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I. Zam stnanost
1. Stav a vývoj zam stnanosti roce 2003
Pro analýzu zam stnanosti byly použity údaje z Výb rových šet ení
pracovních sil (VŠPS - SÚ), vypo tené jako pr m r celkové zam stnanosti
v národním hospodá ství v roce 2002, resp. 2003. Vzhledem k tomu, že byly
p epo teny podle definitivních demografických údaj zp tn i za rok 2002, liší se od
údaj z „Analýzy vývoje zam stnanosti a nezam stnanosti v roce 2002“.
Základní údaje o obyvatelstvu, zam stnanosti a nezam stnanosti

tab. . 1

2002

2003

celkem
10 205,0

ženy
5 237,6

celkem
10 211,1

ženy
5 237,7

- ve v ku 15 – 59 let (v %)

65,5

63,3

65,4

63,3

- ekonomicky aktivních (v %)

50,4

43,3

50,3

43,4

4 764,9

2 064,5

4 733,2

2 047,0

4,8

3,4

4,5

3,2

- v sekundární sfé e (v %)

39,6

27,5

39,4

27,0

- v terciární sfé e (v %)

55,6

69,1

56,1

69,8

3,3

2,5

3,5

2,8

374,1

204,9

399,1

224,5

477,5

241,7

521,6

263,7

7,3

9,0

7,8

9,9

9,2

10,5

9,9

11,4

1. Po et obyvatel (údaj VŠPS v tisících)
z toho po et obyvatel:

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

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

1 *)

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

5. Míra nezam stnanosti (v %) **

)

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

Zdroj: 1,2,3,5 Výb rová šet ení pracovních sil (pr m rné hodnoty) 4,6 Statistika MPSV, pr m rné hodnoty
*)
Nezam stnaní podle VŠPS 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.
**)
Obecná míra nezam stnanosti podle výsledk VŠPS; po ty zam stnaných i nezam stnaných odpovídají
metodice ILO.
***)
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.

Po et obyvatel nad 15 let celkov

vzrostl (o 37,8 tisíc) a to p edevším

nár stem po tu obyvatel ve v kové skupin 60+ (o 35,5 tisíc), ve skupin 30 – 34 let

1

Rozdíly mezi údaji o nezam stnanosti podle obou zdroj – viz metodické poznámky.
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(o 35,2 tisíc) a dále ve skupin 55 – 59 let (o 34,1 tisíc). Pokles byl zaznamenán
p edevším u populace 15 - 24 let (o 40,9 tisíc) a 45 – 49 let (o 20,4 tisíc).
Vývoj ve struktu e obyvatelstva se odrazil ve zdrojích pracovních sil, které
vzrostly celkem o 13,2 tisíc osob (o 0,2 %), p i emž po et žen vzrostl pouze o 2,7
tisíc (o 0,1%).
Bilance zdroj pracovních sil a jejich rozd lení (v tisících osob)
2002

2003

tab. . 2
2003

2002

Celkem Ženy Celkem Ženy Celkem Ženy Celkem Ženy
(v tisíc)
(v tisíc)
(v %)
(v %)
Obyvatelstvo ve v ku 15+ 8 599,1 4 455,5 8 636,9 4 471,6
84,3
85,1
84,6
85,4
Zdroje pracovních sil
celkem

6 841,9 3 373,0 6 855,1 3 375,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Obyvatelstvo ve v ku
(15 - 59)

6 680,5 3 317,9 6 682,7 3 317,2

97,6

98,4

97,5

98,3

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

155,0

51,7

167,0

56,9

2,3

1,5

2,4

1,7

6,4

3,4

5,4

1,6

0,1

0,1

0,1

0,0

5 139,0 2 269,4 5 132,3 2 271,5
4 764,9 2 064,5 4 733,2 2 047,0

75,1
69,6

67,3
61,2

74,9
69,0

67,3
60,6

224,5

5,5

6,1

5,8

6,7

1 702,9 1103,6 1 722,8 1 104,2

v tom:
1. Ekonomicky aktivní
a/ zam stnaní*
b/ nezam stnaní

374,1

2. Ekonomicky neaktivní
ve v ku 15 - 59 let

204,9

399,1

24,9

32,7

25,1

32,7

809,9

403,2

826,0

408,5

11,8

11,9

12,0

12,1

studenti a žáci 15+

666,1

352,4

686,8

359,9

9,7

10,4

10,0

10,7

- vysoké školy

213,7

106,5

223,5

113,4

3,1

3,2

3,3

3,4

- st ední školy

361,9

203,9

371,8

203,4

5,3

6,0

5,4

6,0

a/ p íprava na povolání

- základní školy
žáci SOU 15+
b/ ze zdravot. d vod
z toho d chodci
c) ostatní ***)

**)

90,5

42,0

91,5

43,1

1,3

1,2

1,3

1,3

143,8

50,8

139,2

48,6

2,1

1,5

2,0

1,4

500,5
497,3

337,1
335,8

488,2
486,1

324,9
324,0

7,3
7,3

10,0
10,0

7,1
7,1

9,6
9,6

392,5

363,3

408,6

370,8

5,8

10,8

6,0

11,0

Zdroj: SÚ - VŠPS
*
) zahrnují p íslušníky ozbrojených sil, nezahrnují osoby na rodi ovské dovolené
**
) zahrnuje krom zdravotních d vod též ob any v d chodu
***)
zahrnují osoby na další rodi ovské dovolené a osoby v domácnosti

Zdroje pracovních sil (jež tvo í obyvatelstvo ve v ku 15 – 59, zam stnaní
a nezam stnaní starší 60 let) v roce 2003 p edstavovalo 6 855,1 tisíc osob. Z jejich
analýzy vyplývá, že ve srovnání s rokem 2002 vzrostl po et obyvatel ve v ku 15 –
59 let, celkem o 2,2 tisíc, ale pokles po tu žen inil 0,7 tisíc. Po et zam stnaných
osob ve v ku 60+ se zvýšil, toto zvýšení p edstavovalo celkem 12,0 tisíc osob,
p i emž po et žen vzrostl o 5,2 tisíc. Projevuje se zde postupné prodlužování
2

v kové hranice pro odchod do d chodu, pomalejší nár st po tu zam stnaných žen
v tomto v ku souvisel s jejich d ív jším odchodem do d chodu.
Po et ekonomicky aktivních osob (jež tvo í zam stnaní a nezam stnaní)
v meziro ním srovnání poklesl celkem o 6,7 tisíc osob, p i emž po et
zam stnaných poklesl o 31,7 tisíc osob (ale jak je uvedeno v p edchozím textu po et
zam stnaných starších 60 let se zvýšil) a po et nezam stnaných vzrostl o 25,0 tisíc
osob. U žen m l vývoj ekonomické aktivity opa ný trend - byl zaznamenán mírný
nár st po tu ekonomicky aktivních žen (o 2,1 tisíc osob), zp sobený vyšším
nár stem nezam stnaných žen (o 19,6 tisíc osob) a nižším poklesem zam stnaných
žen (o 17,5 tisíc). Za p íznivého vývoje zam stnanosti by se m la zam stnanost žen
z d vodu rychlejšího zvyšování hranice pro odchod do d chodu zvyšovat. Nár st
po tu ekonomicky aktivních žen zvýšením po tu nezam stnaných žen dokládá jejich
vyšší ohroženost na trhu práce.
Po et

ekonomicky

neaktivních

osob

ve

v ku

15 – 59 let vzrostl

v meziro ním srovnání o 19,9 tisíc osob, tj. o 1,2 % (po et žen vzrostl o 0,6 tisíc).
Z tohoto nár stu

inil po et osob p ipravujících se na povolání 16,1 tisíc osob (po et

žen vzrostl o 5,3 tisíce), nejv tší absolutní zvýšení bylo v tomto období zaznamenáno
u student st edních škol o 9,9 tisíc, tj.o 2,7 % (u žen byl zaznamenán pokles o 0,5
tisíc) a vysokých škol o 9,8 tisíc osob, tj. 4,6 % (z toho u žen zvýšení o 6,9 tisíc
osob). Pokles byl zaznamenán pouze v kategorii žáci SOU o 4,6 tisíc osob (po et
dívek poklesl o 2,2 tisíce). K poklesu došlo meziro n též v kategorii d chodc , a to
o 11,2 tisíc osob (z toho po et žen poklesl o 11,8 tisíc). D vodem je prodlužující se
hranice pro odchod do d chodu.
Míra ekonomické aktivity (MEA) v roce 2003 (po et ekonomicky aktivních
d lený po tem všech osob starších 15-ti let, vyjád ený v %) inila 59,4 % a proti roku
2002 se snížila o 0,4 procentního bodu. Z dlouhodobého pohledu má MEA klesající
tendenci. Míra ekonomické aktivity muž

(68,7 %) tradi n

p evyšovala míru

ekonomické aktivity žen (50,8 %). Nejvyšší míru ekonomické aktivity dosahují v kové
skupiny 30 - 44 let.
V roce 2003 se snížila MEA u obou pohlaví a ve všech v kových skupinách
uvedených v tabulce, nár st byl zaznamenán pouze u obou pohlaví v kategorii 60+ a
dále u žen v kategorii 45 – 59 let, což má souvislost s výše popsaným vývojem
absolutního po tu ekonomicky aktivních osob.
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Míra ekonomické aktivity podle v ku a pohlaví v roce 2003 (v %)
Pohlaví

tab. . 3

V ková skupina

Celkem

15 až 29

30 až 44

45 až 59

60 +

Celkem

59,4

54,3

89,8

80,4

8,8

Muži

68,7

62,5

96,1

88,1

14,2

Ženy

50,8

45,7

83,1

72,9

5,1

Zdroj:

SÚ - VŠPS

Z hlediska stupn

dosaženého vzd lání m ly v roce 2003

nejvyšší míru

ekonomické aktivity osoby s vysokoškolským vzd láním, nejnižší vykazovaly osoby
se základním vzd láním. MEA meziro n

poklesla u obou pohlaví a ve všech

vzd lanostních skupinách.

Míra ekonomické aktivity podle dosaženého vzd lání a pohlaví
v roce 2003 (v %)

tab. . 4

Dosažené vzd lání
Pohlaví

Celkem

st ední
bez maturity

základní

st ední
s maturitou

vysokoškolské

Celkem

59,4

22,6

68,7

67,7

78,5

Muži

68,7

26,8

76,8

73,0

81,6

Ženy

50,8

20,4

57,5

63,8

74,1

Zdroj:

SÚ - VŠPS

V roce 2003

inil pr m rný po et zam stnaných ve všech sférách

národního hospodá ství 4 733,2 tisíc osob, tj. 46,4 % obyvatel tohoto státu. Ve
srovnání s minulým rokem tento po et poklesl o 31,7 tisíc, tj. o 0,7 %. Jejich podíl
na celkovém po tu obyvatel poklesl meziro n o 0,3 p.b. Z dlouhodobého hlediska
je pokles zam stnanosti patrný od roku 1997, pouze v roce 2002 zam stnanost
mírn vzrostla.
Z regionálního hlediska nejv tší pokles zam stnanosti byl zaznamenán
v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji (o 12,2 tisíc, resp. o 6,5 tisíc).
K nár stu zam stnanosti došlo ve Zlínském a Karlovarském kraji (o 5,3 tisíc,
resp. o 1,1 tisíc).
Zam stnanost žen dosáhla v roce 2003 2 047,0 tisíc, tj. 43,2 % z celkové
zam stnanosti v

R. Podíl zam stnaných žen na po tu žen starších 15-ti let je

4

45,8 %. Ve srovnání s p edchozím rokem se zam stnanost žen snížila o 17,5 tisíc
a jejich podíl na celkové zam stnanosti poklesl o 0,1 procentního bodu.
Vývoj zam stnanosti v roce 2002 a 2003
2002

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
Zdroj:

tab. . 5

2003
tisíc

%

Rozdíl

Index

03-02

03/02

tisíc

%

4764,9
2064,5

100,0
43,3

4733,2
2 047,0

100,0
43,2

-31,7
-17,5

99,3
99,2

94,6
14,1
155,0
115,0

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

97,2
15,3
167,0
121,9

2,1
0,3
3,5
2,6

2,6
1,2
12,0
6,9

102,7
108,1
107,7
106,0

4407,2
348,9
4 532,0
230,2

92,5
7,3
95,1
4,8

4341,2
379,0
4 498,6
233,3

91,7
8,0
95,0
4,9

-66,0
30,1
-33,4
3,1

98,5
108,6
99,3
101,3

SÚ - VŠPS

Zam stnanost osob se ZPS se v roce 2003 zvýšila na 97,2 tisíc, tj. nár st
o 2,6 tisíc. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku tak došlo k nár stu
zam stnanosti osob se ZPS o 2,7 % (u žen došlo k poklesu o 0,5 tisíc osob, tj.
1,3 %). Pokra oval tak trend z roku 2002, kdy 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 ). Tato opat ení se
odrazila ve zvýšené zam stnanosti ob an

se ZPS, kte í ale nemuseli p ijít

z evidence ÚP. 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

2

64,9 % (EU 64,3 %) a proti stejnému období lo ského roku je o 0,7 procentního
bodu nižší (z dlouhodobého hlediska dochází ke stálému snižování tohoto ukazatele,
s mírným nár stem v roce 2002). Nejv tší vliv na pokles míry zam stnanosti m lo její
snížení v nejmladší v kové skupin

15 – 24 let, což souvisí s vyšším po tem

mladých lidí v p íprav na povolání. Míra zam stnanosti žen je na úrovni 56,3 %
(snížení o 0,7 p.b., EU-55,6 %) a míra zam stnanosti muž

na úrovni 73,4 %

(snížení o 0,7 p.b., EU-72,8 %). Míra zam stnanosti starších lidí (55 - 64 let) je
42,3 % (zvýšení o 1,6 p.b., EU – 40,1 %).
2

Míry zam stnanosti v EU uvedeny v tomto materiálu jsou hodnoty za rok 2002

5

Na zasedáních Evropské rady v Lisabonu (rok 2000) a ve Stockholmu (rok
2001) byly EU stanoveny konkrétní kvantitativní cíle míry zam stnanosti do roku
2010: celková míra zam stnanosti alespo 70 %, míra zam stnanosti žen alespo
60 %, míra zam stnanosti starších pracovník (55 - 64 let) alespo 50 %. Z tohoto
pohledu jsou všechny sledované míry zam stnanosti za

R p ízniv jší než pr m r

EU, i když celková míra zam stnanosti a míra zam stnanosti žen mají klesající
tendenci (p i emž v roce 2003 byl pokles výrazn jší). Jediným pozitivem je zvyšování
míry zam stnanosti starších pracovník , p i emž lze p edpokládat, že by m la
v souvislosti s prodlužující se v kovou hranicí pro odchod do d chodu dále nar stat.
To ale závisí na dalším celkovém vývoji zam stnanosti.
V mí e zam stnanosti se projevují velké regionální rozdíly, které jsou dány
p edevším množstvím a strukturou pracovních p íležitostí v jednotlivých krajích (ve
4. tvrtletí 2003 pracovalo v Praze tém

71 % bydlících obyvatel ve v ku 15 - 64 let,

v Moravskoslezském kraji to bylo necelých 57 %).
Míra zam stnanosti obyvatelstva ve v ku 15 - 64 let (v %)
Pohlaví

tab. . 6

V ková skupina

Celkem

15 až 24

25 - 54

55 – 64

Celkem

64,9

31,4

81,7

42,3

Muži

73,4

35,1

89,7

57,5

Ženy

56,3

27,6

73,5

28,4

Po et osob pracujících na dobu ur itou v hlavním zam stnání (bez
nezjišt ných p ípad

druhu smlouvy na dobu ur itou), v etn

práce do asné,

p íležitostní a sezónní, a dalších asov omezených smluv se roce 2003 meziro n
zvýšil o 30,1 tisíc na 379,0 tisíc, což v relativním vyjád ení p edstavuje 8,6 %. Po et
zam stnaných „s pracovními úvazky na dobu neur itou nebo jako podnikatel“
v meziro ním porovnání poklesl

o 66,0 tisíc osob na 4 341,2 tisíc, tj. o 1,5 %

(sou et zam stnaných podle druhu úvazku v tabulce

. 5 se liší od celkové

zam stnanosti o nezjišt né p ípady druhu úvazku).
Na plnou pracovní dobu pracovalo ve svém hlavním zam stnání 4 498,6
tisíc osob, tj. o 33,4 tisíc osob mén

než v roce 2002 (z toho žen o 18,5 tisíce

mén ), na zkrácenou pracovní dobu pracovalo 233,3 tisíc osob, tj. o 3,1 tisíc více. T i
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tvrtiny zam stnaných na zkrácenou pracovní dobu jsou ženy. Jako podzam stnaní3
bylo klasifikováno 48,0 tisíc osob, z toho 33,0 tisíc žen.

Po ty zam stnaných podle postavení v hlavním zam stnání
2002
tisíc
Zam stnanci

%

3966,4

lenové produk ních družstev

2003
tisíc

83,2

3893,7

%

tab. . 7

Rozdíl

Index

03 - 02

03/02

82,2

-72,7

98,2

35,8

0,8

28,0

0,6

-7,8

78,2

Podnikatelé bez zam stnanc
Podnikatelé se zam stnanci

540,5
192,6

11,4
4,0

581,3
196,8

12,3
4,2

40,8
4,2

107,5
102,2

Pomáhající rodinní p íslušníci
Nezjišt no

28,9
0,7

0,6
0,0

33,0
0,4

0,7
0,0

4,1
-0,3

114,1
58,0

4764,9

100,0

4733,2

100,0

-31,7

99,3

Celkem
Zdroj:

SÚ – VŠPS

Podle postavení v hlavním zam stnání tvo ili v roce 2003 nejpo etn jší
skupinu zam stnanci pracující za mzdu, jejich po et inil 3 893,7 tisíc osob. Ve
srovnání s rokem 2002 poklesl jejich po et o 72,7 tisíc, jejich podíl na
zam stnanosti poklesl o 1,0 procentního bodu na 82,2 %. Ženy pracující za
mzdu tvo ily ve sledovaném období 88,0 % všech zam stnaných žen, jejich po et
se v tomto období snížil o 31,1 tisíc a jejich podíl poklesl o 0,8 bodu.
Ve skupin podnikatel bez zam stnanc (pracující na vlastní ú et) byl op t
zaznamenán nár st, jejich po et dosáhl v roce 2003 581,3 tisíc a meziro n

se

zvýšil o 40,8 tisíc. Jejich podíl na zam stnanosti se zvýšil o 0,9 bodu na hodnotu
12,3 %.
Výše

uvedený

vývoj

po tu

zam stnanc

a

po tu

podnikatel

bez

zam stnanc sv d í pravd podobn o velmi astém používání tzv. „Švarc-systému“.
V hodnoceném období došlo též k meziro nímu nár stu po tu podnikatel
se zam stnanci (zam stnavatel ), a to o 4,2 tisíc (z toho žen pouze 0,1 tisíc).
Po et t chto podnikatel

inil v roce 2003 196,8 tisíc (z toho 43,9 tisíc žen). Jejich

podíl na celkové zam stnanosti

inil 4,2 %, tj. nár st o 0,2 p.b. K poklesu

zam stnanosti došlo meziro n u len produk ních družstev, a to o 7,8 tisíc na
28,0 tisíc (z toho ženy pokles o 0,7 tisíc na 10,6 tisíc). V roce 2003 dosáhl po et
všech podnikatel

v etn

pomáhajících rodinných p íslušník

811,1 tisíc a

3
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 .
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jejich podíl na zam stnanosti p edstavuje 17,1%. V meziro ním srovnání se zvýšil
podíl t chto osob na po tu osob s jediným nebo hlavním zam stnáním o 1,1 bodu.
graf . 1

Postavení v zam stnání – meziro ní rozdíly
(v tis. osob)
60,0
40,0
20,0
0,0
Pomáhající
rodinní
p íslušníci

lenové
produk ních
družstev

Pracující na
vlastní ú et

Zam stnavatelé

-40,0

Zam stnanci

-20,0

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

1999

Zdroj:

2000

2001

2002

2003

SÚ – VŠPS

P ír stek (úbytek) po tu osob v hlavním zam stnání podle postavení
v zam stnání (krajské len ní)

tab. . 8

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:

2002

2003

v tis.

v tis.

4 764,9
608,3
548,1
298,7
267,8
145,8
357,8
205,5
263,8
233,6
239,8
509,1
286,8
263,4
536,5

4 733,2
608,0
547,0
296,9
263,3
146,9
353,1
201,5
257,4
233,3
237,8
509,1
285,9
268,7
524,3

Celkem
v tis.
-31,7
-0,3
-1,1
-1,8
-4,5
1,1
-4,7
-4,0
-6,5
-0,3
-2,0
0,0
-0,9
5,3
-12,2

SÚ - VŠPS
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%
99,3
100,0
99,8
99,4
98,3
100,7
98,7
98,0
97,5
99,9
99,2
100,0
99,7
102,0
97,7

Rozdíl 03-02
z toho
Zam stnanci
(v . len prod.
družstev)
-80,5
0,8
-3,1
-3,5
-4,2
-0,6
-9,3
-7,3
-12,3
-3,9
-2,4
-13,9
-7,6
1,1
-14,3

Podnikatelé
(v . pom. rod.
p íslušník )
49,0
-1,0
1,9
1,7
-0,3
1,7
4,6
3,5
5,8
3,6
0,4
13,9
6,9
4,2
2,1

Nár st po tu zam stnanc

v etn

len

produk ních družstev byl

zaznamenán pouze ve Zlínském kraji a v Praze (o 1,1 tisíc, resp. o 0,8 tisíc),
v ostatních

krajích

došlo

k jejich

poklesu.

Nejvyšší

pokles

byl

v Moravskoslezském kraji a Jihomoravském kraji (o 14,3 tisíc, resp. o 13,9 tisíc).
Mimo Prahu a Plze ský kraj došlo v ostatních krajích k nár stu po tu
podnikatel

se zam stnanci i bez zam stnanc

a pomáhajících rodinných

p íslušník . Nejvyšší nár st byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (o 13,9 tisíc).
P es pokles po tu podnikatel

má Praha nejvyšší podíl podnikatel

(v etn

pomáhajících rodinných p íslušník ) na celkovém po tu zam stnaných osob
(22,3 %). Následuje St edo eský kraj (19,2 %), Královéhradecký kraj (18,7 %) a
Liberecký

kraj

(18,5 %).

Naopak

nejvyšší

podíl

zam stnanc

vykazuje

Moravskoslezský kraj (86,6 %), Olomoucký kraj a Vyso ina (shodn 85,6 %).
Po et zam stnaných s druhým zam stnáním se v roce 2003 zvýšil o 6,9
tisíc osob na hodnotu 121,9 tisíc (z toho po et žen se zvýšil o 6,8 tisíc).
Struktura ekonomického postavení osob v druhém zam stnání je odlišná
od struktury jejich postavení v hlavním zam stnání. Po et zam stnanc
len

produk ních družstev

v etn

tvo í 39,7 % všech osob v druhém zam stnání,

podíl podnikatel v etn pomáhajících rodinných p íslušník je 60,2 %.
Podle statistiky z výsledk

podnikového zjiš ování4 poklesla meziro n

zam stnanost ve velkých organizacích o 29,5 tisíc osob z 3 254,1 tisíc na 3 224,6
tisíc osob, p i emž pokles z hlediska typu hospoda ení byl zaznamenán v státních,
soukromých, ostatních a družstevních ekonomických subjektech. Nár st byl
u komunálních ekonomických subjekt . Podíl zam stnanosti p edstavuje ve státních
subjektech 16,8 %, v družstevních 2,9 %, v soukromých 33,8 %, v komunálních
15,5 % a v ostatních ekonomických subjektech 31,0 %.
Na volných pracovních místech, které není možno obsadit ob any

R, jsou

zam stnáváni cizí státní p íslušníci (mezi nejpo etn jší profese obsazované cizími
státními p íslušníky pat í zejména stavební d lník, horník, zedník, montážní d lník,
ši ka, d lník pomocné práce, d lník v elektrotechnice, svá e , záme ník, pomocný
d lník v pr myslu). K 31. 12. 2003 pracovalo na našem území 47 704 cizích
státních p íslušník na základ povolení k zam stnání vydaných ú ady práce. Ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku se po et povolení vydaných pro práci
4

Ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zam stnanci (v odv tví finan ního zprost edkování bez ohledu na po et
zam stnanc ) a všechny organizace nepodnikatelské sféry. Od 1. tvrtletí 2003 došlo k rozší ení okruhu zahrnovaných subjekt
o d íve nepublikovanou ást resortu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
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cizinc zvýšil o 3 083. Nejvíce vzrostl po et vydaných povolení pro ob any Ukrajiny
(o 2 531).
K 31. 12. 2003 jednotliví zam stnavatelé nahlásili k registraci na ú adech
práce 58 034 ob an
ob an

byl mezi

umis ování ob an

SR pracujících v R. Na úseku vzájemného zam stnávání

R a SR i nadále zachován volný pohyb pracovních sil. Pro
SR na trhu práce v naší republice nadále platil zvláštní režim

(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).
Na základ

pracovního povolení a registrace ob an

SR pracovalo

k 31. 12. 2003 v R 105 738 cizích státních p íslušník . Z tohoto po tu bylo 4 678
osob z lenských stát EU a 65 634 osob z devíti dalších p istupujících stát .
Ze stát EU m lo nejv tší zastoupení N mecko a Spojené království, z p istupujících
zemí Slovensko a Polsko.
Po vstupu

R do EU vznikne pro ob any

s volným pohybem osob a pracovník

lenských stát

v souvislosti

nový režim. Tito ob ané budou pracovat

v souladu s právem Evropského spole enství bez pracovního povolení. U ob an
Evropského hospodá ského prostoru (EHP) a Švýcarska se nebude požadovat
povolení k zam stnání, ale zam stnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke
které budou tyto fyzické osoby svým zam stnavatelem vyslány na základ smlouvy
k výkonu práce, bude povinen o této skute nosti písemn informovat p íslušný ÚP
(nejpozd ji v den nástupu t chto osob k výkonu práce). Informa ní povinnost
zam stnavatel m vznikne po nabytí ú innosti nového zákona o zam stnanosti.
V

R pracují cizinci rovn ž jako podnikatelé na základ

oprávn ní. Po et cizinc

- podnikatel

živnostenského

se v roce 2003 ve srovnání s rokem 2002

zvýšil o 1 761 osob na 62 293. Vydávání živnostenských oprávn ní je v kompetenci
MPO.

2. Sektorová a odv tvová struktura zam stnanosti
Zam stnanost se absolutn

i relativn

zvýšila pouze v terciárním

sektoru, ale absorp ní schopnost této sféry je již omezena.
V primárním sektoru (zem d lství) poklesla v roce 2003 zam stnanost na
213,1 tisíc osob, tj. pokles o 14,8 tisíc osob. Nejvyšší absolutní pokles byl
zaznamenán v Jiho eském kraji a kraji Vyso ina (o 6,0 tisíc, resp. o 5,4 tisíc osob).
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V samostatné kategorii zem d lství a myslivost byl nejvyšší pokles v kraji Vyso ina
(o 6,0 tisíc osob). Podíl primárního sektoru na celkové zam stnanosti inil 4,5 % a
ve srovnání s rokem 2002 poklesl o 0,3 bodu.
V sekundárním sektoru (pr mysl, v . stavebnictví) bylo zam stnáno
v hodnoceném období 1 863,4 tisíc osob, tj. pokles zam stnanosti o 24,9 tisíc
osob. Podíl tohoto sektoru byl 39,4 % a snížení proti roku 2002 p edstavovalo 0,2
bodu.
Sektorová struktura zam stnanosti
2002
tisíc
CELKEM

2003
%

4764,9

I. sektor

tisíc

100,0

4733,2

%

tab. . 9
Rozdíl

Index

03 - 02

03/02

100,0

-31,7

99,3

227,9

4,8

213,1

4,5

-14,8

93,5

II. sektor
V tom: pr mysl

1888,3
1463,1

39,6
30,7

1863,4
1424,7

39,4
30,1

-24,9
-38,4

98,7
97,4

stavebnictví
III. sektor

425,2
2648,8

8,9
55,6

438,7
2656,7

9,3
56,1

13,5
7,9

103,2
100,3

Zdroj:

SÚ – VŠPS

Na poklesu zam stnanosti sekundárního sektoru se výrazn podílel pr mysl,
který zaznamenal v hodnoceném období meziro ní pokles o 38,4 tisíc osob na
celkových 1 424,7 tisíc (z toho v Královéhradeckém kraji 17,3 tisíc osob). Nejv tší
absolutní pokles byl zaznamenán ve zpracovatelském pr myslu, a to o 24,0 tisíce
osob (1,8 %), ale relativn nejvyšší úbytek zam stnanosti byl zaznamenán v odv tví
dobývání nerostných surovin (o 7,8 tisíc, tj. o 12,8 %) a v odv tví výroby a rozvodu
elekt iny, plynu a vody (o 6,6 tisíc, tj. o 7,9 %). Podíl pr myslu na celkové
zam stnanosti se snížil o 0,6 bodu na 30,1 %. Tento trend byl d sledkem
restrukturalizace pr myslu, vstupu nových vlastník , asto zahrani ních a rychlého
r stu produktivity práce.
Na úbytku ve zpracovatelském pr myslu se nejvíce podílel pokles osob ve
výrob

kov

a kovod lných výrobk

o 7,4 tisíc (z toho v Moravskoslezském kraji

4,6 tisíc osob) a dále úbytek osob v textilním pr myslu o 6,4 tisíc (z toho
v Královéhradeckém kraji 6,2 tisíc).
Stavebnictví nár stem zam stnanosti absolutn

o 13,5 tisíci osob na

celkových 438,7 tisíc osob (nár st o 3,2 %) zmírnilo pokles zam stnanosti v tomto
sektoru (z toho v Jihomoravském kraji 5,5 tisíc sob a v Moravskoslezském kraji 3,6
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tisíc osob). Podíl stavebnictví na celkové zam stnanosti se zvýšil na 9,3 %, tj.
o 0,4 p.b. P íznivý vývoj ve stavebnictví byl ovlivn n p edevším pracemi na velkých
stavbách inženýrského a pozemního stavitelství, distribu ních a logistických center,
rozvojem bytové výstavby a zvýšením objemu prací provedených v zahrani í.
V

terciárním sektoru (služby) vzrostla zam stnanost proti roku 2002

o 7,9 tisíc osob (nár st o 0,3 %) na 2 656,7 tisíc. osob (v etn

1,2 tisíc p ípad

nezjišt né sektorové p íslušnosti). Podíl tohoto sektoru na celkové zam stnanosti
p edstavoval 56,1 %, tj. nár st o 0,5 p.b. K odv tvím terciárního sektoru, ve kterých
došlo proti p edchozímu roku k významnému nár stu zam stnanosti, pat í odv tví
nemovitostí, pronájmu a služeb pro podniky, výzkumu a vývoje (o 15,7 tisíc
osob, z toho ostatní podnikatelské innosti – které mj. zahrnují zprost edkování a
obstarávání pracovních sil, fotografické innosti, balící innosti - nár st o 16,6 tisíc
osob), obchod, opravy motorových vozidel a spot ebního zboží (o 8,0 tisíc osob,
z toho maloobchod, opravy spot ebního zboží nár st o 10,4 tisíc osob), a dále
ostatní ve ejné, sociální a osobní služby (o 5,7 tisíc osob, z toho rekrea ní,
kulturní a sportovní

innosti nár st o 4,6 tisíc osob). Naopak, k nejv tšímu

meziro nímu poklesu po tu zam stnaných došlo ve vzd lávání (o 21,3 tisíc osob,
z toho ve t íd p edškolní výchova a základní školství o 14,7 tisíc osob). Jedná se
o d sledek negativního demografického vývoje (malý po et žák ) a zárove
probíhající optimalizace sít

škol. Tento trend bude i nadále pokra ovat. Pokles

v odv tví doprava, skladování a spoje (o 8,8 tisíc osob, z toho pokles v železni ní
doprav o 10,7 tisíc osob a v ostatní pozemní doprav pokles o 5,3 tisíc osob) byl
d sledkem restrukturalizace

eských drah. Vzhledem k dalšímu avizovanému

snižování v roce 2004 bude pokles zam stnanosti i zde pokra ovat.
Z regionálního hlediska byl v odv tví nemovitostí, pronájem a služeb pro
podniky, výzkum a vývoj nejvyšší nár st registrován v Praze (o 7,5 tisíc osob),
v odv tví obchod, opravy motorových vozidel a spot ebního zboží byl nejvyšší
nár st v Ústeckém kraji (o 9,7 tisíc osob) a v odv tví ostatní ve ejné, sociální a
osobní služby byl nejvyšší nár st zaznamenán ve St edo eském kraji (o 7,3
tisíc). Na celkovém poklesu ve vzd lávání se nejvíce podílela Praha a
Jihomoravský kraj (o 7,9 tisíc, resp. 4,6 tisíc osob).
Podrobn ji je sektorová a odv tvová struktura podle kraj
v p íloze . 1b.
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uvedena

3. Kvalifika ní struktura zam stnanosti
Kvalifika ní struktura obyvatelstva

eské republiky staršího 15 let 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 byl v roce 2003 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.
Mezi zam stnanými byl zaznamenán nár st u osob se st edním
vzd láním bez maturity (o 7,5 tisíc) a u osob s vysokoškolským vzd láním
(o 9,3 tisíc). Pokles byl zaznamenán u osob se základním vzd láním (o 28,2 tisíc)
a osob se st edním vzd láním s maturitou (o 20,5 tisíc). Uvedené zm ny
v zam stnanosti 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
tab. . 10
Obyvatelstvo 15+
2002

2003

v tisících
Celkem

Zam stnaní

Rozdíl

Index

03-02

03/02

8 599,1 8 636,9

37,8

Základní

1 898,8 1 831,8

-67,0

St ední bez maturity

3 216,9 3 299,2

St ední s maturitou

2 646,4 2 650,6

2002

2003

v tisících

100,3 4 764,9 4 733,2

Rozdíl

Index

03-02

03/02

-31,7

99,3

320,5

-28,2

91,9

82,3

102,6 2 069,0 2 076,5

7,5

100,4

4,2

100,2 1 715,7 1 695,2

-20,5

98,8

9,3

101,5

z toho:

Vysokoškolské
Zdroj:

813,7

831,7

18,0

96,5

102,2

348,7

628,9

638,2

SÚ - VŠPS

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
13

práce.
V roce 2003 vy ídily ú ady práce ve smyslu tohoto zákona žádosti 9 516
zam stnanc z 550 firem oproti 10 102 v roce 2002 (tj. pokles o 5,8 %).
Výdaje na insolvenci ze státního rozpo tu v roce 2003 p edstavovaly
212 561 tisíc K . Žadatel m, kte í požádali o uspokojení splatných mzdových nárok
nevyplacených jim jejich zam stnavatelem k 31.12.2003 vyplatily ÚP 194 132 tisíc
K oproti 186 093 tisíc K v roce 2002. To znamená, že v roce 2003 se ve finan ním
objemu p iznalo o 8 039 tisíc K více než v roce 2002 (tj. nár st o 4,5%). Pr m rná
výše mzdových nárok

vyplacených jednomu žadateli byla 20 432, - K . V roce

2003 tedy pr m rná výše vyplacených mzdových nárok

jednomu žadateli

vzrostla oproti roku 2002 o 2 011 K (tj. o 10,9%), z 18 421,- K na 20 432,- K .
Pr m rný po et vy ízených žádostí inil 793 za m síc (v roce 2002 to bylo
842 žádostí za m síc, tj. pokles o 5,8 %). Pr m rný objem finan ních prost edk
za 1 m síc inil 16 203 tis. K (v roce 2002 p edstavoval pr m rný objem finan ních
prost edk za 1 m síc 15 508 tis. K , tj. nár st o 4,5 %).
Z celkového po tu vy ízených žádostí v roce 2003 p ipadlo na ú ady
práce: Praha hl. m sto - 1 812 vy ízených žádostí, Zlín - 689, Brno-m sto - 571
a Ostrava 528.
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II. Nezam stnanost
1. Vývoj evidované nezam stnanosti v roce 2003
V pr b hu roku 2003 se nezam stnanost vzhledem k pravideln

se

vyskytujícím sezónním faktor m vyvíjela jako po jiné roky. K mezim sí nímu nár stu
nezam stnanosti došlo v lednu, ervnu, ervenci, srpnu, zá í a prosinci.
graf . 2

Mezim sí ní rozdíly po tu uchaze

v roce 2003
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Vývoj míry nezam stnanosti nep ízniv
termínovaných

pracovních

pom r

ke

konci

srpen

zá í

íjen

listopad

prosinec

ovlivnilo obvyklé ukon ení
roku,

což

zp sobilo

nár st

nezam stnanosti v lednu mezim sí n z 9,8 % na 10,2 %. V dalším období míra
nezam stnanosti postupn

klesala, a to až do kv tna, kdy její hodnota dosáhla

svého minima, a to 9,4 %. Noví absolventi škol a mladiství po ukon ení základní
školy za ali p icházet do evidence ú ad

práce již od

ervna, kdy za ala

nezam stnanost op t nar stat. Výrazný skok je viditelný v ervenci, kdy míra
nezam stnanosti vzrostla mezim sí n z 9,5 % na 9,9 %. Nár st nezam stnanosti
pokra oval až do zá í, kdy její hodnota dosáhla úrovn
m sících byla úrove nezam stnanosti tém

10,1 %. V podzimních

stabilní a další nár st nezam stnanosti

byl zaznamenán až v prosinci, kdy míra nezam stnanosti vzrostla mezim sí n
o 0,4 procentního bodu na 10,3 % a kdy byla zaznamenána nejvyšší úrove míry
nezam stnanosti v roce 2003. Projevil se obvyklý p íliv uchaze
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o zam stnání

z d vod

ukon ování

prací

v sezónních

odv tvích

(zejména

v zem d lství,

stavebnictví, v odv tví obchodu a služeb) a ve ejn prosp šných prací. Zárove se
snížil 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. . 12
rok 2003
pr m r

31.12.2002 31.3.2003 30.6.2003 30.9.2003 31.12.2003
Uchaze i
o zam stnání (v tis.)
z toho ženy
muži
Míra
nezam stnanosti (v %)
z toho ženy
muži

514,4

528,2

501,0

529,4

542,4

521,6

257,4
257,0

257,9
270,3

255,3
245,7

274,9
254,5

272,5
269,9

263,7
257,9

9,8

10,0

9,5

10,1

10,3

9,9

11,2
8,7

11,1
9,1

11,0
8,3

11,9
8,6

11,8
9,2

11,4
8,7

Míra nezam stnanosti byla v jednotlivých m sících roku 2003 meziro n
vyšší než v odpovídajících m sících roku 2002, a to v rozmezí od 0,5 (prosinec 2003)
až do 0,9 procentního bodu (únor, b ezen, duben 2003).
Pomalejší pokles nezam stnanosti v 1. polovin roku (zejména v 1. tvrtletí)
posunul

nezam stnanost

na

vyšší

úrove

-

pr m rná

míra

evidované

nezam stnanosti v roce 2003 v eské republice tak dosáhla 9,9 %, zatímco
v roce 2002 byla na úrovní 9,2 %. (podrobn ji v p íloze . 5)
Absolutní

po et

uchaze

o

zam stnání

pobírajících

hmotné

zabezpe ení (dále HZ) rostl v roce 2003 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 2003 v pr m ru 35,0 % z celkového po tu uchaze

(zatímco v roce 2002

v pr m ru 36,3 %). D vod poklesu lze p ipsat nižšímu po tu nov
uchaze

hlášených

, jež p išli do evidence UP a vzniká jim nárok na HZ a naopak zvýšení

po tu dlouhodob nezam stnaných uchaze
nenáleží. Podíl uchaze

o zam stnání, kterým již HZ obvykle

s HZ se v pr b hu roku 2003 pohyboval od 32,2 %

v kv tnu do 38,4 % v lednu. K 31. prosinci 2003
34,9 %.
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inil podíl uchaze

s HZ

Uchaze i o zam stnání pobírající hmotné zabezpe ení

tab. . 13
rok 2003

31.12.2002

31.3.2003

30.6.2003

30.9.2003

31.12.2003

514,4

528,2

501,0

529,4

542,4

521,6

257,4
257,0

257,9
270,3

255,3
245,7

274,9
254,5

272,5
269,9

263,7
257,9

192,6

182,8

165,6

191,5

189,5

182,7

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

86,9
95,9
34,6
33,7
35,5

86,1
79,5
33,0
33,7
32,3

102,2
89,3
36,2
37,2
35,1

94,7
94,8
34,9
34,7
35,1

93,0
89,7
35,0
35,2
34,8

3 163

3 347

3 369

3 256

3 331

3 324

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 2003 vzrostla na 3 324 K

Pr m r

a byla oproti roku

2002 vyšší o 160 K . Nár st pr m rné výše HZ byl oproti roku 2002 pomalejší.
Vzhledem k vývoji inflace ástka životního minima (ŽM) jednotlivého ob ana staršího
26 let z stala na hodnot

platné od 1. 10. 2001 (4 100 K ). Proto z stala stejná

i výše HZ osob bez prokazatelných p íjm

(osobám bez prokazatelných p íjm

se

výše jejich HZ odvozuje od ástky ŽM jednotlivého ob ana staršího 26 let), jako i
horní hranice HZ (je omezena 2,5-násobkem tohoto ŽM, tj. 10 250 K a v p ípad , že
se jedná o uchaze e za azeného do rekvalifikace, 2,8-násobkem tohoto ŽM, tj.
11 480 K ). Pr m rnou výši HZ v roce 2003 tak ovlivnil pouze vývoj mezd (vyšší
rozhodující p íjmy osob p icházejících do evidence ÚP), a zárove

mírný nár st

po tu osob s HZ na horní hranici tohoto p ísp vku.
K 31. prosinci 2003 pobíralo HZ na úrovni obou horních hranic 2 410
uchaze

o zam stnání (z toho 579 žen), kte í p edstavují pouze 1,3 % všech

uchaze

pobírajících HZ (v roce 2002 1,0 %).
Pr m rná výše HZ byla meziro n

vyšší i v jednotlivých

tvrtletích

roku. Ve 2. tvrtletí 2003 byla pr m rná výše HZ nejvyšší - 3 369 K . Ve 3. tvrtletí
byla naopak nejnižší a p edstavovala 3 256 K .
Vývoj pr m rné výše HZ v rámci roku výrazn ovliv ují absolventi škol
v evidenci ÚP vzhledem k tomu, že se jedná o po etn
prokazatelných p íjm

velkou skupinu osob bez

a tudíž s podpr m rným HZ (ve 2. tvrtletí jsou jejich po ty

nejnižší, naopak ve 3. tvrtletí v souvislosti s p íchodem
nejvyšší).
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erstvých absolvent

Podíl absolvent

na celkovém po tu uchaze

o zam stnání p edstavoval

v roce 2003 v pr m ru 10,6 %, podíl t ch absolvent , kte í pobírali HZ na celkovém
po tu uchaze

pobírajících hmotné zabezpe ení, inil v pr m ru 18,1 %.

Rozd lení uchaze

podle výše hmotného zabezpe ení

k 31. 12. 2002
v tisících

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

k 31. 12. 2003

V%

z toho
celkem ženy

tab. .14

v tisících

v%

z toho
z toho
celkem ženy*) celkem ženy celkem

z toho
ženy*)

192,6

95,7

100,0

49,7

189,5

94,7

100,0

50,0

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
27,0

9,7
68,3
42,4
28,4
17,2
9,9
5,4
8,2

4,8
38,0
24,8
13,2
6,7
3,4
1,7
2,1

5,1
36,0
22,4
15,0
9,1
5,2
2,9
4,3

49,5
55,6
58,5
46,5
39,0
34,3
31,5
25,6

*) Podíly žen na celkovém po tu uchaze

jsou vypo teny z nezaokrouhlených ísel

graf . 3

Po ty uchaze

podle výše p ísp vku v nezam stnanosti
k 31. 12. 2003

40
35

v tisících

30
25
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15
10
5
0
do 1500 K

1501-2500 K

2501-3500 K

3501-4500 K

muži

P ibližn 60 % uchaze

4501-5500 K

5501-6500 K

6501-7500 K

7501 K a více

ženy

o zam stnání pobíralo k 31. 12. 2003 podpr m rné

HZ. Výše HZ u žen je výrazn nižší než u muž . Zatímco u žen inila v roce 2003
pr m rná výše HZ 3 038 K , u muž 3 619 K (na konci roku 2003 p edstavovala
výše HZ žen 3 021 K , muž 3 641 K ).
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2. Toky nezam stnanosti
V roce 2003 bylo nov

zaevidováno 666,3 tisíc nových uchaze

o zam stnání, tj. o 11,1 tisíc (o 1,6 %) mén než v roce 2002, kdy se na ÚP nov
zaevidovalo 677,4 tisíc uchaze

. V meziro ním srovnání byl v roce 2003

zaznamenán pokles po tu nov hlášených ve všech tvrtletích.
graf . 4

Vývoj po tu nov za azených a vy azených uchaze
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V po tu vy azených uchaze

Vy azení

byl naopak zaznamenán mírný nár st.

V roce 2002 ú ady práce vy adily z evidence 624,9 tisíc osob, v roce 2003
638,3 tisíc (nár st o 2,1 %). Po ty vy azených uchaze

byly vyšší ve srovnání

s p edchozím rokem v obou pololetích. Pokud srovnáváme meziro n

jednotlivá

tvrtletí, tak pouze v 1. tvrtletí 2003 byly po ty meziro n vy azených nižší.
Po et uchaze

, kte í našli práci, vzrostl o 1,5 %. V roce 2003 bylo

umíst no 453,0 tisíc uchaze
letech ale p edstavují tém

, zatímco v roce 2002 celkem 446,5 tisíc (v obou

stejný podíl z vy azených uchaze

a v roce 2002 71,5 %). Nepatrn

, v roce 2003 71,0 %

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

práce.
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Proces evidované nezam stnanosti (v tis. osob)
I. pololetí 2003

Rok 2003

celkem

tab. .15

II. pololetí 2003

I.Q

II.Q

celkem

III.Q

IV.Q

nov evidovaní

666,3

316,3

171,3

145,0

350,0

191,9

158,1

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

315,2
351,1
638,3

147,3
169,0
329,8

76,7
94,6
157,5

70,6
74,4
172,3

167,9
182,1
308,5

98,9
93,0
163,5

69,0
89,1
145,0

109,8
343,3
58,8
300,2

59,8
182,2
28,6
149,5

27,6
88,1
13,1
76,2

32,2
94,1
15,5
73,3

50,0
161,0
30,2
150,7

25,1
84,9
15,7
79,3

24,9
76,1
14,5
71,4

51,6
164,7
16,2
338,1

27,0
82,8
8,0
180,3

13,3
42,8
3,9
81,3

13,7
40,0
4,1
99,0

24,6
81,9
8,2
157,8

12,2
43,3
4,3
84,2

12,4
38,6
3,9
73,6

58,2
178,6
42,6

32,8
99,4
20,6

14,3
45,3
9,2

18,5
54,1
11,4

25,4
79,1
22,0

12,9
41,6
11,4

12,5
37,5
10,6
Graf . 5

Bilance p ír stk a úbytk uchaze
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Pro „nespolupráci“ vy adili pracovníci ÚP v roce 2003 celkem 58,8 tisíc
uchaze

o zam stnání, což je o 3,9 tisíc osob více než v roce 2002. Ke zvýšení

po tu vy azených pro „nespolupráci“ došlo v 1. pololetí 2003, hodnoty za 2. pololetí
roku 2002 a 2003 jsou tém

stejné.
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Po et hlášených volných pracovních míst (VPM) byl v jednotlivých
m sících roku 2003 nižší než v roce 2002. V pr b hu roku 2003 došlo k mírnému
mezim sí nímu poklesu po tu volných pracovních míst v lednu, únoru, dubnu a zá í,
k výrazn jšímu snížení v íjnu, listopadu a prosinci. Pr m rný m sí ní stav volných
míst hlášených na ú adech práce byl 42,5 tisíc (v roce 2002 – 48,6 tisíc).
K 31. 12. 2003 bylo hlášeno 40,2 tisíc volných pracovních míst, což je ve srovnání
se stejným obdobím roku 2002 o 463 míst mén . I když malá tvorba pracovních
p íležitostí je jedním z nejzávažn jších problém

eského trhu práce, lze konstatovat,

že pokles nabízených volných míst evidovaných na ú adech práce se zpomalil.
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 2003 disponovaly ú ady práce
volnými místy, která zam stnavatelé nahlásili na ÚP: 221,8 tisíc volných míst
bylo nových nebo uvoln ných; na druhé stran 93,2 tisíc z nahlášených míst
bylo obsazeno uchaze i o zam stnání a 129,3 tisíc p vodn nahlášených míst
bylo na ÚP zrušeno - zam stnavatelé je mezi asem obsadili (v roce 2002
zam stnavatelé nahlásili 233,4 tisíc volných míst jako nových nebo uvoln ných,
95,5 tisíc míst bylo obsazeno a 149,4 tisíc bylo zrušeno).
Po et uchaze

o zam stnání p ipadajících na 1 volné pracovní místo

se pohyboval v roce 2003 od 11,5 v srpnu do 13,5 v prosinci (v roce 2002
v rozmezí od 9,1 v kv tnu do 12,7 v prosinci). Tento ukazatel byl ovlivn n nižším
po et volných míst a nár stem po tu uchaze

v evidenci ú ad práce.

Evidovaní uchaze i o zam stnání a volná pracovní místa

tab. . 16

Rok 2003
31.12.2002 31.3.2003 30.6.2003 30.9.2003 31.12.2003
Pr m r
Uchaze i o zam stnání
(tis. osob)
Volná pracovní místa
(tis. míst)
Po et uchaze na jedno volné
pracovní místo

514,4

528,2

501,0

529,4

542,4

521,6

40,7

41,3

43,0

45,2

40,2

42,5

12,6

12,8

11,7

11,7

13,5

12,3

Ve struktu e volných míst i nadále výrazn p evažovala místa ur ená pro
d lnické profese, p edevším pro kvalifikované

emeslníky – 53,7 %, pro

nekvalifikované a pomocné d lníky 12,7 % a pro provozní pracovníky ve
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službách a obchod

9,1 %. Ostatní místa byla ur ena pro administrativní,

technické, zdravotnické, pedagogické pracovníky a pracovníky ve v d
a výzkumu – celkem 24,5 %. Nadále se projevoval nesoulad mezi nabídkou a
poptávkou po konkrétních profesích.
Když srovnáváme po ty umíst ných uchaze

(pomocí ÚP nebo jinak)

s po ty volných pracovních míst v evidenci ÚP, je nesporné, že na volném trhu
práce je vyšší nabídka pracovních p íležitostí než nabízejí ú ady práce.
Zam stnavatelé ve smyslu § 19 zákona . 1/1991 Sb., o zam stnanosti oznamují
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. Po ty evidovaných VPM podle
odhad pokrývají cca 30 – 50 % skute n volných míst.

3. Struktura uchaze

o zam stnání

Z hlediska zam stnatelnosti jsou ohroženými skupinami na trhu práce
ob ané s r znými handicapy nebo i s kumulací handicap , p edevším ob ané
s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, se zdravotním postižením, ženy
s malými d tmi, starší osoby, mladí lidé, zejména absolventi škol a mladiství po
ukon ení povinné školní docházky. V p ípad kumulace handicap jsou to 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 sou asná relace pracovních p íjm a
sociálních p íjm

(sociálních dávek), v p ípad

kategorie lidi s nízkou kvalifikací

(a tudíž s potenciáln nižším pracovním p íjmem), nemotivuje tyto osoby k práci a být
nezam stnaným je pro n ur itou výhodou. Tento fakt se ješt stup uje v p ípad , že
by uchaze za prací dojížd l (výdaje na dopravu, ztráta asu).
Ke konci roku 2003 bylo v evidenci ú ad
Podobn jako u celkového po tu uchaze
ú ad

práce 272,5 tisíc žen.

došlo i u žen - uchaze ek v evidenci

práce k meziro nímu nár stu. Ten byl o n co rychlejší (nár st o 5,9 %)

než u celkového po tu uchaze
Podíl

nezam stnaných

(nár st o 5,4 %).
žen

na

celkovém

po tu

registrovaných

nezam stnaných p edstavoval v roce 2003 (shodn jako v roce 2002) v pr m ru
50,6 % a k 31. 12. 2003 to bylo 50,2 % (v roce 2002 50,0 %). Ženy byly nejvíce
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zastoupeny mezi uchaze i o zam stnání v m sících ervenec až íjen, kdy se jejich
podíl pohyboval kolem 52 % (od 51,7 % v íjnu do 52,2 % v srpnu).
Struktura uchaze

o zam stnání podle vybraných skupin
k 31. 12. 2002

v tis.

tab. . 17

k 31. 12. 2003

v % *)

v tis.

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 podíl celkem z toho Celkem podíl
ženy
strukt.
ženy
strukt.
žen
žen
514,4
257,4
100,0 50,0
542,4
272,5
100,0 50,2
66,9
33,1
13,0 49,5
71,8
35,2
13,2 49,1
1,0
0,4
0,2 38,6
1,2
0,4
0,2 35,9

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

41,1
48,4
51,7
58,7
54,0
46,9

129,4
6,5
73,4
116,2
110,7
112,7

53,9
3,2
37,2
68,3
60,3
52,8

23,9
1,2
13,5
21,4
20,4
20,8

41,7
49,2
50,7
58,8
54,5
46,9

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

Ženy se oproti muž m vyzna ují vyšší mírou nezam stnanosti
(k 31. 12. 2003 byla MN muž 9,2 %, MN žen 11,8 %). Vyšší míra nezam stnanosti
žen je ješt

výrazn jší zejména ve v kových kategoriích mezi 25. až 34. rokem

(míra nezam stnanosti žen do 25 let – 22, %, od 25 - 29 let 13,0 %, 30 - 34 let
13,1 %), kdy jsou ženy asto mimo pracovní aktivitu z d vodu pé e o d ti. V p ípad ,
že ztratí práci, t žko nalézají nové uplatn ní, protože možnosti pracovního uplatn ní
jsou z d vodu pé e o d ti limitovány nap . nemožnosti p ijetí práce na sm ny nebo
dojížd ní do zam stnání. Ani zam stnavatelé nemají o ženy v produk ním v ku
velký zájem kv li možným výpadk m v práci, nap . v p ípad ošet ování lena rodiny.
Po et zdravotn handicapovaných ob an v evidenci ú ad práce vzrostl
z 66,9 tisíc (tj. 13,0 % všech uchaze

) ke konci roku 2002 na 71,8 tisíc ke konci

roku 2003 (tj. 13,2 % všech uchaze

). V tšina z nich jsou poživateli invalidního

d chodu, osoby s TZP jsou p evážn poživateli PID. Po et vyhrazených míst pro tyto
uchaze e byl po celý rok 2003 nízký, k mírnému nár stu po tu míst došlo pouze
v b eznu, ervenci, srpnu a íjnu. Ke konci roku byl po et vyhrazených míst dokonce
nižší než ve stejném období roku 2002 (prosinec 2002 – 1 747 míst, prosinec 2003 –
1 587 míst). Podíl míst pro ob any se ZPS p edstavuje pouze 3,9 % všech
hlášených míst. Vzhledem k nár stu po tu uchaze
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se ZPS a malému po tu

se ZPS na jedno volné pracovní místo ur ené pro tuto

míst se po et uchaze
skupinu uchaze

ke konci roku 2003 zvýšil. P edstavuje v pr m ru za

R 45,2

osob (ke konci roku 2002 38,3 osob). Ve srovnání s podílem celkového po tu
uchaze

k celkovému po tu VPM je tém
Specifická

míra

3,5-násobný.

nezam stnanosti

t chto

ob an

ke

konci

roku

2003 meziro n vzrostla z 39,7 % na 42,2 %.
Problémy se zam stnáváním zdravotn

postižených p etrvávají i p es

opat ení na podporu jejich zam stnávání (viz ást III. 6 a 7).
Zvýšením nezam stnanosti vzrostly absolutní po ty uchaze

ve všech

v kových skupinách. V relativním vyjád ení došlo v jednotlivých skupinách
k mírnému poklesu krom v kové skupiny nad 50 let.
graf . 6

Zastoupení muž a žen v jednotlivých v kových kategoriích
k 31. 12. 2003
100,0
90,0

podíl muž a žen v %

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
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muži

40-44 let

45-49 let

50-54 let

55-59 let

nad 60 let

ženy

V kategorii nad 50 let pokra oval trend nár stu nezam stnanosti jak
v absolutním, tak i v relativním vyjád ení. Po et uchaze
meziro n

starších 50 let

vzrostl celkem o 12,8 tisíc osob na 112,7 tisíc. Jejich podíl na

nezam stnanosti vzrostl o 1,4 procentního bodu na 20,8 %. D vodem rostoucí
nezam stnanosti je zejména ztráta zam stnání v období, kdy ješt

nespl ují

podmínky pro p iznání starobního d chodu, ale v tšina zam stnavatel již o n
nemá zájem. Potvrzuje to zejména výrazn jší nár st po tu žen i muž ve v ku od 55

24

do 59 let (mírn jší nár st po tu žen souvisí s jejich d ív jším odchodem do d chodu).
Na stran

ob an

je z hlediska zam stnatelnosti nejv tším problémem mnohdy

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.
Mladí lidé do 25 let tvo í 23,9 % celkového po tu uchaze

. Jejich podíl

mezi uchaze i o zam stnání meziro n klesl o 1,4 procentního bodu.
Specifické míry nezam stnanosti jsou uvedeny v p íloze

. 6. Vysoká

specifická míra nezam stnanosti v kové kategorie do 25 let - 22,9 %
k 31. prosinci 2003, byla více než dvojnásobkem celkové míry nezam stnanosti
Tento ukazatel nepochybn ovliv uje vysoký absolutní po et uchaze

o zam stnání

této v kové skupiny. Vysoká míra nezam stnanosti je však i d sledkem vysokého
po tu ekonomicky neaktivních mladých lidí z d vodu studia i p ípravy na povolání.
Míra nezam stnanosti je v tomto p ípad

u muž

vyšší (23,5 %), což souvisí se

strukturou ekonomicky aktivních této v kové kohorty a strukturou mladých lidí
p ipravujících se pro povolání. Ve v kové kohort od 25 do 29 let je specifická míra
nezam stnanosti 10,1 %, tj. pod úrovní celkové míry nezam stnanosti, p i emž míra
nezam stnanosti žen je nadpr m rná (13,0 %) a je naopak výrazn vyšší než muž
(8,2 %). Nadpr m rná nezam stnanost se vyskytuje ješt u žen ve v ku od 30 do 34
let – 13,1 %, p i emž specifická míra nezam stnanosti této v kové skupiny je též
podpr m rná (9,2 %).
Ostatní

v kové

kategorie

mají

míru

nezam stnanosti

nižší

než

celorepublikový pr m r. Nejnižší specifickou míru nezam stnanosti vykazují
ženy i muži v nejvyšších v kových kategoriích. Tento relativn

p íznivý údaj je

daný (na rozdíl od mladších v kových kategorií) jejich vysokým podílem mezi
ekonomicky

aktivními.

Ve

v kových

kohortách

nad

55 let

je

op t

míra

nezam stnanosti (vzhledem k d ív jšímu odchodu žen do d chodu) u muž

vyšší

než u žen.
Pr m rný v k uchaze

o zam stnání, který k 31. prosinci 2002

inil

35,8 let, se b hem roku 2003 mírn zvýšil - k 31. 12. 2003 inil 36,3 let (u žen se
meziro n zvýšil o 0,4 roku na 36,6 let, u muž o 0,6 roku na 36,1 let).
K 31. 12. 2003 bylo v evidenci ÚP 54,2 tisíc absolvent

a mladistvých

po ukon ení základní školy. V roce 2003 byl jejich pr m rný m sí ní po et
55,5 tisíc. Nejvyšší po et absolvent jsme zaznamenali jako obvykle v zá í, a to 65,8
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tisíc. Pr m rný podíl absolvent

na celkovém po tu uchaze

v roce 2003

p edstavoval 10,7 %, p i emž nejnižší byl v kv tnu – 9,7 %, nejvyšší v zá í – 12,4 %).
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 2003 byl jejich pr m rný
m sí ní po et 55,5 tisíc. K 31. 12. 2003 jich bylo v evidenci ÚP 54,2 tisíc.
Z absolvent škol tvo í 47,3 % dívky, 78,3 % absolvent zatím nepracovalo
(36,0 % dívek). Déle než 6 m síc

není zam stnáno 23,5 % absolvent

(8,1 %

dívek).
Nejpo etn jší skupinu z absolvent

škol a mladistvých p edstavovali

podle šet ení ze zá í 20035 vyu ení (40,0 %) a absolventi SOŠ s maturitou
(24,7 %). Vyu ení s maturitou tvo í 11,6 % všech absolvent a mladistvých (nejh e
hledají uplatn ní absolventi technických obor

ze skupiny obor

stavebnictví),

absolventi vysokých škol 8,5 % (nejvyšší nezam stnanost je u absolvent
textil, od vnictví a doprava), gymnázií 3,3 % a nejmén

obor

po etnou skupinou jsou

absolventi vyšších odborných škol - 2,8 % (nejvyšší neúsp šnost je u absolvent
oboru stavebnictví a architektura). Mezi absolventy SOŠ v rámci technických obor
se h e uplat ují absolventi skupiny obor

obory textil, od vnictví a zpracování

d eva, mezi vyu enými nejh e hledají uplatn ní absolventi technických obor
ze skupiny obor stavebnictví6.
Nejrizikov jší
s dokon enou

skupinou

vstupující

na

trh

práce

jsou

mladiství

i nedokon enou základní školou nebo speciální základní

školou, kde vedle praxe chybí i kvalifikace. K 30. 9. 2002 jich bylo evidováno 5 650
(7,5 % všech absolvent a mladistvých), k 30. 9. 2003 z stal jejich po et na stejné
úrovni, na ÚP jich bylo evidováno 5 652 (8,6 % všech absolvent

a mladistvých).

5
Struktura absolvent škol a mladistvých po skon ení ZŠ se nesleduje m sí n . K dispozici jsou údaje z šet ení o absolventech
škol podle stup
a obor vzd lání k 30.4. a 30.9. Podrobn jší rozbor je p edm tem interních materiál MPSV a MŠMT
„Informace o absolventech škol na trhu práce“ a „Nezam stnaní absolventi škol“. Tyto informace se zve ej ují též
prost ednictvím internetu.
6
Úsp šnost, resp. neúsp šnost absolvent škol na trhu práce udává specifická míra nezam stnanosti, tzn. podíl po tu
nezam stnaných absolvent škol celkem (tj. t mi, kte í neodpracovali ješt dva roky po ukon ení svého vzd lání) a absolventy,
kte í ukon ili své vzd lání v p edchozích dvou letech. Zdroj: Ústav pro informace ve vzd lávání (ÚIV) - Nezam stnanost
absolvent škol, svodná analýza k 30. 4. 2003
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Z tohoto po tu mladistvých dosud 5 257 (93,0 %) ješt v bec nepracovalo a 2 533
(44,8 %) bylo bez práce již více než 6 m síc .
Nejpo etn jší skupinou uchaze

o zam stnání podle kvalifikace jsou

vyu ení (40,7 %) a dále osoby s neukon eným a základním vzd láním (31,4 %).
Rovn ž nejvyšší podíl nabízených volných míst je ur en pro vyu ené (45,2 %) a pro
osoby se základním vzd láním (30,5 %).
V uplynulém roce bylo zaznamenáno rychlejší tempo r stu po tu uchaze
SŠ

bez

maturity

(o 9,4 %),

vyu ených

s maturitou

(o 6,7 %),

vyu ených

a s vysokoškolským vzd láním (o 6,0 %) - v absolutním vyjád ení se však jedná
o velmi nízké po ty - oproti tempu r stu celkového po tu uchaze
(o 5,4 %). Pokles byl zaznamenán u skupiny uchaze

o zam stnání

s vyšším odborným

vzd láním (o 8,3 %).
Struktura uchaze

o zam stnání dle kvalifikace

k 31. 12. 2002
v tis.

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. 2003

v % *)

z toho celkem
celkem ženy strukt.

Tab. . 18

v tis.

podíl
žen

v % *)

z toho celkem
ženy strukt.

celkem

podíl
žen

514,4

257,4

100,0

50,0

542,4

272,5

100,0

50,2

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

45,5
51,6
43,9
51,9
44,7
66,9
63,4
59,4
41,6

3,4
166,8
220,6
17,7
22,0
15,7
76,1
3,0
17,1

1,5
86,3
97,9
9,2
9,7
10,5
48,4
1,8
7,2

0,6
30,8
40,7
3,3
4,0
2,9
14,0
0,5
3,2

44,1
51,7
44,4
52,0
44,2
67,2
63,5
60,3
42,1

*) Podíly jsou vypo teny z nezaokrouhlených ísel

Výrazn

vyšší podíl z celkového po tu uchaze

p edstavují ženy po

absolvování gymnázia (67,2 %) a st edního odborného vzd lání s maturitou
(63,6 %).

Naopak

nejnižší

podíl

žen

je

mezi

nezam stnanými

uchaze i

s vysokoškolským vzd láním (42,1 %).
Specifické míry nezam stnanosti podle vzd lání jsou uvedeny v p íloze . 6.
Ve všech vzd lanostních kategoriích byl k 31. 12. 2003 oproti stejnému období
p edchozího roku zaznamenán nár st míry nezam stnanosti. Míra nezam stnanosti
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dosahuje nejvyšší hodnoty v kategorii „základní vzd lání a bez vzd lání“ (35,4 %,
což je t ikrát více než celorepublikový pr m r). Míra nezam stnanosti žen se
základním vzd láním a bez vzd lání
celorepublikový

pr m r),

u

muž

nezam stnanosti dokonce více než

iní 31,9 % (tém

v této

vzd lanostní

t ikrát p evyšuje
kategorii

je

míra

ty ikrát vyšší (40,1 %). Specifické míry

nezam stnanosti podle vzd lání jsou u žen vyšší než u muž .
graf . 7

Zastoupení muž a žen v jednotlivých vzd lanostních kategoriích k 31.
12. 2003
80,0

podíl muž a žen v %
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graf . 8
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Po et uchaze na jedno volné místo
podle vzd lání
45,0
40,0
35,0

31.12.02

31.12.03

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Rozdíly

mezi

kvalifika ní

strukturou

uchaze

a kvalifika ními požadavky ze strany zam stnavatel
uchaze

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
V roce 2003 se oproti roku 2002 pom r po tu uchaze
vzd lanostních kategorií krom

.

k VPM u všech

kategorie bez vzd lání zhoršil. Podobná situace

nastala v období 2001 – 2002, kdy došlo k nár stu po tu uchaze

na 1 VPM

u všech kategorií.
Dlouhodob
v tšin

nezam stnaní

z hlediska

zam stnatelnosti

v naprosté

mají kumulaci n kolika handicap , 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.
Dlouhodob

nezam stnaní (nad 6 m síc ) k 31. 12. 2003 tvo ili 58,7 %

celkové nezam stnanosti, což p edstavuje meziro ní nár st o 2,3 bodu
(k 31. 12. 2002 - 56,4 %). Po et uchaze
318,5 tisíc osob, tj. tém

v této skupin

absolutn

vzrostl na

o 28,4 tisíc. Z nich 68,6 % tvo í ti, kte í jsou bez práce déle

než 1 rok, což je meziro n o 2,6 bodu více (k 31. 12. 2002 – 66,0 %). Z celkového
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po tu nezam stnaných p edstavuje jejich podíl 40,3 % (meziro ní nár st z 37,2 %
o 2,1 procentního bodu).
Vývoj délky nezam stnanosti

tab. . 19

k 31. 12. 2002
v tis.
celkem
514,4

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

k 31. 12. 2003

v % *)

V tis.

v % *)

z toho celkem podíl
z toho celkem podíl
ženy
strukt.
žen
celkem
ženy
strukt.
Žen
257,4
100,0 50,0
542,4
272,5
100,0
50,2

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
8,0
37,2

122,9
101,0
56,0
44,1
218,4

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

52,9
52,5
30,4
23,4
113,3

22,7
18,6
10,3
8,1
40,3

43,0
52,0
54,3
53,1
51,9

*) Podíly jsou vypo teny z nezaokrouhlených ísel

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.
graf . 9

Zastoupení muž a žen ve skupinách
podle délky nezam stnanosti k 31. 12. 2003
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ženy

30

nad 24 m síce

se (po p echodném snížení

Podíl nezam stnaných déle než 12 m síc

v roce 2002) op t zvýšil. Zárove se dále prodloužila pr m rná délka evidence,
která vzrostla na konci roku 2003 na 530 dní (k 31. 12. 2002 – 484 dní). Pr m rná
délka evidence žen je vyšší a p edstavuje 551 dní.
, kte í byli z evidence vy azení ve

Pr m rná délka evidence uchaze

4. tvrtletí 2003 (tzv. délka ukon ené evidence) p edstavovala 239 dní, u žen 257 dní
(ve 4. tvrtletí 2002 – 219 dní, u žen 235 dní).
Z výrazn jšího

nár stu

pr m rné

délky

nezam stnanosti

uchaze

v evidenci ve srovnání s pr m rnou délka evidence vy azených uchaze
o zam stnání je z ejmé, že se možnosti uplatn ní nezam stnaných s nar stající
délkou evidence jsou výrazn zhoršují.

4. Regionální nezam stnanost
Zm ny

v sektorové

restrukturalizace

(odv tvové)

struktu e

hospodá ství

na

základ

i útlumu, zm ny v kvalifika ní a profesní struktu e pracovní

síly se projevily v jednotlivých regionech s r znou intenzitou. Nejvíce se 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.

Míra nezam stnanosti a po et evidovaných uchaze

v krajích

R
tab. . 20

Po et evidovaných uchaze
Kraj

31.12.
2001

31.12.
2002

31.12.
2003

Míra nezam stnanosti (v %)
31.12.
2001

31.12.
2002

31.12.
2003

1. Ústecký

67 720

74 135

76 499

15,8

17,1

17,9

2. Moravskoslezský

94 226

101 214

106 304

15,1

15,9

16,8

3. Olomoucký

37 215

39 395

40 770

11,8

12,2

12,5

4. Jihomoravský

55 139

63 777

65 454

9,7

11,2

11,5

5. Karlovarský

14 062

16 115

17 362

8,7

10,1

10,6

6. Zlínský

24 841

29 759

31 621

8,5

10,2

10,6

7. Liberecký

15 987

19 334

21 065

7,4

8,7

9,5

8. Pardubický

19 911

21 865

24 165

7,9

8,7

9,4

9. Vyso ina

18 196

21 548

23 841

7,0

8,3

9,2
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10. Královéhradecký

17 433

20 497

22 146

6,3

7,3

7,9

11. Plze ský

18 580

20 226

21 650

6,5

7,1

7,6

12. St edo eský

37 819

41 761

43 937

6,8

7,2

7,4

13. Jiho eský

19 162

21 118

22 158

6,0

6,7

7,0

14. Praha

21 632

23 691

25 448

3,4

3,7

4,0

Nejvyšší míra nezam stnanosti byla v t chto oblastech na konci roku 2003
v okresech Most (23,5 %), Karviná (20,4 %), Teplice (19,9 %), Louny (18,9 %),
Chomutov (18,7 %) a Ostrava-m sto (18,4 %). Nadpr m rné hodnoty dosahuje
v posledním období míra nezam stnanosti v n kterých okresech Olomouckého a

Jihomoravského kraje, nap . Jeseník (18,2 %), Hodonín (15,8 %)

i P erov

(13,8 %). 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 .

Okresy s nejvyšší mírou nezam stnanosti k 31. 12. 2003
Po et evidovaných uchaze
Okres

tab. . 21

Míra nezam stnanosti (v %)

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

1. Most

13 204

14 401

14 938

21,3

21,7

23,5

2. Karviná

25 225

26 507

27 058

18,0

19,6

20,4

3. Teplice

10 581

11 854

12 250

16,6

18,2

19,9

4. Louny

7 521

8 050

8 091

17,2

18,6

18,9

5. Chomutov

10 901

12 144

12 595

16,4

17,7

18,7

6. Ostrava

25 588

27 807

29 470

16,2

17,2

18,4

7. Bruntál

8 622

9 193

9 940

16,5

16,7

18,2

8. Jeseník

3 173

3 501

3 753

14,8

16,9

18,2

Regiony s nadpr m rnou nezam stnaností se vyzna ují velmi nízkou
tvorbou volných pracovních míst. Nap . v okrese Litom ice k 31. 12. 2003 p ipadalo
96,0 uchaze
76,6 uchaze

na 1 volné pracovní místo hlášené na ú ad práce, v okrese Jeseník
, v okrese Karviná 72,3 uchaze

a v okrese Most 54,1 uchaze

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

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 (3,0) a Mladá Boleslav (4,9), tj.
vesm s okresy s nejnižší nezam stnaností. Pr m rná hodnota tohoto ukazatele za
R byla 13,5.
Nadále nar stají meziokresní rozdíly v mí e nezam stnanosti (viz p íloha
. 10). Nejvyšší míra nezam stnanosti k 31. 12. 2003 v okrese Most p edstavovala
23,5 %, naopak nejnižší v okrese Praha-západ 3,0 % - rozdíl mezi mírou

nezam stnanosti

v okresech

s nejnižší

a

nejvyšší

nezam stnanosti

se

meziro n zvýšil o 1,6 bodu. Ve všech krom 10 okres byl zaznamenán meziro ní
nár st míry nezam stnanosti (ze St edo eského kraje okresy Beroun, Kladno, Kutná
Hora, Nymburk, z Jihomoravského Brno-venkov, B eclav, Znojmo, a z dalších kraj
okres Pardubice, Ústí nad Labem a Šumperk). Na úrovni kraj

k meziro nímu

poklesu míry nezam stnanosti nedošlo, nejvyšší míra nezam stnanosti byla
v Ústeckém -

17,9 %,

Moravskoslezském - 16,8 %,

Olomouckém

- 12,5 %

a Jihomoravském kraji - 11,5 %. Nejvyšší meziro ní nár st míry nezam stnanosti byl
zaznamenán v Moravskoslezském kraji, a to o tém

1,0 bod z 15,9 % na 16,8 %,

v kraji Vyso ina, a to o 0,9 bodu z 8,3 % na 9,2 %, dále v Libereckém, Ústeckém a
Pardubickém kraji o 0,8 bodu. Ve statistických jednotkách NUTS 2 dosáhlo nejvyšší
nezam stnanosti Moravskoslezsko - 16,8 % (k 31. 12. 2002 - 15,9 %) a Severozápad
- 15,9 % (k 31. 12. 2002 - 15,2 %).

Meziro ní nár st evidovaných uchaze

k 31. 12. 2003 byl zaznamenán

v 72 okresech, nejvyšší v okrese Praha - 1 757, Ostrava-m sto - 1 663, Brno-m sto 1 261, Nový Ji ín - 944, Liberec - 855 a P erov - 851. Z pohledu kraj
absolutn

nezam stnanost

ve

všech

14

krajích,

a

to

vzrostla

nejvýrazn ji

v Moravskoslezském kraji (o 5 090), Ústeckém kraji (o 2 364) a v Pardubickém

kraji (o 2 300 uchaze

). Nejv tší pokles byl zaznamenán v okresech Znojmo -

pokles o 677 uchaze

a Olomouc - o 119, z hlediska kraj

nár stu v Jiho eském kraji (o 1 040 uchaze

Relativn nejvíce vzrostl po et uchaze

došlo k nejmenšímu

), viz p íloha . 8.
o zam stnání v okrese Pelh imov -

23,7 % (kde byla k 31. 12. 2003 nezam stnanost 9,5 %). Na druhé stran
zaznamenán v okresech s vysokou nezam stnaností pom rn

byl

nízký nár st tohoto

ukazatele, nap . v okresech Most, Chomutov (o 3,7 %), Teplice (o 3,3 %), Karviná
(o 2,1 %), Hodonín (o 1,9 %), Ústí nad Labem (o 1,0 %) a Louny (o 0,5 %). Nejvyšší
meziro ní r st uchaze

byl v kraji Vyso ina - o 10,6 %, viz p íloha . 9.
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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, 31,4 %, v Ústeckém kraji jejich podíl
p edstavuje

43,7 %

uchaze

o

zam stnání,

podíl

v okresech

s nejvyšší

nezam stnaností je následující: Most 43,6 %, Karviná 34,4 %, Teplice 47,9 %, Louny
42,5 % a Chomutov 47,1 %.

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 . 20). Nejvíce jsou dlouhodobou nezam stnaností

postiženy zejména Ústecký kraj (podíl nezam stnaných nad 6 m síc 68,3 %, nad
12 m síc 51,1 %), Moravskoslezský kraj (68,0 %, resp. 49,5 %) a Jihomoravský

kraj (59,5%, resp. 40,7%), z okres Most (77,2%, resp. 60,9 %), Karviná (73,1 %,
resp. 56,3 %), Ostrava-m sto (71,3 %, resp. 52,7 %), Teplice (71,2 %, resp.
55,1 %), Ústí nad Labem (69,8 %, resp. 51,5 %), Chomutov (69,1 %, resp. 51,0 %),

Frýdek-Místek (64,9 %, resp. 44,3 %) a D
nejnižší podíl t chto uchaze

ín (64,9 %, resp. 46,6 %). Naopak

mají okresy s nízkou nezam stnaností, a to

Benešov (32,1 %, resp. 14,0 %), Pelh imov (32,7 %, resp. 14,6 %) a Praha-východ
(36,0 %, resp. 17,1 %), z krajského pohledu pak hl. m. Praha (43,0 %, resp. 23,8 %),

Jiho eský kraj (43,5 %, resp. 26,4 %) a Královéhradecký kraj (49,5 %, resp.
29,9 %).

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 - 440

dní, Karviná - 383 dní, Teplice - 354 dní, Frýdek-Místek - 335 dní, Ostrava-m sto - 334
dní, Louny - 316 dní, Hodonín - 309 dní a Chomutov - 305 dní. V okresech s nejnižší

nezam stnaností je délka nezam stnanosti výrazn

kratší: Pelh imov - 126 dní,

Benešov - 137 dní, Praha-západ - 140 dní, Mladá Boleslav - 147 dní,

eské

Bud jovice - 148 dní, Rychnov nad Kn žnou - 153 dní a Praha - 158 dní. Pr m rná

délka evidence uchaze

, kte í byli v evidenci ú ad

práce k 31. 12. 2003 je

v regionech s vysokou nezam stnaností také vysoká, nap . v okrese Most je to až
847 dní a v okrese Karviná 783 dní.
Problémy ostatních rizikových skupin (podíly uchaze
uchaze

do 25 let v ku nebo

o zam stnání v kategorii nad 50 let) jsou spíše viditelné v regionech s nižší

nezam stnaností, zatímco v regionech s vysokou nezam stnaností se jedná
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o nezam stnanost plošnou, postihující i osoby bez handicap

(podíly rizikových

skupin v okresech a krajích s nejvyšší nezam stnaností jsou v p íloze . 19).
Konkrétní problémy na trhu práce v okresech a mikroregionech s nejvyšší
nezam stnaností jsou uvedeny v textové p íloze. V p íloze . 12 je uveden po et
uchaze

o zam stnání, míra nezam stnanosti a volná pracovní místa v len ní

podle obcí s pov eným obecním ú adem.
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III. Politika zam stnanosti
1. Stav a vývoj politiky zam stnanosti v roce 2003
Východiskem p i stanovení cíl státní politiky zam stnanosti na rok 2003
byly analýza trhu práce v roce 2002, prognóza trhu práce na rok 2003, možnosti
státního rozpo tu a závazky 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 2003, který byl schválen vládou

R usnesením

. 545 ze dne 4. 6. 2003.

Politika zam stnanosti MPSV se v roce 2003 soust edila na dosažení
následujících základních cíl :
•

zvýšit podporu aktivní ú asti na zam stnanosti pro ty, kte í cht jí a jsou
schopni pracovat,

•

zam it se na snižování zejména dlouhodobé nezam stnanosti a aktivizaci
znevýhodn ných skupin k vyhledávání zam stnání,

•

zvýšit úrove , rozsah, ú innost a cílenost všech nefinan ních nástroj ,
postup a možností celého spektra aktivní politiky zam stnanosti, p edevším
v oblasti poradenství a zprost edkování,

•

prohloubit aktivní spolupráci se zam stnavateli, zam it se na vyhledávání
a tvorbu volných pracovních míst u zam stnavatel ,

• rozší it rozsah preventivních opat ení k získání a zejména k udržení
zam stnanosti,

zejména

pi

zprost edkovatelských,

vzd lávacích

a poradenských innostech,
•

zajistit

dosažení

co

nejvyšší

ú innosti

využití

finan ních

prost edk

vynaložených na realizaci aktivní politiky zam stnanosti tím, že d raz bude
kladen na vytvá ení stabilních pracovních míst a na rekvalifikace, vedoucí jak
ke zvýšení zam stnatelnosti, tak ke stabilizovanému pracovnímu uplatn ní,
•

zam it se na p ípravu projekt ve vazb na realizaci Opera ního programu
Rozvoj lidských zdroj (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro
Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha (JPD 3).
Stejné

cíle

sleduje

st edn dobé

koncepce

MPSV

v oblasti

politiky

zam stnanosti, tedy postupn zajistit podmínky a p edpoklady pro výrazné snížení
míry nezam stnanosti v budoucích letech, v souladu s Evropskou strategií
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zam stnanosti. Tou je politika zam stnanosti pojímána a provád na jako nedílná
sou ást hospodá ské, sociální a vzd lávací politiky vlády.

Základem

pro

realizaci

aktivní

politiky

zam stnanosti

(APZ)

na

jednotlivých ú adech práce byly „Programy realizace APZ na rok 2003". Programy
byly zpracovávány na základ analýzy trhu práce v jednotlivých okresech a ve vazb
na cíle APZ, stanovené Správou služeb zam stnanosti pro p íslušný rok. Obdobným
zp sobem byly zpracovány programy na úrovni jednotlivých kraj . Jejich cílem je
upevn ní a prohloubení spolupráce s krajskými ú ady p i provád ní politiky
zam stnanosti.
P i realizaci APZ se ú ady práce zam ily zejména na skupiny uchaze
nejvíce ohrožených nezam stnaností a dlouhodobou nezam stnaností, realizací
konkrétních opat ení (v etn

preventivních). V souladu s opat ením 1.3 Národního

ak ního plánu zam stnanosti na r. 2003 (NAPZ) byla pozornost a pé e o ohrožené
skupiny uchaze

vyjád ena pilotním odzkoušením konkrétních program , do nichž

byli za azováni dosp lí uchaze i nad 25 let nejdéle do 12 m síc

délky jejich

nezam stnanosti a absolventi škol a mladistvých do 6 m síc

délky jejich

nezam stnanosti.
V souladu s opat ením .1.4 NAPZ, které ukládá MPSV ve spolupráci s ÚP
akcentovat zam ení jednotlivých nástroj

APZ ve prosp ch aktiva ních a

preventivních opat ení, se ú ady práce soust edily zam ením a rozsahem
jednotlivých nástroj

aktivní politiky zam stnanosti ke zintenzivn ní aktiva ních a

preventivních inností tak, aby došlo ke zm n
v etn

uchaze

struktury kvalifikace pracovní síly,

o zam stnání, ve prosp ch požadavk

m nící se struktury

zam stnanosti.
V roce 2003 bylo k ešení úkol p istupováno komplexn . V rámci napl ování
program APZ jednotlivých ú ad práce, rozpracovaných do projekt , bylo využíváno
vhodné kombinace nástroj aktivní politiky zam stnanosti. P i její realizaci byl kladen
d raz na spolupráci jednotlivých útvar

ú ad

práce (trh práce, rekvalifikace

a poradenství). Cílem p i tom bylo dosažení efektivního využití jak jednotlivých
nástroj APZ, tak finan ních prost edk .

P i ur ování objemu finan ních prost edk

na APZ pro rozpo ty ú ad

práce na rok 2003 byly Správ služeb zam stnanosti vodítkem hodnoty absolutních
a relativních ukazatel
evidovaných uchaze

trhu práce v jednotlivých okresech – po ty a podíly

, obtížn umístitelných uchaze
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(tzn. mladistvých, zdravotn

postižených, dlouhodob nezam stnaných, absolvent , uchaze

vyšších v kových

skupin) a o ekávaný vývoj zam stnanosti. P i stanovení výše prost edk

byly

zohledn ny okresy s nejvyšší mírou nezam stnanosti. Dále bylo p ihlédnuto
k objemu finan ních prost edk

na APZ, který byl realizován ú adem práce

v p edchozím roce a k závazk m p echázejícím do roku 2003. V úvahu byly brány
rovn ž informace jednotlivých ú ad práce o p edpokládané pot ebné výši finan ních
prost edk na realizaci APZ v roce 2003.

Na pasivní politiku zam stnanosti (PPZ) bylo v roce 2003 vy len no
6 300 000 tisíc K . Rozpo tovými opat eními se v íjnu 2003 schválený rozpo et na
PPZ zvýšil nejd íve o 226 000 tisíc K , což bylo ješt

nedosta ující k pokrytí

finan ních požadavk na výplatu hmotného zabezpe ení uchaze

m o zam stnání

do konce roku 2003. Dalším rozpo tovým opat ením se v listopadu zvýšil schválený
rozpo et na PPZ o 552 970 tisíc K . Po této úprav

inil rozpo et na pasivní

politiku zam stnanosti 7 078 970 tisíc K .
Skute né výdaje na PPZ v roce 2003 dosáhly 6 949 250 tisíc K . Upravený
rozpo et výdaj na pasivní politiku zam stnanosti byl erpán na 98,2%. V roce 2003
bylo skute né

erpání finan ních prost edk

na PPZ vyšší oproti roku 2002

v absolutním vyjád ení o 739 504 tisíc K , tj. o 11,9 % (v roce 2002

erpáno

6 209 746 tis. K ).

Na aktivní politiku zam stnanosti bylo v roce 2003 vy len no 3 815 000
tisíc K . Z toho na vlastní nástroje APZ bylo ur eno 3 015 000 tisíc K (ÚP 2 615 000
tisíc K a vlastní ministerstvo 1 200 000 tisíc K , v etn investi ních pobídek).

Rozpo et aktivní politiky zam stnanosti v roce 2003 (v tis. K )

Ú ady práce
z toho vlastní nástroje APZ
Vlastní ministerstvo
z toho investi ní pobídky
Nástroje

Snahou MPSV a ú ad

Schválený
Rozpo et
2 615 000
2 615 000
1 200 000
800 000
400 000

práce bylo maximáln

Upravený
rozpo et
2 522 000
2 522 000
911 507
803 871
107 635

efektivn

tab. .22

erpání
2 427 984
2 427 984
846 179
803 871
42 308

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 3 433 507 tisíc K . Z toho rozpo et APZ ú ad
2 522 000 tisíc K .
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práce

inil

Použití finan ních prost edk ze státního rozpo tu na APZ k 31.12.2003

tab. . 23

SÚPM
Výdaje k
31.12.2003
(v tis. K )
Podíl na
celkovém
erpání prost .
APZ
k 31.12.2003
(v %)
Po et
za azených
do APZ
k 31.12.2003
Pr m rné
výdaje
na 1 za az.
do APZ
(v tis.K )

VPP

Rekvalifikace

Odb.
praxe
absolv.

Chrán.
dílny,
z íz. x)

Chrán.
dílny,
provoz

331220 68 548

Invest.
pobídky Ostatní
xx)

155 036 803 871 133 055

Celkem

691559

685 001

405 870

21,1

20,9

12,4

10,1

2,1

4,7

17 618

15 378

42 753

8 654

1 221

5 169

X

X

85 624

39,3

44,6

9,5

38,3

56,1

30,0

X

X

28,3**)

24,6

4,1

3 274 160

100,0

x) zahrnuje i p ísp vek na SV pro uchaze e dle § 7 odst. 3 vyhl. .115/1992 Sb.
xx) do tohoto údaje jsou zahrnuty položky nástroje APZ vlastní ministerstvo, ostatní celkem a aktivní politika jinde.nespec.
**) Pr m rné výdaje celkem vycházejí z výdaj na vlastní nástroje APZ realizovaných ú ady práce (tj. z 2 427 984 tisíc K ).

K 31.12. 2003 bylo ze státního rozpo tu vynaloženo na aktivní politiku
zam stnanosti 3 274 164 tisíc K .
Ve srovnání s p edchozím rokem klesly výdaje na aktivní politiku
zam stnanosti ze státního rozpo tu o 209 086 tisíc K (k 31. 12. 2002 inily výdaje
na APZ 3 483 250 tisíc K ). Uvedené údaje ale nejsou srovnatelné, nebo v roce
2002 byly do APZ zahrnuty výdaje na dotace zam stnavatel m, zam stnávajícím
více než 50 % ZPS. Pro rok 2003 byly tyto náklady zahrnuty do samostatného

rozpo tového ukazatele, tedy nebyly sou ástí ukazatele Aktivní politika
zam stnanosti.
Podíl prost edk

APZ na celkových výdajích státní politiky zam stnanosti

v roce 2003 inil 29,9 %.

Nejvíce prost edk na APZ bylo stejn jako v letech p edchozích sm ováno
do region

s nejvyšší mírou nezam stnanosti. Deset ú ad

práce na území

NUTS II - Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) vynaložilo v roce 2003 na
nástroje aktivní politiky zam stnanosti 624 084 tisíc K , což p edstavuje 25,7 %
prost edk na APZ vynaložených ú ady práce. Obdobn šest ú ad práce NUTS II –
Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj) vy erpalo prost edky na APZ ve výši

432 425 tisíc K , což je 17,5 % prost edk ÚP na APZ.
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Srovnání výdaj na státní politiku zam stnanosti (SPZ) v r. 2002 a 2003

tab. . 24

2002

Podíl na
v tisících K
HDP v %***)

v tisících K

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 %
Podpora zam stnávání ZPS- p ísp vek
dle § 24a **)
Podíl podpory zam stnávání ZPS
Insolvence
Podíl insolvence na SPZ v %

2003
Podíl na
HDP v %***)

9 879 089

0,43

10 960 415

0,45

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

0,27
x
0,15
0,03
0,01
0,02
x

6 949 250
63,4
3 274 160
803 871
29,9

0,29
x
0,14
0,03
x

186 093
1,9

0,01
x

524 446
4,8
212 561
1,9

0,02
x
0,01
x

*) od roku 2003 nejsou sou ástí výdaj na státní politiku zam stnanosti (SPZ)
**) od roku 2003 nejsou sou ástí APZ, jsou samostatným pododdílem SPZ
***) Údaje o HDP v r. 2002 a 2003 jsou odvozeny od tvrtletních odhad HDP (zdroj: SÚ)

Struktura použitých nástroj APZ k 31.12.2002 a k 31.12.2003
SÚPM

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

VPP

tab. . 25

Rekvalifikace

Po ty vytvo ených míst
2002
2003

13 454

16 448

8 131

976

x

17 488

14 703

8 842

1 185

x

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

14 123

16 573

7 945

1 063

36 015

2003

17 618

15 378

8 654

1 221

42 753

erpání finan ních prost edk (v tisíc K )
2002

616 819

713 953

347 996

45 904

370 431

2003

691 559

685 002

331 220

68 548

405 870

2. Spole ensky ú elná pracovní místa (SÚPM)
V pr b hu roku 2003 ú ady práce p isp ly ke z ízení 17 488 míst a na tato
místa umístily 17 618 uchaze

. Po et vytvo ených míst v roce 2003 byl o 4 034

SÚPM vyšší, než v roce 2002, po et umíst ných v roce 2003 na SÚPM byl vyšší
o 3 495 než v roce 2002. Na základ srovnání údaj z p edchozího roku byl u tohoto
nástroje zaznamenána zm na trendu po tu vytvo ených míst a umíst ných
uchaze

. Na rozdíl od roku 2002, kdy oproti roku 2001 klesl jak po et vytvo ených
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SÚPM, tak po et na SÚPM umíst ných, ve srovnání let 2002 a 2003 stoupl v roce
2003 jak po et vytvo ených míst, tak po et umíst ných uchaze

Po ty vytvo ených míst a umíst ných uchaze

.

v rámci SÚPM
tab. . 26

k 31.12.2001

k 31.12.2002

k 31.12.2003

35 698

26 487

26 737

34 250

25 819

25 562

21 398

13 454

17 488

21 767

14 123

17 618

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

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 2003
vynaloženy finan ní prost edky ve výši 691 559 tisíc K

(tj. 21,1 % všech

prost edk vynaložených na APZ), což je více (o 74 740 tisíc K ) než v roce 2002.
Vzr st výdaj na tento nástroj APZ odpovídá vzr stu po tu uchaze

o zam stnání,

pomocí tohoto nástroje APZ umíst ných. Tyto jevy jsou odrazem snahy ú ad práce
cílev dom

exploatovat daný nástroj APZ, který je zdrojem trvalého pracovního

uplatn ní. Pr m rné výdaje na jednoho uchaze e za azeného na takto vytvo ené
místo inily 39,3 tisíc K , tzn. ve srovnání s p edchozím rokem (kdy inily 43,7 tisíc
K ) byly nižší o 4,4 tisíc K . To vypovídá o úrovni zodpov dnosti ú ad práce p i
hospoda ení s financemi, ur enými na daný nástroj APZ.

3. Ve ejn prosp šné práce (VPP)
Od po átku roku 2003 bylo vytvo eno celkem 14 703 míst na VPP a na
nich umíst no 15 378 uchaze
mén a umíst no o 1 195 uchaze

. V roce 2003 bylo vytvo eno o 1 745 míst na VPP
na VPP mén než v roce 2002 (v roce 2002 bylo
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vytvo eno 16 448 míst a umíst no 16 573 uchaze
míst a po ty umíst ných uchaze

). Srovnáme-li po ty vytvo ených

u tohoto nástroje, zjistíme že zde došlo

k meziro nímu poklesu, stejn jako v porovnání let 2001 a 2002.

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

Ve ejn

v rámci VPP

tab. . 27

k 31.12.2001

k 31.12.2002

k 31.12.2003

8 496

5 670

6 389

7 020

5 010

5 590

18 962

16 448

14 703

19 977

16 573

15 378

prosp šné práce, jako do asná pracovní p íležitost, byly využívány

zejména k umís ování obtížn

umístitelných uchaze

o zam stnání, kte í jsou

charakterizováni nízkým stupn m vzd lání, žádnou, nebo s nízkou kvalifikací,
dlouhodobou nezam stnaností, bydlišt m v mikroregionech se špatným dopravním
spojením, apod.). Pro takovéto uchaze e je zna n

obtížné zprost edkovat jiné

vhodné zam stnání. Cílem nástroje VPP je uchovat sociáln -pracovní
udržet i obnovit pracovní aktivity uchaze

návyky a

o zam stnání p ed nalezením trvalého

zam stnání. Hlavní p ínos tohoto nástroje APZ spo ívá práv v udržení základních
pracovních návyk

a v motivaci pracovat a získávat tak finan ní prost edky nikoli

pouze ze sociálních dávek i hmotného zabezpe ení, ale z pracovní innosti,.

Na realizaci ve ejn
práce

prosp šných prací v roce 2003 vynaložily ú ady

685 001 tisíc K , tj. 20,9 % z celkových výdaj

na aktivní politiku

zam stnanosti. Ve srovnání s rokem 2002 poklesly výdaje na VPP o 28 951 tisíc K .
Pr m rné výdaje na jednoho uchaze e za azeného na takto vytvo ené místo inily
44,5 tisíc K , tzn. ve srovnání s p edchozím rokem (kdy inily 43,1 tisíc K ) byly o
1,4 tisíc K vyšší.

4. Odborná praxe absolvent škol a získávání kvalifikace
mladistvých
Ú ady práce v roce 2003 p isp ly z prost edk

APZ na 8 842 míst

vy len ných k zabezpe ení odborné praxe absolvent

škol a získání

kvalifikace mladistvých a na tato místa umístily 8 654 uchaze

. V roce 2003 tak
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bylo z ízeno o 711 absolventských míst více (8 131 absolventských míst v roce 2002)
a umíst no o 709 absolvent a mladistvých mén (7 945 umíst ných absolvent a
mladistvých v roce 2002) než v p edchozím roce. Tento trend, který má opa ný
gradient oproti srovnání let 2001 a 2002, je nutno hodnotit pozitivn .

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

tab. . 28

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

k 31.12.2001

k 31.12.2002

k 31.12.2003

9 856

7 746

8 365

9 613

7 592

8 237

9 872

8 131

8 842

9 645

7 945

8 654

Absolventi shán jí uplatn ní na trhu práce obtížn ji než lidé s praktickými
zkušenostmi a pracovními návyky.

ada zam stnavatel

není ani dostate n

motivována pro jejich p ijetí finan ním p ísp vkem služeb zam stnanosti na
absolventská místa. Na nezam stnanosti absolvent

škol se v poslední dob

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 a na prezentaci u zam stnavatele, 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 p edevším dopl ují nebo
rozši ují jejich ve školách získanou kvalifikaci, v etn
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

rekvalifika ních kurz

40% - 50% evidovaných absolvent

škol projde

poradenskými, vzd lávacími a zam stnaneckými programy služeb

zam stnanosti.
Ve struktu e uchaze

ke 31. 12. 2003 inil podíl v kové skupiny do 25 let

na celkové evidované nezam stnanosti 23,9 %. Rizikovost chování této skupiny
uchaze

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

zabezpe it této skupin pracovní uplatn ní nebo zvýšit jejich zam stnatelnost
rekvalifikací a t mito preventivními opat eními zabránit asociálním projev m a
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riziku 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 12,1 % 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. Optimálním ešením je návrat do
školského systému nebo p íprava na konkrétní pracovní místo.

Celkem vynaložily ú ady práce v roce 2003 na tento nástroj aktivní
politiky zam stnanosti

finan ní prost edky v celkové výši 331 220 tisíc K

(tj. 10,1 % všech prost edk

vynaložených na APZ), což je v meziro ním srovnání

o 16 776 tisíc K mén .

5. Rekvalifikace a poradenství
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

Rekvalifika ní

aktivní

aktivity

zabezpe ovaný na základ

ú ad

politiky

práce

zam stnanosti
(které

byly

trvale
v p evážné

roste.
mí e

dohody ÚP o zabezpe ení rekvalifikace externími

institucemi) se v roce 2003 zam ily, vedle rekvalifikace uchaze

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:
•

poradenské programy a následné 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 následnými poradenskými
službami, u mladistvým zam ených zejména na návrat do školského systému
pro získání alespo nejnižšího stupn st edoškolského vzd lání,
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•

poradenské programy a rekvalifikace pro skupiny ohrožené vylou ením z trhu
práce zam ené na jejich sociální integraci postupným zapojováním do
pracovního procesu kombinací nástroj APZ a poradenských služeb,

•

rekvalifikace-stáže pro absolventy st edních a vysokých škol pro zvýšení jejich
zam stnanosti získáním nezbytných praktických zkušeností, pracovních
dovedností a návyk a adaptability na podnikovou kulturu,

•

podpora zam stnanecké rekvalifikace, zejména p i zm nách výrobních
postup ,

zavád ní

nových

technologií

u rozhodujících zam stnavatel

a

nové

organizace

práce

v regionu, které procházejí rozhodujícím

obdobím restrukturalizace.
V rámci Národního ak ního plánu zam stnanosti pro rok 2002 a pro rok 2003
a v souladu se sm rnicemi Evropské strategie zam stnanosti se pilotn ov ily nové
p ístupy a pracovní metody pro získání zam stnání a zvýšení zam stnatelnosti
v programech prevence dlouhodobé nezam stnanosti - „První p íležitost“ pro mladé
do 25 let a „Nový start“ pro dosp lé nad 25 let. Rozhodující úlohu v individuálních
p ístupech a aktivizaci uchaze

o zam stnání prost ednictvím individuálních

ak ních plán hrají poradenské, zprost edkovatelské a rekvalifika ní služby.
Ve spolupráci s každým uchaze em o zam stnání, který po první etap
aktivizace a motivace p istoupil k individuálnímu ak nímu plánu, zpracovali odborní
poradci konkrétní postupy, vedoucí ke zvýšení jeho zam stnatelnosti a k jeho
zam stnání, do 6 m síc u mladých do 25 let a do 12 m síc jejich evidence u osob
starších 25 let na pilotních ú adech práce.
V této souvislosti roste význam poradenských a vzd lávacích program
a cílenost nástroj

aktivní politiky zam stnanosti, které

asto p edcházejí nebo

navazují na výsledky tohoto nového p ístupu. Sou asn

se prohlubuje ú innost

spolupráce mezi útvary poradenství a rekvalifikace, zprost edkování a trhu práce a
se subjekty trhu práce.
Mezi pilotní ú ady práce pro mladé pat í Most, Nymburk, D

ín, Cheb,

Chrudim, pro uchaze e nad 25 let Opava, Olomouc, Hradec Králové, Karviná,
Jihlava, pro ob skupiny uchaze

o zam stnání Vsetín,

Plze -m sto, Vyškov. Ov ení nových p ístup

eské Bud jovice, Semily,

k uchaze

m o zam stnání

pilotujícími ú ady práce a zabezpe ení p enosu jejich zkušeností na ostatní ú ady
práce v kraji se stalo základnou dalšího celoplošného rozší ení tohoto nového
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p ístupu služeb zam stnanosti ke svým klient m a to programu „První p íležitost“ pro
mladé do 25 let a 6 m síc evidence od 1.1.2004.
V roce 2003 se uplat ovaly zejména rekvalifikace specifické (33,9 % všech
rekvalifikací),

které

byly

zabezpe ovány

zejména

na

základ

požadavk

zam stnavatel , analýzy monitoringu trhu práce a ekonomického zájmu uchaze

a

v tšinou vedly ke konkrétnímu pracovnímu uplatn ní. Specifické rekvalifikace5
se vyzna ovaly vysokou ú inností vzhledem ke struktu e a r stu po tu volných nebo
nov

vytvo ených pracovních míst, vyvolaných oživením ekonomického rozvoje.

Zárove

roste význam nespecifických rekvalifikací (14,2 %), které vytvá ejí

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

na trhu práce nebo ve specifických rekvalifikacích. Podíl nespecifických

rekvalifikací byl vyvolán neodpovídající kvalifika ní strukturou uchaze

zam stnání, zejména u dlouhodob

o

nezam stnaných, tj. mladých v evidenci

nad 6 m síc a dosp lých nad 12 m síc vzhledem k požadavk m trhu práce,
nemalou roli zde hrála i nep ipravenost absolvent škol na orientaci na trhu práce a
neochot dosp lých v as se rekvalifikovat. 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 mohou pracovat, a na jejich aktivizaci a motivaci 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
50,7 %, u žen cca 48,1 % a u absolvent škol a mladistvých cca 72,7 %, p i emž
z t ch, kte í se po rekvalifikaci zam stnali, se do zam stnání vrátilo 60,9 % a to do
3 m síc

po ukon ení rekvalifikace. Ú innost specifických rekvalifikací dosáhla

55,1 %, nespecifických rekvalifikací 52,6 %. Nejvyšší ú innosti zaznamenávají
rekvalifikace – stáže (81,2 %).
Ve vzd lanostní struktu e rekvalifikovaných uchaze

p evažovali uchaze i

st edního odborného vzd lání (vyu ení) - 32,5 % uchaze i s ÚSO vzd láním 29,9 % a uchaze i s neúplným nebo základním vzd láním a praktickou školou 14,3 %. Ve v kové struktu e uchaze

za azených do rekvalifikací p evažovaly nižší

5

Ve struktu e uchaze v rekvalifikaci v roce 2003 inil podíl specifických rekvalifikací pro D 17,3 %, pro THP 16,7 %.
Podíl nespecifických rekvalifikací inil 14,2 %, podíl dopl kové rekvalifikace 13,1 %, motiva ního kurzu 9,9 %,
rekvalifikace-stáže 8,4 % a praktické rekvalifikace 5,6 % .
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v kové kategorie (v ková kategorie do 35 let tvo ila 64,3 % uchaze

v rekvalifikaci,

v ková kategorie do 25 let 35,8 %).
Krom

rekvalifikace již evidovaných uchaze

, 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. Významnou úlohu sehrály i Atlasy školství, které
se periodicky aktualizují v internetové podob a jsou k dispozici nejenom školám, ale
i široké, zejména rodi ovské, ve ejnosti. Zkvalitn ní poradenských služeb m lo za
následek trojnásobné zvýšení klient

IPS/UP a vytvo ily 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

vzrostl. V pr b hu roku 2003 bylo

do rekvalifikací za azeno celkem 42 753 uchaze

o zam stnání. Oproti

p edchozímu roku bylo do rekvalifikací za azeno o 6 738 uchaze

více než v roce

2002, tj. nár st o 18,7 %. Potvrzuje se p edpoklad tohoto n kolikaletého pozitivního
trendu.
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Po et uchaze

za azených a vy azených z rekvalifikace

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

Rostoucí

míra

tab. . 29

k 31.12.2001

k 31.12.2002

k 31.12.2003

35 145

36 015

42 753

34 771

34 896

42 420

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

o zam stnání (nap . do motiva ních kurz

v roce 2003 nastoupilo 5350 uchaze

o zam stnání). Sou asn se zvýšil po et ší e

koncipovaných 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 2003 bylo uzav eno s uchaze i o zam stnání 53 953 dohod o rekvalifikaci (ve
srovnání s rokem 2002, kdy bylo uzav eno 39 837 dohod, se jedná o nár st
o 35,4 %). Na rekvalifikace v roce 2003 vy erpaly ú ady práce 405 870 tisíc K
(tj. 12,4 % % všech prost edk vynaložených na APZ), což je v meziro ním srovnání
o 35 439 tisíc K více. Pr m rné náklady na jednoho uchaze e rekvalifikovaného
v rámci jednoho rekvalifika ního kurzu v roce 2003 byly cca 7 500 K , zatímco v roce
2002 to bylo 9 300 K (zvyšuje se podíl mimorozpo tových zdroj financování, nap .
za azování do projekt financovaných EU, zvyšuje se po et krátkodobých kurz ).
Rekvalifikace jako sou ást dalšího profesního vzd lání se stávají nedílnou
sou ástí nejen sektorových opera ních program
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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)
V pr b hu posledních p ti let došlo k ad zm n v právních p edpisech, které
byly vyvolány pot ebou zlepšit možnosti získání zam stnání osobám se ZPS. Byly
odstran ny kontraproduktivní opat ení zákoníku práce, které vyvolávaly obavy
zam stnavatel z p ijímání osob se ZPS do pracovního pom ru jen na dobu ur itou.
Možnost stanovit t mto osobám zkušební dobu umožnila zam stnavateli ohodnotit
schopnosti jedince a jeho motivaci k práci. Novelou zákona o zam stnanosti byla
stanovena povinnost zam stnávat osoby se ZPS ve stanoveném podílu, p i
zam stnávání více než 50% zam stnanc

se ZPS zákon umožnil poskytování

nárokového p ísp vku zam stnavateli, ú ady práce ve svých projektech využívání
nástroj

APZ

osobám se ZPS v novaly zvýšenou pozornost. P es všechna tato

opat ení nar stá po et uchaze

se ZPS a po et vhodných pracovních míst pro tyto

osoby klesá. Jednou z p í in je skute nost, že uchaze i se ZPS jsou t mi, kte í
nepracovali asto adu let, a to mnohdy 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. 2003 bylo

evidováno 71 806 osob se ZPS, což je o 4 899 osob více než ke stejnému datu
v roce 2002, kdy bylo evidováno 66 907 osob se ZPS. Podíl evidovaných uchaze
se ZPS na celkovém po tu evidovaných uchaze

k 31. 12. 2003 inil 13,2 %. Oproti

stavu k 31. 12. 2002 došlo ke zvýšení o 0,2 procentního bodu (k 31. 12. 2002 podíl
inil 13,0 %).
Na základ

ustanovení § 24a byl zam stnavatel m, zam stnávajícímu

z celkového po tu svých zam stnanc

více než 50 % zam stnanc

se zm n nou

pracovní schopností, poskytnut p ísp vek v celkové výši 524 446 tisíc, tzn. tento
p ísp vek byl poskytnut pro 8 230 zam stnanc se ZPS. Ve srovnání s rokem 2002,
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kdy byl p ísp vek poskytnut v celkové výši 410 937 tisíc K , tj. pro 6 918
zam stnanc se ZPS, došlo k navýšení 1 312 pracovních míst pro osoby se ZPS.

Ú ady práce b hem roku 2003 vytvo ily v rámci APZ 1 185 nových
pracovních míst v chrán ných dílnách a na chrán ných pracovištích, na kterých
bylo umíst no 1 221 uchaze

se ZPS. Oproti roku 2002 bylo z ízeno o 209 míst

pro uchaze e se ZPS více (k 31. 12. 2002 bylo vytvo eno 976 míst), a rovn ž se
oproti roku 2002 zvýšil po et umíst ných na t chto nov
místech, a to o 158 uchaze

vytvo ených pracovních

se ZPS (k 31. 12. 2002 bylo umíst no 1063 uchaze

se ZPS).

Na podporu vytvá ení volných míst pro ob any se zm n nou pracovní
schopností bylo vynaloženo celkem 68 548 tisíc K , tj. 2,1 % z celkových výdaj
na APZ. Pr m rné výdaje na jedno vytvo ené chrán né pracovní místo inily v roce
2003 56,1 tisíc K , tzn. ve srovnání s p edchozím rokem (kdy inily 43,2 tisíc K )
byly o 12,9 tisíc K vyšší.

Po et vytvo ených míst pro uchaze e se ZPS od po átku p íslušného roku
tab. . 30
k 31.12.2001

K 31.12.2002

K 31.12.2003

Po et vytvo ených míst

1 032

976

1 185

Po et umíst ných uchaze

1 043

1063

1 221

7. Dotace zam stnavatelským subjekt m zam stnávajícím
více než 50 % ob an se ZPS
Systém podpory podnikatelským subjekt m zam stnávajícím více než 50 %
ob an se zm n nou pracovní schopností (dále jen ZPS) je od roku 2001 v gesci
MPSV. Dotace jsou ur eny na podporu pracovních míst a vytvá ení nových
pracovních míst pro ob any se ZPS a jsou poskytovány v souladu se Zásadami
MPSV pro poskytování dotací a návratných finan ních výpomocí podnikatelským
subjekt m zam stnávajícím více než 50 % ob an se ZPS.
V pr b hu dvou let prošel tento systém vývojem, který vyplýval z legislativních
zm n a také respektoval pot eby a požadavky cílové skupiny p íjemc této podpory.
Vzhledem ke skute nosti, že
v režimu

dotace investi ního charakteru jsou poskytovány

programového financování

byla
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Ministerstvu financí

ke schválení

p edložena programová dokumentace Program podpory podnikatelských subjekt
zam stnávajících ob any se ZPS – program 213 410. P i procesu schvalování bylo
Ministerstvem financí konstatováno, že vlastním zám rem a cílem programu 213 410
není reprodukce majetku programu a proto bude dokumentace zpracována
a odsouhlasena pouze pro rok 2003 s tím, že od r. 2004 bude tato podpora
financována prost ednictvím specifického ukazatele státního rozpo tu kapitoly 313 –
MPSV. Tato zásadní zm na v systému poskytování investi ních dotací byla
provedena s ohledem na specifické zam stnavatelské subjekty, kte í vytvá ejí
specifické podmínky pro skupinu t žce umístitelných ob an na trhu práce.

V rozpo tu bylo na ú ely výše uvedené podpory pro rok 2003 vy len no
celkem 115 965 tisíc K , z toho na dotace investi ního charakteru 110 965 tisíc K
a na návratné finan ní výpomoci 5 000 tisíc K .
K 31. 12. 2003 bylo z celkové ástky 115 965 tisíc K vy erpáno 113 567 tisíc
K z toho na investi ní dotace v rámci programu 213 410 bylo vy erpáno 110 367
tisíc K a na návratné finan ní výpomoci 3 200 tisíc K . Zam stnavatelské subjekty,
které byly podpo eny zam stnávaly celkem tém

6 300 zam stnanc , z toho 3 500

zam stnanc se ZPS a více než 500 zam stnanc se ZPS s TZP.

8. Investi ní pobídky
Investi ní pobídky v gesci MPSV jsou poskytovány na základ
. 72/2000 Sb., o investi ních pobídkách a o zm n

zákona

n kterých zákon , v platném

zn ní, a to pouze v územních oblastech, kde pr m rná míra nezam stnanosti je nad
pr m rem této míry za

eskou republiku. Podmínky poskytování a výše hmotné

podpory vytvá ení nových pracovních míst a rekvalifikace zam stnanc je stanovena
na ízením

vlády

.

103/2002 Sb. Výše poskytované hmotné podpory je

odstup ována podle míry nezam stnanosti uzemní oblasti umíst né investice.

ím

vyšší je dosahovaná míra nezam stnanosti, tím vyšší je poskytovaná hmotná
podpora. Cílem této strategie je motivovat investory ke z ízení nových pracovních
míst v regionech s nejvyšší mírou nezam stnanosti.
Pro rok 2003 bylo ve státním rozpo tu na ú ely financování investi ních
pobídek vy len no celkov

800 000 tisíc K . K 31. 12. 2003 MPSV poskytlo

investi ní pobídky celkem 20 investor m v úhrnné hodnot

803 871 tisíc K .

Z uvedené ástky bylo proplaceno 12 novým investor m celkem 492 473 tisíc
K , a to na základ

uzav ených Dohod o hmotné podpo e vytvá ení nových
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pracovních míst a Dohod o hmotné podpo e rekvalifikace zam stnanc . V dohodách
se investo i zavázali vytvo it v následujících dvou až t í letech 3 604 nových

pracovních míst a vyškolit, resp. rekvalifikovat, 3 130 zam stnanc . Dalším
2 investor m byla proplacena ástka 212 162,5 tisíc K , a to na základ

závazk

vyplývajících z d íve uzav ených dohod.
V souladu s úkolem 10.5 p ílohy usnesení vlády

R

. 545 o Národním

ak ním plánu zam stnanosti na rok 2003 MPSV nabídlo investor m v regionech
nejvíce postižených nezam stnaností, kte í mají uzav ené dohody s MPSV podle
zákona . 72/2000 Sb., poskytnutí další hmotné podpory v p ípad

z ízení nových

pracovních míst nad rámec stávajícího závazku bez nutnosti závazku dalších
investic. MPSV v roce 2003 zatím uzav elo dodatky ke stávajícím Dohodám
s uvedeným závazkem se ty mi investory. Tito investo i se zavázali z ídit dalších až
873 nových pracovních míst a bylo jim zatím vyplaceno 98 400 tisíc K . Jednání
s dalšími investory tohoto druhu ješt nejsou uzav ena.
Usnesení vlády . 573 ze dne 5. ervna 2002 vláda p ijala „Zásady rámcového
programu pro podporu vzniku a rozší ení technologických center“. V souladu s tímto
usnesením MPSV v roce 2003 na základ Rozhodnutí poskytlo dv ma investor m
dotace na školení a rekvalifikaci v celkové výši 836 tisíc K

s vytvá ení nových

pracovních p íležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky.
Z hlediska srovnání poskytnutých investi ních pobídek mezi dv ma kraji
nejvíce postižených nezam stnaností, tj. Ústeckým a Moravskoslezským krajem, lze
konstatovat, že postupn
obou kraj .

dochází k vyrovnání pom ru po tu p išlých investor

Proti roku 2002, kdy pom r po tu investor

do

byl 8:2 ve prosp ch

Ústeckého kraje, se v roce 2003 tento pom r snížil na 5:4. K obdobnému vyrovnání
ale dosud nedošlo v po tu z ízených nových pracovních míst, nebo
Moravskoslezského kraje pro investory, kte í by z ídili významn

v tší po et míst,

dosud nejsou vytvo eny p edpoklady pro p ilákání významn jších investor .

52

v p ípad

Investi ní pobídky poskytnuté MPSV v roce 2003

Spole nost

BARTEX Bioscience

lokalita

tab. . 31

max.
max.
objem
Objem
celkový objem
o ekávaný
o ekávaný
proplacené proplacené
po et
po et
proplacené HP
HP na PM v HP na R v
rekvalifikovanových
v roce 2003
roce 2003 roce 2003
ných
pracovních
(PM + R) (tis.K )
(tis.K )
(tis.K )
míst PM zam stnanc R

Kolín

200

160

16 000,0

4 500,0

20 500,0

Eaton Industries

Chomutov

1182

1182

90 000,0

40 000,0

130 000,0

První Elektro

Chomutov

90

-

12 000,0

-

12 000,0

Donaldson Czech Republic

Chomutov

200

-

30 000,0

-

30 000,0

Takada Industries

Louny

60

60

12000

1575

13 575,0

Black & Decker Overseas Holdings
BV

Ústí n.
Labem

1300

1300 120 000,0

80 000,0

200 000,0

Meopta – Optika

P erov

126

126

25 200,0

2 152,5

27 352,5

Indet Safety Systems

Vsetín

50

-

4 000,0

-

4 000,0

IVG Golbachini CZ

Bruntál

135

135

13 800,0

2 100,0

15 900,0

Vesuvius Solar Crucible

FrýdekMístek

60

17

9 400,0

420,0

9 820,0

Kovona Systém

Karviná

150

150

22 000,0

525,0

22 525,0

Visteon - Nichirin - Czech

Karviná

51

-

6 800,0

-

6 800,0

3130 361 200,0 131 272,5

492 472,5

Celkem nové Dohody roku 2003
AISAN Bitron Czech
L.G. Philips Displays, CR

x

3604

Louny

170

P erov,
Hranice

12 000,0

-

12 000,0

3250

2000 162 500,0

37 662,5

200 162,5

-

- 174 500,0

37 662,5

212 162,5

Celkem dodatky Dohod a
Prohlášení o spole ném
zám ru*)*)

-

Takada Industries

Louny

40

-

4 000,0

-

4 000,0

AISAN Bitron Czech

Louny

180

-

28 800,0

-

28 800,0

CONTA R

Louny

403

-

40 600,0

-

40 600,0

OSRAM Bruntál

Bruntál

250

-

25 000,0

-

25 000,0

x

873

-

98 400,0

-

98 400,0

Ústí n. Orlicí

-

20

0,0

460,0

460,0

Brno

-

10

0,0

376,3

376,3

-

30

0,0

836,3

836,3

3160 634 100,0 169 771,3

803 871,3

Celkem dodatky Dohod dle UV .
545/2003
Technologické centrum Rieter
Technologické centrum Tescan
Celkem Rozhodnutí MPSV o
poskytnutí dotace na škl. a rek.
Investi ní pobídky za rok 2003 –
celkem

x

4477

*)

V souhrnu za rok 2003 jsou po ty nových PM a R zam stnanc ve smyslu dodatku Dohod a prohlášení roku
2003 u spole nosti uvedeny pouze pro informaci a nejsou zahrnuty do celkového po tu závazk za rok 2003
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Hmotná podpora proplacená v roce 2003 pln

vy erpala vy len né finan ní

prost edky MPSV. Celkový rozpo et na investi ní pobídky byl zvýšen o 3 871

tisíc K

p evodem finan ních prost edk

z aktivní politiky zam stnanosti na

celkovou ástku 803 871,326 tisíc K . Z uvedené ástky bylo poskytnuto 634 100
tisíc K

na tvorbu 4 477 nových pracovních míst a 169 771,326 tisíc K

rekvalifikaci 3160 nových zam stnanc . Z dohod a dodatk

na

k dohodám,

uzav ených v roce 2003, vyplývají pro MPSV další závazky na proplacení hmotné
podpory až do maximální ástky 540 170,5 tisíc K v asovém horizontu let do roku
2008.
MPSV v novala v uplynulém roce rovn ž plnou pozornost kontrolní innosti
v oblasti investi ních pobídek, tj. zda byly vynaložené prost edky vynaloženy ú eln
a hospodárn

v souladu s podmínkami zákona. V roce 2003 prob hlo celkem 24

kontrol, z toho bylo provedeno 16 pr b žných kontrol, 1 p edb žná a 7 následných
kontrol dodržování podmínek Spole ného prohlášení, resp. dohod ze strany
investor dle zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole. Na základ provedených
kontrol lze konstatovat, že nebyly zjišt ny závažné nedostatky a kontrolované
spole nosti bu

splnily nebo pr b žn plní své závazky v

i poskytovateli hmotné

podpory.

9. Shrnutí uplat ování APZ
V roce 2003 bylo zam stnáno celkem 452 959 uchaze

o zam stnání,

z toho bylo umíst no na místa vytvo ená v rámci aktivní politiky zam stnanosti

42 871 uchaze

o zam stnání, tj. 9,5 % z celkového po tu umíst ných. Ve

srovnání s rokem 2002 se zvýšil po et umíst ných uchaze
bylo umíst no celkem 446 517 uchaze

o 6 422 (v roce 2002

). Také po et umíst ných uchaze

na

místa vytvo ená v rámci APZ vzrostl (v roce 2002 bylo na tato místa umíst no 39 704
uchaze

, tj 8,9 % z celkového po tu umíst ných). Krom

toho bylo ú ady práce

v pr b hu roku 2003 za azeno do rekvalifikací 42 871 osob, tj. o 6 856 více než
v p edchozím roce.
V roce 2003 obdržely ú ady práce vyšší objem finan ních prost edk

oproti

roku p edchozímu. To se projevilo pozitivn v možnostech aplikace nástroj aktivní
politiky v daném roce. Jak Správa služeb zam stnanosti MPSV p i tvorb

rozpisu

prost edk , tak ú ady práce p i provád ní APZ, postupovaly v souladu se situací
a pot ebami trhu práce. Tomuto postupu odpovídají i výsledky provád ní APZ
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z hlediska

len ní dle jednotlivých kraj

republiky. Nejv tší podíl finan ních

prost edk na aktivní politiku zam stnanosti byl v roce 2003 vynaložen v krajích
s nejvyšší mírou nezam stnanosti, tedy v Ústeckém kraji 566 407 tisíc K , tj.

23,3 % z celkového množství vy erpaných prost edk na APZ prost ednictvím ú ad
práce

(míra

nezam stnanosti

k 31. 12. 2003

zde

byla

17,9

%)

a

v Moravskoslezském kraji 432 425 tisíc K , tj. 17,8 % z celkového objemu
prost edk na APZ vy erpaných ú ady práce (míra nezam stnanosti k 31. 12. 2003
zde byla 16,8 %).

Jelikož uvedené kraje setrvale vykazují nedostatek pracovních p íležitostí,
v novaly ú ady práce prioritn

pozornost podpo e vytvá ení nových pracovních

míst. V Ústeckém kraji bylo vytvo eno v roce 2003 celkem 7 821 míst (tj. 18,5 %

z celkového po tu vytvo ených míst v
uchaze

R) a umíst no na nich bylo

(tj. 19,2 % z celkového po tu umíst ných uchaze

8 217

na místa

vytvo ená v rámci APZ v R). V Moravskoslezském kraji bylo vytvo eno v roce
2003 celkem 7 019 míst (tj. 16,6 % z celkového po tu vytvo ených pracovních
míst), na kterých bylo umíst no 7 224 uchaze

o zam stnání (tj. 16,9%

z celkového po tu umíst ných v rámci APZ). Stejn

jako v p edchozím roce,

tak i v roce 2003 bylo v Moravskoslezském kraji z ízeno nejvíce spole ensky
ú elných pracovních míst (bylo zde z ízeno 3 248 SÚPM a na nich umíst no 3 350

uchaze

); tato místa mají dlouhodobý, p ípadn

vytvá ení ve ejn

trvalý charakter. V rámci

prosp šných prací bylo v nejvíce míst vytvo eno, shodn

jako

v p edcházejícím roce, v Ústeckém kraji (vytvo eno zde bylo 3 830 míst pro VPP
a na nich bylo umíst no 4 099 uchaze

); zde se jedná o místa krátkodobého i

sezónního charakteru.

Soust ed nou pozornost v novaly ú ady práce v t chto regionech, tj.
v regionech s nejvyšší mírou nezam stnanosti, rekvalifikacím. V Ústeckém kraji

bylo do rekvalifikace za azeno ve sledovaném roce 6 832 uchaze

(tj. 16,0 %

z celkového po tu za azených do rekvalifikace). V Moravskoslezském kraji bylo

za azeno do rekvalifikace 10 498 osob (tj. 24,6 % z celkového po tu za azených
do rekvalifikace). V t chto krajích bylo na rekvalifikace vynaloženo celkem

168 208 tisíc K

(v Ústeckém kraji

82 550 tisíc K

a v Moravskoslezském kraji

85 658 tisíc K ). Ústecký kraj se tedy podílel v roce 2003 na celkovém erpání na
rekvalifikace v

R 20,3% a Moravskoslezský 21,1 %.
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Hodnocení ú elnosti, ú innosti a efektivnosti aktivní politiky zam stnanosti
není jednoduchou záležitostí. Provád ní statistického sledování erpání finan ních
prost edk a po tu vytvo ených míst i umíst ných uchaze

v rámci APZ nemusí

vždy zajiš ovat pot ebnou vypovídací schopnost pro sledovaná hodnotící kriteria.
Ne nevýznamným faktorem, plynoucím z provád ní APZ, je její následný

finan ní efekt. Ten je dán, (díky odchodu uchaze

o zam stnání z evidence ú ad

práce z d vodu jejich umíst ní na pracovní místa prost ednictvím APZ), snižováním

náklad

na pasivní politiku zam stnanosti a sociálních dávek a návratem

vynaložených finan ních prost edk

zp t do státního rozpo tu v podob

odvodu daní z mezd a sociálního pojišt ní bývalých uchaze

o zam stnání

umíst ných na pracovní místa.
Význam sociálního dopadu aktivní politiky zam stnanosti je zejména
v samotném návratu nezam stnaných do pracovního procesu; v jejich spole enském
uplatn ní a ve zmírn ní

i úplném odstran ní jejich závislosti na hmotném

zabezpe ení a sociálních dávkách a v neposlední

ad

i ve snížení míry

nezam stnanosti.

Vytvo ená pracovní místa v jednotlivých krajích v roce 2003
Kraj
Praha

VPP

Absolventská
praxe

SÚPM

Chrán né dílny

tab. . 32

Celkem

95

85

45

0

225

1 295

1 120

619

106

3 140

Jiho eský

742

1 073

557

157

2 529

Plze ský

418

661

247

86

1 412

St edo eský

Karlovarský

282

551

247

1

1 081

3 830

2 406

1 399

186

7 821

Liberecký

661

511

224

138

1 534

Královéhradecký

574

497

324

45

1 440

Pardubický

732

1 100

456

72

2 360

Vyso ina

1 248

1 270

711

11

3 240

Jihomoravský

1 530

2 247

991

113

4 881

970

1 842

679

47

3 538

Ústecký

Olomoucký
Zlínsky
Moravskoslezský
Celkem R

502

877

597

22

1 998

1 824

3 248

1 746

201

7 019

14 703

17 488

8 842

1 185

42 218
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Uchaze i umíst ní na vytvo ená místa a za azení do rekvalifikace
v jednotlivých krajích v roce 2003
Kraj

VPP

Praha

SÚPM

Absolventská Chrán né
Rekvalifikace
praxe
dílny

tab. . 33

Celkem

128

85

45

28

882

1 168

1 289

1 103

584

103

2 237

5 316

Jiho eský

780

1 077

555

168

1 815

4 395

Plze ský

433

654

247

81

1 325

2 740

Karlovarský

359

565

247

2

2 187

3 360

4 099

2 636

1 294

188

6 832

15 049

Liberecký

865

500

224

136

1 365

3 090

Královéhradecký

554

465

292

36

1 958

3 305

St edo eský

Ústecký

Pardubický

733

1 085

456

48

1 633

3 955

Vyso ina

1 410

1 279

711

25

1 818

5 243

Jihomoravský

1 435

2 175

991

139

4 405

9 145

Olomoucký

859

1 773

679

46

2 972

6 329

Zlínsky

492

871

597

21

2 826

4 807

1 942

3 350

1 732

200

10 498

17 722

15 378

17 618

8 654

1 221

42 753

85 624

Moravskoslezský
Celkem R

erpání na nástroje APZ*) v jednotlivých krajích v roce 2003 (v tis. K )

tab. . 34

Kraj
Praha

VPP

SÚPM

Absolvent- Chr.dílny Chr.dílny Rekvaská praxe z ízení provoz lifikace

Ostatní

Celkem

3 640

3 336

1 634

0

8 189

8 639

32

25 471

St edo eský

51 757

40 937

21 610

5 459

9 799

24 379

8 918

162 859

Jiho eský

30 546

30 743

15 229

9 395

20 516

13 467

5 226

125 121

Plze ský

18 666

23 045

9 201

347

12 614

9 496

5 340

78 708

Karlovarský

14 499

18 642

8 687

0

1 052

13 761

1 037

57 677

Ústecký

226 514

134 428

62 217

13 152

29 612

82 550

17 932

566 407

Liberecký

40 247

20 554

8 576

1 231

7 722

11 798

5 230

95 359

Královéhradecký

24 681

12 129

9 267

3 683

3 096

14 632

5 829

73 316

Pardubický

36 768

27 133

18 637

5 580

16 309

14 155

3 681

122 263

Vyso ina

55 412

43 024

22 596

3 688

2 876

17 056

3 658

148 309

Jihomoravský

54 224

92 846

36 372

3 746

16 414

43 084

13 093

259 780

Olomoucký

34 463

64 377

25 237

650

2 219

40 648

3 128

170 721

Zlínský

16 668

35 391

16 458

864

6 321

26 546

7 322

109 570

Moravskoslezský

76 917

144 975

75 500

14 025

18 297

85 658

17 053

432 425

Celkem R
685 001 691 559
331 220
*)
z prost edk p id lených na APZ ú ad m práce

61 819

155 036 405 870

97 477

2 427 984
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IV. Komentá k vývoji na trhu práce
1. Vývoj zam stnanosti
Podle výsledk

VŠPS vzrostl v roce 2003 po et obyvatel nad 15 let

celkov o 37,8 tisíc (0,4 %) na 8 636,9 tisíc osob. Vývoj ve struktu e obyvatelstva
se odrazil ve zdrojích pracovních sil (obyvatelstvo ve v ku 15 – 59, zam stnaní a
nezam stnaní starší 60 let), které vzrostly celkem o 13,2 tisíc osob (o 0,2 %) na

6 855,1 tisíc osob. (po et žen vzrostl pouze o 2,7 tisíc na 3 375,7 tisíc osob).
Po et ekonomicky aktivních osob v meziro ním srovnání poklesl o 6,7
tisíc osob na 5 132,3 tisíc osob (p i emž po et žen vzrostl o 2,1 tisíc na 2 271,5
tisíc osob). V uvedeném období došlo k nár stu po tu nezam stnaných o 25,0 tisíc
osob (nár st po tu nezam stnaných žen o 19,6 tisíc). Celkový po et zam stnaných
poklesl o 31,7 tisíc osob (pokles po tu žen inil 17,5 tisíc), ale po et zam stnaných
starších 60 let se zvýšil. Po et ekonomicky neaktivních osob ve v ku 15 – 59 let

vzrostl v meziro ním srovnání o 19,9 tisíc osob, tj. o 1,2 % (po et žen vzrostl o 0,6
tisíc). Míra ekonomické aktivity v roce 2003 (po et ekonomicky aktivních d lený
po tem všech osob starších 15-ti let, vyjád ený v %) inila 59,4 % a proti roku 2002
se snížila o 0,4 procentního bodu. Z dlouhodobého pohledu má MEA klesající
tendenci.

V roce 2003

inil pr m rný po et zam stnaných ve všech sférách

národního hospodá ství 4 733,2 tisíc osob, tj. 46,4 % obyvatel tohoto státu. Ve
srovnání s minulým rokem tento po et poklesl o 31,7 tisíc, tj. o 0,7 %. Jejich podíl
na celkovém po tu obyvatel poklesl meziro n o 0,3 p.b. Z dlouhodobého hlediska
je pokles zam stnanosti patrný od roku 1997, pouze v roce 2002 zam stnanost
mírn vzrostla. Zam stnanost žen dosáhla ve sledovaném roce 2047,0 tisíc, tj.
43,2 % z celkové zam stnanosti v R (zam stnanost žen se snížila o 17,5 tisíc, podíl
na zam stnanosti poklesl o 0,1 procentního bodu).

Zam stnanost osob se ZPS se v roce 2003 zvýšila na 97,2 tisíc, tj. nár st
o 2,6 tisíc (2,7 %).
Míra zam stnanosti obyvatelstva ve v ku 15 - 64 let v sou asné dob

iní

64,9 % (pokles o 0,7 p.b). Z dlouhodobého hlediska dochází ke stálému snižování
tohoto ukazatele, s mírným nár stem v roce 2002. Míra zam stnanosti žen je na

úrovni 56,3 % (snížení o 0,7 p.b.) a míra zam stnanosti muž

na úrovni 73,4 %

(snížení o 0,7 p.b.). Míra zam stnanosti starších lidí (55 - 64 let) je 42,3 % (zvýšení
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o 1,6 p.b.).

Po et osob pracujících na dobu ur itou v hlavním zam stnání (bez
nezjišt ných p ípad

druhu smlouvy na dobu ur itou), v etn

práce do asné,

p íležitostní a sezónní, a dalších asov omezených smluv se roce 2003 meziro n

zvýšil o 30,1 tisíc na 379,0 tisíc, t.j. 8,6 %. Naopak po et zam stnaných
„s pracovními úvazky na dobu neur itou nebo jako podnikatel“ v meziro ním
porovnání poklesl o 66,0 tisíc osob na 4 341,2 tisíc, t.j. 1,5 %.

Na plnou pracovní dobu pracovalo ve svém hlavním zam stnání 4 498,6
tisíc osob, tj. o 33,4 tisíc osob mén

než v roce 2002 (z toho žen o 18,5 tisíce

mén ), na zkrácenou pracovní dobu pracovalo 233,3 tisíc osob, tj. o 3,1 tisíc více. T i
tvrtiny zam stnaných na zkrácenou pracovní dobu jsou ženy.

Podle postavení v hlavním zam stnání tvo ili v roce 2003 nejpo etn jší
skupinu zam stnanci pracující za mzdu, jejich po et

inil 3 893,7 tisíc osob

(pokles o 72,7 tisíc osob), jejich podíl na zam stnanosti poklesl o 1,0 p.b. na

82,2 %. Ženy pracující za mzdu tvo ily ve sledovaném období 88,0 % všech
zam stnaných žen, jejich po et se v tomto období snížil o 31,1 tisíc a jejich podíl
poklesl o 0,8 bodu. Ve skupin podnikatel bez zam stnanc (pracující na vlastní
ú et) byl op t zaznamenán nár st, jejich po et dosáhl v roce 2003 581,3 tisíc

a meziro n se zvýšil o 40,8 tisíc. Jejich podíl na zam stnanosti se zvýšil o 0,9
bodu na hodnotu 12,3 %. V hodnoceném období došlo též k meziro nímu
nár stu po tu podnikatel

se zam stnanci (zam stnavatel ), a to o 4,2 tisíc

(z toho u žen pouze 0,1 tisíc). Po et t chto podnikatel

inil v roce 2003 196,8 tisíc

(z toho 43,9 tisíc žen). Jejich podíl na celkové zam stnanosti

inil 4,2 %, tj. nár st o

0,2 p.b. K poklesu zam stnanosti došlo meziro n u len produk ních družstev,
a to o 7,8 tisíc na 28,0 tisíc (z toho ženy pokles o 0,7 tisíc na 10,6 tisíc). V roce
2003

dosáhl

p íslušník

po et

všech

podnikatel

v etn

pomáhajících

rodinných

811,1 tisíc a jejich podíl na zam stnanosti p edstavuje 17,1%.

V meziro ním srovnání se zvýšil podíl t chto osob na po tu osob s jediným nebo
hlavním zam stnáním o 1,1 bodu.

Po et zam stnaných s druhým zam stnáním se v roce 2003 zvýšil o 6,9
tisíc osob na hodnotu 121,9 tisíc (z toho po et žen se zvýšil o 6,8 tisíc).
K 31. 12. 2003

p íslušník

pracovalo

na základ

na

našem

území

47 704

cizích

státních

povolení k zam stnání vydaných ú ady práce (zvýšení

o 3 083). Ke stejnému datu nahlásili jednotliví zam stnavatelé k registraci na ú adech
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práce 58 034 ob an SR pracujících v

R. Po et cizinc - podnikatel se v roce

2003 ve srovnání s rokem 2002 zvýšil o 1 761 osob na 62 293.

Zam stnanost se absolutn

i relativn

zvýšila pouze v terciárním

sektoru, ale absorp ní schopnost této sféry je již omezena. V primárním sektoru
(zem d lství) poklesla v roce 2003 zam stnanost na 213,1 tisíc osob, tj. pokles

o 14,8 tisíc osob. Podíl primárního sektoru na celkové zam stnanosti iníl 4,5 %
(pokles o 0,3 bodu). V sekundárním sektoru (pr mysl, v . stavebnictví) bylo

zam stnáno v hodnoceném období 1 863,4 tisíc osob, tj. pokles zam stnanosti
o 24,9 tisíc osob. Podíl tohoto sektoru byl 39,4 % (pokles o 0,2 bodu).
terciárním sektoru (služby) vzrostla zam stnanost proti roku 2002

V

o 7,9 tisíc osob (nár st o 0,3 %) na 2 656,7 tisíc. osob (v etn

1,2 tisíc p ípad

nezjišt né sektorové p íslušnosti). Podíl tohoto sektoru na celkové zam stnanosti
p edstavoval 56,1 %, tj. nár st o 0,5 p.b.

2. Vývoj nezam stnanosti
Po lednovém zvýšení nezam stnanosti na 10,2 % následoval v 1. pololetí
2003 její pokles. Od ervna se nezam stnanost vlivem registrování v tšího po tu
absolvent

za ala zvyšovat. Výrazný skok je viditelný v ervenci, kdy míra

nezam stnanosti vzrostla mezim sí n z 9,5 % na 9,9 %. Nár st nezam stnanosti

pokra oval až do zá í, kdy její hodnota dosáhla úrovn
m sících byla úrove nezam stnanosti tém

10,1 %. V podzimních

stabilní a další nár st nezam stnanosti

byl zaznamenán až v prosinci, kdy byla zaznamenána nejvyšší úrove

míry

nezam stnanosti v roce 2003 - 10,3 %.
Absolutní

po et

uchaze

o

zam stnání

pobírajících

hmotné

zabezpe ení (dále HZ) rostl v roce 2003 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. Podíl uchaze

s HZ se

v pr b hu roku 2003 pohyboval od 32,2 % v kv tnu do 38,4 % v lednu.

K 31. prosinci 2003 inil podíl uchaze

s HZ 34,9 %.

Po et hlášených volných pracovních míst (VPM) byl v jednotlivých
m sících roku 2003 nižší než v roce 2002. V pr b hu roku 2003 došlo k mírnému
mezim sí nímu poklesu po tu volných pracovních míst v lednu, únoru, dubnu a zá í,
k výrazn jšímu snížení v íjnu, listopadu a prosinci. Pr m rný m sí ní stav volných
míst hlášených na ú adech práce byl 42,5 tisíc (v roce 2002 - 48,6 tisíc).
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K 31. 12. 2003 bylo hlášeno 40,2 tisíc volných pracovních míst.

Pokles volných

míst evidovaných na ú adech práce se zpomalil.
V pr b hu roku zam stnavatelé nahlásili na ÚP 221,8 tisíc volných
míst, a to bu

jako nov

vytvo ených nebo uvoln ných, na druhé stran

93,2 tisíc z nahlášených míst bylo obsazeno uchaze i o zam stnání a 129,3
tisíc p vodn

nahlášených míst bylo na ÚP zrušeno - zam stnavatelé je

mezi asem obsadili.
Po et uchaze

o zam stnání p ipadajících na 1 volné pracovní místo

se pohyboval v roce 2003 od 11,5 v srpnu do 13,5 v prosinci (v roce 2002
v rozmezí od 9,1 v kv tnu do 12,7 v prosinci). Tento ukazatel byl ovlivn n nižším
po et volných míst a nár stem po tu uchaze

V roce 2003 bylo nov

v evidenci ú ad práce.

zaevidováno 666,3 tisíc nových uchaze

o zam stnání, tj. o 1,6 % mén než v roce 2002.

V po tu vy azených uchaze

byl naopak zaznamenán mírný nár st.

V roce 2002 ú ady práce vy adily z evidence 624,9 tisíc osob, v roce 2003

638,3 tisíc, tj. nár st o 2,1 %.
Po et uchaze

, kte í našli práci, vzrostl o 1,5 %. V roce 2003 bylo

umíst no 453,0 tisíc uchaze
letech ale p edstavují tém

, zatímco v roce 2002 celkem 446,5 tisíc (v obou

stejný podíl z vy azených uchaze

, v roce 2003 71,0 %

a v roce 2002 71,5 %).
Z hlediska zam stnatelnosti jsou nadále nejvíce ohroženými skupinami na
trhu práce ob ané s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, se zdravotním
postižením, ženy s malými d tmi, starší osoby, mladí lidé, zejména absolventi škol
a mladiství po ukon ení povinné školní docházky. Mladí lidé do 25 let tvo í 23,9 %
celkového po tu uchaze

klesl

o 1,4 procentního

. Jejich podíl mezi uchaze i o zam stnání meziro n

bodu.

Trend

nár stu

nezam stnanosti

pokra oval

v kategorii nad 50 let (podíl na celkové nezam stnanosti 20,8 %). Z hlediska
kvalifikace jsou stále nejpo etn jší kategorií vyu ení uchaze i o zam stnání
(40,7 % z celkového po tu uchaze

, v roce 2002 40,5 %). Podíl žen na celkové

nezam stnanosti p edstavoval ke konci roku 50,2 %, ob ané se zm n nou pracovní
schopností se podíleli na celkové nezam stnanosti 13,2 %. Podíly žen a ob an se
ZPS meziro n mírn vzrostly.

Dlouhodob

nezam stnaní (nad 6 m síc ) k 31. 12. 2003 tvo ili 58,7 %

celkové nezam stnanosti. Z této skupiny 68,6 % tvo í ti, kte í jsou bez práce déle
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než 1 rok, což je meziro n o 2,6 bodu více (k 31. 12. 2002 – 66,0 %). Jejich podíl
z celkové nezam stnanosti se (po p echodném snížení v roce 2002) op t zvýšil,
a to na 40,3 %. Zárove se dále prodloužila pr m rná délka evidence.
Z

regionálního

pohledu

byla

k 31. 12. 2003

nezam stnanost

nejvyšší

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

vyšší než 18 % se
Chomutov), 3 okresy

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

kraje

(Karviná,

Ostrava-m sto

a Bruntál) a Jeseník (Olomoucký kraj).

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

státní politiky

zam stnanosti na rok 2003 vycházela z analýzy trhu práce v roce 2002, z prognózy
trhu práce na rok 2003, z možností státního rozpo tu a ze závazk

plynoucích

z uzav ených dohod s Evropskou unií a OECD.

Politika zam stnanosti MPSV se v roce 2003 zam ila na dosažení
následujících základních cíl – snižování p edevším dlouhodobé nezam stnanosti
a nezam stnanosti znevýhodn ných skupin uchaze

o zam stnání; prohloubit

aktivní spolupráci se zam stnavateli a zam it se na vyhledávání a tvorbu volných
pracovních míst u zam stnavatel ; zvýšit úrove , rozsah, ú innost a cílenost všech
nefinan ních nástroj APZ p edevším v oblasti poradenství a zprost edkování; zajistit
dosažení co nejvyšší ú innosti využití finan ních prost edk
realizaci

aktivní

politiky

zam stnanosti;

zvýšit

podporu

vynaložených na
aktivní

ú asti

na

zam stnanosti pro ty, kte í cht jí a jsou schopni pracovat; zam it se na p ípravu
projekt

ve vazb

na realizaci Opera ního programu Rozvoj lidských zdroj

(OP

RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha
(JPD 3).
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.

Východiskem pro realizaci APZ na jednotlivých ú adech práce byly
„Programy realizace APZ na rok 2003", jejichž sou ástí jsou i programy „První
p íležitost" a „Nový start“. Tyto programy byly zpracovány na základ analýzy trhu
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práce v jednotlivých okresech s promítnutím cíl APZ stanovených Správou služeb
zam stnanosti pro p íslušný rok.

K 31. 12. 2003 bylo na státní politiku zam stnanosti vynaloženo ze
státního rozpo tu 10 960 415 tisíc K , v tom na aktivní politiku zam stnanosti
3 274 160 tisíc K , na pasivní politiku zam stnanosti 6 949 250 tisíc K , na
podporu zam stnávání ZPS – p ísp vek podle § 24a zákona o zam stnanosti
524 446 tisíc K

a na insolvenci 212 561 tisíc K . Podíl prost edk

APZ na

celkových výdajích státní politiky zam stnanosti v roce 2003 poklesl. I p esto bylo
pomocí nástroj APZ vytvo eno oproti roku 2002 více míst.
V roce 2003 bylo vytvo eno 17 488 spole ensky ú elných pracovních

míst a na tato místa umíst no 17 618 uchaze

. V rámci ve ejn prosp šných

prácí bylo v pr b hu roku 2003 vytvo eno celkem 14 703 míst a na nich umíst no
15 378 uchaze

. Ú ady práce p isp ly z prost edk APZ v roce 2003 na 8 842

míst ur ených pro absolventskou praxi a získání kvalifikace mladistvých a na
tato místa umístily 8 654 uchaze

– absolvent . Od po átku roku 2003 bylo do
o zam stnání. Ú ady práce v roce 2003

rekvalifikací za azeno 42 753 uchaze

vytvo ily 1 185 nových pracovních míst pro ob any se ZPS a na nich umístily
1 221 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 5 200

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 20 investor m na
vytvo ení více než 3 600 nových pracovních míst v p íštích dvou až t í letech a na
rekvalifikaci více než 3 100 osob.

4. O ekávání na trhu práce
Vývoj na trhu práce se v roce 2003 vyzna oval mírným poklesem

zam stnanosti a zárove

nár stem míry registrované nezam stnanosti, jako

i míry nezam stnanosti z Výb rových šet ení pracovních sil. Pokra oval tak
trend poklesu zam stnanosti a nár stu nezam stnanosti nastartovaný v roce 1997
(krátkodob

p erušený relativn

p íznivým vývojem zam stnanosti v letech 2001 a

2002). Vývoj na trhu práce v roce 2003 byl p itom doprovázen relativn p íznivým
r stem ekonomiky (meziro ní nár st HDP o 2,9 %).
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O ekávaný

nár st

nezam stnanosti

v lednu

nezam stnanosti v únoru 2004 (ovlivn n pom rn

2004

a

mírný

nár st

dlouhou zimou, naposledy byl

v únoru zaznamenán nár st v roce 1999) op t posunuly nezam stnanost na

historicky nejvyšší hodnotu za období transformace eské ekonomiky. Pokles
nezam stnanosti

v b eznu

dokládá

každoro ní

trend

sezónního

poklesu

nezam stnanost.

Po et nezam stnaných v prvním pololetí by se m l v d sledku sezónních
vliv

snížit na hodnotu míry nezam stnanosti v ervnu p ibližn

kolem 10 %, ale

v celoro ním pohledu nezam stnanost dále poroste.
Sou asná vysoká nezam stnanost je d sledkem p edstihu privatizace
p ed restrukturalizací: v 1. polovin

devadesátých let byl p ijetím ady zákon

dalšími kroky vytvo en základ tržního prost edí,

a

eská ekonomika se postupn

zapojovala do sv tového trhu, prakticky se odbourala ochrana eského trhu, vznikl
soukromý sektor. Uvol ované pracovníky zachytil rozvoj soukromého podnikání,
zejména v poddimenzovaném sektoru služeb. Zásadní restrukturalizace ekonomiky
však byla oddálena a v n kterých významných odv tvích se rozb hla až koncem
devadesátých let, p i emž odpov dnost za restrukturalizaci byla p enesena na nové
majitele privatizovaných podnik . Vzhledem k charakteru

eské ekonomiky a

rozmíst ní hlavních center pr myslu v n kterých regionech je nezam stnanost

více než dvojnásobn
zárove

vyšší. Zapojení

eské ekonomiky do globálního trhu a

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 4 733,2 tisíc osob v roce 2003, rozdíl p edstavuje již

140,3 tisíc

osob.

Na

druhé

stran

pokra uje

nár st

po tu

obyvatel

v produktivním v ku, což rozši uje nabídku pracovní síly.
V nejbližším období o ekáváme, že se sice ve vývoji zam stnanosti mohou
pozitivn projevit vedle ekonomického r stu a realizace program aktivní politiky

zam stnanosti též lokální dopady p ílivu zahrani ních investic (i když p jde
p edevším o sekundární kladný efekt do vývoje zam stnanosti vzhledem k tomu, že
se jedná spíše o investice do aktivit s vysokou technologickou úrovní a produktivitou
práce, a tudíž o omezený po et pracovních p íležitostí). Na druhé stran

lze

o ekávat pokra ující negativní dopady restrukturalizace. Zárove bude pokra ovat
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tlak na zvyšování produktivity práce. Aplikace nástroj
zam stnanosti bude podobn

aktivní politiky

jako v roce 2003 omezena relativn

nízkými

prost edky vy len nými ve státním rozpo tu pro tento ú el. Na základ

výše

uvedeného p edpokládáme v roce 2004 mírný pokles zam stnanosti, i když
v prvním pololetí (ve 2. tvrtletí) by mohlo dojít ješt k mírnému nár stu.

Dopady vstupu do EU a s tím souvisejícího volného pohybu osob, ale též
zboží, služeb a kapitálu na trh práce je t žké p edvídat. Vstup
pravd podobn

R do EU

zvýší p íliv zahrani ních investic, lze p edpokládat, že vzniknou

nové konkurenceschopné exportní kapacity. Po vstupu do EU však ješt zesílí tlak
na úrovni podnik

na zvýšení výkonnosti, konkuren ní schopnosti a r st

produktivity práce, které se projeví i úpadkem ur itého po tu podnik

i ukon ením

samostatné výd le né innosti u živnostník . Vliv na konkuren ní schopnost bude
mít nap . i zp ísn ní hygienických norem v potraviná ských provozech, nebo zvýšení
ochrany spot ebitel .
Již zmi ovaným t žko odhadnutelným faktorem, který bude mít vliv na vývoj na
trhu práce, je vstup

eské republiky do Evropské unie a s tím související volný pohyb

pracovních sil. Ve smyslu Na ízení rady (EEC) . 1612/68 ve zn ní Na ízení rady
(EEC) . 2434/92 o volném pohybu pracovník v rámci Spole enství se mohou po
1. 5. 2004 zaregistrovat na ú adech práce v R též uchaze i o zam stnání
z lenských zemí EU, jako i z Evropského hospodá ského prostoru (EHP). Jedná se
bu

o nezam stnané registrované na ÚP v lenských státech, nebo ty, kte í ztratili

práci na území
Na ízením

R (rozdíl spo ívá, p i spln ní ur itých podmínek stanovených

Rady

v nezam stnanosti).
o zam stnání do

(EEC)
V této

. 1408/71,
souvislosti

se

zejména
o ekává

v rozdílných
spíše

p íliv

R z lenských zemí EU, vzhledem k tomu, že v

dávkách
uchaze

eské republice

mohou p edpokládat lepší možnosti získání zam stnání, což platí p edevším pro
nové lenské zem , a relativn výhodn jší finan ní zajišt ní, které vzhledem k výši
dávek m že být do asn zajímavé i pro ob any stávajících zemí EU.
Podobné je to i v p ípad ob an

R, kte í se rozhodnou hledat práci v jiné

lenské zemi (pokud nejsou sjednána p echodná období pro omezení volného
pohybu pracovních sil).

V pr b hu roku 2003 pokra ovaly legislativní práce na tvorb

nového

zákona o zam stnanosti, který komplexn upravuje zam stnanost a ve kterém je
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spojena dosud platná právní úprava zam stnanosti v zákonech
. 9/1991 Sb. Návrh zákona je v sou asné dob

. 1/1991 Sb. a

v legislativním procesu a jeho

ú innost se p edpokládá od 1. íjna 2004.
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 EU.
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 edkovávání zam stnání agenturami
práce v souladu s požadavky Úmluvy MPO

. 181 o soukromých agenturách

práce,
•

komplexní úprava problematiky osob se zdravotním postižením a jejich postavení
na trhu práce,

•

možnost ú adu práce požádat o posouzení zdravotního stavu fyzických osob pro
ú ely zam stnanosti ur ené zdravotnické za ízení a povinnost fyzické osoby
podrobit se vyšet ení zdravotního stavu,

•

zavedení nových nástroj
p ísp vek osob

aktivní politiky

samostatn

zam stnanosti (nap . p eklenovací

výd le né, která p estala být uchaze em o

zam stnání, p ísp vek zam stnavateli na dopravu zam stnanc , p ísp vek
zam stnavateli na zapracování uchaze e o zam stnání, kterého p ijímá do
pracovního pom ru, rozší ení nástroj
k zajišt ní

maximáln

možné

úrovn

pracovní rehabilitace), které p isp jí
zam stnanosti

a

k prohloubení

individuálního p ístupu k uchaze i o zam stnání,
•

úprava postavení ob an

stát

EU 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
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v souladu s požadavky Sm rnice Rady ze dne 22.6.94 . 94/33/EC o ochran
mladých lidí p i práci.
Další zm ny jsou v zákon o zam stnanosti navrženy v oblasti zam stnávání
cizinc a oblasti kontroly a správního ízení, nap . rozší ení pravomoci ú ad práce
p i provád ní kontrolní innosti p i potírání nelegálního zam stnávání.
Dále vláda

R uložila Ministerstvu práce a sociálních v cí svým usnesením

. 545/2003 o Národním ak ním plánu zam stnanosti na rok 2003 (NAPZ) v rámci
Opat ení

. 7.2 NAPZ navrhnout nový nástroj na podporu z izování nových

pracovních míst v rámci aktivní politiky zam stnanosti v regionech nejvíce
postižených

nezam stnaností,

s mírou

nezam stnanosti

nad

14

%,

pro

zam stnavatele, který se v dohod s ú adem práce zaváže ke z ízení minimáln 10
nových pracovních míst.
MPSV zpracovalo návrh programu, který bude vyhlášen na roky 2004 – 2006,
Návrh programu je v sou asné dob v p ipomínkovém ízení a bude ú inný p ijetím
usnesení vlády.

Cílem programu je podpora tvorby nových pracovních míst formou
oživení

pr myslové

výroby,

specifických

hospodá ského rozvoje v regionech

fondov

mén

a

tím

i

celkového

eské republiky nejvíce postižených

nezam stnaností. Nový program vhodn
pobídek realizovaný na základ

služeb,

zákona

doplní stávající systém investi ních
. 72/2000 Sb. Je zam en na podporu

náro ných výrob, resp. služeb. Zásadní odlišností od požadavk

kladených zákonem o investi ních pobídkách je povinnost investora vytvo it a

zachovat po stanovenou dobu ur itý po et nových pracovních míst na území
okres

s vysokou nezam stnaností. Cílovou skupinou programu se stanou

p edevším st ední a malé podniky vzhledem k výši požadované investice.
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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.
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 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
1

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 a jsou schopny nástupu
do 14 dn . 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 evyšoval po et nezam stnaných
zjiš ovaných ve výb rovém šet ení statistiky podle ILO (133,4 tisíc). V roce 2003
inil po et registrovaných uchaze
o zam stnání 521,6 tisíc osob. Srovnatelný
ukazatel zjišt ný VŠPS se liší o 122,5 tisíc.
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
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
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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 roku 2002 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 minulým let m se podle VŠPS snížil po et registrovaných uchaze ,
kte í si v posledních 4 týdnech nehledali aktivn práci. Tyto osoby 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 vzrostl po et
nevyšet ených domácností a situace se zhoršila zejména po SLBD 2001. Sociální
skladba domácností, které odmítly spolupracovat, je podle zkušeností pracovník
SÚ odlišná od sociální struktury vyšet ených domácností (vyšší podíl
nezam stnaných). Díky zintenzivn ní kontakt terénních pracovník statistiky
s domácnostmi respondent non-response v posledních tvrtletích šet ení klesla,
i když celková nezam stnanost stoupla.
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 t chto zemí. 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. Ve
4. tvrtletí letošního roku inil jejich po et 279,5 tisíc a spolu s respondenty, kte í
práci našli, ale nástup je stanoven až za více než 3 m síce, se p iblížil hranici t í set
tisíc. 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.
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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

P íloha

Regionální nezam stnanost

Základní charakteristiky trhu práce v okresech s nejvyšší nezam stnaností7

Okresy s nejvyšší mírou nezam stnanosti k 31.12. 2003
Po et evidovaných uchaze
Okres

Míra nezam stnanosti (v %)

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

1. Most

13 204

14 401

14 938

21,3

21,7

23,5

2. Karviná

25 225

26 507

27 058

18,0

19,6

20,4

3. Teplice

10 581

11 854

12 250

16,6

18,2

19,9

4. Louny

7 521

8 050

8 091

17,2

18,6

18,9

5. Chomutov

10 901

12 144

12 595

16,4

17,7

18,7

6. Ostrava

25 588

27 807

29 470

16,2

17,2

18,4

7. Bruntál

8 622

9 193

9 940

16,5

16,7

18,2

8. Jeseník

3 173

3 501

3 753

14,8

16,9

18,2

Most
Okres Most pat í mezi okresy

eské republiky s vysokou koncentrací t žkého

pr myslu. Nejvýznamn jší pr myslová odv tví z hlediska zam stnanosti jsou uhelný
a chemický pr mysl. Dnem 20. 8. 2003 Mostecká uhelná spole nost, a.s. zanikla.
Univerzálním právním nástupcem zaniklé spole nosti se stala Mostecká uhelná
spole nost, a.s., právní nástupce (cca 4 650 zam stnanc ). Druhým nejv tším
zam stnavatelem v okrese je Chemopetrol, a.s. (cca 2 600 zam stnanc ). Uhelný
a chemický pr mysl nabízel v minulých desetiletích dostatek pracovních míst,
p edevším pro d lnické profese a bez požadavku na kvalifikaci. Postupnou zm nou
struktury hospodá ství v okrese, uskute

ovanou v 90. letech, se situace v oblasti

zam stnanosti obyvatel zm nila, na trhu práce nastal p ebytek pracovních sil. Je
proto nezbytné maximáln podporovat malé a st ední podnikání.
Nejvyšší míra nezam stnanosti v okrese Most byla op t v mikroregionu Jih
(38,6 %), kde p evažuje zem d lská výroba a neexistuje žádný významn jší
zam stnavatel. Situaci navíc komplikuje špatná dopravní obslužnost. Nejvyšší
7
Pro výpo et míry nezam stnanosti okres byla použita data z VŠPS, pro výpo et míry nezam stnanosti mikroregion byla
použita data o ekonomicky aktivním obyvatelstvu ze s ítání lidu, míra nezam stnanosti mikroregion je uvedena k 31. 12.
2003.
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nezam stnanost byla v obci Be ov (43,7 %), kde žije velká skupina romského
obyvatelstva.
V mikroregionu Most - venkov (34,6 %) 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 (25,4 %) je odlehlá horská oblast s absencí pracovních
p íležitostí a špatnou dopravní obslužností.
P evažující

ást obyvatel mikroregionu Litvínov a okolí (24,6 %) pracuje

v chemickém a textilním pr myslu. Nejvýznamn jší zam stnavatel je Chemopetrol,
a.s., Litvínov (výroba chemických produkt ). Dopravní obslužnost je dobrá.
V mikroregionu Mostecko (22,8 %) byla podpr m rná míra nezam stnanosti
v rámci okresu Most. Je zde soust ed na v tšina nejvýznamn jších zam stnavatel ,
v etn Mostecké uhelné spole nosti, a.s., právní nástupce. Všichni zam stnavatelé
jsou v rámci mikroregionu dob e dosažitelní m stskou hromadnou dopravou.

Míra nezam stnanosti v 1. pololetí 2004 by se mohla pohybovat mezi
23 % až 24,7 %.

Karviná
Nejvyšší podíl na zam stnanosti v okrese má odv tví dobývání nerostných
surovin, nejv tší zam stnavatelé okresu OKD, a.s.,

len koncernu KARBON

INVEST, a.s., D l Darkov, o.z. Karviná - Darkov (cca 4 425 zam stnanc ),
OKD, a.s.,

len koncernu KARBON INVEST, a.s., D l Lazy, o.z. Orlová - Lazy

(cca 4 450 zam stnanc ) OKD, a.s.,

len koncernu KARBON INVEST, a.s., D l

SA, o.z. Karviná - Doly (cca 3 460 zam stnanc ) a eskomoravské doly, a.s., len
koncernu KARBON INVEST, a.s., o.z. D l

SM (cca 3 475 zam stnanc ). U t chto

zam stnavatel došlo v roce 2003 ke snížení zam stnanosti o více než 1 100 osob
a v 1. pololetí 2004 se o ekává další snížení o cca 750 osob. K 31. 12. 2003 ú ad
práce evidoval 374 volných pracovních míst, z tohoto po tu bylo 215 volných
pracovních míst neobsazeno déle než 3 m síce. Jednalo se p evážn

o pracovní

místa ur ená pro d lní pracovišt (cca 72 %). Hlavním d vodem neobsazenosti VPM
v profesi horník

je dlouhodobý nedostatek osob, které by spl ovaly kvalifika ní

i profesní požadavky zam stnavatel

a m ly výborný zdravotní stav. Zvyšující se
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požadavky, které ú ad práce není schopen uspokojovat, jsou ešeny povolováním
zahrani ní zam stnanosti, p edevším z Polska.
Situaci na trhu práce ve 2. polovin roku 2003 p ízniv ovlivnil zejména vznik
cca 350 nových pracovních míst nov otev ených provozoven Tesca a Hypernovy
v Karviné.
Mikroregion Karviná (21,7 %) soust e uje r znorodé pracovní p íležitosti.
Nejvyšší podíl zam stnanosti je v odv tví t žby nerostných surovin, rovn ž tak
v mikroregionech Orlová (21,3 %) a Haví ovsko (19,8 %) p evládá zam stnanost
v tomto odv tví.
Mikroregion

eskot šínsko (19,7 %) je oblast, kde jsou zastoupeny subjekty

terciární sféry a lehkého pr myslu. Ani zde však není dostate ný po et pracovních
p íležitostí.
Na Bohumínsku (18,3 %) se na nezam stnanosti nejvíce podílelo odv tví
výroby kov

a kovod lných výrobk . Tato oblast pat ila dlouhodob

mezi

stabilizované mikroregiony. V d sledku zhoršení ekonomické situace v nejv tším
hutním závod v okrese ŽDB, a. s., Bohumín, klesla zam stnanost za posledních p t
let o cca 3 200 osob na cca 2 500 zam stnanc . Situace u tohoto zam stnavatele,
co se týká po tu zam stnanc , je od roku 2002 stabilizovaná.

V pr b hu 1. pololetí 2004 se p edpokládá míra nezam stnanosti
v rozmezí 20,9 % až 21,5 %.
Teplice
Odv tová struktura zam stnanosti teplického okresu je zna n

r znorodá.

Nejv tší podíl má t žba hn dého uhlí, dále pak odv tví sklá ství, keramiky
a porcelánu. Své zastoupení má rovn ž energetika, strojírenství a chemický pr mysl.
Dlouholetou tradici má i textilní pr mysl, který poskytuje pracovní p íležitosti zejména
ženám. S rozvojem láze ství stoupl i podíl obchodu a služeb.
Nejv tší zam stnavatel Severo eské doly, a. s., Doly Bílina (tém
zam stnanc ) snížil po ty zam stnanc

2 000

v roce 2003 o cca 150 osob. Další

rozhodující zam stnavatelé akciové spole nosti Glaverbel Czech Teplice (výroba
skla, cca 800 zam stnanc ), Ideal Standard Teplice (výroba zdravotní keramiky, cca
580 zam stnanc ) a AGC Automotive Czech Chude ice (zm na názvu z p vodního
Splintex Czech Chude ice - produkce automobilových skel, cca 825 zam stnanc )
nemají problémy s odbytem a nep edpokládají v tší zm ny v po tu zam stnanc .
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V mikroregionu Krupka (22,1 %) je nízká nabídka pracovních p íležitostí.
Zdejší obyvatelé vyjížd jí za prací do Teplic a okolí, v menší mí e též do okresu Ústí
nad Labem.
Bílinsko (21,1 %) má nejvyšší podíl uchaze
vzd láním (tém
významn

dv t etiny uchaze

o zam stnání se základním

). Na zam stnanosti v tomto mikroregionu se

podílejí Severo eské doly, a. s., Doly Bílina a dce inné spole nosti

SD Autodoprava, a.s., Bílina (cca 310 zam stnanc ) a 1. strojírenská, a.s., Bílina
(cca 390 zam stnanc ). N které obce na jihu mikroregionu mají nevyhovující
dopravní obslužnost.
Na Duchcovsku (20,2 %) p evládá pr myslová výroba. Porcelánová
manufaktura ROYAL DUX BOHEMIA, a.s., Duchcov (cca 130 zam stnanc ) snížila
b hem roku 2003 po et zam stnanc

cca o 50 z d vodu nedostatku zakázek.

V akciové spole nosti VITRABLOK Duchcov (výroba sklen ných stavebních tvárnic,
cca 240 zam stnanc ) byla situace v roce 2003 stabilní. Z n kterých obcí v Krušných
horách (nap . Moldava, Mikulov) je špatné dopravní spojení. K 31. 12. 2003 bylo
v tomto mikroregionu pouze 14 volných pracovních míst, na 1 volné pracovní místo
p ipadalo 164,9 uchaze

o zam stnání.

Mikroregion Teplice (17,3 %) má trvale nejvyšší nabídku volných pracovních
míst v okrese a sou asn nejnižší míru nezam stnanosti.

P edpokládá se, že míra nezam stnanosti v pr b hu 1. pololetí 2004 se
bude pohybovat mezi 19,3 % až 20,2 %.

Louny
V okrese Louny poskytuje nejvíce pracovních p íležitostí pr mysl, kde je
zam stnána tém

tvrtina ekonomicky aktivního obyvatelstva. Veškeré manuální

práce v zem d lství jsou zajiš ovány sezónními pracovníky, a to p edevším cizích
národností (Slovensko a Ukrajina).
Firmy, které p sobí v pr myslových zónách Louny, Podbo any a Žatec,
vytvo ily i v roce 2003 nové pracovní p íležitosti. K 31. 12. 2003 zam stnávaly p es
1,1 tisíc zam stnanc a s dalším navýšením o n kolik set osob po ítají i v roce 2004.
Trh práce v okrese Louny je zásadním zp sobem ovliv ován sezónními
pracemi v zem d lství a stavebnictví.
Žatecko
nezam stnanosti

(19,4 %)
v rámci

je

jediným
okresu

mikroregionem

Louny.
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s nadpr m rnou

Nejvýznamn jším

mírou

prosperujícím

zam stnavatelem

je

HP

Pelzer

k.s.,

Žatec

(výroba

textilních

dopl k

pro automobilový pr mysl, cca 500 zam stnanc ), který v roce 2003 p ijal cca 80
zam stnanc . Naopak kdysi nejv tší zam stnavatel tohoto mikroregionu Šroubárny
Žatec, a. s. (strojírenství), ukon il svoji

innost a uvolnil 90 zam stnanc .

Z nedostatku pracovních p íležitostí v tšina osob žijících na vesnicích dojíždí
za prací do m sta.
Lounsko (17,6 %) má soust ed ny nejv tší zam stnavatele v okresním
m st

a okolí, z nichž nejvýznamn jší jsou strojírenské firmy LOSTR s.r.o. Louny

(cca 625 zam stnanc ) a Praga, a. s., Louny (cca 485 zam stnanc ), které trvale
shán ly záme níky, svá e e a soustružníky.
Na Podbo ansku (17,5 %) bývá nezam stnanost ovliv ována 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 170
zam stnanc ), sklá ský provoz, který vyrábí zrcadla GLAVERBEL, a. s., Kryry
(cca 200 zam stnanc ) a strojírenská firma LUTOS s.r.o. Lubenec (cca 130
zam stnanc ).
V pr myslové zón Hlubany provozují úsp šn svoji innost textilní závod
LOGIT s.r.o. Hlubany (poskytuje pracovní p íležitosti zejména ženám, pracuje zde
cca 230 zam stnanc ) a firma Conta s.r.o. Podbo any (výroba elektrických p ístroj
pro domácnost, cca 330 zam stnanc ).

Míra nezam stnanosti v pr b hu 1. pololetí 2004 se p edpokládá
v rozmezí 16,6 % až 19,1 %.
Chomutov
Nejv tší zam stnanost je v odv tví výroby kov

a kovod lných výrobk ,

dobývání nerostných surovin, výroby a rozvodu elekt iny a ve stavebnictví.
Nejvyšší míru nezam stnanosti m l op t p íhrani ní mikroregion Vejprtsko
(23,9 %). V této horské oblasti je špatná dopravní obslužnost a zam stnavatelé
nemají zájem zde podnikat. Nejv tším zam stnavatelem mikroregionu je Kostler
s.r.o. Vejprty (šití textilních prvk pro automobilový pr mysl), k 31. 12. 2003 zde bylo
zam stnáno 177 osob, z toho 159 žen.
Vlivem restrukturalizace a útlumu t žby uhlí na Mostecku došlo k vysokému
úbytku pracovních míst v t žebním pr myslu, což se negativn

odrazilo zejména

v mikroregionu Jirkovska (21,8 %), který s okresem Most sousedí. Nejv tším
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zam stnavatelem mikroregionu je Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou, závod Jirkov
(výroba sklen né bižuterie a k iš álových svítidel, cca 390 zam stnanc ), kde byla
stabilizovaná situace.
V mikroregionu Chomutov (18,9 %) se nejvíce snížila zam stnanost
v hutnickém pr myslu (n kolik desítek osob), a to zejména u SANDVIK Chomutov
Precision Tubes s.r.o. (výroba trubek, cca 450 zam stnanc ) a FERROMET GROUP
s.r.o. (výroba drát , ty í, cca 250 zam stnanc ). V pr myslové zón Severní pole
vzniklo dosud 759 pracovních míst, zejména u zam stnavatel

Intier Automotice

Seating Systems s.r.o. (šití autopotah , cca 300 zam stnanc , cca 215 žen) a Parker
Hannifin Industrial s.r.o. (strojírenská výroba, cca 610 zam stnanc ).
V mikroregionu Klášterec nad Oh í (18 %) snížili nejv tší zam stnavatelé
stavy zam stnanc , a to spole nost ZKL Klášterec nad Oh í s.r.o. (výroba
kuli kových ložisek, cca 430 zam stnanc ) o 240 osob, Karlovarský porcelán, a.s.,
Klášterec nad Oh í (cca 550 zam stnanc ) a CHERRY s.r.o. Klášterec nad Oh í
(výroba prvk

pro výpo etní techniku, cca 500 zam stnanc ) o cca 60 osob.

V pr myslové zón VERNE bylo vytvo eno 661 pracovních míst.
V mikroregionu Kada

(17,2 %) p sobí nejv tší zam stnavatel okresu

Severo eské doly, a.s., Doly Nástup Tušimice (cca 1 500 zam stnanc ) a další
významní zam stnavatelé akciové spole nosti

EZ, Elektrárny Pruné ov a Tušimice

(cca 1 000 zam stnanc ), kde dochází pr b žn ke snižování zam stnanosti. Míra
nezam stnanosti je ovliv ována sezónními pracemi v zem d lství.

P edpokládá se, že míra nezam stnanosti se v pr b hu 1. pololetí 2004
bude pohybovat mezi 18,3 % až 19,2 %.

Ostrava
Pat í v rámci

eské republiky k oblastem nejvíce postiženým strukturální

nezam stnaností. Nejvyšší pokles zam stnanosti v roce 2003 byl op t v odv tví
výroby kov a kovod lných výrobk (p es 1,3 tisíc zam stnanc ).
Redukce zam stnanosti u významných ostravských podnik , akciových
spole ností Ispat Nová hu , Vítkovice Strojírenství, Vítkovice Steel a Vítkovice, se
však netýkaly jen Ostravy, ale i dalších okres Moravskoslezského kraje, p edevším
Frýdku-Místku, Karviné, Opavy a Nového Ji ína (podíl dojížd jících zam stnanc
na celkové zam stnanosti v akciové spole nosti Ispat Nová hu
v uvedených vítkovických podnicích 33 %).
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byl 46 % a

Nejv tší eská ocelá ská firma akciová spole nost Ispat Nová hu (cca 10 800
zam stnanc ) snížila v roce 2003 po et zam stnanc

o více než 400. B hem

1. pololetí 2004 se o ekává další snižování po tu zam stnanc v této spole nosti.
Akciová spole nost Vítkovice Strojírenství (cca 2 700 zam stnanc ) vznikla
vy len ním z mate ské a.s. Vítkovice v listopadu 2002. V pr b hu roku 2003
poklesla v této spole nosti zam stnanost o cca 630 pracovník , p evážn
v technicko-administrativních innostech.
Po vy len ní a.s. Vítkovice Strojírenství je mate ská spole nost Vítkovice a.s.
(cca 440 zam stnanc ) pov ena vedením vítkovických firem v rámci holdingové
organiza ní struktury. Na redukci zam stnanosti o 115 osob v roce 2003 se zejména
v 1. pololetí 2003 nejvýznamn ji podílely dobíhající termíny výpov dí z roku 2002,
ale také propoušt ní pro nadbyte nost v d sledku organiza ních zm n.
Situace v akciové spole nosti Vítkovice Stell (cca 1 700 zam stnanc ) se
stabilizovala a pro rok 2004 se p edpokládá zachování stejného po tu zam stnanc .
Sou asný zájem trhu o sortiment plochých hutnických výrobk

vytvá í spole nosti

dobrou perspektivu.
B hem roku 2003 se personální stavy u ostravských firem odv tví dobývání
nerostných surovin (dce iné spole nosti a.s. OKD - v tšinovým vlastníkem a.s.
Ostravsko karvinských dol

je Karbon Invest) snížily o 100 zam stnanc

a pro

1. pololetí 2004 se neo ekávají výrazné zm ny v zam stnanosti.

Míra nezam stnanosti se v pr b hu 1. pololetí roku 2004 p edpokládá
18,8 % až 19,2 %.

Bruntál
V okrese Bruntál je nadpr m rné zastoupení zelen

a lesních porost

(46 % z celkové rozlohy). Je zde velmi dobrá kvalita životního prost edí, a tudíž
p edpoklad k rozvoji cestovního ruchu. Nejvyšší zam stnanost je v odv tví pr myslu
(textilním, hutnictví neželezných kov , strojírenském a d evozpracujícím).
U nejv tšího zam stnavatele v okrese AL INVES, a.s., B idli ná (hutnictví
neželezných kov , cca 1,1 tisíc zam stnanc ) je situace pom rn

stabilizovaná,

v rámci optimalizace spole nosti, v roce 2003, poklesl po et zam stnanc o 86.
K dalšímu výrazn jšímu snížení stavu zam stnanc

v okrese Bruntál došlo

v UNITED TECHNOLOGY, a.s., Ostrava, provoz Krnov (výroba vlna ských tkanin),
kde byla ukon ena výroba v krnovském provozu a ukon en pracovní pom r se 101
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zam stnanci, v ISIO, a.s., Olomouc (stavebnictví, cca 75 zam stnanc

v okrese

Bruntál) došlo k ukon ení truhlá ského provozu a poklesly stavební zakázky, což se
projevilo

snížením

celkového

stavu

zam stnanosti

o

90

zam stnanc

a u zam stnavatele SOTIRA CZ spol. s r.o. Horní M sto (výroba ze sklolaminátu)
byla, v pr b hu 1.

tvrtletí 2003, zcela ukon ena výroba (návrh na konkurz)

a ukon en pracovní pom r se všemi 85 zam stnanci.
Naopak dob e se vedlo spole nosti OSRAM, s.r.o. Bruntál (chemická výroba
a výroba cívek a drát , cca 630 zam stnanc ), která v roce 2003 zvýšila stav
zam stnanc o tém

300, p edevším v d lnických profesí.

V roce 2003 se zvýšila nabídka volných pracovních míst v kovooborech. Nízký
po et uchaze

o zam stnání s touto kvalifikací a vyšší nároky zam stnavatel na

odbornou praxi jsou hlavními d vody dlouhodobé evidence t chto pracovních míst.
V okrese Bruntál je nezam stnanost ovliv ována sezónními pracemi. Po jejich
ukon ení nar stá míra nezam stnanosti a v prosinci dosahuje nejvyšších hodnot
z celého roku.
Dlouhodob

nejvyšší nezam stnanost je na Osoblažsku (33,8 %). Je to

odlehlá zem d lská p íhrani ní oblast s absencí pr myslu a zanedbanou
infrastrukturou, kde podnikatelé nemají zájem podnikat. Zejména v zimních m sících
je

asto problematická doprava z obcí do m st. Nezam stnanost je ovliv ována

i sezónními pracemi v lesnictví a zem d lství.

P edpokládá se, že míra nezam stnanosti se v pr b hu 1. pololetí 2004
bude pohybovat mezi 16,5 % až 19,1 %.

Jeseník
Okres Jeseník je známý nejen svým láze stvím a p írodními krásami, ale také
t žbou a zpracováním žuly, mramoru a vápence, p stováním les , t žbou
a zpracováním d eva. Podnikatelská aktivita obyvatelstva je v této oblasti nízká, což
je zp sobeno izolovanosti tohoto okresu od okolí.
Pozitivní stránky okresu Jeseník jsou kvalitní životní prost edí, zejména istota
ovzduší, také výhodné podmínky pro sport, turistiku a rekreaci. K negativním
stránkám tohoto okresu pat í ztížené podmínky pro p epravu p es h ebeny hor
a špatná dopravní obslužnost p i dojížd ní do zam stnání.
Nejv tší zam stnavatelé okresu Jeseník p sobí v zpracovatelském pr myslu.
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et zárna, a.s.,

eská Ves byla založena v roce 1894. Výroba et z v

eské Vsi

má tudíž více než stoletou tradici. Ve spole nosti v sou asné dob pracuje cca 350
zam stnanc , p evážn ve dvou a t ísm nném provoze.
HARD CZ a.s. (cca 240 zam stnanc ) je pokra ovatel tém

ty icetileté

eské tradice v oblasti navrhování, výroby a realizace stavebních systém

HARD®.

Kvalitou, výrobní kapacitou a obratem prodeje se trvale adí na p ední místo mezi
výrobci stavebních systém a objekt na bázi oceli.
V Moravolenu a.s. (cca 220 zam stnanc ) a Moravolenu, a.s., Jeseník (17
zam stnanc

ze 155) probíhala transformace formou fúze. V tšina zam stnanc

byla p evedena do Moravolenu a.s., n kte í byli propušt ni z d vodu nadbyte nosti.
Již zmín né láze ství je zastoupeno zejména zam stnavatelem Priessnitzovy
lé ebné lázn a.s. (cca 340 zam stnanc ).
Nejvíce sezónních pracovník p ijímá lesnická spole nost CE WOOD a.s. (cca
210 zam stnanc ) a zam stnavatelé z oboru dobývání nerostných surovin nap íklad
Slezský kámen a.s. (cca 240 zam stnanc ) a stavebnictví.
Vidnavsko (25,6 %) je odlehlý mikroregion s trvale nejvyšší mírou
nezam stnanosti v okrese Jeseník. 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
regulovala svoji

nebo zcela zanikaly. Zem d lská družstva rovn ž

innost. Sou asná hospodá ská situace u stávajících firem není

p íznivá k rozši ování výroby. Pracovní p íležitosti v tomto mikroregionu jsou zna n
omezené a nové prakticky nevznikají.

P edpokládá se, že míra nezam stnanosti se v pr b hu 1. pololetí 2004
bude pohybovat mezi 16 % až 19,5 %.
Ohrožené

Hradišt

mikroregiony

v dalších

okresech

(28,8%) je nejv tší mikroregion v okrese Karlovy Vary,

d ív jší vojenský výcvikový prostor, kde nevznikla žádná nová pracovní místa.
V souvislosti s profesionalizací armády se po ítá s vytvo ením n kolika pracovních
míst pro zabezpe ení zázemí útvaru. Problémem tohoto mikroregionu je také
nedostate né dopravní spojení s

ostatními

oblastmi.

Dalším

problémovým

mikroregionem tohoto okresu je Bochovsko (21 %). Jedná se o oblast, kde byla
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v tšina obyvatel zam stnána v zem d lství. V sou asné dob zde není žádný v tší
zam stnavatel a nabízená pracovní místa jsou sezónního charakteru, nej ast ji
v lesnictví.

Hanušovicko (24,4 %) 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 chov skotu, ovcí
a 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. S ukon ením letní sezóny
se po et nezam stnaných v tomto mikroregionu zvýšil.
Mikroregion Jarom
zem d lská oblast s mén

ice nad Rokytnou (21,5 %) v okrese T ebí

je

p íznivými výrobními podmínkami. P evládá zde

zam stnanost zam ená na lesnickou

innost, výrobu nábytku a kovovýrobu.

Nabídka volných pracovních míst je nedostate ná.

Hrušovansko (21,5 %) je nejproblémov jší mikroregion v okrese Znojmo.
Dopravní obslužnost je nedostate ná, zvlášt

u okrajových oblastí. Výroba je zde

zam ena v tšinou na p stování zeleniny, ovoce a vína, s ímž souvisí v tší podíl
fyzické lidské práce. Nevýhodou je však sezónnost t chto prací, což platí i pro
pr mysl, orientovaný na zpracování zem d lských produkt

(konzervárenský

a cukrovarnický).

B lotínsko (20,1 %) je mikroeregion v okrese P erov s nejvyšší mírou
nezam stnanosti.

Nejv tší

zam stnavatelé

mají

maximáln

n kolik

desítek

zam stnanc . P sobí zde cca 30 soukromých zem d lc . Nová pracovní místa
nevznikají.
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