , kte í pobírali HZ na celkovém
po tu uchaze

pobírajících hmotné zabezpe ení, inil v pr m ru 19,7 %.

Pr m rná m sí ní výše HZ byla ve všech tvrtletích roku 2002 vyšší než
v pr b hu roku 2001. Na nár st pr m rné výše HZ v roce 2002 oproti roku 2001
m lo vliv i zvýšení životního minima od 1. 10. 2001 (pro ú ely p edpis
o zam stnanosti se jedná o ŽM jednotlivé osoby a v sou asné dob

p edstavuje

4 100 K ). Horní hranicí hmotného zabezpe ení je 2,5-násobek životního minima
jednotlivé osoby (tj. 10 250 K ) a v p ípad , že se jedná o uchaze e za azeného do
rekvalifikace, horní hranice p edstavuje 2,8-násobek (tj. 11 480 K ). Ze ŽM jednotlivé
osoby se zárove

vypo ítává výše HZ u osob bez prokazatelných p íjm

(nap .

absolvent škol).
Rozd lení uchaze

podle výše hmotného zabezpe ení
tab. . 13

k 31. 12. 2001
v tisících

Uchaze i s HZ
z toho:
do 1500 K
1501 - 2500K
2501 - 3500 K
3501 - 4500 K
4501 - 5500 K
5501 - 6500 K
6501 - 7500 K
7501 K a více

k 31. 12. 2002
v%

v tisících

v%

z toho
z toho
z toho
z toho
celkem ženy celkem ženy*) celkem ženy celkem ženy*)
169,0
83,6
100,0
49,5
192,6
95,7
100,0
49,7

10,5
73,0
35,2
22,9
12,3
6,4
3,3
5,4

*) Podíly žen na celkovém po tu uchaze

5,3
40,3
19,4
9,9
4,4
2,1
1,0
1,2

6,2
43,2
20,8
13,6
7,3
3,8
1,9
3,2

50,4
55,2
55,0
43,4
36,4
32,0
29,2
22,7

10,3
77,9
40,7
28,5
16,1
8,6
4,2
6,3

5,1
42,7
23,4
12,7
5,9
2,9
1,3
1,7

5,3
40,4
21,1
14,8
8,4
4,5
2,2
3,3

49,5
54,8
57,5
44,6
36,6
33,7
31,0
26,6

jsou vypo teny z nezaokrouhlených ísel

K 31. prosinci 2002 pobíralo HZ na úrovni obou horních hranic 1 970 osob
(z toho 514 žen), které p edstavují pouze 1,02 % všech uchaze

pobírajících HZ.

Po et hlášených volných pracovních míst byl v jednotlivých m sících
roku 2002 nižší než v roce 2001. V pr b hu roku 2002 došlo k mírnému poklesu
po tu volných pracovních míst v m síci b eznu, k výrazn jšímu snížení po tu
volných pracovních míst v m sících únor, zá í, íjen, listopad a prosinec. Pr m rný
m sí ní stav volných míst hlášených na ú adech práce byl 48,6 tisíc (v roce 2001 –
58,2 tisíc). K 31. 12. 2002 bylo hlášeno 40,7 tisíc volných pracovních míst, což je
ve srovnání se stejným obdobím roku 2001 o 11,4 tisíc míst mén .
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graf . 2

Po ty uchaze

podle výše hmotného zabezpe ení
k 31. 12. 2002

45
40
35

v tisících

30
25
20
15
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5
0

do 1500 K

1501-2500 K

2501-3500 K

3501-4500 K

4501-5500 K

muži

5501-6500 K

7501 K a více

ženy

Nižší po et volných míst a nár st po tu uchaze
práce ovlivnil po et uchaze

6501-7500 K

v evidenci ú ad

o zam stnání p ipadajících na 1 volné pracovní

místo. Tento ukazatel se pohyboval v roce 2002 od 9,1 v kv tnu do 12,7
v prosinci (v roce 2001 v rozmezí od 8,9 v lednu a v prosinci do 7,0 v kv tnu,
ervnu, srpnu a zá í).
Evidovaní uchaze i o zam stnání a volná pracovní místa
tab. . 14
31.12.2001 31.3.2002 30.6.2002 30.9.2002 31.12.2002
Uchaze i o zam stnání
(tis. osob)
Volná pracovní místa
(tis. míst)
Po et uchaze na jedno volné
pracovní místo

rok 2002
Pr m r

461,9

471,7

454,3

492,9

514,4

477,5

52,1

49,2

49,1

48,3

40,7

48,6

8,9

9,6

9,3

10,2

12,7

9,8

Mezi volnými místy i nadále výrazn p evažovala místa ur ená pro d lnické
profese, p edevším pro kvalifikované emeslníky – 52,5 %, pro nekvalifikované
a pomocné d lníky 11,6 % a pro provozní pracovníky ve službách a obchod
10,6 %. Ostatní místa byla ur ena pro administrativní, technické, zdravotnické,
pedagogické pracovníky a pracovníky ve v d

a výzkumu – celkem 25,0 %.

Nadále se projevoval nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po konkrétních profesích.
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2. Toky nezam stnanosti
Zatímco v roce 2001 se na ÚP nov

zaevidovalo 653,6 tisíc uchaze

o zam stnání, v roce 2002 bylo nov zaevidováno 677,4 tisíc nových uchaze

,

tj. o 3,6 % více. Tento meziro ní nár st byl zp sobený zejména vyšším po tem nov
hlášených v 1. pololetí 2002 (320,9 tisíc) – v 1. pololetí 2001 byl po et nov
evidovaných 307,2 tisíc. Ve 2. pololetí 2002 došlo k mírn jšímu nár stu po tu nov
evidovaných (z 346,4 tis. v 2. pololetí 2001 na 356,5 tis. v 2. pololetí 2002), ve
4. tvrtletí 2002 byl dokonce zaznamenán pokles nov

evidovaných uchaze

o zam stnání oproti stejnému období minulého roku, a to o 4,3 tisíc.
graf . 3

Vývoj po tu nov za azených a vy azených uchaze
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1996-06

1995-12

0

období

Nov hlášení

V po tu vy azených uchaze

Vy azení

byl naopak zaznamenán mírný pokles.

Ú ady práce v roce 2001 vy adily z evidence 649,0 tisíc osob, v roce 2002 již jen
624,9 tisíc (pokles o 3,7 %), jejich po ty ve srovnání s p edchozím rokem byly
v obou pololetích nižší (1. pololetí 2001 – 344,3 tisíc vy azených osob, 2. pololetí
2001 – 34,8 tisíc).
Po et uchaze

, kte í našli práci, poklesl o 3,2 %. V roce 2002 bylo

umíst no 446,5 tisíc uchaze
letech ale p edstavují tém

, zatímco v roce 2001 celkem 461,4 tisíc (v obou

stejný podíl z vy azených uchaze

a v roce 2001 71,1 %). Nepatrn

se snížil po et t ch, které umístily p ímo ú ady

práce. (D vody pro vy azení uchaze
uchaze

, v roce 2002 71,5 %

z evidence ÚP a bilance p ír stk a úbytk

v evidenci ÚP z hlediska asu jsou zobrazeny v p íloze . 12 a 13).
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Proces evidované nezam stnanosti (v tis. osob)
tab. .15
Rok 2002

I.pololetí 2002
Celkem

I.Q

II.pololetí 2002
II.Q

Celkem

III.Q

IV.Q

nov evidovaní

677,4

320,9

173,4

147,5

356,5

197,2

159,3

z toho ženy
muži
vy azení celkem
z toho:
umíst ní ÚP
umíst ní jinak
Vy azení pro nespolupráci
vy azení – ženy
z toho:
umíst né ÚP
umíst né jinak
vy azené pro nespolupráci
vy azení – muži
z toho:
umíst ní ÚP
umíst ní jinak
Vy azení pro nespolupráci

319,6
357,8
624,9

148,2
172,7
328,5

77,1
96,3
163,6

71,1
76,4
164,9

171,4
185,1
296,3

101,1
96,1
158,6

70,3
89,0
137,8

116,9
329,6
62,7
294,0

65,1
175,7
32,5
148,4

33,0
87,6
15,3
77,1

32,1
88,1
17,2
71,3

51,7
153,9
30,2
145,6

27,3
81,3
15,6
77,3

24,4
72,6
14,6
68,3

55,6
159,6
18,0
330,9

29,8
80,6
9,4
180,1

15,7
42,0
4,6
86,5

14,1
38,6
4,8
93,6

25,8
79,0
8,6
150,7

13,3
41,7
4,3
81,3

12,5
37,3
4,3
69,4

61,3
170,0
44,7

35,3
95,1
23,1

17,3
45,6
10,7

18,0
49,5
12,4

25,9
74,9
21,6

14,0
39,6
11,3

11,9
35,3
10,3

Podle výše uvedených údaj o po tech umíst ných uchaze

o zam stnání

je nesporné, že na volném trhu práce je vyšší nabídka pracovních p íležitostí
než nabízejí ú ady práce. Zam stnavatelé oznamují ve smyslu § 19 zákona

.

1/1991 Sb., o zam stnanosti ú ad m práce volná místa a také obsazení t chto
volných míst, p i emž pod volným místem se rozumí nov

vytvo ené nebo

uvoln né místo, na které zam stnavatel zamýšlí získat zam stnance. Je proto
p irozené, že po et volných míst nahlášených na ú ady práce, je nižší.
Údaje o hlášených volných místech zmi ované v p edchozí

ásti jsou

uvád ny vždy ke konci p íslušného období a nevypovídají o intenzit

tvorby a

obsazování pracovních míst. V pr b hu roku 2002 zam stnavatelé nahlásili
233,4 tisíc volných míst jako nových nebo uvoln ných, na druhé stran 95,5 tisíc míst
bylo obsazeno a 149,4 tisíc bylo zrušeno.

3. Struktura uchaze

o zam stnání

Nejvíce ohroženými skupinami na trhu práce jsou ob ané s r znými
handicapy z hlediska zam stnatelnosti, p edevším ob ané s nízkou kvalifikací nebo
bez kvalifikace, se zdravotním postižením, ženy s malými d tmi, osoby nad 50 let
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v ku, mladí lidé, zejména absolventi škol a mladiství po ukon ení povinné školní
docházky. U ady osob dochází ke kumulaci r zných handicap

(nap . mladiství

s nízkou úrovní kvalifikace, zdravotn postižení s nízkou kvalifikací nebo s kvalifikací
již neupot ebitelnou). Tyto skupiny jsou za dnešní snížené poptávky po pracovní síle
prakticky nezam stnatelné. Navíc pokud jde o lidi s nízkou kvalifikací, sou asná
relace pracovních p íjm a sociálních p íjm (sociálních dávek) je nastavena tak, že
tato kategorie ob an

nemá motivaci k práci. „Výhodnost“ být nezam stnaným se

ješt stup uje v p ípad , že by uchaze za prací dojížd l (výdaje na dopravu, ztráta
asu).
Struktura uchaze

o zam stnání podle vybraných skupin
tab. .16

k 31. 12. 2001
v tis.

k 31. 12. 2002

v % *)

celkem
Uchaze i - celkem
ob ané se ZPS
z nich TZP
V ková struktura
do 24 let
Z toho mladiství **)
25 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
nad 50 let

z toho celkem
ženy
strukt.
461,9
231,9
100,0
61,5
30,5
13,3
0,9
0,3
0,2

119,5
6,3
63,5
99,7
100,1
79,1

49,1
2,9
34,0
58,8
54,0
36,0

v tis.

v % *)

celkem z toho celkem
podíl
žen
ženy
strukt.
50,2
514,4
257,4
100,0
49,5
66,9
33,1
13,0
38,6
1,0
0,4
0,2

25,9
1,4
13,8
21,6
21,6
17,1

41,1
43,1
53,5
59,0
53,9
45,5

130,3
6,4
70,2
108,5
105,6
99,9

53,5
3,1
36,3
63,7
57,0
46,9

25,3
1,2
13,7
21,1
20,5
19,4

podíl
žen
50,0
49,5
38,6
41,0
48,2
51,7
58,8
54,0
46,9

*) Podíly jsou vypo teny z nezaokrouhlených ísel
**) do 18 let

Ke konci roku 2002 bylo v evidenci ú ad
Podobn jako u celkového po tu uchaze
ú ad

práce 257,4 tisíc žen.

došlo i u žen - uchaze ek v evidenci

práce k meziro nímu nár stu. Ten byl o n co pomalejší (11,0 %) než

u celkového po tu uchaze
Podíl

(11,4 %).

nezam stnaných

žen

na

celkovém

po tu

registrovaných

nezam stnaných p edstavoval v roce 2002 v pr m ru 50,6 % (v roce 2001
v pr m ru 51,0 %) a k 31. 12. 2002 to bylo 50,0 %. Ženy byly nejvíce zastoupeny
mezi uchaze i o zam stnání v m sících

ervenec až íjen, kdy se jejich podíl

pohyboval kolem 52 % (od 51,6 % v íjnu do 52,1 % v srpnu). Ženy se oproti
muž m vyzna ují vyšší mírou nezam stnanosti (k 31. 12. 2002 muži 8,7 %, ženy
11,2 %), zejména v nižších v kových kategoriích (míra nezam stnanosti žen do 25
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let – 20,6 %, od 25 - 29 let 12,2 %, 30 - 34 let 12,4 %). Ve v ku, kdy je pro muže
charakteristická nejvyšší ekonomická aktivita, ženy jsou asto mimo pracovní aktivitu
z d vodu pé e o d ti. V p ípad , že ztratí práci, t žko nalézají nové uplatn ní,
možnosti pracovního uplatn ní jsou limitovány nap . nemožnosti p ijetím práce na
sm ny nebo dojížd t do zam stnání, z d vodu pé e o d ti. Ani zam stnavatelé
nemají o ženy v produk ním v ku velký zájem kv li možným výpadk m v práci,
v p ípad ošet ování lena rodiny.
Po et zdravotn handicapovaných ob an v evidenci ú ad práce vzrostl
z 61,5 tisíc (tj. 13,3 % všech uchaze

) ke konci roku 2001 na 66,9 tisíc ke konci

roku 2002 (tj. 13,0 %) (v tšina z nich jsou poživateli invalidního d chodu, z toho 1,0
tisíc osob s TZP jsou p evážn poživateli PID). Dlouhodob p etrvávají problémy
s jejich umís ováním. Po et vytypovaných vhodných míst pro tyto uchaze e byl po
celý rok 2002 nízký, k mírnému nár stu po tu míst došlo pouze v únoru, dubnu,
kv tnu a v srpnu a ke konci roku byl po et vytvo ených míst dokonce nižší než ve
stejném období roku 2001 (prosinec 2001 – 2 108 míst, prosinec 2002 – 1 747 míst).
Podíl míst pro ob any se ZPS p edstavuje pouze 4,0 % všech hlášených míst.
Vzhledem k nár stu po tu uchaze
uchaze
uchaze

se ZPS a malému po tu míst se po et

se ZPS na jedno volné pracovní místo ur ené pro tuto skupinu
ke konci roku 2002 zvýšil. P edstavuje v pr m ru za

R 38,3 osob (ke

konci roku 2001 29,2 osob). Ve srovnání s podílem celkového po tu uchaze
k celkovému po tu VPM je více než trojnásobný.
Po ínaje rokem 2002 nabyla ú innosti nová opat ení na podporu
zam stnávání osob se ZPS (zejména u zam stnavatel zam stnávajících více než
50 % ob an se ZPS z celkového po tu zam stnanc , viz ást III. 6 a 7), která se
odrazila ve zvýšené zam stnanosti ob an

se ZPS, kte í ale nep išli z ad

evidovaných ob an se ZPS. V nár stu po tu zam stnaných osob se ZPS a zárove
v nár stu po tu nezam stnaných osob se ZPS se rovn ž odrazilo zrušení v kové
hranice 65 let pro uznání statutu ZPS. Proto specifická míra nezam stnanosti
t chto ob an poklesla meziro n ze 42,3 % na 39,7 % na konci roku 2002.
Uchaze i o zam stnání v kové kategorie 20-29 let

jsou nejpo etn jší

skupinou z hlediska v ku, k 31. 12. 2002 jejich podíl tvo il 31,6 %. V rámci této
skupiny jsou stále nejvíce postiženi nezam stnaností lidé do 24 let (tvo í více jak
tvrtinu celkového po tu uchaze

, tj. 25,3 %). Jejich vysoká specifická míra

nezam stnanosti, 21,1 % k 31. prosinci 2002, byla více než dvojnásobkem celkové
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míry nezam stnanosti (Pozn.: specifická míra této skupiny je zvyšována rostoucím
podílem ekonomicky neaktivních mladých lidí z d vodu studia

i p ípravy na

povolání).
Mladí lidé, zejména absolventi škol a mladiství po ukon ení základní
školy nacházejí obtížn

uplatn ní z d vodu chyb jících praktických dovedností.

Další roli hraje nedostate ná pružnost školního systému ve vztahu k pot ebám trhu
práce, ale i fakt, že mnozí absolventi nemají zájem vykonávat práci, na kterou se
studiem nebo p ípravou na povolání zam ili. V roce 2002 byl jejich pr m rný
m sí ní po et 59,0 tisíc. K 31. 12. 2002 jich bylo v evidenci ÚP 59,9 tisíc.
Nejvyšší po et absolvent

jsme zaznamenali jako obvykle v zá í, a to 74,8 tisíc.

Pr m rný podíl absolvent na celkovém po tu uchaze

v roce 2002 p edstavoval

12,4 %, p i emž nejnižší byl v kv tnu – 10,9 %, nejvyšší v zá í – 15,2 %).
Nejpo etn jší skupinu z absolvent

škol a mladistvých p edstavovali

podle šet ení ze zá í 2002 vyu ení (33,1 %) a absolventi SOŠ s maturitou
(26,2 %).

Nejrizikov jší

s dokon enou

skupinou

vstupující

na

trh

práce

jsou

mladiství

i nedokon enou základní školou nebo speciální základní

školou (7,6 %).
graf . 4

Zastoupení muž a žen v jednotlivých v kových kategoriích
k 31. 12. 2002
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Specifická míra nezam stnanosti s vyšším v kem postupn
v kové kategorie nad 50 let se zvyšuje, ale výrazn
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klesá, až od

nep evyšuje obecnou míru

nezam stnanosti (zde je patrný opa ný jev než u mladých lidí, kdy pom rn vysoká
ekonomická aktivita této v kové kategorie míru nezam stnanosti snižuje), viz p íloha
. 7.
V kategorii nad 50 let pokra oval trend nár stu nezam stnanosti – po et
uchaze

meziro n vzrostl celkem o 20,8 tisíc osob, p i emž 10,9 tisíc z nich

byly ženy; jejich podíl na nezam stnanosti vzrostl o 2,3 procentního bodu.
D vodem je zejména ztráta zam stnání v období, kdy ješt nespl ují podmínky
pro

p iznání

p ed asného

nebo

starobního

d chodu,

ale

v tšina

zam stnavatel již o n nemá zájem. Potvrzuje to zejména výrazn jší nár st po tu
žen ve v ku od 50 do 55 let a muž

nad 55 let. Zhoršující se postavení v kov

starších lidí dokládá jejich rostoucí podíl na celkové nezam stnanosti, jež ke konci
roku dosáhl 19,4 %. U této kategorie ob an

je z hlediska zam stnatelnosti

nejv tším problémem neochota až neschopnost p izp sobit se zm n ným pom r m
na trhu práce, jak z pohledu požadavku na kvalifikaci, tak z hlediska požadavku na
výkon práce.
Pr m rný v k uchaze

o zam stnání, který k 31. prosinci 2001

inil

35,3 let, se b hem roku 2002 nijak výrazn nezm nil - k 31. 12. 2002 inil 35,8
let. Ani u žen nedošlo k žádné významné zm n (rok 2001 – 35,6 let, rok 2002 –
36,2 let).
Struktura uchaze

o zam stnání dle kvalifikace
tab. . 17

k 31. 12. 2001
v tis.
celkem
uchaze i - celkem
z toho:
bez vzd lání
zákl. vzd lání
vyu en
st edošk. bez mat.
vyu en s mat.
gymnázium
SOŠ s mat.
vyšší vzd lání
vysokoškolské

k 31. 12. 2002

v % *)

z toho
ženy

celkem
strukt.

v tis.

podíl
žen

celkem

v % *)

z toho
ženy

celkem
strukt.

podíl
žen

461,9

231,9

100,0

50,2

514,4

257,4

100,0

50,0

3,2
145,2
185,5
14,1
17,7
14,4
64,6
2,8
14,4

1,4
75,2
81,5
7,5
7,7
9,7
41,4
1,6
5,6

0,7
31,4
40,2
3,1
3,8
3,1
14,0
0,6
3,1

44,8
51,8
43,9
53,3
43,6
67,4
64,0
58,2
40,1

3,3
158,8
208,1
16,2
20,6
15,1
73,0
3,2
16,1

1,5
81,9
91,4
8,4
9,2
10,1
46,3
1,9
6,7

0,6
30,9
40,5
3,2
4,0
2,9
14,2
0,6
3,1

45,1
51,6
43,9
51,7
44,9
67,0
63,4
59,7
41,5

*) Podíly jsou vypo teny z nezaokrouhlených ísel
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Nejpo etn jší skupinou uchaze

o zam stnání podle kvalifikace jsou

vyu ení (40,4 %) a dále osoby s neukon eným a základním vzd láním (31,5 %).
Rovn ž nejvyšší podíl nabízených volných míst je ur en pro vyu ené (46,1 %) a pro
osoby se základním vzd láním (28,8 %).
Výrazn

vyšší podíl z celkového po tu uchaze

p edstavují ženy po

absolvování gymnázia (67,0 %) a st edního odborného vzd lání s maturitou
(63,4 %).

Naopak

nejnižší

podíl

žen

je

mezi

nezam stnanými

uchaze i

s vysokoškolským vzd láním (41,5 %).
V uplynulém roce bylo zaznamenáno rychlejší tempo r stu po tu uchaze
vyu ených s maturitou (o 16,2 %), s vyšším odborným vzd láním (o 15,9 %,
v absolutním vyjád ení se však jedná o velmi nízké po ty), SŠ bez maturity
(o 14,6 %),

SŠ

s maturitou

(o 13,1 %),

s vysokoškolským vzd láním (o 12,1 %)
uchaze

vyu ených

(o 12,2 %)

a

uchaze

oproti tempu r stu celkového po tu

o zam stnání (o 11,4 %). Nejnižší nár st byl zaznamenán u skupiny

uchaze

bez vzd lání (o 2,8 %).
graf . 5

Zastoupení muž a žen v jednotlivých vzd lanostních
kategoriích k 31. 12. 2002
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Rozdíly

mezi

kvalifika ní

v y sokoškolské

ženy

strukturou

uchaze

a kvalifika ními požadavky ze strany zam stnavatel
uchaze

SOŠ

o

zam stnání

vyjád ené po tem

na 1 volné pracovní místo znázor uje graf . 6. Po ty volných míst

pro všechny kategorie jsou však n kolikanásobn nižší než po ty uchaze
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.

V roce 2002 se oproti roku 2001 pom r po tu uchaze

k VPM u všech

vzd lanostních kategorií zhoršil, na rozdíl od období 2000 – 2001, kdy došlo
u kategorie bez vzd lání, základní vzd lání, ÚSV-gymnázia a vysokoškolské
vzd lání ke snížení po tu uchaze

na 1 VPM.

Specifické míry nezam stnanosti podle vzd lání jsou uvedeny v p íloze . 7.
Ve všech vzd lanostních kategoriích byl k 31. 12. 2002 zaznamenán nár st míry
nezam stnanosti oproti stejnému období minulého roku. Míra nezam stnanosti
dosahuje nejvyšší hodnoty v kategorii „základní vzd lání a bez vzd lání“ (32,1 %,
což je t ikrát více než celorepublikový pr m r). Míra nezam stnanosti žen se
základním vzd láním a bez vzd lání iní 28,4 % (t ikrát p evyšuje celorepublikový
pr m r), u muž v této v kové kategorii je míra nezam stnanosti dokonce ty ikrát
vyšší (37,4 %).
graf . 6

Po et uchaze

na jedno volné pracovní místo
podle vzd lání
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Dlouhodob
handicap

nezam stnaní v naprosté v tšin

mají kumulaci n kolika

z hlediska zam stnanosti, které vyplývají z jejich osobní, kvalifika ní,

pracovní a sociální charakteristiky, i z nižší úrovn pracovní motivace. Dlouhodobá
nezam stnanost je p edevším výrazn

determinována dosaženým vzd láním.

Tendence k dlouhodobé nezam stnanosti nar stá u vyšších v kových kategorií a
u ob an se ZPS.
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Kategorie

tzv.

dlouhodob

nezam stnaných

(nad

6 m síc )

se

k 31. 12. 2002 podílela na nezam stnanosti 56,4 % (k 31. 12. 2001 – 54,9 %), což
p edstavuje nár st o 1,5 bodu. Po et uchaze
na 290,1 tisíc osob, tj. tém

v této skupin absolutn vzrostl

o 36,7 tisíc. Z této skupiny nezam stnaných tvo í

66,0 % ti, kte í jsou bez práce déle než 1 rok, což je o 1,6 bodu mén , než
k 31. 12. 2001. Z celkového po tu nezam stnaných p edstavuje jejich podíl 37,2 %.
Dlouhodobou nezam stnaností jsou více postiženy ženy než muži. Jejich
zastoupení mezi uchaze i je nižší pouze ve skupin uchaze

, kte í jsou v evidenci

mén než 3 m síce.
Vývoj délky nezam stnanosti
tab. . 18
k 31. 12. 2001
v tis.

uchaze i - celkem
v tom:
do 3 m síc
3 - 6 m síc
6 - 9 m síc
9 - 12 m síc
nad 12 m síc

celkem
461,9
120,7
87,8
47,2
35,0
171,2

k 31. 12. 2002

v % *)

v tis.

v % *)

z toho celkem podíl
z toho celkem podíl
ženy
strukt.
žen
celkem
ženy
strukt.
žen
514,4
257,4
100,0
50,0
231,9
100,0
50,2
52,1
45,2
25,5
19,0
90,1

26,1
19,0
10,2
7,6
37,1

43,1
51,6
54,0
54,2
52,6

123,3
101,1
57,3
41,4
191,3

53,7
52,2
30,3
21,9
99,3

24,0
19,7
11,1
8,1
37,2

43,6
51,6
52,9
52,9
51,9

*) Podíly jsou vypo teny z nezaokrouhlených ísel

Podíl nezam stnaných déle než 12 m síc

se v poslední dob

sice

stabilizoval, ale prodlužuje se pr m rná délka evidence, která vzrostla na konci roku
2002 na 484 dní (k 31. 12. 2001 – 460 dní). Pr m rná délka evidence žen je vyšší a
p edstavuje 508 dní.
Pr m rná délka evidence uchaze

, kte í byli z evidence vy azení ve

4. tvrtletí 2002 (tzv. délka ukon ené evidence) p edstavovala 219 dní, u žen 235 dní
(ve 4. tvrtletí 2001 – 213 dní, u žen 233 dní). Pr m rná délka evidence uchaze

,

kte í byli k 31. 12. 2002 registrovaní na ÚP, vzrostla na 484 dní (k 31. 12. 2001 –
460 dní). U žen je vyšší a p edstavuje 508 dní, u ukon ené evidence je to 235 dní.
Podle stabilní pr m rné délky evidence vy azených uchaze
a nar stající pr m rné délky nezam stnanosti uchaze

o zam stnání

v evidenci je z ejmé, že

možnosti uplatn ní nezam stnaných s nar stající délkou evidence jsou mizivé.
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graf . 7

Zastoupení muž a žen ve skupinách
podle délky nezam stnanosti k 31. 12. 2002
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4. Regionální nezam stnanost
Zm ny

v sektorové

(odv tvové)

struktu e

hospodá ství

na

základ

restrukturalizace i útlumu, zm ny v kvalifika ní a profesní struktu e pracovní síly se
projevily v jednotlivých regionech s r znou intenzitou. Dopady do nezam stnanosti

se nejvíce projevily v okresech Moravskoslezského kraje a v severozápadních
echách, zejména v Ústeckém kraji, tj. v regionech poznamenaných útlumem
t žby uhlí, hutnictví, t žkého strojírenství a chemie.

Nejvyšší míra nezam stnanosti byla v t chto oblastech na konci roku 2002
v okresech Most (21,7 %), Karviná (19,6 %), Louny (18,6 %), Teplice (18,2 %),
Chomutov (17,7 %) a Ostrava-m sto (17,2 %). Nadpr m rn
dosahuje

v posledním

období

míra

nezam stnanosti

vysoké hodnoty

v n kterých

okresech

Olomouckého a Jihomoravského kraje, nap . Jeseník (16,9 %), Znojmo (15,5 %) i
Hodonín (15,4 %). V t chto oblastech se jedná spíše o agrární nezam stnanost.
Možnost absorbovat uvol ované pracovníky ze zem d lství ve v tších sídelních
centrech (v pr myslu i ve službách) se zhoršuje zejména ve venkovských oblastech,
z d vodu nízké mobility (omezení ve ejné dopravy) i neodpovídající kvalifikace
uvoln ných pracovník .
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Míra nezam stnanosti a po et evidovaných uchaze

v krajích

R
tab. . 19

Po et evidovaných uchaze
Kraj

31.12.
2000

31.12.
2001

Míra nezam stnanosti (v %)
31.12.
2000

31.12.
2002

31.12.
2001

31.12.
2002

1. Ústecký

66 572

67 720

74 135

16,1

15,8

17,1

2. Moravskoslezský

94 609

94 226

101 214

15,1

15,1

15,9

3. Olomoucký

38 092

37 215

39 395

11,9

11,8

12,2

4. Jihomoravský

54 003

55 139

63 777

9,3

9,7

11,2

5. Zlínský

23 935

24 841

29 759

8,1

8,5

10,2

6. Karlovarský

13 174

14 062

16 115

8,0

8,7

10,1

7. Liberecký

14 016

15 987

19 334

6,4

7,4

8,7

8. Pardubický

19 896

19 911

21 865

7,9

7,9

8,7

9. Vyso ina

19 402

18 196

21 548

7,5

7,0

8,3

10. Královéhradecký

16 644

17 433

20 497

5,9

6,3

7,3

11. St edo eský

38 160

37 819

41 761

6,8

6,8

7,2

12. Plze ský

18 535

18 580

20 226

6,5

6,5

7,1

13. Jiho eský

18 499

19 162

21 118

5,8

6,0

6,7

14. Praha

21 832

21 632

23 691

3,4

3,4

3,7

Okresy s nejvyšší mírou nezam stnanosti k 31. 12. 2002
Po et evidovaných uchaze
Okres

tab. . 20

Míra nezam stnanosti (v %)

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

1. Most

12 485

13 204

14 401

21,5

21,3

21,7

2. Karviná

25 183

25 225

26 507

18,0

18,0

19,6

3. Louny

7 523

7 521

8 050

17,1

17,2

18,6

4. Teplice

10 123

10 581

11 854

17,0

16,6

18,2

5. Chomutov

10 892

10 901

12 144

16,9

16,4

17,7

6. Ostrava

26 402

25 588

27 807

16,6

16,2

17,2

Spole ným znakem region

s nadpr m rnou nezam stnaností je velmi

nízká tvorba volných pracovních míst. Nap . v okrese Karviná k 31. 12. 2002
p ipadalo 106,9 uchaze
Jeseník 79,6 uchaze

na 1 volné pracovní místo hlášené na ú ad práce, v okrese
, v okrese Teplice 65,5 uchaze
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a v okrese Most

57,6 uchaze

, p i emž se jedná o celkové po ty volných míst a uchaze

bez

ohledu na profesní a kvalifika ní orientaci. Naopak mezi okresy s nejnižším po tem
uchaze

na 1 VPM pat í Praha-západ a Praha-východ (2,1), Praha (3,1)

a Pelh imov (3,9), tj. vesm s okresy s nejnižší nezam stnaností. Pr m rná hodnota
tohoto ukazatele za

R byla 12,7.

Meziro ní nár st evidovaných uchaze

k 31. 12. 2002 byl zaznamenán ve

všech 77 okresech, nejvyšší v okrese Brno-m sto – 2 958, Ostrava-m sto – 2 219,
Zlín – 2 170, Praha – 2 059, D
1 321. Z pohledu kraj

ín – 1 619, Frýdek-Místek – 1 394 a Hodonín –

vzrostla absolutn

nezam stnanost rovn ž ve všech

14 krajích, a to nejvýrazn ji v Jihomoravském (o 8 638), Moravskoslezském kraji

(o 6 988) a v Ústeckém kraji (o 6 415 uchaze
v okresech

). Nejnižší nár st byl zaznamenán

eský Krumlov – 531 a Pardubice – 535, z hlediska kraj

k nejmenšímu nár stu v Plze ském kraji (o 1 646 uchaze

došlo

), viz p íloha . 9.

Relativn nejvíce vzrostla nezam stnanost v okrese Domažlice – 33,8 % (kde
byla k 31. 12. 2002 nezam stnanost 6,1 %). Na druhé stran

byl zaznamenán

v okresech s vysokou nezam stnaností pom rn nízký nár st tohoto ukazatele, nap .
v okresech Ústí nad Labem o 5,4 %, Karviná o 5,1 % a Šumperk o 1,5 %. Nejvyšší
meziro ní r st uchaze

byl v Libereckém kraji - o 20,9 %, viz p íloha . 10.

Z hlediska rizikových skupin ohrožených nezam stnaností v regionech
s nejvyšší nezam stnaností je nadpr m rný po et uchaze

vzd láním. Zatímco v

eské republice je podíl uchaze

s nejnižším

, kte í nemají ukon ené

základní vzd lání nebo jen základní vzd lání, 31,5 %, v Ústeckém kraji jejich podíl
p edstavuje

43,3 %

uchaze

o

zam stnání,

podíl

v okresech

s nejvyšší

nezam stnaností je následující: Most 42,7 %, Karviná 34,4 %, Louny 42,4 %, Teplice
47,2 %, Chomutov 47,1 % a Ostrava-m sto 36,7 %.
Problémy ostatních rizikových skupin jsou spíše viditelné v regionech s nižší
nezam stnaností, zatímco v regionech s vysokou nezam stnaností se jedná
o nezam stnanost plošnou, postihující i osoby bez handicap . Pouze podíly
uchaze

do 25 let v ku nebo uchaze

o zam stnání v kategorii nad 50 let jsou

naopak spíš vyšší v n kterých okresech s nízkou nezam stnaností (podíly rizikových
skupin v okresech a krajích s nejvyšší nezam stnaností jsou v p íloze . 23).

Dlouhodobá nezam stnanost je jak absolutn , tak i podílem vyšší
v regionech s nadpr m rnou nezam stnaností z d vodu absolutního nedostatku
volných pracovních míst (p íloha . 22). Nejvíce jsou dlouhodobou nezam stnaností
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postiženy zejména Moravskoslezský kraj (podíl nezam stnaných nad 6 m síc
66,1 %, nad 12 m síc 46,6 %), Ústecký kraj (66,0 %, resp. 47,4 %) a Olomoucký

kraj (57,5%, resp. 38,8%), z okres Most (75,4%, resp. 57,7 %), Karviná (72,2 %,
resp. 53,7 %), Ostrava-m sto (68,7 %, resp. 49,4 %), Teplice (68,5 %, resp.
50,4 %), Ústí nad Labem (67,4 %, resp. 48,3 %), Chomutov (65,9 %, resp. 45,9 %),

Frýdek-Místek (63,0 %, resp. 39,9 %) a Louny (62,7 %, resp. 43,3 %). Naopak
nejnižší podíl t chto uchaze

mají okresy s nízkou nezam stnaností, a to

Pelh imov (30,5 %, resp. 13,9 %), Benešov (31,9 %, resp. 12,7 %) a Praha-západ
(33,0 %, resp. 16,3 %), z krajského pohledu pak Jiho eský kraj (42,4 %, resp.
25,0 %), hl. m. Praha (43,0 %, resp. 23,3 %) a Královéhradecký kraj (45,8 %, resp.
25,8 %).

V okresech

s vysokou

nezam stnaností

i pr m rná délka evidence uchaze

je

samoz ejm

nejvyšší

, kte í byli z evidence vy azeni: Most – 435

dní, Karviná – 361 dní, Teplice – 311 dní, Ostrava-m sto – 309 dní, Ústí nad Labem
– 300 dní, Nový Ji ín – 286 dní, Frýdek-Místek – 285 dní, Hodonín – 283 dní a Louny
– 281 dní. V okresech s nejnižší nezam stnaností je délka nezam stnanosti

výrazn kratší: Pelh imov – 117 dní, Benešov – 120 dní, Praha-západ – 129 dní,
Domažlice – 133 dní, Rychnov nad Kn žnou – 137 dní, Cheb – 141 dní, Tábor a
Mladá Boleslav – 145 dní, Jihlava a

eské Bud jovice – 148 dní, Náchod – 149 dní a

Praha-východ – 150 dní. Pr m rná délka evidence uchaze

v evidenci ú ad

, kte í byli

práce k 31. 12. 2002 je v regionech s vysokou nezam stnaností

také vysoká, nap . v okrese Most je to až 757 dní a v okrese Karviná 712 dní.
Konkrétní problémy na trhu práce v okresech a mikroregionech s nejvyšší
nezam stnaností jsou uvedeny v p íloze.
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III. Politika zam stnanosti
1. Stav a vývoj politiky zam stnanosti v roce 2002
P i stanovení cíl

státní politiky zam stnanosti na rok 2002 vycházela

Správa služeb zam stnanosti MPSV z analýzy trhu práce v roce 2001, z prognózy
trhu práce na rok 2002, z možnosti státního rozpo tu a ze závazk

plynoucích

z uzav ených dohod s Evropskou komisí a OECD. Pro toto období byl rozhodujícím
dokumentem politiky zam stnanosti Národní ak ní plán zam stnanosti na rok 2002,
který byl schválen vládou R usnesením . 249 ze dne 11. 3. 2002.

Politika zam stnanosti MPSV se v roce 2002 soust edila na dosažení
následujících základních cíl :
1) zvýšit úsp šnost p i zam stnávání evidovaných uchaze

o zam stnání

zm nou kvalifikace a zvýšením jejich motivace pro p ijetí zam stnání,
2) ve spolupráci se zam stnavateli udržet a zvýšit zam stnanost ohrožených
skupin zam stnanc a specifických skupin,
3) v regionech s nejvyšší mírou nezam stnanosti, p edevším v Ústeckém a
Moravskoslezském kraji, p isp t ke snížení sociálního nap tí,
4) d sledn

plnit úkoly a opat ení Národního ak ního plánu zam stnanosti na

rok 2002.
Tyto cíle jsou zárove

obsahem i st edn dobé koncepce MPSV v oblasti

politiky zam stnanosti - vytvo it postupn

podmínky a p edpoklady pro výrazné

snížení míry nezam stnanosti v budoucích letech, v souladu s Evropskou strategií
zam stnanosti, kde je politika zam stnanosti zahrnuta a provád na jako nedílná
sou ást hospodá ské, sociální a vzd lávací politiky vlády.
Ne nevýznamnou sou ástí státní politiky zam stnanosti je i výb rová podpora
zam stnavatel , která je provád na v rámci systému investi ních pobídek. MPSV má
v gesci dv

investi ní pobídky – podpora z izování nových pracovních míst a

podpora rekvalifikace zam stnanc .

Výchozími kritérii p i ur ování celkové výše finan ních prost edk

na

aktivní politiku zam stnanosti (APZ) pro jednotlivé ú ady práce na rok 2002 byly
pro Správu služeb zam stnanosti MPSV absolutní a relativní ukazatelé, indikující trh
práce v jednotlivých okresech: míra nezam stnanosti, po et a podíl evidovaných
uchaze

, po et a podíl skupin obtížn

umístitelných uchaze
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(absolventi škol a

mladiství, dlouhodob
v kových

skupin),

nezam stnaní, zdravotn
dále

o ekávaný

vývoj

postižení a uchaze i vyšších

nezam stnanosti

zam stnanosti. P i rozd lování finan ních prost edk

a

cíle

politiky

byly zvýhodn ny okresy

s nejvyšší mírou nezam stnanosti.

P i realizaci aktivní politiky zam stnanosti v roce 2002 se Ú ady práce
zam ily na pln ní t chto cíl :
1) snížení dlouhodobé nezam stnanosti a nezam stnanosti znevýhodn ných
skupin uchaze

o zam stnání. To je uchaze

se zdravotním postižením,

absolvent škol a mladistvých, nekvalifikovaných i nezam stnaných s nízkou
kvalifikací; v duchu opat ení 1.5. Národního ak ního plánu zam stnanosti na
rok 2002 ú ady práce toto opat ení napl ují prost ednictvím program , jejichž
cílem je p edejít dlouhodobé nezam stnanosti zejména uchaze
v ku a do nejvýše 12 m síc

do 25 let

délky nezam stnanosti a absolvent

škol a

mladistvých do 6 m síc délky jejich nezam stnanosti;
2) ve vazb na opat ení 2.5. NAPZ bylo ú ad m práce uloženo zm nit rozsah a
zam ení jednotlivých nástroj APZ ve prosp ch aktiva ních a preventivních
opat ení tak, aby došlo k pot ebnému p izp sobení struktury kvalifikace
pracovní síly, v etn

uchaze

o zam stnání, požadavk m m nící se

struktury zam stnanosti. Nutným p edpokladem je zkvalit ování úrovn
monitoringu

a

aktivní

spolupráce

se

sociálními

partnery,

zejména

zam stnavateli;
3) komplexní využívání optimálního p ístupu k ešení problém

trhu práce –

rozpracování programu aktivní politiky do jednotlivých konkrétních projekt ,
využívajících vhodné kombinace nástroj

aktivní politiky zam stnanosti a

prohlubování vzájemné spolupráce jednotlivých útvar ú ad práce;
4) ú ady práce pov ené koordinací politiky zam stnanosti v rámci kraje se
soust edily na t sn jší spolupráci s krajskými orgány p i ešení problematiky
zam stnanosti, v etn
Ke spln ní t chto cíl

zajišt ní spolupráce p i pln ní NAPZ na rok 2002.
využívaly ú ady práce všech nástroj

APZ a jejich

kombinací p i maximáln efektivním využití vynaložených finan ních prost edk . P i

provád ní

APZ

ú ady

práce

využívaly

aktualizovaného

monitoringu

zam stnavatel , a zohled ovaly oprávn né a reálné pot eby zam stnavatel , resp.
uchaze

majících p edpoklady pro výkon samostatné výd le né innosti. Základem

pro provád ní APZ na jednotlivých ú adech práce byly „Programy realizace APZ
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na rok 2002". Programy APZ jsou zpracovávány na základ

analýzy trhu práce

v jednotlivých okresech se z etelem na pln ní cíl APZ, stanovených Správou služeb
zam stnanosti pro p íslušný rok. Jejich sou ástí se staly i programy „První p íležitost“
(pro mladistvé uchaze e a uchaze e do 25 let v ku) a „Nový start“ (pro uchaze e
nad 25 let). Tyto programy, zatím jako pilotn ov ované na 15 ú adech práce, jsou
zam eny na p edcházení dlouhodobé nezam stnanosti. D raz je v nich kladen na
individuální p ístup k nezam stnaným, jenž má sm ovat k uzav ení smlouvy
o individuálním ak ním plánu, stanovujícím pro konkrétního uchaze e o zam stnání
konkrétní opat ení k získání zam stnání. Bariérou k jejich plošnému nasazení je
nedostate ná personální kapacita ú ad práce.

Rozpo et aktivní politiky zam stnanosti v roce 2002 (v tis. K )
tab. .21

Ú ady práce
z toho vlastní nástroje APZ
*)
p ísp vek § 24a
Vlastní ministerstvo
z toho investi ní pobídky
dotace, NVF zam stnavatel m ZPS
nástroje

*)

Schválený
rozpo et
2 171 890
2 171 890
0
1 553 290
840 000
413 290
300 000

Upravený
rozpo et
2 760 995
2 328 801
432 194
842 185
686 000
120 000
36 185

erpání
2 646 418
2 235 481
410 937
836 832
685 131
116 772
34 936

podpora zam stnavatel zam stnávajících ob any se ZPS, viz ást III. 6 a 7

Na pasivní a aktivní politiku zam stnanosti bylo v roce 2002 ve
schváleném státním rozpo tu vy len no celkem 8 475 180 tisíc K
o 1 697 820 tisíc K

mén

(což bylo

než pro rok 2001). Z toho na pasivní politiku

zam stnanosti 4 750 000 tisíc K a na aktivní politiku zam stnanosti 3 725 180
tisíc K . Z toho na vlastní nástroje aktivní politiky zam stnanosti bylo ur eno
2 471 890 tisíc K (pro nástroje uplat ované ú ady práce 2 171 890 tisíc K a pro
programy podpory zam stnanosti realizované vlastním ministerstvem 300 000 tisíc
K ), na realizaci investi ních pobídek 840 000 tisíc K

a na dotace subjekt m

zam stnávající zdravotn postižené ob any 413 290 tisíc K .
Snahou MPSV a ú ad

práce bylo maximáln

efektivn

a ú eln

využít

p id lené finan ní prost edky na aktivní politiku zam stnanosti, proto byl rozpo et
v pr b hu roku opakovan upravován. Po provedených rozpo tových opat eních

inil rozpo et APZ 3 603 180 tisíc K . Z toho rozpo et APZ ú ad

práce

inil

2 760 995 tisíc K (z toho realizace § 24a zákona . 1/1991 Sb., o zam stnanosti, ve
zn ní pozd jších p edpis , ve výši 432 194 tisíc K a vlastní nástroje 2 328 801 tisíc
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K ) a APZ – nástroje - vlastní ministerstvo 36 185 tisíc K ). Rozpo et pro realizaci
investi ních pobídek inil 686 000 tisíc K , na dotace a návratnou finan ní výpomoc
(NVF) subjekt m zam stnávajícím zdravotn
(115 000 tisíc a 5 000 tisíc K ).

postižené ob any 120 000 tisíc K

Na APZ bylo dále vynaloženo 14 776 tisíc K

z mimorozpo tových zdroj (Palmif – viz ást III. 9).
Použití finan ních prost edk ze státního rozpo tu na APZ k 31.12.2002

tab.

SÚPM

Výdaje k
31.12.2002
(v tis. K )
Podíl na
celkovém
erpání
prost . APZ
k 31.12.2002
(v %)
Po et
za azených
do APZ
k 31.12.2002
Pr m rné
výdaje
na 1 za az.
do APZ
(v tis.K )

VPP
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Invest. Podp.
Odb. Chrán. Chrán.
Rekvalifi
Ostatní
Celkem
praxe dílny, dílny, pobídky zam st.
kace
ZPS*)
absolv. z íz. provoz

616 819 713 953 370 431 347 996 45 904 131 671 685 131

524 109 43 637 3 483 250

17,7

20,5

10,6

10,0

1,3

3,8

19,7

15,0

1,4

100,0

14 123

16 573

36 015

7 945

1 063

4 679

X

X

X

80 398

43,7

43,1

10,3

43,8

43,2

28,1

X

X

X

27,9**)

*) dotace zam stnavatel m zam stnávající nejmén 50% osob se ZPS má dv ásti – neinvesti ní dotace (vy erpáno 410 937
tis. K ) a investi ní dotace (program 313410) (vy erpáno 113 172 tis. K ).
**) Pr m rné výdaje celkem vycházejí z výdaj na vlastní nástroje APZ realizovaných ú ady práce (tj. z 2 235 481 tis. K ).

V pr b hu roku 2002 byl schválený závazný ukazatel pasivní politiky

zam stnanosti upraven t emi rozpo tovými opat eními. Po t etím rozpo tovém
opat ení inil rozpo et na pasivní politiku zam stnanosti 6 250 000 tisíc K .

Na

výplaty

mezd

za

insolventní

zam stnance

podle

zákona

. 118/2000 Sb., o ochran zam stnanc p i platební neschopnosti (insolvence) bylo

pro rok 2002 ve schváleném státním rozpo tu vy len no 200 000 tisíc K .
K 31.12. 2002 bylo na státní politiku zam stnanosti ze státního rozpo tu
vynaloženo 9 879 089 tisíc K , z toho na aktivní politiku zam stnanosti
3 483 250 tisíc K , na pasivní politiku zam stnanosti 6 209 746 tisíc K

a

insolvenci 186 093 tisíc K .
Ve srovnání s p edchozím rokem vzrostly výdaje na státní politiku

zam stnanosti ze státního rozpo tu o 356 751 tisíc K

(k 31. 12. 2001

inily

výdaje na SPZ 9 522 338 tisíc K ), z toho výdaje na APZ poklesly o 580 027 tisíc K
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(výdaje na APZ v roce 2001 inily 4 063 277 tisíc K ). Podíl prost edk

APZ na

celkových výdajích státní politiky zam stnanosti v roce 2002 inil 35,3 %.

Srovnání výdaj na státní politiku zam stnanosti (SPZ) v r. 2001 a 2002

tab. . 23
2002
v tisících K
9 879 089

2001
v tisících K
9 522 338

Výdaje na SPZ
v tom:
pasivní politika zam stnanosti (PPZ)
Podíl PPZ na SPZ v %
aktivní politika zam stnanosti (APZ)
z toho investi ní pobídky
z toho dotace zam stnavatel m ZPS
z toho p ísp vek dle § 24a
Podíl APZ na SPZ v %
Insolvence
Podíl insolvence na SPZ v %

5 228 947
54,9
4 063 277
674 495
375 223
X
42,7
230 114
2,4

6 209 746
62,9
3 483 250
685 131
116 772
410 937
35,3
186 093
1,9

Struktura použitých nástroj APZ k 31.12.2001 a k 31.12.2002
tab. . 24
SÚPM

Odb. praxe
Chd. a prac. pro
absolvent škol
ZPS – z ízení

VPP

Rekvalifikace

Po ty vytvo ených míst
21 398
13 454

2001
2002

18 962
16 448

9 872
8 131

1 032
976

X
X

Po ty umíst ných na vytvo . místa a za azených do rekvalifikace
2001
2002

21 767
14 123

2001
2002

1 042 504
616 819

19 977
16 573

9 645
7 945

1 043
1 063

35 145
36 015

46 380
45 904

382 652
370 431

erpání finan ních prost edk (v tisíc K )
924 451
713 953

Nejvíce prost edk
sm ováno do region

388 336
347 996

na APZ bylo podobn

jako v p edchozích letech

s nejvyšší mírou nezam stnanosti. Deset ú ad

práce na

území NUTS II - Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) vynaložilo v roce 2002 na
APZ 684 638 tisíc K , což p edstavuje 25,9 % prost edk
ú ady

práce.

Obdobn

šest

ú ad

práce

NUTS

na APZ vynaložených
II

–

Moravskoslezsko

(Moravskoslezský kraj) vy erpalo prost edky na APZ ve výši 459 866 tisíc K , což je
17,4 % prost edk ÚP na APZ.

K 31. 12. 2002 bylo na pasivní politiku zam stnanosti ze státního
rozpo tu erpáno celkem 6 209 746 tisíc K . Ve srovnání s p edchozím rokem, ve
kterém bylo vy erpáno 5 228 947 tisíc K , došlo k nár stu t chto výdaj o 980 799
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tisíc K , tj. o 18,8 %. Ve zvýšení vy erpaných prost edk

na pasivní politiku se

odrazil absolutní nár st nezam stnanosti, zvýšený podíl uchaze

pobírajících

hmotné zabezpe ení, jako i zvýšení pr m rné výše hmotného zabezpe ení tak, jak
je uvedeno v kapitole II.1.

2. Spole ensky ú elná pracovní místa (SÚPM)
V pr b hu roku 2002 ú ady práce p isp ly ke z ízení 13 454 míst a na tato

místa umístily 14 123 uchaze

. Po et vytvo ených míst v roce 2002 byl o 7 944

SÚPM nižší než v roce 2001, po et umíst ných v roce 2002 na SÚPM byl nižší
o 7 644 než v roce 2001. Na základ srovnání údaj z p edchozích let byl u tohoto
nástroje zaznamenán další výrazný pokles po tu vytvo ených míst a umíst ných
uchaze

.

Po ty vytvo ených míst a umíst ných uchaze

Po et SÚPM celkem
Po et umíst ných uchaze
celkem
Po et vytvo ených SÚPM od
po átku roku
Po et umíst ných uchaze od
po átku roku

v rámci SÚPM

tab. . 25

k 31.12.2000

k 31.12.2001

k 31.12.2002

36 111

35 698

26 487

34 615

34 250

25 819

27 240

21 398

13 454

26 721

21 767

14 123

SÚPM byla z izována p edevším v okresech s vyšší mírou nezam stnanosti
(a zárove malým po tem volných pracovních míst) zejména pro uchaze e, kte í byli
obtížn umístitelní na trhu práce. Jednalo se zpravidla o vytvo ení nových pracovních
míst, které umožnily trvalé nebo alespo dlouhodob jší zam stnání pro uchaze e,
kterým nelze zajistit jiným zp sobem pracovní uplatn ní. Vzhledem k charakteru
z izování t chto míst (minimáln na dobu dvou let) pokra ovalo zárove umís ování
uchaze

i na volná místa vytvo ená v minulém období. Z izování SÚPM bylo

využíváno i k zahájení samostatné výd le né innosti uchaze

.

Celkem byly na tento nástroj aktivní politiky zam stnanosti v roce 2002
vynaloženy finan ní prost edky ve výši 616 819 tisíc K
prost edk

vynaložených na APZ), což je výrazn

(tj. 17,7 % všech

mén (o 425 685 tisíc K ) než

v roce 2001. Pokles výdaj na tento nástroj APZ byl d sledkem restrikce celkových
výdaj

na APZ. Z d vod

nižších prost edk
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na APZ byly i pr m rné výdaje na

jednoho uchaze e za azeného na takto vytvo ené místo ve srovnání s p edchozím
rokem nižší.

3. Ve ejn prosp šné práce (VPP)
Od po átku roku 2002 bylo vytvo eno celkem 16 448 míst na VPP a na
. V roce 2002 bylo vytvo eno o 2 514 míst na VPP

nich umíst no 16 573 uchaze
a umíst no o 3 404 uchaze

na VPP mén

než v roce 2001 (v roce 2001 bylo

vytvo eno 18 962 míst a umíst no 19 977 uchaze
míst u tohoto nástroje, podobn

). Srovnáme-li po ty vytvo ených

jako u SÚPM došlo v letech 2001 a 2002

k meziro nímu poklesu, zatímco rok p edtím byl zaznamenán pom rn velký nár st.

Po et vytvo ených míst a umíst ných uchaze

Po et vytvo ených míst celkem
Po et umíst ných uchaze
celkem
Po et vytvo ených míst od po átku
roku
Po et umíst ných uchaze od
po átku roku

v rámci VPP

tab. . 26

k 31.12.2000

k 31.12.2001

k 31.12.2002

10 593

8 496

5 670

8 556

7 020

5 010

19 714

18 962

16 448

20 034

19 977

16 573

Ve ejn prosp šné práce jako termínované pracovní p íležitosti byly využívány
zejména k umís ování obtížn umístitelných uchaze

o zam stnání (bez vzd lání,

bez odborné kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, z mikroregion
dopravním spojením, dlouhodob

se špatným

nezam stnaných apod.), pro které je zna n

obtížné zprost edkovat jiné vhodné zam stnání. Cílem programu VPP je zachování
sociáln -pracovních návyk

a udržení

i obnovení pracovní aktivity uchaze

o zam stnání p ed nalezením trvalého zam stnání. Hlavní p ínos spo ívá v udržení
základních pracovních návyk a motivací pracovat a získávat tak finan ní prost edky
z pracovní innosti, nikoli pouze ze sociálních dávek i hmotného zabezpe ení.

Na realizaci ve ejn
práce

prosp šných prací v roce 2002 vynaložily ú ady

713 953 tisíc K , tj. 20,5 % z celkových výdaj

na aktivní politiku

zam stnanosti. Ve srovnání s rokem 2001 poklesly výdaje na VPP o 210 498 tisíc
K .
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4. Odborná praxe absolvent škol a získávání kvalifikace
mladistvých
Ú ady práce v roce 2002 p isp ly z prost edk

APZ na 8 131 míst

vy len ných k zabezpe ení odborné praxe absolvent

škol a získání

kvalifikace mladistvých a na tato místa umístily 7 945 uchaze

. V roce 2002 tak

bylo z ízeno o 1 741 absolventských míst mén (9 872 absolventských míst v roce
2001) a umíst no o 1 700 absolvent

a mladistvých mén

(9 645 umíst ných

absolvent a mladistvých v roce 2001) než v p edchozím roce.

Po et vytvo ených míst a umíst ných uchaze na zabezpe ení odborné praxe
absolvent škol a získání kvalifikace mladistvých

tab. . 27

k 31.12.2000

k 31.12.2001

k 31.12.2002

10 539

9 856

7 746

10 391

9 613

7 592

11 478

9 872

8 131

11 316

9 645

7 945

Po et míst celkem
Po et umíst ných uchaze
celkem
Po et míst
od po átku roku
Po et umíst ných uchaze
od po átku roku

Absolventi shán jí uplatn ní na trhu práce obtížn ji než lidé s praktickými
zkušenostmi.
finan ním

ada zam stnavatel není ani dostate n motivována pro jejich p ijetí

p ísp vkem

služeb

nezam stnanosti absolvent

zam stnanosti

na

škol se v poslední dob

absolventská

místa.

Na

p edevším podíleli vyu ení,

absolventi st edních odborných škol ekonomického zam ení a absolventi gymnázií
bez další specializace. Ú ady práce mají pro tyto skupiny p ipraveny poradenské

programy, které se zam ují zejména na techniky vyhledávání pracovních míst, na
jejichž základ

si asto najdou pracovní uplatn ní, nebo pokra ují v motiva ních

kursech, ada z nich nastupuje do vzd lávacích aktivit r zného zam ení, které
dopl ují nebo rozši ují jejich ve školách získanou kvalifikaci, v etn rekvalifika ních
kurz zvyšujících jejich uplatnitelnost na trhu práce. Totéž platí pro odbornou praxi a
rekvalifikaci-stáže, v

kterých získávají nezbytné a tolik požadované pracovní

dovednosti a návyky. P ibližn
každoro n

40% - 50% evidovaných absolvent

škol projde

poradenskými, vzd lávacími a zam stnaneckými programy služeb

zam stnanosti.
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Ve struktu e uchaze

ke 31. 12. 2002 inil podíl v kové skupiny do 25 let

na celkové evidované nezam stnanosti 25,3 %. Rizikovost chování této skupiny
uchaze

je podmín na i dostupností sociálních dávek, a proto je d ležité

zabezpe it této skupin

pracovní uplatn ní a tímto preventivním opat ením

zabránit asociálním projev m a jejich dlouhodobé marginalizaci (obdobná rizika lze
vysledovat i u skupin dlouhodob nezam stnaných uchaze

a u uchaze

se ZPS).

Za samostatnou velmi rizikovou skupinu lze považovat mladistvé bez
jakékoliv kvalifikace, kte í nepokra ují v dalším studiu, po et této pom rn stabilní
skupiny roste (mladiství s dokon enou

i nedokon enou základní školou nebo

speciální základní školou p edstavují 7,6 % z celkového po tu absolvent
mladistvých vstupujících na trh práce) a ešení pat í mezi

asov

škol a

a personáln

nejobtížn jší. Ne ešitelnost se dále prohlubuje s p echodem této skupiny do vyšších
v kových skupin, kde se tato skupina rozm l uje.

Celkem vynaložily ú ady práce v roce 2002 na tento nástroj aktivní
politiky zam stnanosti

finan ní prost edky v celkové výši 347 996 tisíc K

(tj.10,0 % všech prost edk

vynaložených na APZ), což je v meziro ním srovnání

o 40 340 tisíc K mén .

5. Rekvalifikace
Ú ady práce

eší rekvalifikací vzniklou nerovnováhu mezi kvalifika ní

strukturou uchaze

o zam stnání a požadavky na kvalifikaci pracovní síly na

trhu práce, a tím výrazn snižují míru nezam stnanosti. Význam rekvalifikací jako
nejefektivn jšího

nástroje

aktivní

Rekvalifika ní aktivity ú ad
rekvalifikace uchaze

politiky

zam stnanosti

trvale

roste.

práce se v roce 2002 zam ily, vedle

o zam stnání v b žných rekvalifika ních kursech, na

nespecifické rekvalifikace pro absolventy st edních škol ke zvýšení

jejich

zam stnanosti a dopl kové rekvalifikace k dopln ní nebo rozší ení získaného
vzd lání pro konkrétní pracovní místo, zejména do následujících oblastí:
•

rekvalifikace obtížn umístitelných skupin, zejména pro mladé, tj. do v ku 25
let, a dlouhodob

nezam stnané s nízkou úrovní kvalifikace, zam ené na

konkrétní pracovní uplatn ní, v kombinaci s ostatními nástroji aktivní politiky
zam stnanosti a poradenskými službami;
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•

rekvalifikace pro skupiny ohrožené marginalizací zam ené na jejich sociální
integraci postupným zapojováním do pracovního procesu prost ednictvím
kombinace nástroj APZ a poradenských služeb;

•

rekvalifikace-stáže, zejména pro absolventy st edních a vysokých škol, jako
nástroje aktivní politiky zam stnanosti, jehož zavedení prokázalo vysokou
ú innost

pro

zvýšení

zam stnanosti

mladých

získáním

nezbytných

praktických zkušeností a pracovních dovedností a návyk ;
•

zam stnanecká rekvalifikace, zejména p i zm nách výrobních postup ,
zavád ní nových technologií a nové organizace práce u rozhodujících
zam stnavatel

v regionu,

které

procházejí

rozhodujícím

obdobím

restrukturalizace.
V roce 2002 se uplat ovaly zejména rekvalifikace specifické, které byly
zabezpe ovány na základ

požadavk

práce a ekonomického zájmu uchaze
uplatn ní. Zárove

zam stnavatel , analýzy monitoringu trhu
a v tšinou vedly ke konkrétnímu pracovnímu

roste význam nespecifických rekvalifikací, které vytvá ejí

podmínky vyšší zam stnanosti jako hlavního p edpokladu následného uplatn ní
uchaze

na trhu práce. Specifické rekvalifikace5 se vyzna ovaly vysokou

ú inností vzhledem ke struktu e a r stu po tu volných pracovních míst, vyvolaných
oživením ekonomického rozvoje. Podíl

nespecifických rekvalifikací byl vyvolán

neodpovídající kvalifika ní strukturou uchaze

o zam stnání, zejména

u dlouhodob nezam stnaných, vzhledem k požadavk m trhu práce, nemalou
roli zde hrála i nep ipravenost absolvent škol na orientaci na trhu práce. Poradenské
služby v rámci rekvalifikace i mimo ní kladou v poslední dob

ím dál v tší d raz na

individuální práci s t mi, kte í cht jí pracovat, a na jejich aktivizaci p i vyhledávání
odpovídajícího pracovního uplatn ní.
Ú innost rekvalifikací (tzv. znovuzam stnání uchaze

do 12 m síc

od

ukon ení rekvalifikace) jako výsledek spolupráce poradc a rekvalifikátor byla cca
53,1 %, u žen cca 49,9 % a u absolvent škol a mladistvých cca 70,3 %, p i emž
z t ch, kte í se po rekvalifikaci zam stnali, se do zam stnání vrátilo 62,8 % do
3 m síc po ukon ení rekvalifikace.
5

Ve struktu e uchaze v rekvalifikaci v roce 2002 inil podíl specifických rekvalifikací pro D a pro THP stejn 18,7 %.
Podíl nespecifických rekvalifikací inil 15,4 %, podíl dopl kové rekvalifikace 13,4%, motiva ního kurzu 9,8 %, rekvalifikacestáže 7,0 % a praktické rekvalifikace 4,0 % .
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Ve vzd lanostní struktu e rekvalifikovaných uchaze

p evažovali uchaze i

s ÚSO vzd láním - 31,3 %, uchaze i st edního odborného vzd lání (vyu ení) 30,7 % a uchaze i s neúplným nebo základním vzd láním a praktickou školou 14,0 %. Ve v kové struktu e uchaze

za azených do rekvalifikací p evažovaly nižší

v kové kategorie (v ková kategorie do 35 let tvo ila 66,5 % uchaze
Krom

rekvalifikace již evidovaných uchaze

v rekvalifikaci).

, se ú ady práce orientovaly

také na finan ní podporu rekvalifikací zam stnanc

u zam stnavatel , které

souvisely s restrukturalizací podnik a se zm nou výrobních program a technologií.
Významnou roli nadále plnila informa n

poradenská st ediska (IPS).

Ovliv ovala zejména profesní orientaci žák a student základních a st edních škol a
dále zájem uchaze

o rekvalifikaci podle požadavk

trhu práce. IPS poskytovala

komplexní informace z oblasti p ípravy na povolání ve školských za ízeních.
Informovala ve ejnost o možnostech uplatn ní absolvent jednotlivých obor v praxi,
o rekvalifika ních aktivitách a o situaci na trhu práce v regionu.
Sou asn

se

rozši ovala

informa n -poradenská

databáze

zam stnanosti, prost ednictvím „Centrální podpory poradenství k volb

služeb

a zm n

povolání“ v Informa ních a poradenských st ediscích (IPS), které jsou integrální
sou ástí všech ú ad práce v

R. Krom pravidelné aktualizace stávající databáze

vzd lávacích možností a tišt ných materiál

s celostátní p sobností byly nov

zpracovány charakteristiky zájmových oblastí, program „Pr vodce sv tem povolání“
a videopo ady s ukázkami konkrétních pracovních inností t ch profesí, které jsou
aktuáln požadovány na trhu práce. Ne nevýznamnou úlohu sehrály i Atlasy školství,
které se budou v p íštím roce n kolikrát aktualizovat v internetové podob a budou
k dispozici nejenom školám, ale i široké, zejména rodi ovské, ve ejnosti. Zkvalitn ní
poradenských služeb m lo za následek trojnásobné zvýšení klient
vytvo ily

IPS/UP a

tak odpovídající podmínky pro optimální sla ování možností uchaze

o zam stnání s požadavky trhu práce p i realizaci a následné úsp šnosti
rekvalifika ních (vzd lávacích) aktivit.
V rámci programu Leonardo da Vinci byla zpracována a široké ve ejnosti
zp ístupn na mezinárodní databáze dalšího profesního vzd lávání, která v tomto
roce otev ela vlastní eskou verzi.

Po et rekvalifikovaných uchaze
do rekvalifikací za azeno celkem

vzrostl. V pr b hu roku 2002 bylo

36 015 uchaze

o zam stnání. Oproti

p edchozímu roku bylo do rekvalifikací za azeno o 870 uchaze
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více než v roce

2001, tj. nár st o 2,5 %. Potvrzuje se p edpoklad tohoto n kolikaletého pozitivního
trendu.

Po et uchaze

Za azení
do rekvalifikací v pr b hu roku
Ukon ili
Rekvalifikace v pr b hu roku

Rostoucí

míra

za azených a vy azených z rekvalifikace

tab. . 28

k 31.12.2000

k 31.12.2001

k 31.12.2002

33 331

35 145

36 015

32 260

34 771

34 896

nezam stnanosti

a

vysoký

po et

dlouhodob

nezam stnaných stále více vyžadovala rozši ovat rozsah rekvalifikací a zapojovat do
nich stále širší skupiny uchaze
po tu uchaze

o zam stnání. Pro umožn ní vstupu co nejv tšího

o zam stnání do rekvalifika ních kurz

ú ady práce rozši ovaly

p edrekvalifika ní aktivity, ve spojení s rostoucí nabídkou poradenských služeb, které
vedou k profesní orientaci uchaze
v roce 2002 nastoupilo 440316 uchaze
ší e

koncipovaných

o zam stnání (nap . do motiva ních kurz
o zam stnání). Sou asn se zvýšil po et

resocializa n -rekvalifika ních

kurz

pro

dlouhodob

nezam stnané uchaze e o zam stnání.
Pozitivním prvkem, který p sobil nejen p i zabezpe ování rekvalifikací, ale
obecn

na trhu práce, byla jednak zvyšující se poptávka po kvalifikovan jších

pracovních silách ze strany zam stnavatelské sféry, negativním pak vzd lanostní
struktura uchaze

o zam stnání, p edevším nízká kvalifikace a dlouhodobá

nezam stnanost (rostly po ty uchaze

se základním vzd láním a vyu ení, zvýšil se

po et osob navyklých na sociální dávky). Za pozitivní lze ale považovat tu
skute nost, že trvale roste zájem o rekvalifikace ze strany uchaze

zejména se

st edoškolským vzd láním.

Rekvalifikací jako ú inného nástroje APZ využívaly všechny ú ady práce.
V roce 2002 bylo uzav eno s uchaze i o zam stnání 39 837 dohod o rekvalifikaci (ve
srovnání s rokem 2001, kdy bylo uzav eno 38 534 dohod, se jedná o nár st o 3,4 %).
Na rekvalifikace v roce 2002 vy erpaly ú ady práce 370 431 tisíc K (tj.10,6 %
všech prost edk vynaložených na APZ), což je v meziro ním srovnání o 12 221 tisíc
K mén . Pr m rné náklady na jednoho uchaze e rekvalifikovaného v rámci jednoho
rekvalifika ního kurzu v roce 2002 byly cca 9 300 K (v roce 2001 cca 9 900 K ).
Rekvalifikace jako sou ást dalšího profesního vzd lání se stávají nedílnou
sou ástí nejen sektorových opera ních plán
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a Národního ak ního plánu

zam stnanosti, ale i jednou ze základních komponent celkové politiky rozvoje
lidských zdroj .

6. Podpora vytvá ení pracovních míst pro ob any se zm n nou
pracovní schopností (ZPS)
Zam stnávání osob se zm n nou pracovní schopností je nadále i p es
provedené zm ny v právních p edpisech obtížné z d vodu malého po tu vhodných
pracovních míst, složité poradenské a zprost edkovatelské práce s lidmi, kte í
nepracovali asto adu let, ale i z d vod nízké motivace k zam stnávání t chto osob
jak ze strany zam stnavatel , tak

asto osob se ZPS samotných. Možnosti

mzdových p íjm vzhledem ke kvalifikaci t chto osob a zejména charakteru práce,
kterou mohou vykonávat, jsou obvykle pln srovnatelné s úrovní sociálních p íjm ,
které jim náleží s ohledem k jejich zdravotnímu omezení.
Nedostatek vhodných pracovních míst se odráží ve stále nar stajícím po tu
evidovaných uchaze

o zam stnání z ad ob an

se ZPS. K 31. 12. 2002 bylo

evidováno 66 907 osob se ZPS, což je o 5 389 osob více než ke stejnému datu
v roce 2001, kdy bylo evidováno 61 518 osob se ZPS. Podíl evidovaných uchaze
se ZPS na celkovém po tu evidovaných uchaze

k 31. 12. 2002 inil 13,0 %. Oproti

stavu k 31. 12. 2001 došlo ke snížení o 0,3 procentního bodu (k 31. 12. 2001 podíl
inil 13,3 %).
Zákony . 167/1999 Sb. a . 474/2001 Sb., kterými byl novelizován zákon
o zam stnanosti, p inesly zm ny v oblasti zam stnávání ob an
pracovní schopností. Zákonem

se zm n nou

.167/1999 Sb. byla zam stnavatel m stanovena

povinnost zam stnávat ob any se ZPS ve výši povinného podílu. Záv rem roku 2001
byl na základ poslaneckých návrh schválen zákon . 474/2001 Sb., kterým byly
provedeny zm ny ve zp sobu pln ní povinnosti zam stnávat ob any se zm n nou
pracovní schopností a nov vloženým § 24a stanoveny podmínky pro poskytování
p ísp vku zam stnavateli zam stnávajícímu z celkového po tu svých zam stnanc
více než 50 % zam stnanc

se zm n nou pracovní schopností, tzn. byl stanoven

nárokový p ísp vek t mto jmenovaným zam stnavatelským subjekt m. Další pomocí
t mto zam stnavatel vyrovnat se ztrátou zp sobenou p evážným zam stnáváním
ob an

se ZPS je možnost poskytnutí dotace investi ního charakteru a návratné

finan ní výpomoci podle Zásad pro poskytování dotací podnikatelským subjekt m
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zam stnávajícím více než 50 % ob an

se zm n nou pracovní schopností. Ke

zvýšení motivace zam stnávat ob any se ZPS p isp l i zákon . 99/2001 Sb., kterým
se zvyšuje

ástka, o kterou si za každého zam stnance se ZPS m že

zam stnavatel snížit da z 9 tisíc K na 18 tisíc K a za zam stnance se ZPS s TZP
z 32 tisíc na 60 tisíc K .

Po et vytvo ených míst pro uchaze e se ZPS od po átku p íslušného roku

Tab. . 29

k 31.12.2000

k 31.12.2001

K 31.12.2002

Po et vytvo ených míst

1 434

1 032

976

Po et umíst ných
uchaze

1 368

1 043

1063

V rámci APZ ú ady práce b hem roku 2002 vytvo ily 976 nových
pracovních míst v chrán ných dílnách a na chrán ných pracovištích, na kterých
bylo umíst no 1 063 uchaze

se ZPS. P es snahu ÚP bylo oproti roku 2001

z ízeno mén o 56 míst pro uchaze e se ZPS (k 31. 12. 2001 bylo vytvo eno 1 032
míst), ale oproti roku 2001 se zvýšil po et umíst ných na t chto nov vytvo ených
pracovních místech o 20 uchaze
uchaze

se ZPS (k 31. 12. 2001 bylo umíst no 1 043

se ZPS).

Celkem bylo na podporu vytvá ení volných míst pro ob any se
zm n nou pracovní schopností vynaloženo 45 904 tisíc K , tj. 1,3 % z celkových
výdaj na APZ.

Na provoz chrán ných dílen a chrán ných pracoviš , kde jsou tyto osoby
zam stnávány bylo vynaloženo 131 632 tisíc K , tj. 3,8 % výdaj APZ.

Na p ísp vek dle § 24a zákona o zam stnanosti byla v roce 2002 poskytnuta
ástka v celkové výši 410 937 tisíc K , z této ástky vyplývá, že zam stnavatelé
zam stnávající více než 50 % zam stnanc

zam stnanc

se ZPS zam stnávali celkem 6 918

se ZPS. V tomto po tu zam stnanc

jsou

áste n

i zam stnanci chrán ných dílem. Celkový po et zam stnanc

zahrnuti

zam stnaných

v chrán ných dílnách je však vyšší o po et zam stnanc , zam stnaných
v chrán ných dílnách, kterým nevznikl nárok na poskytnutí p ísp vku podle § 24a.
Jedná se p evážn o chrán né dílny provozované církevními subjekty. Tyto subjekty,
p estože provozují chrán né dílny, nespl ují základní podmínku zam stnávání 50 %
zam stnanc se ZPS.
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7. Dotace podnikatelským subjekt m zam stnávajícím
nejmén 50 % ob an se ZPS
S cílem zvýšit motivaci k zam stnávání osob se ZPS byl od roku 1993
nastaven dota ní systém pro podnikatelské subjekty zam stnávající nejmén 50 %
ob an se ZPS. Od 1. ledna 2001 p ešla odpov dnost za poskytování t chto dotací
podnikatelským subjekt m zam stnávajících nejmén

50 % ob an

se zm n nou

pracovní schopností z MF na MPSV.
Záv rem roku 2001 byl zákonem . 474/2001 Sb. novelizován zákon . 1/1991
Sb., o zam stnanosti, který v § 24a stanovil podmínky pro poskytování nárokového
p ísp vku stejnému okruhu p íjemc . V souvislosti s touto právní normou byly
Dodatkem

. 2 s ú inností od 1.1. 2002 zm n ny Zásady pro poskytování dotací

podnikatelským subjekt m zam stnávajícím více než 50 % ob an

se zm n nou

pracovní schopností. Z této zm ny Zásad vyplývá, že podnikatelským subjekt m
zam stnávajícím
zam stnanc

nejmén

se na základ

50 %

zam stnanc

se

ZPS

z celkového

po tu

uvedeného posledního zn ní Zásad poskytují pouze

dotace na financování reprodukce majetku (investi ní i neinvesti ní) a návratné
finan ní výpomoci hrazené z b žných výdaj . Dotace z b žných výdaj (dotace na
sociální pojišt ní apod.) byly nahrazeny výše uvedeným p ísp vkem poskytovaným
podle § 24a zákona o zam stnanosti.

V rozpo tu pro rok 2002, který byl schválen d íve než došlo k výše
uvedeným

právním

zam stnavatel

zm nám,

bylo

na

ú ely

ur eno celkem 293 290 tisíc K

charakteru a 120 000 tisíc K

podpory

výše

uvedených

na dotace neinvesti ního

na dotace na financování reprodukce majetku

v rámci programu 313 410 Podpora podnikatelských subjekt

zam stnávajících

ob any se ZPS, na jejichž rozd lování se vztahuje vyhláška Ministerstva financí
. 40/2001 Sb., o ú asti státního rozpo tu na financování program

reprodukce

majetku.
Vzhledem ke zm nám v právních p edpisech v záv ru roku 2001 byla ástka
ur ená pro neinvesti ní dotace ve výši 293 290 tisíc K

p evedena ve prosp ch

ú ad práce pro p ísp vek vyplývající z výše uvedeného ustanovení § 24a zákona
o zam stnanosti. P ísp vek je poskytován místn p íslušnými ú ady práce.
Dále bylo zajišt no financování návratných finan ních výpomocí ve výši
5 000 tisíc K p evedením ástky z dotací na financování reprodukce majetku.
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V upraveném státním rozpo tu na rok 2002 byly dotace na financování
reprodukce majetku v programu 313 410 v celkové výši 115 000 tisíc K .
K 31. 12. 2002 bylo

erpáno 113 390 tisíc K , z toho 113 172 tisíc K

systémových investi ních a 218 tisíc K neinvesti ních dotací na financování
reprodukce majetku. Návratná finan ní výpomoc ve výši 5 000 tisíc K

byla

vy erpána pouze ve výši 3 600 tisíc K .
Podpora subjekt

zam stnávajícím nejmén

nezbytným p edpokladem udržení a pop ípad

50 % ob an

se ZPS je

navýšení zam stnanosti skupiny

zam stnanc , která pat í k nejobtížn ji umístitelným uchaze

m, tj. ob an

se

zm n nou pracovní schopností.
Jakým zp sobem zm ny uskute n né v záv ru roku 2001, tj. ustanovení
nárokového p ísp vku pro tyto zam stnavatele, ovlivnily oblast zam stnávání osob
se ZPS v roce 2002, bude z ejmé až po zpracování hlášení zam stnavatel
o povinnosti

zam stnávat

ob any

se

ZPS.

Zm ny

provedené

v zákon

o zam stnanosti v oblasti zam stnávání osob se ZPS v posledních dvou letech byly
uskute n ny na základ

poslaneckých podání, tzn. bez provedení p edcházející

analýzy systému. K nastavení zcela nového p ístupu ešení problému zam stnávání
ob an

se ZPS je nutná spolupráce více rezort , tento problém není možné ešit

pouze z pozice MPSV, ale je nutné zapojit vedle MF, MPO, MMR, MZd, MŠMT také
zam stnavatelské svazy a ve ejnou správu.

8. Investi ní pobídky
Investi ní pobídky jsou poskytovány na základ

zákona

. 72/2000 Sb.,

o investi ních pobídkách a o zm n n kterých zákon , ve zn ní zákona . 453/2001
Sb. Na základ

tohoto zákona jsou stanoveny výše hmotné podpory vytvá ení

nových pracovních míst a rekvalifikací zam stnanc na ízením vlády . 103/2002 Sb.
Investi ní pobídky v gesci MPSV, tj. hmotná podpora na z ízení nových
pracovních míst a hmotná podpora rekvalifikace nov

p ijatých zam stnanc , jsou

poskytovány pouze v t ch okresech, kde je míra nezam stnanosti vyšší než
pr m rná míra nezam stnanosti za

R. Poskytované hmotné podpory jsou

odstup ovány podle míry nezam stnanosti okresu umíst né investice,

ím vyšší

nezam stnanost, tím vyšší hmotná podpora. Cílem této strategie je motivovat
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investory k umíst ní investice (a tedy z ízení nových pracovních míst) v okresech
s nejvyšší mírou nezam stnanosti.

Investi ní pobídky poskytnuté MPSV v roce 2002

Spole nost

lokalita

tab. . 30

objem
objem
Objem
proplacených
Prac. místa Plánovaný po et
proplacené
proplacené
hmotných
dotovaná rekvalifikovaných
hmotné podpory podpor v rámci
hmotné
hmotnou
zam stnanc podpory na na rekvalifikaci
investi ních
podporou dotace hmotnou
pobídek
PM v r. 2002 zam stnanc v
celkem
podporou
r. 2002
(tis.K )
v r. 2002
celkem (tis.K )

L.G.Philips Displays,
CR, s.r.o.

P erov,
Hranice

3 250

2 000

162 500,0

37 662,5

200 162,5

DURA Automotive
Systems CZ, s.r.o.

N. Ji ín

294

294

1 539,5

0,0

1 539,5

3 544

2 294

164 039,5

37 662,5

201 702,0

Klášterec
n.Oh í

175

150

30 000,0

1 687,0

31 687,0

Litvínov

91

25

4 375,0

4 375,0

Most, Litvínov

64

64

12 800,0

1 620,0

14 420,0

Teplice,
Duchcov

11

11

2 200,0

17,5

2 217,5

Splintex Czech, a.s.

Bílina,
Chude ice

88

0

17 600,0

0,0

17 600,0

Senior Automotive
Czech, s.r.o.

Olomouc

200

200

24 000,0

2 700,0

26 700,0

Koito Czech, s.r.o.

Louny, Žatec

340

340

68 000,0

13 300,0

81 300,0

NEMAC Europe, s.r.o.

Most

817

170

40 000,0

30 800,0

70 800,0

OSRAM Bruntál, s.r.o.

Bruntál

438

420

60 000,0

0,0

60 000,0

CEBALSOL, s.r.o.

Kolín,
Velim

150

150

12 000,0

17 750,0

29 750,0

ZPD Hodonín,
a.s./PLOMA, a.s.

Hodonín

59

0

10 000,0

0,0

10 000,0

Czech Klinipro, s.r.o.

Karviná

150

0

31 000,0

10 219,0

41 219,0

Powersteering
Components Europe,
s.r.o.
IRCO

Kladno,
Slaný

270

130

9 600,0

6 000,0

15 600,0

Olomouc

120

120

22 800,0

3 060,0

25 860

TOKAI Rika Co.

Litom ice

578

190

32 400,0

19 500,0

51 900,0

celkem (na základ
dohod o HP z r. 2002)

3 551

1 970

372 400,0

111 028,5

483 428,5

celkem

7 095

4 264

536 439,5

148 691,0

685 130,5

celkem (na základ sjednaných dílích splátek investi ních pobídek)

Pittsburgh Corning CZ,
s.r.o.
Chemopetrol, a.s.
Mangesium Elektron
Recycling CZ, s.r.o.
Vitrablok, a.s.
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Pro rok 2002 bylo ve státním rozpo tu na ú ely financování investi ních
pobídek vy len no celkov

840 000 tisíc K . Tento finan ní objem byl upraven

dv mi rozpo tovými opat eními na 686 000 tisíc K (ve prosp ch ÚP - p ísp vk
zam stnavatel m ob an

se ZPS 50 000 tisíc K a ve prosp ch

SSZ – sociální

dávky 104 000 tisíc K ).

K 31. 12. 2002 byly poskytnuty investi ní pobídky v gesci MPSV celkem
17 investor m v úhrnné hodnot

685 130,5 tisíc K , z toho :

a) 15 investor m bylo proplaceno celkem 483 428,5 tisíc K

na základ dohod

o hmotné podpo e na vytvá ení nových pracovních míst a na rekvalifikaci
zam stnanc ;

b) 2 investor m bylo proplaceno celkem 201 702 tisíc K , a to spole nosti Philips
200 162,5 tisíc K na základ Prohlášení o spole ném zám ru uzav eného p ed
platností zákona o investi ních pobídkách (t etí splátka ze sjednaných ty po
200 162,5 tisíc K ) a spole nosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. 1 539,5
tisíc K , jako druhá splátka na základ

dohody o hmotné podpo e vytvá ení

nových pracovních míst uzav ené v prosinci 2001.
Z toho bylo celkov poskytnuty hmotné podpory na vytvá ení nových pracovních míst
ve výši 536 439,5 tisíc K a hmotné podpory na rekvalifikaci zam stnanc v celkové
výši 148 691 tisíc K .
V posledním tvrtletí roku 2002 iniciovali pracovníci MPSV adu jednání, která
m la vést k uzav ení dohod o hmotných podporách a postupn

oslovovali

spole nosti, kterým byla MPO vydána Rozhodnutí o p íslibu investi ních pobídek.
Koncem listopadu odstoupily od dalšího jednání pro rok 2002 dv spole nosti.
Spole nost

PULS

investi ní,

s.r.o.

v Chomutov ,

s Rozhodnutím o p íslibu IP od MPO a na základ

která

m la

v souladu

ady jednání s MPSV vy erpat

celkov 100 000 tisíc K na vytvo ení 500 nových pracovních míst. Spole nost zcela
neo ekávan

zd vodnila sv j postup nesouhlasem mate ské firmy Bernhard Edl

v N mecku s uzav ením dohody ješt

v roce 2002. Tato spole nost má v úmyslu

pokra ovat v dalším jednání s MPSV až po átkem února 2003.
Druhou spole ností, která odstoupila od dalšího jednání s MPSV pro rok 2002,
je spole nost MUBEA – HZP s.r.o. v Prost jov , která m la vytvo it 55 nových
pracovních míst. Spole nost zd vodnila sv j postup podobn

jako p edchozí

spole nost, tj., že dle vyjád ení n mecké mate ské spole nosti nebude schopna
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uzav ít dohody o hmotné podpo e, a tím vy erpat v roce 2002 p vodn plánovaných
8 775 tisíc K .
SSZ MPSV proto ješt po átkem prosince oslovila další t i spole nosti, kterým
vydalo MPO Rozhodnutí o p íslibu IP a které samy dosud nepožádaly o uzav ení
dohod. Jednalo se o spole nosti EPCOS, s.r.o. v Šumperku (200 nových PM a 200
R, uvažovaná hmotná podpora celkov 29 880 tisíc K ), F.X. Meiller ve Slaném (80
nových PM a 80 R, uvažovaná hmotná podpora celkov 9 400 tisíc K ) a spole nost
SANDVIK Chomutov Precision Tubes, s.r.o. (50 nových PM a 50 R, uvažovaná
podpora celkov 12 100 tisíc K ). Všechny tyto spole nosti v bec neprojevily zájem
o poskytnutí hmotných podpor v gesci MPSV. Jako d vod uvedly, že nebudou
pravd podobn schopny splnit podmínky pro poskytnutí t chto podpor.

9. Programy p edvstupní pomoci EU realizované SSZ MPSV ve
spolupráci s Národním vzd lávacím fondem
K podpo e aktivní politiky zam stnanosti využívalo MPSV pomoc Evropské
unie poskytovanou prost ednictvím programu Phare. V rámci tohoto programu byly
implementovány projekty PALMIF (Pro-Active Labour Market Intervention Fund), jež
podporují

zam stnávání

uchaze

o

zam stnání

umístitelných na trhu práce, tzn. p edevším absolvent

a

dalších

osob

obtížn

škol bez odborné praxe,

mladistvých bez dokon eného vzd lání, zdravotn handicapovaných a dlouhodob
nezam stnaných osob. Poskytují také finan ní podporu pro získání vyššího stupn
kvalifikace. P ednost mají takové rekvalifika ní projekty, které dávají rekvalifikovaným
osobám možnost získat nové a vyšší vzd lání na kvalifika ní úrovni zemí Evropské
unie.

Program CZ 9902-02 – Podpora zam stnatelnosti/ Opat ení pro zam stnanost
Ve druhé polovin

roku 2002 byl program Phare CZ 9902-02 ukon en,

p i emž v jeho rámci bylo implementováno celkem 26 projekt

PALMIF. Z tohoto

po tu se ve 2 p ípadech jednalo o tzv. nadregionální projekty a dalších 24 projekt
p edstavovaly projekty lokální. Finan ní memorandum bylo podepsáno dne
23. 7. 1999. Pro období let 2000-02 byly ze strany EU na financování tohoto
programu vy len ny finan ní prost edky ve výši 1 200 000 EUR. Spolufinancování ze
státního rozpo tu (SR) bylo ve výši 300 000 EUR, tj. 10 650 000 K .
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Nadregionální projekty - „Proton

- rozvoj zam stnanosti a kvalifikace

v odborném maloobchod “ (realizátor HP Tronic, prodejny elektro a. s. Zlín) a
“Ov ování komplexu služeb pro zdravotn postižené“ (realizátor Rytmus Praha) byly zam eny do jisté míry experimentáln . V prvním p ípad se jednalo o nár st
zam stnanosti

spojený

s udržením

stávajících

míst,

dosažením

vyšší

konkurenceschopnosti podniku, zvýšením kvalifikace pracovník a dosažením lepší
kvality poskytovaných služeb. Druhý projekt byl orientován na ov ení norské
metodiky podporovaného zam stnávání osob t žce zdravotn

postižených a

podmínek pro poskytování komplexu asisten ních služeb.
Pokud jde o lokální projekty, 18 z nich bylo zam eno na z ízení nových
pracovních míst a jejich obsazení uchaze i o zam stnání registrovanými na
p íslušných ÚP. Projekty umožnily pracovní uplatn ní skupinám ob an

výrazn

znevýhodn ným p i hledání pracovního uplatn ní na trhu práce. Další 4 projekty byly
zam eny na zabezpe ení rekvalifikace, výcviku i zaškolení. Rozhodující cílovou
skupinou t chto projekt

byli p edevším nezam stnaní absolventi škol. N které

projekty kombinovaly z ízení nových pracovních míst s poskytnutím pot ebného
výcviku a školení pro získání nezbytných znalostí, dovedností a pracovních návyk .
T i projekty p isp ly k rozvoji sociálních služeb, uplatn ní diagnostických metod
apod.
Celkem bylo v rámci zrealizovaných projekt z ízeno a obsazeno 636 nových
pracovních míst. Více než 80 % pracovník

p ijatých na tato nová pracovní místa

jsou uchaze i o zam stnání registrovaní v evidenci ÚP. Dále bylo rekvalifikováno i
proškoleno 1 256 osob a 486 osob bylo testováno v rámci zavád né bilan ní
diagnostiky. Ú innost rekvalifika ních a školicích projekt je rovn ž vysoká. Zejména
u kurz orientovaných na absolventy škol dosahuje bezprost ední pracovní uplatn ní
absolvent po ukon ení kurzu až 70 %.
Dva nedokon ené projekty v okresech Uherské Hradišt

a Jablonec nad

Nisou byly ukon eny v pr b hu jejich realizace. Nevznikly však žádné pohledávky,
protože finan ní prost edky nebyly na základ monitoringu jejich pr b hu vyplaceny.
Další projekt v okrese Hodonín obdržel pouze dv splátky a poslední ve výši 15 tisíc
EUR nebyla poskytnuta. V p ípad
dohod

projektu v okrese Most byla snížena po vzájemné

ástka dotace o 3 tisíce EUR. Všechny tyto zm ny byly provedeny po

projednání a schválení navrženého postupu ídícím výborem PALMIF.
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Lze konstatovat, že pr b h implementace jednotlivých projekt

v rámci

programu Phare-PALMIF CZ 9902-02 probíhal u rozhodující ásti projekt úsp šn ,
p estože n které z nich vykazovaly zpo átku ur ité

asové zpožd ní proti

plánovanému harmonogramu.
V prosinci 2002 se p i p íležitosti 10 let existence projekt

PALMIF konala

záv re ná konference, na které byl mj. zd raz ován p ínos projekt

PALMIF ke

státní politice zam stnanosti, ešení disparit na trzích práce na všech úrovních a
zejména jeho význam jako modelu pro tvorbu dalších projekt v této oblasti, zejména
projekt rozvoje lidských zdroj v rámci využívání Evropského sociálního fondu.

10. Shrnutí uplat ování APZ
V roce 2002 bylo zam stnáno celkem 446 517 uchaze

o zam stnání, z toho

bylo umíst no na místa vytvo ená v rámci aktivní politiky zam stnanosti 39 704
uchaze

o zam stnání, tj. 8,9 % z celkového po tu umíst ných. Ve srovnání se

stejným obdobím roku 2001 se snížil po et umíst ných uchaze
2001 bylo umíst no celkem 461 404 uchaze
uchaze

o 14 887 (v roce

), rovn ž klesl po et umíst ných

na místa vytvo ená v rámci APZ (v roce 2001 bylo na tato místa umíst no

52 432 uchaze

, tj 11,4 % z celkového po tu umíst ných). Mimo to bylo ú ady

práce v pr b hu roku 2002 za azeno do rekvalifikací 36 015 osob, tj. o 870 více než
za stejné období p edchozího roku.
V roce 2002 obdržely ú ady práce nižší objem finan ních prost edk
roku p edchozímu. To se projevilo v možnostech aplikace nástroj
v inkriminovaném roce. Stejn

jako SSZ p i tvorb

oproti

aktivní politiky

rozpisu prost edk , tak ú ady

práce p i provád ní APZ, postupují optimáln v souladu se situací a pot ebami trhu
práce. Dokladem toho jsou výsledky provád ní APZ z hlediska
jednotlivých kraj
zam stnanosti

republiky. Nejvíce finan ních prost edk
bylo

v roce

2002

vynaloženo

len ní dle

na aktivní politiku

v krajích

s nejvyšší

mírou

nezam stnanosti, a to v Ústeckém kraji 637 227 tisíc K , tj. 24,1 % z celkového
množství vy erpaných prost edk

na APZ prost ednictvím ú ad

práce (míra

nezam stnanosti k 31. 12. 2002 zde byla 17,1 %) a v Moravskoslezském kraji
459 866 tisíc K , tj. 17,4 % z celkového objemu prost edk

na APZ vy erpaných

ú ady práce (míra nezam stnanosti k 31. 12. 2002 tu byla 15,9 %).
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P estože

v t chto

krajích

nadále

p etrvává

nedostatek

pracovních

p íležitostí, byla pozornost ze strany ú ad práce v nována p edevším podpo e
vytvá ení nových pracovních míst, kterých bylo v Ústeckém kraji vytvo eno
v roce 2002 celkem 8 993 (tj. 23,1 % z celkového po tu vytvo ených míst v R)
a umíst no na nich bylo 9 181 uchaze
umíst ných

uchaze

na

místa

(tj. 23,1 % z celkového po tu

vytvo ená

v rámci

APZ

v R).

V Moravskoslezském kraji bylo vytvo eno v roce 2002 celkem 6 323 míst (tj.
16,2 % z celkového po tu vytvo ených pracovních míst), na kterých bylo
umíst no 6 818 uchaze

o zam stnání (tj. 17,2 % z celkového po tu

umíst ných v rámci APZ). Zatímco v Moravskoslezském kraji bylo vytvo eno
nejvíce spole ensky ú elných pracovních míst (vytvo eno 2 510 SÚPM a na
nich umíst no 2 693 uchaze

) a tato místa mají dlouhodobý, resp. trvalý

charakter, v Ústeckém kraji bylo vytvo eno nejvíce míst v rámci ve ejn
prosp šných prací (vytvo eno 5 337 míst na VPP a na nich bylo umíst no 5 349
uchaze

), zde jde o místa krátkodobého i sezónního charakteru.

Ne menší pozornost v novaly ú ady práce z t chto region s nejvyšší mírou
nezam stnanosti rekvalifikacím. V Ústeckém kraji bylo do rekvalifikace za azeno
ve sledovaném roce 4 773 uchaze i (tj. 13,3 % z celkového po tu za azených do
rekvalifikace).

V Moravskoslezském kraji bylo za azeno do rekvalifikace 9 919

osob (tj. 27,5 % z celkového po tu za azených do rekvalifikace). Celkem bylo

v t chto krajích na rekvalifikace vynaloženo 172 128 tisíc K

(90 304 tisíc K

v Ústeckém kraji a 81 824 tisíc K v Moravskoslezském kraji). Ústecký kraj se tedy
podílel v roce 2002 na celkovém

erpání na rekvalifikace v R 24,4 % a

Moravskoslezský 22,1 %.
P i odstra ování následk povodní ze srpna roku 2002 se uplatnily rovn ž
nástroje aktivní politiky zam stnanosti. Jednalo se o aplikaci zejména vytvá ení
ve ejn prosp šných prací, dále pak o z izování spole ensky ú elných pracovních
míst, i o aplikaci vyhlášky . 399/1992 Sb., která stanoví bližší podmínky postupu p i
sjednávání dohod mezi zam stnavateli a ú ady práce p i omezení pracovní innosti
v souvislosti s p echodem na nový podnikatelský program. Celkem byly v rámci
t chto aktivit vytvo eny pracovní p íležitosti pro více než 3 400 osob. Finan n byly
tyto aktivity kryty jednak z 20 000 tisíc K , uvoln ných ze státního rozpo tu
usnesením vlády . 808 z 21. 8. 2002 a jednak p erozd lením prost edk na aktivní
politiku zam stnanosti mezi ú ady práce.
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Provád ní hodnocení ú elnosti, ú innosti a efektivnosti aktivní politiky
zam stnanosti je záležitost zna n

složitá. Pouhé statistické sledování

finan ních prost edk a po tu vytvo ených míst i umíst ných uchaze

erpání

v rámci APZ

nemusí být vždy optimální a dosta ující.
Významnou složkou provád ní APZ je finan ní efekt sestávající ze snižování
náklad na pasivní politiku zam stnanosti a sociálních dávek a v rychlém návratu
vynaložených prost edk

zp t do státního rozpo tu formou odvodu daní z mezd a

sociálního pojišt ní umíst ných uchaze

o zam stnání.

Sociální efekt aktivní politiky zam stnanosti tkví hlavn

v samotném návratu

nezam stnaných na trh práce, v jejich spole enském uplatn ní a v odstran ní plné
nebo

áste né závislosti na hmotném zabezpe ení a

sociálních dávkách a ve

snížení míry nezam stnanosti.

Vytvo ená pracovní místa v jednotlivých krajích v roce 2002
Kraj
Praha

VPP

SÚPM

Absol.praxe

Chrán né
dílny

tab. . 31

Celkem

144

82

30

46

302

1353

968

571

43

2935

Jiho eský

999

654

427

77

2157

Plze ský

449

466

215

41

1171

Karlovarský

295

234

198

1

728

5337

1965

1449

242

8993

Liberecký

638

317

222

166

1343

Královéhradecký

479

300

220

41

1040

Pardubický

769

607

438

22

1836

Vyso ina

1132

1197

596

4

2929

Jihomoravský

1282

1753

902

89

4026

Olomoucký

1066

1519

719

60

3364

456

882

470

54

1862

2049

2510

1674

90

6323

16448

13454

8131

976

39009

St edo eský

Ústecký

Zlínsky
Moravskoslezský
Celkem R
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Uchaze i umíst ní na vytvo ená místa a za azení do rekvalifikace
v jednotlivých krajích v roce 2002
Kraj

VPP

Praha

SÚPM

Absol.praxe

Chrán né
dílny

Rekvalifikace

tab. . 32

Celkem

161

82

30

81

515

869

St edo eský

1294

1029

552

48

1963

4886

Jiho eský

1066

675

422

80

1395

3638

Plze ský

471

467

215

41

1208

2402

Karlovarský

303

241

198

13

1508

2263

5349

2272

1304

256

4773

13954

Liberecký

744

319

222

151

1190

2626

Královéhradecký

445

272

213

41

2095

3066

Pardubický

729

620

438

48

1298

3133

Vyso ina

992

1198

596

3

1621

4410

Jihomoravský

1244

1861

884

100

3561

7650

Olomoucký

1002

1516

719

56

2681

5974

420

878

470

55

2288

4111

2353

2693

1682

90

9919

16737

16573

14123

7945

1063

36015

75719

Ústecký

Zlínsky
Moravskoslezský
Celkem R

erpání na nástroje APZ*) v jednotlivých krajích v roce 2002 (v tis. K )

tab. . 33

Kraj
Praha

VPP

SÚPM

Absol. Chr.dílny Chr.dílny
Rekval.
praxe
z ízení provoz

Ostatní

Celkem

2 389

2 474

1 228

0

7 185

4 977

34 336

52 589

St edo eský

46 622

34 218

22 074

1 735

12 041

22 208

17 097

155 995

Jiho eský

27 428

29 443

13 235

3 443

13 633

9 687

64 347

161 216

Plze ský

15 957

18 106

11 778

100

12 689

8 106

29 618

96 354

Karlovarský

9 756

9 392

8 296

78

936

13 863

5 090

47 411

261 680

133 100

59 841

13 738

28 533

90 304

50 030

637 227

Liberecký

37 516

13 204

6 439

3 600

4 912

9 481

10 437

85 589

Královéhradecký

24 253

10 762

10 301

1 705

1 366

13 159

7 749

69 294

Pardubický

33 783

25 463

23 508

1 745

11 979

10 799

34 073

141 349

Vyso ina

50 849

43 203

24 874

190

3 362

14 414

666

137 558

Jihomoravský

51 951

61 427

41 952

3 740

13 347

34 488

54 158

261 064

Olomoucký

42 395

62 269

26 179

2 095

2 590

36 752

11 303

183 583

Zlínský

15 454

27 447

15 183

3 084

5 138

20 369

70 649

157 324

Moravskoslezský

93 920

146 312

83 107

6 881

13 922

81 824

33 901

459 866

Celkem R
713 953 616 819 347 996
*)
z prost edk p id lených na APZ ú ad m práce

42 135

131 632 370 431 423 452

2 646 418

Ústecký
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IV. Komentá k vývoji na trhu práce
1. Vývoj zam stnanosti
Podle údaj

Výb rového šet ení pracovních sil (VŠPS) došlo i v roce 2002

k celkovému poklesu po tu obyvatelstva

eské republiky (o 11,5 tisíc), který

v tomto období inil 10 248,9 tisíc osob.

Zdroje pracovních sil mírn

vzrostly a p edstavovaly 6 877,8 tisíc osob

(nár st o 23,6 tisíc osob, t.j 0,3 %). Po et obyvatel ve v ku 15 – 59 let vzrostl

o 6,0 tisíc osob.
Celkový po et ekonomicky aktivních osob v porovnávaných obdobích
zaznamenal též mírný nár st, a to o 1,9 tisíc osob, p i emž u po tu žen došlo

k poklesu o 7,2 tisíc osob. Nár st po tu zam stnaných v tomto období inil 45,8
tisíc osob (nár st po tu žen o 13,0 tisíc).

Po et

ekonomicky

neaktivních

osob

ve v ku

15 – 59 let

vzrostl

v meziro ním srovnání o 21,8 tisíc osob, tj. o 1,3 % (z toho 11,4 tisíc žen).

Míra ekonomické aktivity v roce 2002

inila 59,9 % a proti stejnému období

roku 2001 se snížila o 0,1 procentního bodu.

V roce 2002 inil pr m rný po et zam stnaných ve všech sférách národního
hospodá ství 4 796,0 tisíc osob, tj. 46,8 % obyvatel tohoto státu (zvýšení o 45,8

tisíc, tj. o 1,0 %).
Zam stnanost žen v roce 2002 dosáhla 2 076,4 tisíc, tj. 43,3 % na celkové
zam stnanosti v

R (zam stnanosti žen se zvýšila o 13,0 tisíc, jejich podíl na

zam stnanosti však poklesl o 0,1 procentního bodu).

Zam stnanost osob se ZPS se ve sledovaném období pr b žn zvyšovala.
V roce 2002 inila 95,1 tisíc (nár st o 11,2 tisíc).

Po et osob pracujících na dobu ur itou v hlavním zam stnání (v etn
práce do asné, p íležitostní a sezónní a dalších

asov

omezených smluv) se

v daném období snížil o 13,5 tisíce na 355,6 tisíc, tj. pokles o 3,7 %. Naopak
u po tu pracovních úvazk

na dobu neur itou nebo jako podnikatel byl

v porovnávaném období zaznamenán další nár st o 56,3 tisíc osob, tj. 1,3 %
V národním hospodá ství pracovalo na plnou pracovní dobu ve svém hlavním
zam stnání 4 561,9 tisíc osob, tj. o 109,9 tisíc osob více než v roce 2001 (z toho
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žen o 59,8 tisíc více), na zkrácenou pracovní dobu pracovalo 231,4 tisíc osob, tj.
o 4,5 tisíc více.

Podle postavení v hlavním zam stnání tvo ili v roce 2002 nejpo etn jší
skupinu zam stnanci pracující za mzdu, jejich po et

inil 3 992,3 tisíc (nár st

o 3,5 tisíc), p i emž jejich podíl na zam stnanosti poklesl

o 0,8 procentního

bodu na 83,2 %. Ženy pracující za mzdu tvo ily ve sledovaném období 88,8 %
všech zam stnaných žen, jejich po et se v tomto období zvýšil o 5,1 tisíc, jejich
podíl však poklesl o 0,3 bodu.
Ve skupin podnikatel bez zam stnanc (pracující na vlastní ú et) byl op t
zaznamenán nár st, jejich po et dosáhl ve sledovaném roce 544,2 tisíc (zvýšení
o 42,0 tisíc). Jejich podíl na zam stnanosti se zvýšil o 0,7 bodu na hodnotu 11,3 %.
Tento výrazný nár st podnikatel tak ovliv uje celkový nár st zam stnanosti. Mezi
porovnávanými obdobími došlo též k nár stu po tu podnikatel

se zam stnanci

(zam stnavatel ), a to o 6,9 tisíc (z toho u žen 1,2 tisíc). Po et t chto podnikatel
inil v tomto období 194,0 tisíc (z toho 44,0 tisíc žen). Jejich podíl na celkové
zam stnanosti

inil 4,0 %.

K poklesu zam stnanosti došlo meziro n

u len

produk ních družstev, a to o 8,1 tisíc na 35,7 tisíc. V roce 2002 dosáhl po et
všech podnikatel v etn pomáhajících rodinných p íslušník 767,3 tisíc (podíl
na zam stnanosti 16,0 %). V meziro ním srovnání se zvýšil podíl podnikatel

na

po tu zam stnaných osob s jediným nebo hlavním zam stnáním o 0,9 bodu.
Ke konci roku 2002 pracovalo na našem území 44 621 cizích státních

p íslušník na základ povolení k zam stnání vydaných ú ady práce. Ve srovnání
s rokem 2001 se po et povolení vydaných pro práci cizinc zvýšil o 4 524. K 31. 12.
2002 jednotliví zam stnavatelé nahlásili k registraci na ú adech práce 56 558

ob an

SR pracujících v

R. Po et cizinc

- podnikatel

se v porovnávaných

obdobích snížil o 3 468 na 60 532 osob. Vydávání živnostenských oprávn ní je
v kompetenci MPO.

Zam stnanost se absolutn zvýšila ve všech t ech sektorech národního
hospodá ství, významn

však pouze v sektoru služeb. Podíly jednotlivých

sektor na celkové zam stnanosti zaznamenaly pouze malé zm ny. V primárním

sektoru vzrostla v roce 2002 zam stnanost na 228,2 tisíc osob, tj. nár st o 2,8
tisíc osob. Podíl primárního sektoru na celkové zam stnanosti iní 4,8 %.
V sekundárním sektoru dosáhla zam stnanost v hodnoceném období
1 900,8 tisíc osob, tj. zvýšení zam stnanosti o 0,3 tisíc osob. Podíl tohoto sektoru
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je 39,6 %. V sektoru terciárním vzrostla zam stnanost proti roku 2001 o 41,1 tisíc
osob (nár st o 1,6 %) na 2 666,9 tisíc osob. Podíl tohoto sektoru je 55,6 %.

2. Vývoj nezam stnanosti
Po lednovém zvýšení nezam stnanosti na 9,4 % následoval v 1. pololetí
2002 její pokles. Od ervna se nezam stnanost vlivem registrování v tšího po tu
absolvent za ala zvyšovat. V podzimních m sících byla stabilní a další nár st byl
zaznamenán až v prosinci 2002, a to na 9,8 %. Vývoj nezam stnanosti v pr b hu
roku byl ovlivn n pravideln se vyskytujícími sezónními faktory. K 31. prosinci 2002

bylo registrováno na ú adech práce 514,4 tisíc uchaze

o zam stnání a ve

srovnání se stejným obdobím roku 2001 se jejich po et zvýšil o 52,5 tisíc osob.
Absolutní po et osob pobírajících hmotné zabezpe ení (HZ) vzrostl

v roce 2002 v m sících s vyšším po tem nov hlášených uchaze

o zam stnání, tj.

v lednu, v ervnu až zá í a v prosinci. Jejich podíl byl vyšší než v p edchozím roce

a v pr b hu roku 2002 se pohyboval od 33,2 % v kv tnu do 38,3 % v zá í.
K 31. prosinci 2002 inil podíl uchaze

s HZ 37,4 %.

Zhoršila se nabídka pracovních p íležitostí, po et hlášených volných

pracovních míst byl v jednotlivých m sících roku 2002 nižší než v p edchozím
roce. V pr b hu roku 2002 došlo k poklesu po tu volných pracovních míst v únoru a
v m sících

zá í - prosinec.

K 31. 12. 2001

bylo

hlášeno

52,1 tisíc

volných

pracovních míst, zatímco k 31. 12. 2002 již pouze 40,7 tisíc.
Pokles po tu volných míst a vyšší po et uchaze

v evidenci ú ad práce

v pr b hu roku 2002 ovlivnil po et nezam stnaných p ipadající na 1 volné

pracovní místo. Tento ukazatel se pohyboval od 9,1 v kv tnu do 12,7 v prosinci.
Zatímco v roce 2001 bylo nov

zaevidováno 653,6 tisíc nových uchaze

v roce 2002 se na ÚP nov zaevidovalo již 677,4 tisíc uchaze

,

o zam stnání, tj.

o 3,6 % více.
Po et vy azených uchaze

v roce 2001 byl 649,0 tisíc, v roce 2002 jejich

po et oproti p edchozímu roku poklesl o 3,7 %, na 624,9 tisíc. Po et uchaze

,

kte í našli zam stnání, poklesl o 3,2 %. V roce 2002 bylo umíst no 446,5 tisíc
uchaze

(tj. 71,5 % všech vy azených uchaze

71,1 % všech vy azených uchaze

).
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), v roce 2001 461,4 tisíc (tj.

Nezam stnanost nadále postihuje zejména mladé lidi, osoby s minimální
kvalifikací, ženy s malými d tmi a zdravotn

skupinou ve v kové struktu e uchaze

postižené ob any. Nejpo etn jší

o zam stnání z stává kategorie 20 - 29 let

(k 31. 12. 2002 - 31,6 % všech evidovaných uchaze

). Zvyšuje se podíl starších

v kových kategorií. Z hlediska kvalifikace jsou stále nejpo etn jší kategorií
vyu ení uchaze i o zam stnání (40,4 % z celkového po tu uchaze

). Podíl žen na

celkové nezam stnanosti p edstavoval ke konci roku 50,0 %, ob ané se zm n nou
pracovní schopností 13,0 %.

Pr m rná délka evidované nezam stnanosti se neustále prodlužuje,
i když jako pozitivní lze hodnotit stabilní podíl nezam stnaných déle než 12
m síc . Uchaze i v evidenci déle než 6 m síc

se podíleli k 31. 12. 2002 na

nezam stnanosti 56,4 %. Z této skupiny nezam stnaní déle než 1 rok tvo í 66,0 %.
Z celkového po tu nezam stnaných jejich podíl p edstavuje 37,2 % (meziro ní
nár st podílu uchaze

v evidenci déle než 6 m síc o 1,5 bodu, déle než 12 m síc

o 0,1 bodu).
Z

regionálního

pohledu

byla

k 31. 12. 2002

nezam stnanost

nejvyšší

v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, mezi okresy s mírou nezam stnanosti

vyšší než 17 % se

adí 4 okresy Ústeckého kraje (Most, Louny, Teplice,

Chomutov) a 2 okresy Moravskoslezského kraje (Karviná a Ostrava-m sto).

3. Vývoj aktivní politiky zam stnanosti
Správa služeb zam stnanosti MPSV p i formulaci cíl

státní politiky

zam stnanosti na rok 2002 vycházela z analýzy trhu práce v roce 2001, z prognózy
trhu práce na rok 2002, z možnosti státního rozpo tu a ze závazk

plynoucích

z uzav ených dohod s Evropskou unií a OECD.

Politika zam stnanosti MPSV se v roce 2002 zam ila na dosažení t í
základních cíl - na zvýšení zam stnatelnosti uchaze

o zam stnání, na udržení a

zvýšení zam stnanosti ohrožených skupin zam stnanc , na snížení sociálního
nap tí v regionech s nejvyšší mírou nezam stnanosti.
Tyto cíle jsou sou ástí st edn dobé koncepce MPSV v oblasti politiky
zam stnanosti, v souladu s Evropskou strategií zam stnanosti a s opat eními
v Národním ak ním plánu zam stnanosti, kde je politika zam stnanosti pojímána a
realizována jako sou ást hospodá ské, sociální a vzd lávací politiky vlády.
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Východiskem pro realizaci APZ na jednotlivých ú adech práce byly
„Programy realizace APZ na rok 2002", jejichž sou ástí jsou i programy „První
p íležitost" a „Nový start“. Tyto programy byly zpracovány na základ analýzy trhu
práce v jednotlivých okresech s promítnutím cíl APZ stanovených Správou služeb
zam stnanosti pro p íslušný 2002.

K 31. 12. 2002 bylo na státní politiku zam stnanosti vynaloženo ze
státního rozpo tu 9 879 089 tisíc K , v tom na aktivní politiku zam stnanosti
3 483 250 tisíc K , na pasivní politiku zam stnanosti 6 209 746 tisíc K
insolvenci 186 093 tisíc K . Podíl prost edk

a na

APZ na celkových výdajích státní

politiky zam stnanosti v roce 2002 vzhledem k restriktivním opat ením poklesl na

35,3 %. Odrazilo se to v po tu vytvo ených míst pomocí nástroj APZ.
V roce 2002 tak bylo vytvo eno 13 454 spole ensky ú elných pracovních

míst a na tato místa umíst no 14 123 uchaze

. V rámci ve ejn prosp šných

prácí bylo v pr b hu roku 2002 vytvo eno celkem 16 448 míst a na nich umíst no
16 573 uchaze

. Ú ady práce p isp ly z prost edk APZ v roce 2002 na 8 131

míst ur ených pro absolventskou praxi a získání kvalifikace mladistvých a na
tato místa umístily 7 945 uchaze

– absolvent . Od po átku roku 2002 bylo do
o zam stnání. Ú ady práce v roce 2002

rekvalifikací za azeno 36 015 uchaze

vytvo ily 976 nových pracovních míst pro ob any se ZPS a na nich umístily
1 063 t chto uchaze

. Ú ady práce rovn ž p ispívaly na provoz chrán ných dílen a

pracoviš , kde jsou tyto osoby zam stnávány - celkem se jednalo o cca 4 600

pracovních míst v t chto za ízeních.
MPSV podporovalo podnikatelské subjekty zam stnávající nejmén 50 %

ob an se ZPS. Dále MPSV poskytlo investi ní pobídky dalším 15 investor m na
vytvo ení více než 3 500 nových pracovních míst v p íštích letech a na rekvalifikaci
cca 2 000 osob.
V rámci p edvstupní pomoci EU byl ukon en a vyhodnocen Program CZ 990202 - Podpora zam stnatelnosti / Opat ení pro zam stnanost.
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4. O ekávání na trhu práce
Vývoj na trhu práce v roce 2002 lze charakterizovat jako období mírného

nár stu

zam stnanosti

a

zárove

nár stu

evidované

nezam stnanosti

spojeného s obvyklými sezónními výkyvy. Další o ekávaný nár st nezam stnanosti
v lednu a minimální pokles po tu uchaze

o zam stnání v únoru 2003 posunuly

nezam stnanost na historicky nejvyšší hodnotu za období transformace eské
ekonomiky.
D vodem nár stu nezam stnanosti v roce 2002 byl mimo jiné i vliv slabého
r stu evropské ekonomiky a posílení kurzu koruny, což se negativn

projevilo

zejména u exportn orientovaných výrobc .
Z dlouhodobého hlediska pramení p í iny stávající vysoké nezam stnanosti
z toho, že v 1. polovin

devadesátých let p ijetím ady zákon a dalšími kroky byl

vytvo en základ tržního prost edí,

eská ekonomika se postupn

sv tového trhu, prakticky se odbourala ochrana

zapojovala do

eského trhu, vznikl soukromý

sektor. Uvol ované pracovníky zachytil rozvoj soukromého podnikání, zejména
v poddimenzovaném sektoru služeb. Zásadní restrukturalizace ekonomiky však byla
oddálena rozhodnutím vlády nejprve privatizovat a odpov dnost za restrukturalizaci
p enést na nové majitele privatizovaných podnik . Odložená restrukturalizace
ekonomiky v n kterých významných odv tvích se proto rozb hla až koncem
devadesátých let. Vzhledem k charakteru

eské ekonomiky a regionálnímu

rozmíst ní hlavních center pr myslu je nyní výsledkem tato vysoká míra
nezam stnanosti, regionáln

dokonce až dvojnásobn

ekonomiky do globálního trhu a zárove

vyšší. Zapojení

eské

nutnost podnikové sféry obstát

v celosv tové konkurenci, vyvolalo tlak na snížení náklad a na zvýšení produktivity
práce, což se promítlo v plošném a trvalém propoušt ní „p ebyte né“ pracovní síly.

Celková zam stnanost v národním hospodá ství se od roku 1993 snížila ze
4 873,5 tisíc osob na 4 796,0 tisíc osob v roce 2002, rozdíl p edstavuje 77,5 tisíc

osob.
Na stran

nabídky pracovní síly v pr b hu devadesátých let byly

v produktivním v ku po etn

silné ro níky narozené na konci 2. sv tové války a

t sn po ní, do produktivního v ku vstupovaly po etné generace osob narozených
v 70. letech. Oproti tomu z produktivního v ku vystupovaly mén po etné generace
osob narozených v období relativn nízké porodnosti ve 30. letech. Po et obyvatel
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ve v ku 15 - 64 let v roce 2002 dosáhl rekordní úrovn

7 217,8 tisíc osob, což

p edstavuje nár st o 260,7 tisíc osob proti stavu roku 1993. Z hlediska trhu práce
tento p ír stek rozši uje nabídku práce, která se ješt

umoc uje prodlužující se

v kovou hranicí pro odchod do d chodu.
Nabídku pracovní síly na trhu práce v devadesátých letech významn zvýšilo
i p sobení cizinc pracujících legáln i nelegáln .
Klí ové problémy eského trhu práce spo ívají zejména:
v nedostatku volných pracovních míst na v tšin

území republiky, který je

prakticky absolutní ve v tšin okres Moravskoslezského a Ústeckého kraje,
v nesouladu mezi kvalifikací, kterou nabízí v tšina uvol ované pracovní síly
(a uchaze

o zam stnání) a kvalifikací poptávanou zam stnavateli, zejména

investory; kvalifikaci je nutno chápat jako základní p edpoklad k pracovnímu
uplatn ní, jedná se o souhrn odborných znalostí, praktických dovedností a
pracovních návyk ,
v pot eb zvyšování motivace lidí k p ijetí a udržení zam stnání, zejména osob
s nižší kvalifikací, aby p i pobíraní sociálních dávek byli zvýhodn ni ti, kte í
pracují, než když pobírají sociální dávky,
v nedostate ných kapacitách ú ad

práce k ešení problému aktuální a

o ekávané situace v nezam stnanosti.
ešení t chto klí ových problém

trhu práce není v možnostech jednoho

rezortu, ale vyžaduje koordinovaný p ístup vlády, participaci v tšiny rezort ,
sociálních partner a p edstavitel krajských orgán .

V nejbližším období o ekáváme, že se ve vývoji zam stnanosti m že
pozitivn

projevit vedle ekonomického r stu a realizace program

aktivní politiky

zam stnanosti též lokální dopady p ílivu zahrani ních investic. Vzhledem k tomu, že
se jedná spíše o investice do aktivit s vysokou technologickou úrovní a produktivitou
práce, p jde o omezený po et pracovních p íležitostí, které ale mohou p inést
sekundární kladný efekt do vývoje zam stnanosti. Na druhé stran

lze o ekávat

pokra ující negativní dopady restrukturalizace a áste n i opožd né dopady silné
koruny. Aplikace nástroj
2002 omezena relativn

aktivní politiky zam stnanosti bude podobn

jako v roce

nízkými prost edky vy len nými ve státním rozpo tu pro

tento ú el. P edpokládá se mírný nár st zam stnanosti s indexem kolem 100,2.

Po et nezam stnaných v prvním pololetí v d sledku sezónních vliv

sice

mírn poklesne (na hodnotu míry nezam stnanosti v ervnu p ibližn 9,7 – 9,9 %),
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ale v celoro ním pohledu nezam stnanost dále poroste. Na vývoji nezam stnanosti
se odrazí výše uvedené faktory ovliv ující zam stnanost. Zejména v problémových
regionech se projeví nesoulad nabídky a poptávky v kvalifika ní struktu e, nízká
adaptabilita n kterých skupin uchaze

o zam stnání. Ekonomický tlak na r st

produktivity práce bude zvyšovat nároky na kvalitu a p ipravenost stávajících nebo
nov p ijímaných zam stnanc . D sledkem bude propoušt ní pracovník .
.
Zm ny právních p edpis vedle již v textu zmín ných zm n (zákon . 2/2002
Sb., kterým se m ní zákon . 325/1999 Sb., o azylu a n které další zákony – viz
ást I.1, zákon . 453/2001 Sb., který spole n
o investi ních pobídkách novelizoval zákon
p sobnosti orgán

s novelou zákona . 72/2000 Sb.,
. 9/1991 Sb., o zam stnanosti a

eské republiky na úseku zam stnanosti, na ízení vlády

. 103/2002 Sb. o hmotné podpo e na vytvá ení nových pracovních míst a
rekvalifikaci zam stnanc
zejména p izp sobení

v rámci investi ních pobídek – viz

ást III.8) se týkaly

eského práva právu Evropské unie, p i emž n která

ustanovení mají ú innost odloženou ke dni p istoupení

eské republiky k EU (zákon

. 1/1991 Sb., o zam stnanosti, zákon . 9/1991 Sb., o zam stnanosti a p sobnosti
orgán

eské republiky na úseku zam stnanosti). Další zm ny se týkaly oblasti

zam stnávání osob se zm n nou pracovní schopností (zákonem . 474/2001 Sb. byl
novelizován zákon . 1/1991 Sb., o zam stnanosti, na ízení vlády . 140/2002 Sb.,
kterým se zrušuje na ízení vlády . 228/200 Sb., o stanovení povinného podílu po tu
ob an

se zm n nou pracovní schopností na celkovém po tu zam stnanc

zam stnavatele - viz ást II.6 a 7).
Zákon

. 220/2002 Sb., jenž nabyl ú innosti dnem 28. kv tna 2002,

novelizoval sou asn zákon . 1/1991 Sb., o zam stnanosti a zákon . 9/1991 Sb.
o zam stnanosti a p sobnosti orgán
V p ípad

eské republiky na úseku zam stnanosti.

zákona . 1/1991 Sb. krom jiného posílil úlohu ú ad

nelegálnímu zam stnávání cizinc

na území

práce v boji proti

eské republiky; odpov dnost za

zam stnávání cizinc bez povolení k zam stnání byla p enesena na zam stnavatele
s možností uložení pokuty ú adem práce. Dále nov definoval pojem „aktivní politika
zam stnanosti“ a vymezil její nástroje. Zabezpe ování státní politiky zam stnanosti
bylo rozší eno o nové formy, jako nap íklad o zajišt ní koordinace opat ení v oblasti
zam stnanosti

nejen

v rámci

R,

ale

i

v souvislosti

zam stnanosti a se zapojením do mezinárodních program
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s evropskou strategií
souvisejících s trhem

práce.
V p ípad
ú ad

zákona

. 9/1991 Sb. novela rozší ila p sobnost ministerstva a

práce p i vytvá ení a realizaci mezinárodních program

a program

s mezinárodní ú astí v souvislosti s rozvojem lidských zdroj a p i ov ování nových
nástroj aktivní politiky zam stnanosti, v nichž se rovn ž uplat ují mezinárodní prvky
vyplývající z program

Evropských spole enství. P sobnost ú ad

práce byla

rozší ena o spolupráci p i tvorb a realizaci opat ení souvisejících s trhem práce a
zam stnaností s novými subjekty, které vznikly reorganizací státní správy a
samosprávy. Jde o další formu zapojování „nestátních“ subjekt do realizace politiky
zam stnanosti.

V pr b hu roku 2002 pokra ovaly legislativní práce na tvorb
zákona o zam stnanosti, který by m l komplexn

nového

upravovat zam stnanost a ve

kterém bude spojena dosud platná právní úprava zam stnanosti v zákonech
. 1/1991

Sb.

a

. 9/1991

Sb.

Hlavním

ú elem

navrhovaného

zákona

o zam stnanosti je zm na stávající právní úpravy, která má p evzít vše pozitivní a
fungující, co obsahují dosud platné právní p edpisy o zam stnanosti, precizovat
n které instituty a zárove je dopracovat tak, aby úprava byla kompatibilní s právem
Evropských spole enství. Mezi hlavní principy nové právní úpravy pat í
•

up esn ní postup a zp ísn ní podmínek p i zprost edkování zam stnání ú ady
práce, zejména podmínek pro za azení a vedení v evidenci uchaze

o

zam stnání, a to za ú elem zvýšení motivace uchaze e o zam stnání ke
spolupráci s ú adem práce v procesu zajiš ování zam stnání,
•

zp ísn ní podmínek pro vznik nároku na podporu v nezam stnanosti, zm na výše
podpory v nezam stnanosti a délky podp r í doby jejího poskytování,

•

úprava áste né nezam stnanosti,

•

stanovení závazných pravidel p i zprost edkování zam stnání agenturami práce
v souladu s požadavky Úmluvy MOP . 181o soukromých agenturách práce,

•

nová komplexní úprava problematiky zdravotn postižených a jejich postavení na
trhu práce,

•

založení kompetence ú ad práce posuzovat zdravotní stav fyzických osob pro
ú ely zam stnanosti léka em ú adu práce,

•

zavedení nových nástroj a p ísp vk aktivní politiky zam stnanosti, které p isp jí
k zajišt ní

maximáln

možné

úrovn
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zam stnanosti

a

k prohloubení

individuálního p ístupu k uchaze i o zam stnání,
•

úprava postavení ob an stát Evropské unie na trhu práce v eské republice
v souladu s požadavky stanovenými v právních aktech EU,

•

zapracování ochrany d tí p i um lecké, kulturní, sportovní a reklamní innosti
v souladu s požadavky Sm rnice Rady ze dne 22. 6. 1994 . 94/33/EC o ochran
mladých lidí p i práci.
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Metodické poznámky
Zam stnanost
MPSV pro hodnocení vývoje na trhu práce využívá pro oblast zam stnanosti
údaje SÚ p edevším z Výb rových šet ení pracovních sil (VŠPS).
Výb rové šet ení pracovních sil (VŠPS)
P edm tem šet ení ve VŠPS jsou domácnosti bydlící v náhodn vybraných
bytech. Šet ení podléhají všechny osoby obvykle bydlící ve vybraném byt , p i emž
není rozhodující a není ani sledováno, mají-li zde pobyt trvalý, p echodný,
dlouhodobý nebo nehlášený. Výjimkou jsou vojáci základní služby, kte í jsou z
praktických d vod šet eni v míst svého bydlišt p ed nástupem do vojenské
služby. U osob mladších než 15 let se sledují jen základní údaje týkající se vztahu k
osob v ele domácnosti, v ku, pohlaví, národnosti a státní p íslušnosti. Za osoby
starší 15-ti let se vypl ují další otázky, které popisují jejich uplatn ní na trhu práce.
Šet ení se nevztahuje na osoby bydlící dlouhodob v hromadných ubytovacích
za ízeních. Z toho d vodu jsou údaje za ur ité skupiny obyvatelstva, zejména za cizí
státní p íslušníky žijící a pracující na území republiky, k dispozici v omezené mí e.
Podle doporu ení Eurostatu lze údaje za tyto osoby získat bu z administrativních
zdroj nebo zvláštním šet ením organizovaným zásadn mimo rámec VŠPS.
Výb rový soubor zahrnoval ve 4. tvrtletí roku 2002 necelých 24 tis. byt na
území celé eské republiky (tém 0,6 % všech trvale obydlených byt ), v nichž bylo
šet eno necelých 60 tis. respondent všech v kových skupin. Z nich je tém 51 tis.
respondent ve v ku 15 a více let. Tento rozsah souboru umož uje získat spolehlivé
odhady charakteristik trhu práce na úrovni republiky a s relativn dostate nou
spolehlivostí i odhady krajských a oblastních hodnot.
Zam stnaní jsou všechny osoby 15-ti leté a starší, které b hem referen ního
týdne p íslušely do kategorie placení zam stnaní nebo zam stnaní ve vlastním
podniku. Pro ú ely zjiš ování je pojem práce interpretován jako práce alespo po
dobu jedné hodiny v referen ním týdnu. Za zam stnané jsou považováni i u ni, kte í
dostávají mzdu, plat nebo odm nu podle stejného principu jako jiné osoby. Obdobn
studenti, osoby v domácnosti a další osoby zabývající se p edevším
mimoekonomickými aktivitami, kte í však v referen ním období byli navíc
v zam stnání, jsou také považováni za zam stnané. Do skupiny zam stnaných
naopak nejsou automaticky zahrnovány osoby na další mate ské (rodi ovské)
dovolené, jejichž postavení má podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)
odlišný charakter.

Nezam stnanost
Pro nezam stnanost MPSV využívá údaje SÚ z VŠPS a statistiky MPSV
z administrativních dat ú ad práce.
Rozdíly v metod
zjiš ování údaj
o po tu registrovaných uchaze
o zam stnání po linii ú ad práce a zjiš ování po tu nezam stnaných podle
výsledk VŠPS:
Velikost souboru
• MPSV - úplná evidence registrovaných uchaze o zam stnání
• SÚ VŠPS - výb rový soubor zahrnuje osoby bydlící v 0,6 % všech trvale
obydlených byt
R (jedná se o 54 tisíc respondent 15+ letých), všechny údaje
1

jsou p evažovány etností jednotlivých v kových skupin muž a žen vypo tenou na
základ posledních demografických dat, které jsou dále korigovány metodou
lineární extrapolace zm n v mechanickém a p irozeném pohybu obyvatelstva
v posledním roce
Zp sob zjiš ování
• MPSV - podmínky registrace a vy azování uchaze
o zam stnání jsou spolu s
definicí uchaze e o zam stnání stanoveny zákonem 1/1991 Sb. o zam stnanosti.
O zprost edkování se ob an uchází u toho ú adu práce, v jehož obvodu má trvalý
pobyt.
• SÚ VŠPS - dobrovolné anonymní zjiš ování za osoby obvykle bydlící (nikoliv
trvale bydlící) ve vybraných bytech. Shodn s metodikou EUROSTATu nejsou
zjiš ovány údaje za osoby bydlící mimo byty, tedy ani za osoby bydlící
v hromadných ubytovacích za ízeních.
Obsah ukazatel
• MPSV - uchaze je podrobn vymezen zákonem 1/1991 Sb. o zam stnanosti.
Uchaze em o zam stnání je podle § 7 ob an, který není v pracovním nebo
obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výd le nou innost ani se
nep ipravuje soustavn pro povolání a osobn se u ú adu práce uchází na
základ písemné žádosti o zprost edkování vhodného zam stnání a za adí se
do evidence uchaze o zam stnání. Uchaze o zam stnání m že být z evidence
vy azen, jestliže bez vážných d vod odmítne nastoupit do vhodného zam stnání
nebo úmysln
ma í sou innost s ú adem práce p i zprost edkování zam stnání.
Samoz ejm evidence na ú ad práce je ukon ena nástupem do zam stnání nebo
k p íprav na povolání. Ukon it evidenci lze i na základ vlastní žádosti uchaze e.
Zákon tedy nevylu uje, aby byli uchaze i o zam stnání nap . do asn
práceneschopní lidé, osoby na další rodi ovské dovolené, nebo ti, jimž byl p iznán
starobní d chod (v etn trvale a do asn kráceného).
• SÚ VŠPS - nezam stnaní jsou podle metodiky ILO a metodiky EUROSTATu
všechny osoby 15-ti leté a starší, které ve sledovaném období (referen ním týdnu)
soub žn spl ovaly t i nutné podmínky:
- nebyly zam stnané,
- hledaly aktivn práci
- byly p ipraveny k nástupu do práce, t.j., b hem referen ního období byly
k dispozici okamžit nebo nejpozd ji do 14 dn pro výkon placeného zam stnání
nebo zam stnání ve vlastním podniku.
Pokud osoby nespl ují alespo jednu ze t í uvedených podmínek, jsou
klasifikovány jako zam stnané nebo ekonomicky neaktivní. Jedinou výjimkou
je skupina osob, které práci nehledají, protože ji již našly, ale nástup je stanoven
na pozd jší dobu. Tyto osoby jsou podle definice EUROSTATu za azeny rovn ž
mezi nezam stnané.
Jestliže do konce roku 1997 p evyšoval po et nezam stnaných vymezených
podle mezinárodní definice po et registrovaných uchaze na ÚP a od roku 2000 do
3. tvrtletí roku 2001 byl rozdíl mezi ob ma ukazateli minimální, tak od 4. tvrtletí
2001 a zejména v pr b hu roku 2002 po et registrovaných uchaze o zam stnání
na ú adech práce výrazn p evyšuje po et nezam stnaných zjiš ovaných ve
výb rovém šet ení statistiky podle ILO.
Rozdíly jsou jednak v jiném zp sobu zjiš ování po obou liniích, odlišném
metodickém vymezení registrovaných uchaze
o zam stnání a nezam stnaných
podle mezinárodní definice ILO a v tzv. nevýb rové chyb , která je pr vodním
znakem prakticky všech statistických zjiš ování u domácností. Je nutné zd raznit
2

diferenci mezi pojmem registrovaný uchaze o zam stnání a nezam stnaným podle
mezinárodní definice ILO. Zatímco registrovaný uchaze o zam stnání je vždy
definován národní legislativou, nezam stnaný podle definice ILO je vymezen jasnými
kritérii, která umož ují mezinárodní srovnatelnost výše zjišt ných výsledk šet ení.
Vazba mezi ob ma ukazateli není bezprost ední. Na jedné stran se vyskytují
p ípady nezam stnaných, kte í nejsou evidováni na ú adech práce a na druhé stran
zna ná ást registrovaných uchaze
o zam stnání nespl uje podmínky dané
mezinárodní definicí.
Zásadní diference mezi ob ma zdroji je v absolutní hodnot
po tu
registrovaných uchaze
o zam stnání a po tu nezam stnaných. Projevuje se
n kolik faktor :
1. Od 1. ledna letošního roku byl pln harmonizován dotazník VŠPS se
standardem Eurostatu v etn po adí otázek kladených respondentovi.
Prioritou je dotaz na ekonomickou aktivitu respondent v referen ním týdnu.
Jestliže respondent uvedl, že v tomto týdnu pracoval alespo 1 hodinu, je striktn
podle metodiky ILO klasifikován jako osoba v zam stnání. Proti p edcházející
praxi, kdy byly osoby p ednostn dotazovány na obvyklé ekonomické postavení
v delším asovém období, sou asná úprava oprav uje k p edpokladu, že kladná
odpov
na zam stnání v referen ním týdnu výrazn ovliv uje následné
odpov di na otázky o obvyklém ekonomickém postavení a p edevším o jejich
registraci na ú adech práce. SÚ nemá možnost vzhledem k nutnosti dodržení
anonymity a dobrovolnosti ú asti ve výb rovém šet ení porovnávat zjišt né údaje
s jinými zdroji, nap . s evidencí ÚP. Z vývoje diference mezi po ty registrovaných
uchaze o zam stnání na ú adech práce a po tu t chto uchaze zjišt ného ve
výb rovém šet ení lze usuzovat, že vliv obsahové zm ny dotazníku se projevil ve
snížení po tu nezam stnaných ve VŠPS v rozmezí 30-50 tis. osob.
2. Proti roku 2001 se ve VŠPS zvýšil po et registrovaných uchaze , kte í si
v posledních 4 týdnech nehledali aktivn práci. Nár st této kategorie osob,
které nejsou podle ILO klasifikovány jako nezam stnané a ve VŠPS proto
náležejí do kategorie ekonomicky neaktivních.
3. Od roku 2000, kdy jsou k dispozici porovnatelné údaje, neustále stoupá po et
osob, které nejsou ochotny se zú astnit tohoto šet ení (pr m rná non-response
stoupala v posledních dvou letech o jeden procentní bod ro n a dosáhla
27,7 %). Lze p edpokládat, že sociální skladba domácností (podíl
nezam stnaných), které odmítly spolupracovat, je odlišná od sociální struktury
vyšet ených domácností.
4. Na zvýšení diference p sobila i skute nost, že podle výsledk VŠPS poklesl
po et neregistrovaných nezam stnaných, kte í spl ují podmínky ILO, ale
nep ihlásili se k registraci na ÚP (nap . mladí lidé p ipravující se soustavn na
výkon povolání, osoby hledající v referen ním týdnu pracovní uplatn ní mimo
ÚP).
V pr b hu roku 2002 se rozdíly ve výši ukazatel zvyšovaliy, ale již ve
3. tvrtletí byla patrná tendence zvýšení po tu nezam stnaných ve VŠPS proti
údaj m za 2. tvrtletí.
Rozdíly údaj o nezam stnanosti mezi ob ma zdroji jsou obvyklé. Z porovnání
s lenskými a ostatními kandidátskými zem mi EU vyplývá, že diference mezi
obecnou mírou nezam stnanosti z VŠPS a registrovanou mírou nezam stnanosti
v R je nižší než ve v tšin uživatelských zemí. V roce 2000 byl tento rozdíl za naši
republiku spole n se Slovenskou republikou z 18 porovnávaných zemí nejnižší a
v sou asné dob je na úrovni rozdílu za N mecko v roce 2000 a podstatn nižší než
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v Rakousku. Rozdíl mezi obecnou mírou nezam stnanosti a mírou registrované
nezam stnanosti je v ad zemí zna ný a lze z toho usuzovat, že oboustranné
statistické odchýlení je d sledkem p edevším odlišností v legislativ a mí e aktivní
politiky zam stnanosti a dalších oblastí sociální politiky jednotlivých zemí.
V rámci úplné harmonizace národního dotazníku VŠPS se standardem EU
jsou od roku 2002 zjiš ovány údaje i za osoby, které nejsou registrovány na ú adech
práce, aktivn práci nehledají, nespl ují tedy podmínky ILO pro nezam stnané, ale
p itom by cht ly pracovat. Tyto osoby p edstavují prakticky rezervu pracovních sil.
P es subjektivní charakter odpov dí lze p edpokládat, že tato kategorie z ásti
zahrnuje i osoby, které byly d íve klasifikovány jako nezam stnané.
Základem pro rozhodování v oblasti nezam stnanosti je zásadn úplná
evidence ú ad práce. Výb rové šet ení pracovních sil, které je pro lenské zem EU
závazné, tyto administrativní údaje dopl uje a poskytuje mezinárodn srovnatelné
ukazatele v požadovaném rozsahu a frekvenci.
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P ílohy
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P íloha
Regionální nezam stnanost
Základní charakteristiky trhu práce v okresech s nejvyšší nezam stnaností5

Most
Míra nezam stnanosti v okrese Most dosahuje nejvyšších hodnot v

R již

od íjna 1995.
Nejvýznamn jšími odv tvími z hlediska zam stnanosti jsou uhelný pr mysl,
který reprezentuje Mostecká uhelná spole nost, a. s. (cca 5 100 zam stnanc )
a chemický

pr mysl,

který

je

zastoupen

p edevším

druhým

nejv tším

zam stnavatelem v okrese a. s. Chemopetrol (cca 2 800 zam stnanc ). V letech
1995 až 2002 docházelo u t chto zam stnavatel

k pr b žnému snižování po tu

zam stnanc z d vodu restrukturalizace (celkem o polovi ní po et výchozího stavu).
Podmínkou ekonomického rozvoje okresu je nutnost maximáln

podporovat

rozvoj malého a st edního podnikání a zajistit tak pr myslovou r znorodost.
Okres Most má 5 mikroregion . Nejvyšší míra nezam stnanosti byla op t
v mikroregionu Jih (36,1 %), kde p evažuje zem d lská výroba a neexistuje žádný
významn jší zam stnavatel, což navíc komplikuje špatná dopravní obslužnost.

ást

ob an dojíždí do sousedního lounského okresu, kde pracují v Elektrárn Po erady.
V mikroregionu Most - venkov (33,9 %) byla v minulých letech v tšina
uchaze

o zam stnání zam stnána v dolech a zem d lství. Podobn

v mikroregionu Jih zde chybí vhodné pracovní p íležitosti. Z okrajových

jako
ástí

mikroregionu je nevyhovující dopravní spojení.
Mikroregion Hory (27,8 %) je odlehlá horská oblast s absencí pracovních
p íležitostí a špatnou dopravní obslužností.
Litvínov a okolí (22,6 %) má n kolik významných zam stnavatel . Jsou to
zejména Chemopetrol, a. s., Litvínov (výroba chemických produkt ),

eská

rafinérská, a.s., Litvínov (zpracování ropy), Unimontex, s.r.o., Litvínov (výroba
a údržba technických za ízení) a Schöller, k.s., Litvínov (sp ádání textilních vláken).

5
pro výpo et míry nezam stnanosti okres byly použity data z VŠPS, pro výpo et míry nezam stnanosti mikroregion byly použity data o
EAO ze s ítání lidu, míra nezam stnanosti mikroregion je uvedena k 31. 12. 2002
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P evažující

ást zdejších obyvatel pracuje v chemickém a textilním pr myslu.

Dopravní obslužnost je dobrá.
V mikroregionu
nejvýznamn jších
Mostecké

uhelné

Mostecko

zam stnavatel
spole nosti,

(22,3 %)
okresu,

a. s..

je

v etn

Všichni

soust ed na

nejv tšího

v tšina

zam stnavatele

zam stnavatelé

jsou

v rámci

mikroregionu dob e dosažitelní m stskou hromadnou dopravou.

Míra nezam stnanosti v 1. pololetí 2003 se p edpokládá mezi 21 %
až 21,5 %.
Karviná
Okres Karviná zaujímal (od ervna do prosince 2002) první místo v nejvyšším
po tu uchaze

o zam stnání na 1 volné pracovní místo, k 31. 12. 2002 dosáhl

tento po et 106,9 uchaze

. Zhruba od zá í 2002 se za al výrazn ji zhoršovat již tak

nep íznivý stav volných pracovních míst. V prosinci 2002 bylo v okrese Karviná
evidováno pouhých 248 volných pracovních míst, z nichž bylo více než 60 %
evidováno déle než 3 m síce (nap . horníci, u itelé, léka i, ši ky, švadleny, pleta ky,
taxiká i a kopá i). Na tato místa bu

chybí uchaze i s pot ebnou kvalifikací nebo

naopak o n která nabízená místa nemají uchaze i zájem.
Nejvyšší zam stnanost v okrese je i p es neustálý úbytek pracovních míst
v odv tví dobývání nerostných surovin. U nejv tších zam stnavatel OKD, a.s., D l
Darkov, o.z. Karviná - Darkov (cca 5 000 zam stnanc ), OKD, a.s., D l Lazy, o.z.
Orlová - Lazy (cca 4 550 zam stnanc ) OKD, a.s., D l

SA, o.z. Karviná - Doly

(cca 3 700 zam stnanc ) a eskomoravské doly, a.s., o.z. D l
zam stnanc ) došlo v roce 2002 ke snížení stav

SM (cca 3 600

zam stnanc , p ibližn

o 800

osob.
Okres Karviná je rozd len do 5 mikroregion , které jsou zna n

ovlivn ny

koncentrací d lních závod . Jejich centry jsou nejv tší m sta okresu.
Mikroregion Karviná (20,9 %) soust e uje nejv tší zam stnanost všech
pracovních p íležitostí okresu (zejména v odv tví dobývání nerostných surovin)
a dlouhodob poskytoval pracovní p íležitosti také oblastem Orlová, Haví ov a eský
T šín. V posledních letech dochází také zde k postupnému úbytku pracovních
p íležitostí.
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Nejvíce problémovým mikroregionem je dlouhodob

Orlová (21,1 %), a to

v d sledku malého po tu volných pracovních míst a nep íznivé kvalifika ní struktury
uchaze

o zam stnání (nejvíce osob bylo d íve zam stnáno v d lních závodech).

Mikroregion

eský T šín (19,2 %) jako jediný z okresu Karviná nemá ráz

t žkého pr myslu. Jsou zde zastoupeny subjekty terciární sféry a lehký pr mysl.
Nezájem investor

o tuto oblast ovliv uje také nedostate ná kapacita silni ní sít ,

navazující na hrani ní p echody.
Haví ovsko (18,3 %) s malým po tem pracovních míst a vysokým po tem
obyvatelstva je odkázáno na vyjíž ku za prací do okolních m st nebo do Ostravy.
Bohumínsko (18,4 %) pat ilo dlouhodob

mezi stabilizované mikroregiony.

V d sledku zhoršení ekonomické situace u nejv tšího hutního závodu v okrese ŽDB,
a. s., Bohumín (cca 2 400 zam stnanc ) docházelo od roku 1999 k postupnému
p evád ní

inností této akciové spole nosti pod jiné subjekty. B hem posledních

4 let klesla zam stnanost o cca 3,3 tisíce osob.

V pr b hu 1. pololetí 2003 se p edpokládá míra nezam stnanosti
v rozmezí 19,6 % až 20,6 %.
Louny
Okres Louny je pr myslov zem d lskou oblastí. Veškeré manuální práce
v zem d lství jsou zajiš ovány p edevším sezónními pracovníky nebo z

ásti

externími brigádníky.
Nové firmy, které p sobí v pr myslových zónách Louny, Podbo any a Žatec,
p inesly nové pracovní p íležitosti nejen pro pr myslové d lníky, ale i stavební firmy
(k 31. 12. 2002 zam stnávaly 668 pracovník ).
V roce 2001 došlo k prolomení dlouhodobého trendu snižující se poptávky
po pracovnících, a to jak v d sledku rozši ující se vnit ní poptávky, tak vlivem
výrazného zvýšení nabídky pracovního uplatn ní v okrese Kladno a Rakovník. Tento
trend pokra oval i v roce 2002. P esto tato poptávka nesta ila kompenzovat
negativní dopady uvol ování pracovník z v tších firem. Sezónnost v zem d lství,
stavebnictví i na VPP má za d sledek kolísání míry nezam stnanosti b hem roku.
Okres Louny tvo í 3 mikroregiony. Na Žatecku (18,9 %) je nejvýznamn jším
zam stnavatelem HP Pelzer k.s., Žatec (cca 400 zam stnanc ), který vyrábí textilní
dopl ky pro automobilový pr mysl. Kdysi nejv tší zam stnavatel tohoto mikroregionu
Šroubárny Žatec, a. s. (strojírenství, cca 100 zam stnanc ), který ješt v roce 1999
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m l okolo 400 zam stnanc , nemá dokon enou restrukturalizaci, omezuje výrobu
a pr b žn snižuje stavy zam stnanc . V tšina osob žijících na vesnicích je závislá
na dojížd ní za prací do m sta, nebo

zde nejsou vhodné pracovní p íležitosti.

V tšina obcí má zhoršenou dopravní obslužnost.
Lounsko (17,1 %) má soust ed ny nejv tší zam stnavatele v okresním

m st a okolí, z nichž nejvýznamn jší jsou

EZ Elektrárna Po erady, a. s. (cca

260 zam stnanc ), kde z d vodu racionaliza ních opat ení dochází pr b žn
ke snižování po tu zam stnanc

(v roce 1999 zde bylo zam stnáno cca 600

zam stnanc ), strojírenské firmy LOSTR s.r.o. Louny (cca 680 zam stnanc )
a Praga, a. s., Louny (cca 525 zam stnanc ), dále pak akciová spole nost
Elektroporcelán Louny (elektrotechnika – cca 300 zam stnanc ).
Na Podbo ansku (16,9 %)

bývá

nezam stnanost

ovlivn na

zejména

sezónností výroby v zem d lství a lesnictví. Nejv tšími zam stnavateli mikroregionu
jsou Keramické závody, a. s., Podbo any (pr mysl stavebních hmot - cca 180
zam stnanc ), sklá ský provoz, který vyrábí zrcadla GLAVERBEL, a. s., Kryry
(cca 230 zam stnanc ) a strojírenská firma LUTOS s.r.o. Lubenec (cca 130
zam stnanc ).
V pr myslové zón

Hlubany byl v roce 1999 vybudovaný nový textilní

závod LOGIT s 20 zam stnanci, který od roku 2000 zam stnává zhruba 190 až 200
osob a poskytuje pracovní p íležitosti zejména pro ženy. V roce 2001 vznikla firma
Conta s.r.o. Podbo any (výroba elektrických p ístroj pro domácnost, nap . ledni ky cca 230 zam stnanc ), která se rozši uje a koncem 1. pololetí 2003 p edpokládá
stav zam stnanc cca 280.

Míra nezam stnanosti v pr b hu 1. pololetí 2003 se p edpokládá
v rozmezí 17,5 % až 19,1 %.
Teplice
Hospodá ská struktura teplického okresu je zna n

r znorodá, což je

do ur ité míry jeho p edností. Nejv tší podíl na zam stnanosti okresu má t žba
hn dého uhlí, dále pak odv tví sklá ství, keramiky a porcelánu. Své zastoupení má
rovn ž energetika, pr mysl strojírenský a chemický. Dlouholetou tradici má i textilní
pr mysl, který poskytuje pracovní p íležitosti zejména ženám. S rozvojem láze ství
stoupl i podíl obchodu a služeb.
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Nejv tší zam stnavatel Severo eské doly, a. s., Doly Bílina (cca 2 100
zam stnanc ) snižuje po ty zam stnanc

pr b žn , v roce 2002 poklesl po et

zam stnanc cca o 750. Akciové spole nosti nad 500 zam stnanc Glaverbel Czech
Teplice (výroba plochého a ornamentního skla – cca 820 zam stnanc ), Ideal
Standard Teplice, d íve Keramické závody Teplice (výroba zdravotní keramiky
a kompletace ví ivých systém do akrylových van – cca 575 zam stnanc ) a Splintex
Czech Chude ice (produkce automobilových skel – cca 785 zam stnanc ) nemají
problémy s odbytem a nep edpokládají v tší zm ny v po tu zam stnanc .
Okres Teplice se d lí na 4 mikroregiony. Bílinsko (21,5 %) má nejvyšší
podíl uchaze
uchaze

o zam stnání se základním vzd láním (53 % až 55 %). Po et

o zam stnání na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2002 inil 99,7. N které

obce na jihu mikroregionu mají nevyhovující dopravní obslužnost.
V mikroregionu Krupka (20,8 %) p evládá pr myslová výroba zastoupená
firmami ELPOR RAUSCHERT s.r.o. Krupka (výroba elektrotechnického porcelánu,
cca 210 zam stnanc ) a Šrouby Krupka s.r.o. (výroba šroub , strojní kovoobráb ní,
cca 140 zam stnanc ), ve kterých byla v roce 2002 situace stabilizovaná. Obyvatelé
tohoto mikroregionu vyjížd jí za prací do Teplic a okolí, v menší mí e též do okresu
Ústí nad Labem.
V

mikroregionu

Duchcov

(19,3

%)

p evládá

pr myslová

výroba.

Porcelánová manufaktura ROYAL DUX BOHEMIA, a.s., Duchcov (cca 180
zam stnanc ) b hem roku 2002 snížila po et zam stnanc

cca o 50 z d vodu

nedostatku zakázek a v pr b hu 1. pololetí 2003 dojde k dalšímu uvoln ní cca 75
zam stnanc

z d vodu organiza ních zm n. V akciové spole nosti VITRABLOK

Duchcov, která se zabývá výrobou sklen ných stavebních tvárnic (cca 220
zam stnanc ) byla v roce 2002 situace stabilní. Z n kterých obcí v Krušných horách
(nap . Moldava, Mikulov) je špatné dopravní spojení. K 31. 12. 2002 bylo v tomto
mikroregionu pouze 16 volných pracovních míst, na 1 volné pracovní místo p ipadalo
135,7 uchaze

o zam stnání.

Mikroregion Teplice (17,3 %) je pr myslová oblast s trvale nejvyšší
nabídkou volných pracovních míst. Z hlediska trhu práce je kladem kumulace
pr myslu a služeb ve m st Teplice a bezprost edním okolí.

P edpokládá se, že míra nezam stnanosti v pr b hu 1. pololetí 2003 se
bude pohybovat mezi 18,8 % až 19,3 %.
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Chomutov
Nejvyšší po et zam stnaných osob vykazují služby, strojírenství a pr mysl
paliv a energetiky.
Z p ti mikroregion okresu dosahuje nejvyšší míru nezam stnanosti horská
p íhrani ní oblast Vejprtsko (23,6 %). Nedostate ná dopravní obslužnost snižuje
vyjíž ku za zam stnáním do pr myslové oblasti regionu. Zam stnavatelé nemají
zájem o podnikání v této oblasti (hlavním d vodem jsou vysoké provozní a režijní
náklady) a nová pracovní místa zde vznikají minimáln . K 31. 12. 2002 m l
mikroregion pouze 1 volné pracovní místo, na které p ipadalo 569 uchaze
o zam stnání. Nejv tším zam stnavatelem mikroregionu je Kostler s.r.o. Vejprty.
Ve spole nosti se šijí textilní prvky pro automobilový pr mysl, k 31. 12. 2002 zde bylo
zam stnáno 171 osob, z toho 156 žen.
Jirkovsko (21,8 %) je v pr myslové ásti okresu Chomutov nejpostižen jší
oblastí s vysokou strukturální nezam stnaností. Vlivem restrukturalizace t žby uhlí
(zejména na Mostecku) dochází v tomto mikroregionu k zna nému snižování
pracovních míst. Oblast Jirkovska se v minulých letech vyzna ovala vysokou
vyjíž kou za prací do mosteckého regionu. Zhoršování ekonomické situace
domácností se promítá v nízké poptávce po zboží a službách, což vede k poklesu
zam stnanosti i v odv tví služeb a obchodu. K 31. 12. 2002 p ipadalo na jedno
pracovní místo 424,9 uchaze

o zam stnání, v nabídce pracovních p íležitostí bylo

pouze 6 volných pracovních míst.
V mikroregionu Chomutov (19 %) zam stnavatel MHP Mannesmann P esné
Trubky s.r.o., v 1. pololetí 2002 provedl hromadné propoušt ní a na základ
rozhodnutí vlastníka firmy oznámil zánik firmy (cca 150 zam stnanc ). Strojírenství
Chomutov s.r.o., zam stnavatel od ervna 2002 nevyplácel mzdy, což bylo d vodem
podání návrhu na konkurz ze strany zam stnavatele (propustil

cca 150

zam stnanc ). Nová pracovní místa vznikla v pr myslové zón Severní pole, kde
rozvíjí svoji

innost významní zahrani ní zam stnavatelé, jako jsou nap . Intier

Automotice Seating Systems s.r.o. (cca 335 zam stnanc , z toho cca 230 žen - šití
autopotah a výroba autodopl k ) a Parker Hannifin s.r.o. (cca 465 zam stnanc –
v roce 2002 vytvo il 100 nových pracovních míst - strojírenská výroba).
V mikroregionu Kada

(17,6 %) p sobí nejv tší zam stnavatel okresu

Severo eské doly, a.s., Doly Nástup Tušimice (cca 1 650 zam stnanc ) a další
významní zam stnavatelé akciové spole nosti
6

EZ, a.s., Elektrárny Pruné ov

a Tušimice. Míra nezam stnanosti v tomto mikroregionu je ovliv ována sezónními
pracemi v zem d lství.
Mikroregion Klášterec nad Oh í (16,6 %) vykazuje trvale nejnižší míru
nezam stnanosti z okresu Chomutov. V pr myslové zón VERNE je dosud dvanáct
investor , kte í vytvo ili prozatím 420 pracovních míst.

P edpokládá se, že míra nezam stnanosti se v pr b hu 1. pololetí 2003
bude pohybovat mezi 17,7 % až 18,7 %.

Ostrava
Ostrava pat í v rámci

eské republiky k oblastem nejvíce postiženým

strukturální nezam stnaností. Z v tších ostravských podnik p evažovali v roce 2002
mezi novými uchaze i o zam stnání bývalí zam stnanci akciových spole ností OKD,
Nová hu , Vítkovice a obchodní s.r.o. Hruška.
V d sledku pokra ující restrukturalizace pr myslu byl nejvyšší pokles
zam stnanosti v lo ském roce v odv tví výroby kov

a kovod lných výrobk

(p es 2 tisíce osob), kam jsou za azeny i hutní podniky. Neda ilo se ani drobnému
podnikání, zam stnanost u malých firem klesla o tém

1,4 tisíce osob.

Na meziro ní redukci zam stnanosti v akciové spole nosti Vítkovice o tém
4,2 tisíce osob se nejvýznamn ji podílelo vy len ní dce iné a.s. Vítkovice
Strojírenství (cca 3,3 tisíce zam stnanc ) a dále pr b žná externalizace nov
vzniklých akciových spole ností Vítkovice Ozubárna, Vítkovice Doprava a Vítkovice
Aréna (p evod cca 500 zam stnanc ). Ke konci ervna 2003 by m lo v a.s. Vítkovice
pracovat cca 430 zam stnanc , což by znamenalo další snížení o cca 130 osob.
Akciová spole nost Vítkovice Strojírenství (cca 3,3 tisíce zam stnanc ) vznikla
vy len ním z mate ské a.s. Vítkovice ke dni 1.11.2002. V pr b hu její dvoum sí ní
existence se zam stnanost tém

nezm nila, zrušení 10 pracovních míst se týkalo

technicko-administrativních inností.
Nejv tší

eská ocelá ská firma akciová spole nost Nová hu (cca 11 350

zam stnanc ) pokra ovala i v roce 2002 v restrukturalizaci a zeštíhlování stavu
zam stnanc (tém

900 osob). B hem 1. pololetí 2003 se o ekává další snižování

(cca 200 osob).
B hem roku 2002 se personální stavy u ostravských firem odv tví dobývání
nerostných surovin mírn zvýšily (o 44 osob), na což m la rozhodující vliv p íznivá
situace v akciové spole nosti Ostravsko karvinské doly, nejv tší t žební spole nosti
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v

eské republice. Její v tšinový vlastník, a.s. Karbon Invest, nadále využíval

p etrvávající poptávky po erném uhlí, která se pozitivn projevila v hospodá ských
výsledcích, stabilit

zam stnanosti i zachování pracovních p íležitostí ve firmách,

jejichž innost navazuje na t žbu uhlí.

Od íjna 1998 zaujímá okres Ostrava v absolutním po tu evidovaných
uchaze

o zam stnání v R 1. místo. Míra nezam stnanosti se v pr b hu

1. pololetí roku 2003 p edpokládá 17 % až 17,8 %.
Ohrožené

mikroregiony

v dalších

okresech

Jeseník
Vidnavsko (31,8 %) je odlehlý mikroregion s trvale nejvyšší mírou
nezam stnanosti v okrese. Má špatnou dopravní obslužnost a v zimních m sících
jsou

asto n které obce zcela nedostupné. Zdejší malé podniky snižovaly po ty

svých zam stnanc
svoji

nebo zcela zanikaly. Zem d lská družstva rovn ž regulovala

innost. Sou asná

hospodá ská situace u stávajících firem není p íznivá

k rozši ování výroby. Nejv tší zam stnavatel mikroregionu je obuvnická firma
VECRA s.r.o. (149 zam stnanc ) dodávající svoji produkci zahrani nímu odb rateli.
Tato spole nost se od podzimu 2002 potýká s finan ními problémy a opož uje se
i s vyplácením mezd zam stnanc m.
Zlatohorsko (24,7 %) bylo d íve vázáno na t žbu rud, které v této oblasti
nabízely dostatek pracovních p íležitostí. Ukon ení t žební innosti m lo vliv nejen
na oblast Zlatých Hor, ale její dopad pocítil celý okres. V tomto mikroregionu má
nejvíce, a to 105 zam stnanc

spole nost

esko-slezská výrobní, a.s., která se

zabývá výrobou obytných bun k a kontejner pro zahrani ní odb ratele.
Javornicko

(23,8 %)

je

zem d lská

oblast,

jejím

nejv tším

zam stnavatelem je Zem d lské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích
(cca 130 zam stnanc ),

které se krom

tradi ní zem d lské výroby v nuje

i maloobchodu a mlyná ské výrob . V oblasti živo išné výroby uvažují o koupi
dojícího robota, ímž by došlo k uvoln ní nadbyte ných pracovník .

Bruntál
Dlouhodob

nejvyšší nezam stnanost v okrese Bruntál je na Osoblažsku

(32,1 %). Je to odlehlá zem d lská p íhrani ní oblast s absencí pr myslu
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a zanedbanou infrastrukturou, kde podnikatelé nemají zájem podnikat. Nejv tší
zam stnavatelé (t i v zem d lství a jeden strojírenství) mají 20 až 30 zam stnanc .
Zejména v zimních m sících je

asto problematická doprava z obcí do m st.

Nezam stnanost tohoto mikroregionu výrazn

ovliv ují sezónní práce v lesnictví

a zem d lství.

Šumperk
Hanušovicko

(27 %)

je

dlouhodob

nejproblémov jší

ástí

okresu

Šumperk. Co se týká pracovních p íležitostí, p evažuje p st ní lesních kultur, t žba
a zpracování d eva. Zem d lství se v poslední dob

soust e uje na masný chov

skotu, ovcí a chov koní, takže v tšina p dy je využívána na pastviny. Vzhledem
k vyšší poloze území a krásné p írod slouží tato oblast k rekrea ním ú el m.
Mezi nejv tší zam stnavatele mikroregionu pat í Hanušovická lesní, a.s.,
(cca 160 zam stnanc ), která na letní sezónu nabírá zhruba dalších 70 až 80
zam stnanc

pro sezónní práce, Nobleslen a.s., závod Hanušovice (cca 110

zam stnanc ), kde ve 2. pololetí 2002 došlo o snížení stavu zam stnanc

o 10,

ZKL Hanušovice a.s. (bývalý Zetor – cca 230 zam stnanc ) zajiš uje pomocné
výroby pro VW koncern, ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav a ZKL Brno a.s.
a ZVL Žilina, a tak je prosperita tohoto podniku závislá na po tu zakázek svých
odb ratel

(pracovní pom ry bývají uzavírány na dobu ur itou a podle zakázkové

nápln op tovn prodlužovány) a Olšanské papírny a.s., závod Jind ichov (cca 300
zam stnanc ).
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