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Úvod 

Cílem této práce je zmapovat vývoj nezaměstnanosti v regionu Jihlavsko 

v období od roku 1998 až do června roku 2005. Důraz je kladen na trendy, 

které významně ovlivňují současný stav. Rok 1998 je totiž rokem od kterého 

je průměrná nezaměstnanost na Jihlavsku nižší než celorepublikový 

průměr. Záměrem bylo objasnění příčin tohoto stavu. 

Téma Nezaměstnanost na Jihlavsku jsem zvolila ze dvou důvodů. První 

je subjektivní. V Jihlavě jsem se narodila a po ukončení mých studií bych 

tam ráda našla uplatnění. Druhý je objektivní. Nezaměstnanost je jedním 

z palčivých problémů současnosti, a proto jsem chtěla podrobněji objasnit 

její příčiny v tomto regionu. Smyslem této práce je tedy náhled na trh práce 

v Jihlavském regionu s důrazem na důvody relativně nízké nezaměstnanosti 

v posledních letech. 

V práci je použit jak termín region Jihlavsko, tak okres Jihlava. 

Geografickým vymezením se jedná o stejná území. Termín okres používám 

proto, neboť stále figuruje v měřeních úřadů práce a umožňuje tak 

adekvátní srovnání přesto, že okresy oficiálně zanikly к 1.1.2003. Jejich 

zánik je však víceméně formální a jedná se hlavně o přenos pravomocí 

z okresního úřadu na krajský a na nově zřízené obce s rozšířenou 

působností. V kraji Vysočina tak vzniklo 15 správních obvodů s rozšířenou 

působností, 26 obvodů pověřených obecních úřadů a 729 obcí. Okresy 

zůstaly zachovány jako statistická územní jednotka. 

Při zpracovávání jsem myslela také na budoucí využití textu v rámci 

výuky předmětu občanská výchova a základy společenských věd. Z tohoto 

důvodu jsem zařadila i některé tabulky přímo do textu, protože napomáhají 

lepšímu porozumění. 

Celý text je rozdělen na osm hlavních kapitol. První kapitola se zabývá 

zejména teoretickým vymezením nezaměstnanosti jako 

makroekonomického problému. Objasňuje tedy základní otázky ohledně 

samotného pojmu nezaměstnanost. Tedy kdo jsou nezaměstnaní, jak se 

měří míra nezaměstnanosti a v neposlední řadě se snaží zabývat se 

strukturou nezaměstnanosti. Kapitola je zakončena shrnutím názorů na 

nezaměstnanost z hlediska jednotlivých ekonomických směrů. 
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Druhá kapitola objasňuje vývoj nezaměstnanosti v celé České republice 

v letech 1990 - 2005. Tuto kapitolu uvádím kvůli zařazení regionu Jihlavska 

do kontextu celkového vývoje hospodářské situace státu. Jsou v ní 

nastíněny trendy ekonomického vývoje, které se promítají i do jednotlivých 

regionů. 

Třetí kapitola se stejným způsobem zabývá krajem Vysočina. Časové 

období je zde ale o dva roky kratší, neboť kraje vznikly až к 1.1.2000. 

Důvodem zařazeni této kapitoly je snaha o přiblížení situace celkového 

ekonomického vývoje v této oblasti, který se citlivě dotýká samotného 

jihlavského regionu. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám samotným Jihlavskem a jeho 

charakteristikou. Nastiňuji vývojové tendence nezaměstnanosti a pokouším 

se odhadnout i další vývoj na základě předchozích zjištění. 

Další tři kapitoly se zabývají podrobněji hlavními problémy z oblasti 

zaměstnanosti na Jihlavsku. Jedná se zejména o strukturální rozložení 

nezaměstnaných zejména z hlediska věku a doby, po kterou jsou vedeni 

v evidenci Úřadu práce v Jihlavě. Dále pak o charakteristiku vybraných 

problémových regionů, jejichž průměrná míra nezaměstnanosti přesahuje 

průměr celého regionu. Poslední kapitola z této trojice se zajímá o situaci u 

rozhodujících zaměstnavatelů, tedy těch, kteří vytvářejí vdané oblasti 

nejvíce pracovních míst. Jejich sledování je důležitým klíčem к pochopení 

situace na daném území, které ovlivňují. 

Při psaní těchto kapitol mi pracovníci z Úřadu práce v Jihlavě (jmenovitě 

Pavel Prajsler) dovolili nahlédnout do výročních zpráv o stavu 

zaměstnanosti, které jsou dostupné od roku 1997. Jsem jim velmi vděčná, 

neboť bez jejich rad a konzultací к některým problémům by tato práce byla 

ochuzena o řadu důležitých informací. 

V poslední kapitole se pokouším shrnout možnosti státu, regionu a 

města, které mají při řešení problému nezaměstnanosti. Při získávání 

podkladových informací a materiálů к těmto kapitolám jsem se na 

příslušných úřadech a agenturách setkala s vesměs vstřícným přístupem. 

Pro získání dalších informací jsem se snažila kontaktovat magistrát města 

Jihlavy a Krajský úřad v Jihlavě. Na magistrátu jsem byla nemile 

překvapena při zjištění, že jednotlivá oddělení příliš nespolupracují a nemají 
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přehled o práci ostatních pracovišť. Na krajském úřadě jsem byla úspěšná 

až po osobní návštěvě, protože jsem nedostala odpovědi na poslané e-

maily a telefonicky bylo velmi náročné úředníky zastihnout. Opět jsem se 

ale setkala vesměs s vstřícností. Jmenovitě bych chtěla poděkovat za 

vstřícný přístup panu Ing. Navrkalovi a panu RNDr. Ubrovi. Nesmím 

zapomenout na pracovníky regionální rozvojové agentury, kteří byli také 

velmi ochotní a poskytli mi některé pramenné materiály. 

Doufám, že tato práce poukáže na některé možnosti řešení 

nezaměstnanosti a pomůže к pochopení některých zákonitostí na trhu 

práce. 
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1.Vymezení nezaměstnanosti 

1.1 Zaměstnaní a nezaměstnaní 

Nejdříve bych ráda uvedla několik pojmů vztahujících se 

к nezaměstnanosti z hlediska ekonomické teorie. Nezaměstnanost je jev 

v tržní ekonomice, kdy část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která má 

zájem o práci, není zaměstnaná. 

Za zaměstnané jsou označováni lidé, kteří vykonávají jakoukoliv placenou 

práci, a rovněž ti, kteří práci mají, ale právě nepracují z důvodu nemoci, 

kvůli stávkám nebo dovoleným. Zaměstnání se vztahuje к práci na 

smluvním základě, za kterou je pracující materiálně odměněn. Odlišuje se 

tak od práce konané pro vlastní potěšení či v rámci domácnosti. 

Nezaměstnaní jsou potom ti, co nejsou zaměstnáni, ale práci aktivně 

hledají nebo čekají, až se budou moci do práce vrátit. Přesněji řečeno, 

nezaměstnaný člověk je ten, který nepracuje, ale vyvíjí určité úsilí, které 

směřuje к nalezení práce. Nezaměstnaným je také ten, kdo byl z práce 

vysazen a čeká na výzvu к návratu do práce nebo čeká, že se bude 

v nejbližší době hlásit do práce. Shrnuto definicí Mezinárodního úřadu práce 

v Ženevě (International Labour Organization) je nezaměstnaný ten, kdo je 

schopný práce (např. věkem, zdravotním stavem), má zájem pracovat a i -

přes tuto snahu nenalézá přiměřené zaměstnání.1 

Zaměstnaní a nezaměstnaní patří mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

Do míry nezaměstnanosti tedy nejsou započítáváni lidé, kteří práci nemají a 

ani ji nehledají. Nezaměstnaný v evidenci na pracovním úřadě je nucen 

vyvíjet určité úsilí, většinou formou pravidelného docházení na pracovní 

úřad a pracovní pohovory, jinak je mu odebrána dávka v nezaměstnanosti. 

' Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha SLON, 3. vydání, 2002, ISBN 80-86429-08-3, str. 16 
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Míra nezaměstnanosti se měří pomocí jednoduchého vztahu:2 

U 
N = x 100 (%) 

L 

U...počet nedobrovolně nezaměstnaných 

L...ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

N...míra nezaměstnanosti 

Výsledná míra nezaměstnanosti vychází z počtu nezaměstnaných, kteří se 

nahlásí na pracovních úřadech. Existují ale také lidé, kteří tyto úřady 

z různých důvodů nekontaktují a nefigurují tedy v evidenci nezaměstnaných 

a tvoří skrytou nezaměstnanost. Významný podíl mají na této 

nezaměstnanosti vdané ženy a mladiství. Skutečná míra nezaměstnanosti 

by tedy mohla být o něco vyšší než oficiálně uváděná, ale nemůžeme 

vyloučit, že mezi nezaměstnanými existuje určité množství lidí, kteří pracují 

tzv.načerno. Ti by měli být ze statistik vyloučeni. V měřeních také nefigurují 

lidé zařazení do programů aktivní politiky nezaměstnanosti. 

Celorepubliková statistika také nedokáže zaznamenat výkyvy 

v jednotlivých regionech, kde může být míra nezaměstnanosti značně 

odlišná. 

Za přirozenou míru nezaměstnanosti lze považovat takovou míru 

nezaměstnanosti, při níž počet nezaměstnaných je nižší nebo rovný počtu 

volných pracovních míst. Nezaměstnanost na úrovni přirozené míry 

nezaměstnanosti je označována jako nezaměstnanost dobrovolná (viz. 1.2)ř 

vyplývající z toho, že nezaměstnaní nemají z různých důvodů zájem o 

nabízená pracovní místa, kterých je sice dost, avšak nevyhovují nárokům 

uchazečů. 

Od 1.7.2004 dochází v návaznosti na vstup České republiky do Evropské 

unie ke změně metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti (Zákon o 

2 
Holman, R. Ekonomie. 2.přepracované a doplnčné vydání, Praha: C.H.Bcck,2001 str.287- 307 
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zaměstnanosti č.435/2004Sb.). Tato změna byla nezbytná kvůli možnosti 

srovnání jednotlivých členských zemí, a proto došlo к sjednocení výpočtu. 

Nový výpočet míry nezaměstnanosti : 

dosažitelní uchazeči 

N = x 100 (%) 

pracovní síla 

dosažitelní uchazeči neumístění uchazeči o zaměstnání, občané 

ČR a EU, kteří mohou okamžitě nastoupit do 

zaměstnání ( nedosažitelní jsou ti, kteří jsou 

momentálně např. ve výkonu trestu, 

v pracovní neschopnosti, rekvalifikují 

se,...apod.), jsou evidováni úřadem práce 

podle bydliště uchazeče na konci sledovaného 

měsíce 

pracovní síla podle nové metodiky je udávána čtvrtletně na 

úrovni okresu a je navýšená o zahraniční 

pracovníky, tj. počet zaměstnaných v národním 

hospodářství s jediným nebo hlavním 

zaměstnáním podle výsledků výběrových 

šetření pracovních sil (VŠPS klouzavý průměr 

posledních čtyř čtvrtletí) + počet pracujících 

cizinců ze 3.zemí s platným povolením 

к zaměstnávání, zaměstnaných občanů EU 

registrovaných úřadem práce (klouzavý průměr 

za posledních 12 měsíců) a cizinců splatným 

živnostenským oprávněním ( klouzavý průměr 

za poslední 2 pololetí) + evidence 

dosažitelných uchazečů 
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Podle nové metodiky se tedy snižuje výsledek výpočtu míry 

nezaměstnanosti. K tomu je nutno přihlížet při porovnání meziroční změny 

míry nezaměstnanosti v rámci statistických měření. 

Další možností, jak zjistit míru nezaměstnanosti, jsou tzv. výběrová 

šetření. Tento postup se používá převážně v USA. Jedná se o zmapování 

jedinců žijících ve vlastní domácnosti. Výhodou tohoto způsobu (oproti 

evidencím úřadů práce ) je zachycení i neregistrovaných jedinců bez 

zaměstnání. Přes oba tyto způsoby se nedaří postihnout celou populaci 

daného státu. 

1.2 Struktura nezaměstnanosti : 

Míra nezaměstnanosti je bezpochyby důležitým ekonomickým 

ukazatelem, ale nevypovídá nic o struktuře nezaměstnanosti a jejích rysech. 

Nezaměstnanost lze hodnotit z různých hledisek, která pomáhají odkrývat 

její další vlastnosti. Zároveň pomáhají objasnit celkovou situaci a naznačit 

postupy a možnosti řešení. Strukturu nezaměstnanosti hodnotíme podle 

různých kritérií. Tímto kritériem může být věk nezaměstnaných, jejich 

profese nebo dosažená kvalifikace, ale také oblast, ve které 

nezaměstnanost sledujeme. 

Za prvé bych uvedla věkovou strukturu nezaměstnaných. Při měření míry 

nezaměstnanosti hraje věk důležitou roli. Zjištění ukazují, že nejvíce 

nezaměstnaných je většinou ve věku od 20 do 24 let. Tato skupina mladých 

lidí zahrnuje hlavně čerstvé absolventy bez praxe. Tuto skupinu těsně 

následuje v množství nezaměstnaných soubor lidí okolo 50ti let ( tedy těsně 

před odchodem do důchodu). 

Absolventi nejsou často dobře vhodně připraveni na vstup do pracovního 

života a zaměstnavatelé upřednostňují předchozí zkušenosti z nějakého 

zaměstnání, které absolventům chybí. U mladých žen bych také ráda 

zmínila obavu zaměstnavatelů z možného nástupu na mateřskou 

dovolenou. Mladé ženy jsou z hlediska zákonů o mateřské dovolené svým 

způsobem dopředu znevýhodňovány při hledání zaměstnání. Existují sice 

legislativní opatření, která mají této diskriminaci zabraňovat, ale jejich 

uplatňování v praktickém životě je přinejmenším obtížné. Starší lidé mají 
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naopak zkušenosti a dlouholetou praxi, ale bývají málo flexibilní při změně 

pracovních podmínek. 

Druhým kritériem hodnocení struktury nezaměstnanosti je profesní 

zaměření a kvalifikace. Pracovní síla se na pracovním trhu nechová jako 

běžné zboží, neboť jednotliví lidé s jistými znalostmi a zkušenostmi si 

nemohou rovně konkurovat (např. právník nemůže konkurovat lékaři apod.). 

Proto zaznamenáváme v některých, tzv.útlumových odvětvích, vysokou 

nezaměstnanost. Propuštění pracovníci těžko shánějí zaměstnání ve svém 

oboru. Tomuto problému lze předcházet snahou o co nejvyšší dosažené 

vzdělání, kde specializace přichází až po dosažení všeobecného vzdělání, 

které umožní lepší flexibilitu na pracovním trhu. Další možností, u těch s již 

ukončeným vzděláním, jsou rekvalifikační programy spadající pod 

pravomoc úřadů práce. 

Při studiu nezaměstnanosti porovnáváme také rozdíly mezi jednotlivými 

regiony. Některé oblasti vykazují tradičně vysokou nezaměstnanost ( v ČR 

je to hlavně okres Most, Ostrava, Znojmo). Důvody к tomu jsou různé. 

Region může být například zaměřen pouze na jedno hlavní průmyslové 

odvětví a po jeho úpadku vzroste nezaměstnanost. Jedná se většinou o 

strukturální nezaměstnanost, jejíž řešení není jednoduché. Na druhé straně 

existují regiony, kde nezaměstnanost nepředstavuje velký problém. V těchto 

regionech nacházíme buď jednoho významného zaměstnavatele, nebo více 

menších zaměstnavatelů, jejichž zaměření bývá odlišné. Tradiční oblastí 

vysoké zaměstnanosti v České republice je potom hlavní město Praha. 

Podle příčin vzniku nezaměstnanosti můžeme rozlišit její různé formy. 

První formou je nezaměstnanost frikční, která vzniká v důsledku neustálého 

pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy nebo v průběhu jednotlivých 

stádií jejich života. I když se ekonomika nachází (hypoteticky) ve stavu plné 

zaměstnanosti, byla by zde vždy určitá fluktuace, kterou by vytvářeli lidé, 

kteří hledají zaměstnání po absolvování školy nebo se stěhují do jiného 

města nebo také ženy, které se mohou vracet do práce poté, co jim 

skončila mateřská dovolená. Tito nezaměstnaní tvoří tzv.fríkční 

nezaměstnanost. Často přecházejí z jedné práce do druhé nebo shánějí 

lepší zaměstnání a jsou obvykle považováni za dobrovolně nezaměstnané. 
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Frikční nezaměstnanost mohou také vytvářet jedinci, kteří jsou špatně 

informováni o nabídce pracovních míst. Tato činnost náleží do kompetence 

úřadů práce. Také hledání nové práce zabírá čas, neboť lidé zvažují určité 

možnosti a různé nabídky. V případě štědrého sociálního systému se toto 

období prodlužuje. 

Druhým typem nezaměstnanosti je nezaměstnanost strukturální. Ta se 

objevuje v místě nerovnováhy mezi pracovní silou připravenou pracovat a 

požadavky zaměstnavatelů po určitém druhu práce. Tento nesoulad je 

zapříčiněn situací, kdy se poptávka po určitém druhu práce zvyšuje, 

zatímco v jiném odvětví je tomu naopak. Pracovní síla se na trhu nechová 

jako běžná komodita a pracovníci nedokáží rychle reagovat (profesní 

struktura nabídky neodpovídá struktuře poptávky na trhu práce). 

Nezaměstnaný se musí rekvalifikovat nebo absolvovat přeškolení. Také 

ochota ke změně pracovní činnosti není vždy optimální (starší lidé neradi 

mění své celoživotní zaměření). Díky tomu se často setkáváme 

s nerovnováhami u jednotlivých povolání nebo oblastí, protože určité 

sektory se rozvíjejí, zatímco jiné upadají. Kdyby se mzdy plynule 

přizpůsobovaly měnícím se vztahům mezi nabídkou a poptávkou, potom by 

nerovnováhy u jednotlivých trhů práce zmizely. Mzdy by potom poklesly 

v oblastech, kde je pracovních sil nadbytek, a vzrostly v oblastech, kde je 

jich nedostatek. Mzdy však reagují na ekonomické šoky pomalu. Trvá to 

celé roky, než se přizpůsobí nedostatku nebo přebytku pracovních sil. 

Zvláštností strukturální nezaměstnanosti je i fakt, že postihuje rovněž 

lidi, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, ale vdané době je jejich práce 

nepotřebná a nenalézá uplatnění. 

Dále rozlišujeme nezaměstnanost cyklickou, která je spojena 

s hospodářským cyklem tržní ekonomiky. V období recese roste a naopak 

klesá při konjunktuře. Vzniká tedy v případě, je-li celková poptávka po práči 

nízká. Jestliže se celkové výdaje a produkt snižují, nezaměstnanost se 

zvyšuje prakticky všude. Je tedy důsledkem nevyužití stávajících kapacit 

kvůli odbytovým potížím v recesi. 

Sezónní nezaměstnanost závisí na změně počtu pracovních míst 
v průběhu roku. Je běžná v zemědělství, stavebnictví nebo v turistickém 

průmyslu. V jihlavském regionu, který je tradičně zemědělský a začíná se 
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rozvíjet turismus, je sezónní nezaměstnanost důležitým faktorem, který 

ovlivňuje celkovou situaci na zdejším trhu práce. 

Významným prvkem, který se promítá do rozhodování být zaměstnaným 

nebo nezaměstnaným je preference volného času. Nezaměstnaní dávají 

v důsledku nízké úrovně reálných mezd, případně když jim nevyhovují další 

podmínky u nabízených pracovních míst, přednost volnému času. Zde stát 

vytváří stimuly, které motivují zaměstnance к práci (nízká podpora 

v nezaměstnanosti, kdy se stále vyplatí pracovat, než být 

nezaměstnaný,...apod.) Pro stát je totiž vždy přínosný pracující, než ten, 

kdo pobírá podporu v nezaměstnanosti a další dávky sociální podpory. 

V případě, že nezaměstnaný hledá práci, ale požaduje lepší podmínky, 

než které převažují na trhu práce, mluvíme o dobrovolné nezaměstnanosti. 

Můžeme ji také nazvat neochotou pracovní síly přijmout mzdu, která vede 

к rovnováze na trhu práce. V případě nízkých podpor v nezaměstnanosti a 

krátké doby jejich poskytování je dobrovolná nezaměstnanost nízká. 

Nezaměstnaní lidé jsou motivováni k tomu, aby si rychle našli nové 

zaměstnání. Protikladem se nabízí nezaměstnanost nedobrovolná, kdy 

nezaměstnaní hledají práci za takovou mzdu, která na trhu práce převládá 

(někteří z nich by akceptovali dokonce mzdu nižší). Nemohou však 

zaměstnání najít. Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou překážky 

bránící poklesu mezd (např. uzákoněná minimální mzda). Jednou z nich 

bývají odbory, pokud si jako jeden z hlavních cílů vytknou prosazování 

vysokých mezd. Nezaměstnaný by totiž byl ochoten přijmout práci i za nižší 

mzdu. Nedobrovolná nezaměstnanost má pro člověka horší důsledky než 

dobrovolná. Může také postihnout lidi, kteří nemají dobré alternativní 

příležitosti, protože je pro ně rekvalifikace nebo nalezení jiného zdroje 

obživy velmi obtížné. Praktické odlišení dobrovolné a nedobrovolné 

nezaměstnanosti je obtížné. Registrovaná míra nezaměstnanosti obsahuje 

oba typy. 

Rozlišujeme také přezaměstnanost, která nastává v případě, že je 

vázáno více pracovních sil ve výrobě a službách než je zapotřebí. A 
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podzaměstnanost, kdy nezaměstnaný pracuje na pozici, která neodpovídá 

jeho vzdělání (může ji vykonávat pracovník s nižší kvalifikací). 

Posledním uváděným rozdělením je rozlišení podle délky 

nezaměstnanosti. V případě, že je jedinec nezaměstnaný déle než jeden 

rok, mluvíme o nezaměstnanosti dlouhodobé. Ta se stává závažným 

problémem, protože dochází ke ztrátě pracovních návyků, kvalifikace a 

v neposlední řadě také vědomí vlastního selhání, které nepříznivě ovlivňuje 

jedincův psychický stav, který potom znesnadňuje a zmenšuje šance na 

nalezení pracovního místa. Ohroženými skupinami jsou hlavně matky na 

mateřské dovolené, absolventi škol, příslušníci národnostních menšin a lidé 

s nízkou kvalifikací (tedy dosaženým vzděláním). 

Délka nezaměstnanosti je velmi významná a to jak pro samotné 

nezaměstnané osoby, tak i pro stát. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé 

představují zejména výdaje na dávky v nezaměstnanosti a tím i zátěž pro 

státní rozpočet. 

1.3 Trh práce 

Trh práce funguje podobným způsobem jako trh statků a služeb, ale 

nacházíme také spoustu odlišností. Práce nemá stejnou povahu jako jiné 

zboží, a proto nemůže vzniknout rovná konkurence v nabídce práce. 

V případě fungování dokonalé konkurence se stejně jako na každém jiném 

trhu utváří rovnovážná cena práce (mzda). Na trhu práce vzniká vztah mezi 

pracovními místy a pracovní silou na základě směny práce za mzdu. 

Poptávku představují firmy (zaměstnavatelé) a nabídku domácnosti 

(zaměstnanci). Předmětem směny je pracovní síla. Nabídka práce a 

poptávka práce reagují na trhu na cenu práce. Rozdíl mezi celkovou 

nabídkou práce a poptávkou po práci by měl být za předpokladu dokonalé 

pružnosti pracovního trhu vyrovnán pohybem mezd. V takovém případě by 

nezaměstnanost neexistovala. Poptávka po práci je určena mezním 

fyzickým produktem práce. Mezní fyzický produkt práce představuje 

množství fyzických jednotek produktu, které vyrobí dodatečný pracovník.3 

3 Konečný, В., Sojka,M. Malá encyklopedie moderní ekonomie!.\yà. Praha:Libri, I999. ISBN 80-85983-78-8. 
str. 152 
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Nabídka práce závisí na mezních nákladech domácností při „vytváření" 

práce. Domácnost je v rovnováze, jestliže újma z práce se rovná efektu, 

který práce přináší, tj.reálné mzdě. Na poměřování reálné mzdy s újmou 

z práce je založeno rozhodování a chování domácností na trhu práce.4 

Sociolog Petr Mareš uvádí rozdělení pracovních trhů podle Kerra:5 

Dokonalý trh práce - cena práce je určena poměrem mezi poptávkou po 

práci a její nabídkou 

Neoklasický trh práce - méně dokonalý trh práce, na kterém působí a 

tržní mechanismus korigují kulturně dané standardy a distribuční 

mechanismy 

Přirozený trh práce - zde se počítá s individuálním nedostatkem 

znalostí, kvalifikace a dovedností, ekonomickými a neekonomickými 

náklady a setrvačností jevů nikoliv jako s pochopitelnými nedokonalostmi 

jinak dokonalého trhu práce, ale jako s jeho přirozenou bází 

Institucionální trh práce - jeho mechanismus je intervenován sociálními 

institucemi, jejichž prostřednictvím ho mohou ovlivňovat zaměstnanci 

nebo zaměstnavatelé 

Řízený trh práce - na němž je zajišťováno intervencí státu totéž, jako 

na neoklasickém trhu přirozenými mechanismy 

Sociologický trh práce - chápe trh jako sociální systém a pole 

působnosti sociálních institucí, které slouží к alokaci zaměstnání6 

Z předchozího je zřejmé, že trh práce je složitý mechanismus, na který 

je nutno nahlížet z více hledisek. Spolu s tímto rozčleněním potom 

rozdělujeme celý pracovní trh na jednotlivé segmenty. Na reálném 

pracovním trhu neexistuje rovnováha, protože není jednotný. Neexistuje 

jeden pracovní trh, ale je rozdělen do několika samostatných, dílčích trhů 

práce. Tylo jednotlivé oddíly jsou relativně kompaktní a jsou zároveň 

" Mertlík,P. a kol. Úvod do obecné ekonomie. Praha: Alcko 1991. ISBN 80-85341-03-4, str.79 

[ Mareš,P. Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha SLON, 3.vydání, 2002, ISBN 80-86429-08-3. str.55 
Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha SLON, 3.vydání, 2002. ISBN 80-86429-08-3.str.55, 

Přidává tuto klasifikaci к předchozím. 
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chráněny před konkurencí přicházející zvnějšku. Rozlišujeme primární a 

sekundární trh práce, interní a externí nebo i formální a neformální. 

Na primárním trhu práce se soustřeďují lepší pracovní příležitosti s vyšší 

prestiží a s lepšími pracovními podmínkami. Je zde minimální nebezpečí 

propuštění ze zaměstnání. Práce je relativně dobře placená a vyskytuje se 

minimální fluktuace. 

Oproti tomu na tzv.sekundárním trhu práce se nacházejí pracovní místa 

a nižší prestiží a zároveň s nižšími mzdami. Pracovní příležitosti jsou méně 

stabilní a pracovníci se stávají častěji nezaměstnanými. Nová zaměstnání 

ale získávají snadněji než lidé na primárním trhu práce. Minimální možnost 

zvýšení kvalifikace znemožňuje přechod na primární pracovní trh a tito 

jedinci se tak dostávají do uzavřeného kruhu. 

V rámci rozdělení na formální a neformální trh práce je kritériem 

rozlišení trh oficiálních pracovních příležitostí, kontrolovaný společenskými 

institucemi a trh, který se nachází mimo kontrolu těchto institucí. První je 

nazýván formálním a druhý neformálním. Na neformálním trhu práce se 

objevují aktivity řazené do tzv.šedé anebo černé ekonomiky. Tedy nelegální 

činnosti a podobně. 

Rozlišuje se také interní a externí trh práce. Interní trh práce vzniká 

uvnitř jednotlivých podniků. Externí je potom trh, na kterém si tyto podniky 

vzájemně konkurují. Na vnitřním trhu dochází к rozmisťování pracovníků na 

základě administrativních pravidel směřujících к určitým cílům a na 

specifickém charakteru pracovní síly, kterou firmy potřebují. Snaží si 

zabezpečit návratnost investic na zaškolování a růst pracovníků. Spolu 

s loajalitou pracovníků se zvyšuje konkurenceschopnost dané firmy. Interní 

trhy omezují pohyb pracovníků, a proto nedochází ani к výrazným změnám 

mezd. Ty jsou často vyšší, než na vnějším trhu práce. 

Odhad chování domácností na trhu práce je jednoduše vymezitelný. 

S růstem reálné mzdy nabídky práce roste. Od jistého bodu však s růstem 

reálné mzdy nabídka práce klesá. ( při vysokých mzdách může klesat 

nabídka práce žen, neboť mzdy mužů jsou dostatečné к pokrytí nákladů 

domácnosti, domácnosti při vysoké úrovni reálných mezd mohou dávat 

18 



přednost volnému času). Ekonomie nazývá tento jev tzv.substitučním 

efektem ( substituce - nahrazení důchodu volným časem). 

Podobně jako všechny existující trhy má i trh práce velmi daleko 

к ideálnímu předpokladu dokonalé konkurence. Trh práce je asymetrický, 

protože strana nabídky má menší možnosti než strana poptávky. Způsobuje 

to již zmíněná specifická povaha směnovaného výrobního faktoru - pracovní 

síly, která nemá stejné vlastnosti jako jiné zboží.7Jednou z dalších příčin je 

množství institucí zasahujících do jeho fungování. 

Na trhu práce může dojít к různým situacím. V případě, že se všichni, 

kdo chtějí za danou mzdu pracovat, získají práci a zároveň firmy nakoupí 

přesně tolik práce, kolik při dané mzdě poptávají, dojde к rovnosti poptávky 

a nabídky. Tato rovnost může nastat v případě rovnovážné mzdy. Pokud by 

firmy chtěly nakoupit více práce, ale při tak nízké mzdě ji nemohou sehnat, 

vzniká převis poptávky. Tato situace nastává, když je nižší reálná mzda 

než mzda rovnovážná. Převis nabídky vzniká, když lidé (domácnosti) nabízí 

svou práci, ale ta zůstává nevyužita. Většinou je v ekonomice s převisem 

nabídky vyšší reálná mzda než mzda rovnovážná.8 Do popisu trhu práce ale 

také musíme zahrnout strukturu nabídky a poptávky, která nemá povahu 

běžného zboží. Jak již bylo několikrát zmíněno, závisí na kvalifikaci a 

dalších požadavcích pracujících a firem. 

Domácnosti mohou zvolit několik málo kombinací mezi sazbou mzdy a 

rozsahem pracovního úvazku (např.částečný úvazek, vedlejší pracovní 

poměr, nezaměstnanost, atd.) Zde ale ještě vstupují odborové organizace 

(např. pomocí kolektivních smluv, viz.dále) a státu (minimální mzda, 

zákonodárství). Nabídka práce také nemůže pružně reagovat z několika 

důvodů. Jedním z nich je již zmíněná neexistence vzájemné konkurence 

mezi jednotlivými odvětvími nebo působení odborů na trhu práce. Všechny 

tyto subjekty způsobují strnulost nabídky práce. 

I VLČEK,J. Ekonomie a ekonomika, 2.vydání,.Praha: ASPI Publishing, 2003 str.219 
ŠVARCOVÁ,J. Ekonomie-stručný přehled. Zlín:CEED, 2002.ISBN 80-902552-6-4. str.42 
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Ta je doprovázena jistou nehybností v poptávce po práci. Firmy jsou ve 

svém rozhodování omezeny kolektivními smlouvami, pracovněprávním 

zákonodárstvím, ale i čistě tržními vlivy (mohou mít zájem udržet si 

kvalifikované a zapracované zaměstnance, a proto udržuji zaměstnanost 

nad efektivní úrovní, avšak s ohledem na očekávaný vývoj poptávky na trhu 

produkce těchto firem). Sazba mezd tak často je i delší dobu nad úrovní 

mezního produktu práce ( který při omezení produkce firmy adekvátně 

klesá).9 

Otázkou efektivního využití pracovních sil na trhu práce se zabývá 

tzv.tripartita (oficiálně Rada pro sociální dialog). Je tvořená zaměstnanci (v 

zastoupení odborů), státem a podnikateli (zastoupeni svými svazy). Po roce 

1989 získávají odbory svou zpět svou původní funkci, tedy zastupování 

zájmů zaměstnanců při jednání se zaměstnavateli. Zástupci odborů se 

účastní jednání tripartity a ovlivňují stanovení minimálních mezd, změny cen 

regulovaných státem, které by mohly způsobit problémy v sociální oblasti, 

sociálními dávkami a kompenzacemi. Na úrovni firem potom spoluvytvářejí 

tzv.kolektivní smlouvy, kterými se upravují mzdové nároky zaměstnanců a 

jejich pracovněprávní nároky. Vynucovacími prostředky jsou zejména 

petiční právo, právo shromažďovací a právo na stávku. V případě silného 

vlivu odborů může dojít к opožděné restrukturalizaci velkých podniků nebo 

к umělému zvýšení průměrných mezd bez ohledu na výrobu (mezní produkt 

práce). 

Tržní subjekty (firmy, domácnosti) se vždy určitým způsobem adaptují 

na omezení daná státem, avšak tato omezení jsou tzv.nepeněžní tudíž 

těžko sledovatelná. Tato adaptace vede к tomu, že tržní signály jsou 

falešné nebo mlhavé. Tržní regulace je narušena.10 

Například při garanci minimální mzdy nebo v případě kolektivní smlouvy 

není umožněno propouštět zaměstnance a přirozená poptávka po práci 

klesá. Firmy logicky zareagují snížením nemzdových výdajů (zanedbaná 

hygiena práce, snížená péče o zaměstnance apod.). 

'VLČEK,J. Ekonomie a ekonomika, 2. vydání,. Praha: ASPI Publishing, 2003 str.219 
Mertlík,P. a kol. Úvod do obecné ekonomie. Praha: Alcko 1991.ISBN 80-85341-03-4, str.79 
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Naopak, v případě rostoucí poptávky po práci, která není uspokojivě 

zaplněna (např. v důsledku zákazu dovozu pracovní síly ze zahraničí), bude 

při pevných mzdových sazbách firma zvyšovat nemzdové výdaje na 

reprodukci pracovní síly (zvýšené péče o pracující). Naopak pracující se 

budou nízkým mzdám přizpůsobovat omezováním rozsahu odvedené práce 

(bude se zvyšovat rozdíl mezi zákonnou délkou pracovní doby a pracovní 

dobou skutečně odpracovanou, snižovat jakost odvedené práce atd.). 

Nabídka práce je určována faktory, které nezávisí na zájmech nositelů 

pracovní síly - demografický vývoj, institucionální pravidla lidské 

reprodukce, sociálně - ekonomická situace. Tyto procesy způsobují, že tlak 

pracovních sil na trh práce je poměrně stabilní a nemá takovou pružnost, 

jakou má jiné zboží. Člověk jako nositel zboží (pracovní síly) vstupuje na trh 

práce z jiných důvodů než vstupují jiná zboží na ostatní trhy. Lidé pracují, 

aby získali zdroje к uspokojování svých potřeb. Rozhodují se tedy mezi 

množstvím práce a volným časem na základě mzdy. 

1.4 Názory na nezaměstnanost 

Problémem masové nezaměstnanosti se zabývají dva protichůdné 

ekonomické názory. 

Klasická ekonomie (tržní model) vidí základ v existenci trhu a jeho 

fungování. Základem je tržní přizpůsobení ceny práce - mzdy. Rozhodující 

je tedy střet nabídky a poptávky. Optimum je stav tržní rovnováhy, při které 

se tyto dvě veličiny rovnají. V tomto modelu by nezaměstnanost vedla ke 

snížení mezd a nastolila by se znovu rovnováha. Jakékoliv zásahy a 

regulace tohoto mechanismu jsou nežádoucí (např. vládní zásahy, 

odborová vyjednávání, mzdová regulace,...atd.). Trh je schopen sám 

vyrovnat se s problémy, tedy i s nezaměstnaností. 

Nezaměstnanost je chápána jako významný a nezbytný jev pro 

fungování ekonomiky. Jako přirozený stav přechodné nerovnováhy na trhu 

práce mezi nabídkou a poptávkou práce, který se sám po určité době 

odstraní. Příčinou nezaměstnanosti je zejména malá flexibilita na trhu práce 

(nialá informovanost, nízká pracovní mobilita, neochota přijetí práce 

s horšími pracovními podmínkami). V důsledku těchto jevů vzniká tzv. 
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přirozená míra nezaměstnanosti, která je stále přítomna a je určitým 

stimulem pro ostatní pracující. Z pohledu členění nezaměstnanosti se jedná 

o frikční typ s minimem strukturálního a cyklického. Z hlediska dobrovolnosti 

je prosazován názor, že ten, kdo pracovat chce, si vždy práci najde, a proto 

nemůže existovat nezaměstnanost nedobrovolná. 

Z předchozího také vyplývá nesouhlas klasických ekonomů se 

systémem záchranných podpor, který je podle nich jen snížením motivace 

a také znemožňuje snížit cenu práce. Podpora jedinci stačí pokrýt jeho 

základní životní potřeby a umožňuje žít na podobné životní úrovni jako za 

minimální mzdu. Celý systém se potom takzvaně „chytí do vlastní sítě", 

protože se nezaměstnaným nevyplatí pracovat. Liberálové se tedy snaží 

hlavně znemožnit vyhýbání se práci a donutit tím nezaměstnané přijmout 

práci i za zhoršených podmínek. 

V roce 1936 reagoval na světovou hospodářskou krizi svou knihou 

Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz dnes již známý ekonom 

Keynes. Předpoklad, ze kterého vychází, je nepružnost cen produktů a 

mezd. Ta znemožňuje tržní vyrovnání. Spíše se přizpůsobuje množství 

výrobků než ceny. Na trhu práce se při poklesu poptávky po zboží 

nepřizpůsobuje cena práce, ale množství práce. Nezaměstnanost roste. 

Poptávka po zboží klesá. Podle jeho názoru a názorů jeho příznivců je 

nezaměstnanost jev nežádoucí, má negativní dopad na ekonomiku a je 

nutné ji snížit na nejnižší míru nebo odstranit zcela. 

Pracovní síly nejsou zcela využity, a proto nemají prostředky к vytváření 

Poptávky po zboží, následně klesá i nabídka a z toho vyplývá propad 

ekonomického růstu. Keynesiánci usilují o uznání nedobrovolné 

nezaměstnanosti a její příčinou je chronický nedostatek poptávky a 

technologický pokrok. Technologický pokrok způsobuje hromadné 

Propouštění a nahrazení lidského faktoru ve výrobním procesu. 

Řešením jsou podle keynesiánců podpory v nezaměstnanosti a 

zvyšování mezd. Mzdy jsou hlavním nástrojem kupní síly. Řešením 
v depresi není tedy snižování mzdy (názor liberálů), ale ve stimulaci 

Poptávky. Jedinci tedy musí mít к dispozici dostatečný kapitál i případě, že 

jsou nezaměstnaní, aby nedošlo ke snížení poptávky. Proto jsou nutností 
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podpory v nezaměstnanosti a zásahy státu. Jinými slovy intervencionistický 

model hospodářské politiky státu. Tato expanzivní politika ale může vést 

к inflaci, a proto stát pomocí své hospodářské politiky hledá sociálně 

přijatelnou kombinaci inflace a nezaměstnanosti. 

Z keynesiánství vychází tzv.institucionálni teorie, která se objevuje 

v 70.letech 20.století. Tato teorie nechápe trh jako mechanismus schopný 

dospět к přirozené rovnováze. Velký vliv na něj mají specifické normy 

jednání ekonomických činitelů nebo i ekonomických a sociálních institucí. 

Jejich vlivy jsou potom výsledkem dlouhodobějšího vývoje. Základem jsou 

tzv.efektivní mzdy, které vznikají na základě domluvy mezi zaměstnanci a 

velkými zaměstnavateli. Mzdy jsou následkem toho rigidní a nereagují 

pružně (na tzv.interních trzích, uvnitř firem), protože se zaměstnavatelům 

vyplatí zajistit mzdy smluvním vztahem se zaměstnanci. Jejich mzdy jsou 

potom vyšší a jsou následovány i pracovním úsilím. Zvyšuje se tak 

produktivita práce a snižuje se obrat pracovních síly. Zároveň se snižují 

náklady na jednotku práce. 

Pracující je také motivován ke snažení ztrátou, která by pro něj nastala 

v případě přeřazení na horší pracoviště nebo i propuštění. 

Tímto způsobem roste firmám zisk, který je spojen s rostoucími mzdami, 

ale může vést i к růstu nedobrovolné nezaměstnanosti. Zaměstnavateli se 

nevyplatí přijmout zaměstnance, který by byl ochoten vzít práci i za nižší 

mzdu. 

К návratu ke klasické ekonomii došlo v 80.letech 20.století, kdy 

neoklasičtí ekonomové upozornili na nehybnost mezd, která byla 

způsobená inflačním očekáváním firem i pracovníků a na dohodách mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli a vliv odborů. 
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2. Vývoj nezaměstnanosti v České republice 

2.1 Vývoj nezaměstnanosti v letech 1990 -1997 

Před rokem 1989 byla ekonomika České republiky centrálně plánovanou 

a platilo zde právo a zároveň povinnost pracovat. Nezaměstnanost byla 

takřka neznámým pojmem. Existovaly postihy za tzv.příživnictví. Celková 

zaměstnanost byla určena závaznými limity počtu pracovníků podle státního 

plánu, který se snažil o vyvážené a rovnoměrné rozložení ekonomických 

aktivit (nikoli ale z pohledu jednotlivých odvětví). Nefungoval proto trh práce 

ve smyslu, v jakém ho chápeme dnes. Po roce 1989 nastaly významné 

změny ve struktuře celé ekonomiky. Spolu s nimi se i všichni občané museli 

přizpůsobit novým podmínkám na trhu práce. 

V počátcích transformace ekonomiky byly očekávány problémy v 

některých regionech. Takzvaná česká cesta transformace byla řízena 

z větší části státem, který ovládal bankovní sektor a díky tomu mohl 

financovat a kontrolovat ztrátové velkopodniky.11 Toto byl jeden ze způsobů 

udržovaní nízké nezaměstnanosti. Po čtyřiceti letech plné zaměstnanosti by 

rychlý nárůst počtu nezaměstnaných mohl způsobit nesouhlas s dalšími 

ekonomickými změnami. Druhým důvodem nízké nezaměstnanosti na 

počátku 90.let je fakt, že z počátku byly propouštěny jen některé kategorie 

pracovníků. Například pracující důchodci, kteří nezvýšili celkovou míru 

nezaměstnanosti. Také rozvoj drobného soukromého podnikání vytvářel 

nová pracovní místa. Velké podniky ale nutně potřebovaly restrukturalizovat 

a situace se vyhrotila v 2.polovině 90. let. Pomalý nárůst nezaměstnanosti 

je zaznamenán vletech 1994-1996. Trh práce se začíná rozrůzňovat a 

dochází k segmentarizaci. Na interních trzích práce je udržována 

přezaměstnanost a na externích se zvyšuje počet nezaměstnaných. V 

dosavadním způsobu praktikování hospodářské politiky již nebylo možno 

Pokračovat. Nezaměstnanost dosáhla v některých okresech během let 

1994-1996 až míry 20%. Průměrná roční míra nezaměstnanosti se 

SUKUP,R., VOJTĚCH,J. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu 
sfěry vzděláváni. PRAHA: Národní ústav odborného vzdělávání, 2003. ISBN 80-85118-79-3, str.3 
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vyhoupla na 4,3%. V první polovině roku 1997 byla zavedena úsporná 

ekonomická opatření v jejich rámci byla omezena i aktivní politika 

nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v České republice se stala skutečným 

problémem a v souvislosti s tímto vývojem se zvyšují také nároky na 

znalosti a schopnosti uchazečů o zaměstnání. Rok 1997 je tedy rokem 

ekonomické krize, která vyústila ve změnu vládní politiky. 

2.2. Vývoj v letech 1998 - 2005 

V závěru roku 1998 byla nezaměstnanost evidována již na míře 7,5%. 

Tento nárůst je výsledkem celkového poklesu hospodářského růstu a 

pokračující restrukturalizaci některých oblastí ekonomiky. Z hlediska 

mezinárodního srovnání se tato úroveň může jevit jako dobrá (Maďarsko 

8%, Polsko 11%, Slovensko 16%, EÜ15 10-11%), ale rychlost s jakou se 

míra nezaměstnanosti šplhala nahoru a prohlubující se rozdíly mezi 

jednotlivými regiony předznamenávají dlouhodobý trend stále rostoucí míry 

nezaměstnanosti. 

V roce 1998 byly rozšířeny nástroje aktivní politiky nezaměstnanosti o 

systém investičních pobídek, které byly směřovány hlavně do regionů s 

vysokou mírou nezaměstnanosti. 

V následujícím roce se míra nezaměstnanosti znovu plošně zvyšuje a 

regionální rozdíly se zvětšují. Mezi problémové skupiny patří stále 

absolventi středních škol, dlouhodobě nezaměstnaní, jejichž počet se 

nezadržitelně zvětšuje, a osoby se změněnou pracovní schopností. Správa 

služeb zaměstnanosti reaguje pomocí nástrojů aktivní politiky 

nezaměstnanosti zvýhodněním okresů s nadprůměrnou nezaměstnaností, 

ale zároveň těch, ve kterých je vyšší podíl problémových skupin. V průběhu 

roku 1999 se prohlubují nepříznivé trendy na trhu práce а к 31.5.1999 je 

navýšen rozpočet aktivní politiky nezaměstnanosti. Rozbíhá se také systém 

investičních pobídek, jejichž rozdělování zůstává zatím v pravomoci vlády. 

К 31.12.1999 bylo zaznamenáno 21 investorů (20 zahraničních). Hned na 

Počátku následujícího roku je schválen Zákon o investičních pobídkách 
č-72/2000Sb., který stanovuje pravidla pro přidělování investičních pobídek. 
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Vletech 1998 - 04 roste nezaměstnanost jak z důvodů strukturálních, 

tak i z důvodů administrativních překážek v zaměstnávání pracovní síly, 

mezi které patří i stanovení minimální mzdy. Míra nezaměstnanosti, která 

byla na počátku roku 1998 5,6%, stále s menšími výkyvy roste. Během roku 

1999 zůstává stabilní a oproti předpokladům nepřesahuje 10% hranici. 

Tento údaj vyjadřuje dvě protichůdné tendence. Za prvé je znamením 

restrukturalizace, kdy má propouštění pro ekonomiku ozdravný charakter. 

Za druhé znamená vznik nových pracovních míst, který souvisí s oživením 

ekonomiky. Do konce roku 2000 platí zmírněné podmínky pro předčasný 

odchod do důchodu a zvyšuje se tedy počet předčasných důchodců, kteří 

tímto také uvolňují místa na pracovním trhu. 

Následující rok, rok 2001, se nesl ve znamení recese v sousedním 

Německu a celosvětového ekonomického ochlazení. Míra nezaměstnanosti 

během roku nepřekročila 9%. Mírně se zvyšuje počet nabízených 

pracovních příležitostí. V roce 2002 se již míra nezaměstnanosti pohybuje i 

nad 9%. Odhady ekonomů však počítají s jejím snížením. Růst 

nezaměstnanosti v tomto roce může být i přikládán silné koruně, která nutí 

firmy к redukci nákladů. Do české ekonomiky zasáhly v tomto roce 

katastrofální povodně, které ale naštěstí ovlivnily jen neproduktivní kapacity 

a jejich dopad na ekonomiku není proto tak strašlivý. Projevil se hlavně 

v oblasti cestovního ruchu. Zemi navštívilo o čtvrtinu méně turistů než 

Předchozí rok ve stejnou dobu. Podstatnějším pro růst české ekonomiky je 

zbrzdění růstu zemí EU. Svého maxima dosáhla míra nezaměstnanosti 

v únoru roku 2004 a to 10,9%. Tento růst byl ovlivněn jak stagnací 

ekonomiky EU, tak i strukturálními faktory. 

Od roku 1990 se snížil počet pracovníků v zemědělství o dvě třetiny a 
v průmyslu o jednu čtvrtinu. Poklesy v průmyslu se týkaly především 

'ehkého a těžkého průmyslu, který byl předimenzován. Nová pracovní místa 

Pak vznikala v sektoru služeb. Terciární sektor však již nebyl schopný 

absorbovat tolik pracovních sil. Také vybočení růstu mezd z časové řady 
v letech 1999 - 2003, který předstihl růst produktivity práce, způsobilo růst 
m ' ry nezaměstnanosti Od té doby se nezaměstnanost mírně snižuje, ale 

stále se pohybuje v rozpětí mezi 9-10%. 
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První čtvrtletí roku 2005 znamená ekonomický růst 4,4%. Roste i hrubý 

domácí produkt a míra nezaměstnanosti klesá na 8,6% (za nezaměstnané 

se počítají pouze dosažitelní uchazeči o práci). Stále větším problémem se 

stává nezaměstnanost žen, které tvoří více než polovinu všech 

nezaměstnaných. Po zpřesnění evidence nezaměstnaných absolventů škol 

v roce 2004 se jejich počet snížil. Na celkové nezaměstnanosti se podílejí 

6,6 procenty. 

Závěrem lze říci, že po revoluci v roce 1989 a tím i změně 

ekonomických podmínek se stala nezaměstnanost novým fenoménem 

v životě obyvatel České republiky. Dnes, po patnácti letech, ji již berou jako 

fakt a mění se tím i jejich pohled na práci. Nezaměstnanost v ČR stále ještě 

výrazně nepřekročila 10% hranici obvyklou v zemích Evropské unie. 

Největším problémem jsou strukturálně postižené regiony a dále skupiny 

čerstvých absolventů a lidí ve věku těsně před odchodem do důchodu. 

Z těch to jsou zejména ženy, které čím dál tím obtížněji hledají zaměstnání. 

V neprospěch žen působí více faktorů, jejichž výčet by byl dlouhý. 

Ani stát svým působením zatím příliš nepřispívá к snižování 

nezaměstnanosti, ač to o svých opatřeních prohlašuje. Výše dávek 

v nezaměstnanosti a dalších příspěvků, které se až příliš blíží ve svém 

součtu výši minimální mzdy a zajišťují podobný životní standard jako 

zaměstnaným, výrazně snižují motivaci к práci. Také vysoké daňové 

zatížení situaci nezlepšuje. Malá podpora drobného podnikání a 

soustředění se na velké investory může kromě pozitiv přinést i negativa. 

Investor sníží nezaměstnanost v regionu a tím mu výrazně pomůže, ale 

Přináší s sebou i riziko zaměření na jedno výrobní odvětví, které nemusí být 

dlouhodobě perspektivní. Řešením je pak dle mého propojení obou 

možností, které je ale velmi náročné a vyžaduje zkušenosti a dlouhodobý 

odhad. 

Největší problém vidím ve státní politice. Řešením by bylo zjednodušení 

celého systému včetně umožnění lehkého propuštění a znovunajmutí 

*aměstnance. Tímto by mohl být snížen počet nezaměstnaných ve věku 

těsně před odchodem do důchodu. Významná je také podpora vzdělávání. 

Stále nedokončená reforma vzdělávání je velkým problémem. Zejména 

Skladní a střední školství by si zasloužilo větší pozornost. Absolventi 
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středních škol mívají velké problémy s nástupem na pracovní trh a školy 

stále nereagují adekvátně, neboť jejich financování se nevyvíjí z toho, jak 

jsou jejich absolventi úspěšní, ale kolik mají studentů. Zde je tedy nutné 

zvýšit zároveň informovanost rodičů žáků na základních školách o 

úspěšnosti absolventů té které střední školy na pracovním trhu. 

Nezaměstnanost je složitým problémem, na který lze nahlížet z více 

hledisek. Nemůžeme očekávat tedy jednoznačné vyřešení celého problému, 

ale můžeme se alespoň pokusit poučit z chyb a snažit se zmírnit její 

dopady. 
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3. Kraj Vysočina 

3.1 Charakteristika kraje Vysočina 

Kraj Vysočina byl zřízen ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření 

vyšších územně samosprávných celků. Tímto zákonem, který nabyl 

účinnosti 1. ledna 2000, bylo území České republiky rozděleno do 13 krajů 

a hlavní město Praha (obvykle uváděno jako 14 krajů). Od 31.května 2001 

nabyl platnost ústavní zákon, podle kterého se mění název Jihlavského 

kraje a oficiálním názvem je „Vysočina". 

Svojí rozlohou ( 6 925 km2) se kraj Vysočina řadí к průměru v ČR. 

V počtu obyvatel je však podprůměrný. Kraj je rozdělen do pěti okresů -

Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Jihlava. Centrem 

posledního jmenovaného okresu je statutární město Jihlava. Na území kraje 

je 729 samosprávných obcí, tedy druhý nejvyšší počet po Středočeském 

kraji. Z tohoto počtu obdrželo 33 statut města. Tento počet je vzhledem 

к velikosti kraje mírně podprůměrný. Ve velikostní skupině obcí do 500 

obyvatel žije přes 20 % obyvatel, to znamená nejvíce v ceíé České 

republice. V obcích o velikosti nad 10 tisíc obyvatel žije 37% obyvatel, což 

je naopak nejméně ze všech krajů. Na východě sousedí s krajem 

Jihomoravským, na západě má společnou hranici s krajem Jihočeským a 

Středočeským a na severovýchodě s krajem Pardubickým. Ekonomika 

východní části kraje je ovlivněna sousedící brněnskou aglomerací, 

severozápadní část kraje je již spádovou oblastí hlavního města Prahy. 

Vývoj kraje byl výrazně ovlivněn přírodními podmínkami. Středověká 

kolonizace, podobně i industrializace ve druhé polovině 19. století nastala 

Později, než v českých a moravských nížinách. Vysočina se tak vždy řadila 
mezi chudší kraje země. Na druhou stranu ji to uchránilo před znečištěním 

životního prostředí a vznikem velkých území devastovaných průmyslovým 
r°zvojem. 

Čisté životní prostředí dokazuje i množství chráněných oblastí. 

Vzhledem к přírodním i dopravním podmínkám (poloha mezi Prahou a 
Brnem) zde vznikly především podniky, které neznečišťují životní prostředí a 
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nové investice jsou budovány již s ohledem na přísné normy. Jako největší 

znečišťovatel ovzduší se tak jednoznačně projevuje dálnice D1. 

Kontaminace půdy je v porovnání s ostatními kraji zanedbatelná. 

Vysočina nabízí velký potenciál pro rozvoj turistického ruchu. Nachází se 

zde množství památek, z nichž tři, centrum Telče, klášterní kostel na Zelené 

Hoře u Žďáru nad Sázavou a Židovská čtvrť v Třebíči, jsou zařazeny mezi 

světové kulturní dědictví UNESCO. Najdeme zde také síť značených 

turistických cest a cykloturistických tras. Kraj ale stále nedokáže využít 

těchto podmínek ve svůj prospěch a patří к nejméně navštěvovaným 

v rámci České republiky. 

Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Vysočiny (v celkovém počtu 

510 498 к 1.1.2004) do více než tisíce sídel, které jsou propojeny hustou sítí 

silnic. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od 

místního centra, kterým bývá klidné malé město mezi třemi a deseti tisíci 

obyvatel. Pouze ve čtyřech městech žije více než 20 tisíc obyvatel. Krajské 

město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. S rostoucí životní úrovní a 

mobilitou obyvatel lze čekat, že toto uspořádání bude výhodou. Umožňuje 

využívat pozitiva venkovského bydlení a přitom zaručuje dostupnost 

městského centra. Vždyť více než polovina obyvatel kraje dosáhne výhod 

krajského města v čase kratším než půl hodiny. Cesta do sousední 

aglomerace trvá hodinu. Problémem se ale stává dojíždění do práce, 

protože bývají rušeny spoje veřejné dopravní obslužnosti. S tím souvisí údaj 

o počtu 343 osobních automobilů na 1 000 obyvatel. Je to sice o 20 méně 

než celorepublikový průměr, ale v mezikrajském srovnání více než v jiných 

moravských krajích. Podíl dojíždějících obyvatel za prací patří na Vysočině 

k nejvyšším v rámci celé ČR. 

Silná tradice průmyslové výroby a existence 25 průmyslových zón 

doplněná příznivými podmínkami pro produkci mléka, brambor a řepky jsou 

dokladem velmi dynamického vývoje. Zemědělská půda je na 60,7 % 
rozlohy kraje, vyšší podíl je pouze v kraji Středočeském a Pardubickém. 

Kraj s nejvyššími hektarovými výnosy se podílí více než třetinou na celkové 

sklizni brambor. Přestože počet chovaných kusů skotu má klesající 

tendenci, zaujímá kraj první místo v mezikrajovém srovnání jak v početních 
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stavech, tak v intenzitě.12 Pro další rozvoj zemědělské výroby ale stále 

chybí lepší ekonomická a technická základna zemědělských producentů. 

Průmyslová výroba v kraji se vyznačuje pestrou odvětvovou strukturou. 

Ve všech pěti okresech je dominantním odvětvím. Významná je zejména 

zahraniční kapitálová účast. Nejvíce zahraničních vlastníků pochází z SRN, 

Rakouska, Nizozemí, Francie, Švýcarska, Švédska, USA a Itálie. 

Kraj Vysočina tvoří spolu s Jihomoravským krajem územní jednotku 

NUTS II, která je partnerem EU při financování ze strukturálních fondů. 

Priority pro další rozvoj kraje jsou obsaženy v dokumentu, který schvaluje a 

průběžně aktualizuje zastupitelstvo kraje Vysočina. Z hlediska 

ekonomického rozvoje jsou obsaženy cíle pro vytváření lepších podmínek 

investorům, podpora malého a středního podnikání, péče o venkov a 

podpora cestovního ruchu. Z dalších vybírám podporu bytové výstavby, péči 

o dopravní síť v kraji a s tím související podpora hromadné dopravy, 

ochrana přírodního bohatství, podpora čistých zdrojů energie a promyšlené 

nakládání s odpady. 13 Ekonomická výkonnost kraje však stále zaostává za 

ostatními regiony v České republice. Kraj se podílí pouze přibližně 4% na 

hrubém domácím produktu státu. Po přepočtu HDP na obyvatele obsazuje 

kraj 13. místo v celorepublikovém srovnání (např.rok 2002 77,3% průměru 

ČR) Také míra ekonomické aktivity obyvatelstva staršího 15ti let se 

pohybuje pod celorepublikovým průměrem. Například v roce 2001 dosáhla 

v kraji 59,8%, zatímco průměr celé České republiky byl 61,3%. Při 

Porovnávání jednotlivých okresů si v míře ekonomické aktivity vedl ve 

zmiňovaném roce nejhůře Žďár nad Sázavou (58,2%) a nejlépe okres 

Jihlava (61,8%). 

Při tvorbě nové struktury země a ustavování krajů byl kraj Vysočina 

jedním z nejvíce diskutovaných. Důvodů pro to bylo několik a jejich výčet by 

byl dlouhý. Nicméně nově vzniklá skladba státní samosprávy nevyhovovala 
v šem zúčastněným obcím a jejich snahy o odtržení byly úspěšné. 

К 1.1.2005 opouští kraj Vysočina 25 obcí. 

U h«p://www.czso.cz/xj/edicniplan.nsf/o/13-6102-04-za_2_ctvrtleti_2004-

®n%za_vyvoje_kraje_vysocina 
"ttp://extranet.kr-vysocina.cz/jazykoveverze/cz/index.php?stranka=ourreg_I.htm 
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3.2 Vývoj nezaměstnanosti v kraji 

Až do roku 1998 je registrovaná míra nezaměstnanosti v kraji14 vyšší 

než je celorepublikový průměr. V roce 1998 se míry nezaměstnanosti v kraji 

a v České republice srovnávají na čísle 7,5%. V roce 2000 je odstup 

registrované míry nezaměstnanosti od míry nezaměstnanosti v České 

republice již téměř 1% (tzn.v kraji je míra nezaměstnanosti nižší). V kraji se 

míra nezaměstnanosti vrací do původní hodnoty z roku 2000, zatímco v ČR 

se snižuje jen mírně. Počet uchazečů o jedno pracovní místo je výrazně 

nižší než v ostatních krajích. Nejvíce nezaměstnaných v kraji bylo v roce 

2002 (239,8 tisíc). Od té doby se jejich počet snižuje. Uvnitř kraje však 

existuje velká diferenciace. Zatímco na Pelhřimovsku je nezaměstnanost 

výrazně podprůměrná a její míra se pohybuje mezi 4-6%, na Třebíčsku je 

naopak vysoce nadprůměrná. Dosahuje až 14%. Ve zbylých částech kraje 

Vysočina se registrovaná míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 8%. 

Vytvořený hrubý domácí produkt v kraji na 1 obyvatele v roce 2002 ve výši 

183 tis. Kč, představuje 77,3 % průměru ČR. Velmi nízká úroveň 

průměrných mezd, které jsou zhruba na 86 % republikového průměru (v 

roce 2003 tvořila 87,2% průměrné hrubé mzdy), řadí Jihlavský region (od 

r.1995) a později kraj Vysočina к posledním v celorepublikovém srovnání. 

Jediný posun byl zaznamenán v posledních dvou letech ( 2003, 2004), kdy 

se průměrné mzda na Vysočině v porovnání s ostatními kraji umístila na 

předposledním místě a předběhla tak Olomoucký kraj. 

Také u již zmíněné výše průměrné hrubé měsíční mzdy 

zaznamenáváme rozdíly mezi jednotlivými okresy. Za nejnižší průměrnou 

hrubou měsíční mzdu pracují lidé na Třebíčsku a Pelhřimovsku (rok 2003 

Pelhřimov 13 627Kč, Třebíč 13 778Kč). Nejvýše ohodnoceni jsou pak 

samozřejmě zaměstnanci v centru Vysočiny, tedy v Jihlavě (rok 2003 -

16 040Kč). V předchozích letech byl rozdíl ve výši průměrné hrubé měsíční 
mzdy v meziokresním srovnání podobný. 

Až do roku 2005 míra nezaměstnanosti pokračuje ve svém poklesu. 

Ženy tvoří podobné jako v celé České republice více než polovinu 

U Je použito označení kraje, protože se jedná o srovnatelné území. Kraje vznikly až v roce 2000. 
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dosažitelných uchazečů o práci. Nabídka zaměstnání pro kvalifikované 

pracovní síly není vysoká. 

Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okrese Jihlava jsou firmy Bosch 

Diesel a Automotive Lighting. Druhý jmenovaný vznikl v roce 1999 

vyčleněním z firmy Bosch Diesel. V okrese Žďár nad Sázavou jmenujme 

ŽďaS, v Třebíči zmiňme Jadernou elektrárnu Dukovany, v Pelhřimově 

Dřevozpracující družstvo Lukavec a v Havlíčkově Brodě Sklo Bohemia a 

PLEAS. 

К 30.4.2005 evidovaly úřady práce celkem 22 095 uchazečů o 

zaměstnání. Z toho 20 988 je dosažitelných uchazečů o zaměstnání, tedy 

těch, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání a nemají žádnou 

objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Míra registrované 

nezaměstnanosti vypočtená podle nové metodiky z dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání činila к 30.4.2005 8,0%. Nejnižší byla v okrese Pelhřimov 

(4,8%), naopak nejvyšší v okresech Třebíč (12,6%) a Žďár nad Sázavou 

(8,5%). Na jedno volné pracovní místo připadlo v průměru 10,2 uchazečů. 

Celkem shrnuto kraj Vysočina byl a stále je výrazně zaměřen na 

zemědělskou výrobu a nikdy nepatřil mezi bohatá průmyslová centra. Od 

tohoto faktu se odvíjí také výše průměrné hrubé měsíční mzdy a výše 

hrubého domácího produktu na obyvatele. Obrovské možnosti má oblast 

zejména v cestovním ruchu. Nehraničí sice s žádným státem, ale nezničená 

krajina a množství památek jsou lákadlem pro leckterého turistu. Nutností je 

ale zlepšení kvality služeb. Kraj se již nyní snaží získat dotace z evropských 

fondů na zkvalitnění služeb a pomocí internetového portálu www.region-

vysocina.cz umožňuje podnikatelům jejich prezentaci a turistům pak lepší 

přístup к informacím. Na výbornou může být také hodnocena činnost Fondu 

Vysočiny, který patří к ojedinělým krajským projektům v ČR. Jeho 

Působnost a objem poskytovaných prostředků se rok od roku rozšiřuje. 
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4. Jihlavský region 

4.1 Charakteristika Jihlavského regionu 

Jihlavský region je vymezen působením Úřadu práce v Jihlavě (oblast 

bývalého okresu Jihlava). Ten se nachází v centrální části Českomoravské 

vrchoviny. Leží na obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a 

Moravou. Sousedí s okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, 

Třebíč a s jihočeským okresem Jindřichův Hradec. 

Z celkové katastrální plochy 1 180 km2 připadá na zemědělskou půdu 

59,4 % a na lesy 31,1 %. Podíl orné půdy tvoří 75,2 %, což představuje 

stupeň zornění obvyklý pro Vysočinu. Charakteristickým krajinným prvkem 

jsou jehličnaté lesy. Geologickou strukturu regionu tvoří převážně vyvřelé 

horniny a není zde tedy žádné významné naleziště průmyslově 

využitelných nerostných surovin. Půdní poměry jsou jednotvárné s méně 

kvalitními půdami pro zemědělskou výrobu. 

Okres Jihlava nikdy nepatřil к preferovaným a rozvojovým regionům 

právě kvůli zmíněné absenci nerostných surovin a tím i velkých 

zpracovatelských a energetických kapacit. Proto se tradiční průmyslová i 

zemědělská výroba a infrastruktura veřejného sektoru rozvíjela v souvislosti 

s vývojem osídlení, obyvatelstva a zdrojů pracovních sil. Pro Vysočinu je to 

dnes výhoda, protože nedošlo к devastaci krajiny ani životního prostředí 

v takové míře, jako v jiných průmyslovějších oblastech ČR. Od 1. 1. 2000 je 

okres Jihlava centrální částí nově zřízeného kraje Vysočina se sídlem v 

Jihlavě. 

Nosným odvětvím hospodářství je v okrese průmysl strojírenský, 

významný podíl má potravinářský, dřevozpracující a textilní průmysl. Dalším 

zdrojem zaměstnanosti je oblast stavebnictví a obchodu. V zemědělství a 

lesnictví pracuje 6,5 % ekonomicky aktivních obyvatel, což převyšuje 

republikový průměr. 

Region má ucelenou silniční síť. Nejvýznamnější komunikací 

Procházející okresem je dálnice D1 - spojnice Prahy a Brna, na kterou je 

výhodně napojena především samotná Jihlava. Okresem procházejí 2 
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silniční tahy I. třídy. Jediné letiště Jihlava - Henčov slouží pouze sportovním 

účelům. 

V roce 2004 byl počet obyvatel regionu Jihlava přibližně 108 500. Počet 

obyvatel samotné Jihlavy se pohybuje kolem 50 000. To znamená, že zde 

žije přibližně 46% obyvatel regionu a je zde soustředěno 64% pracovních 

příležitostí celé oblasti Hustota zalidnění (92 ob./km) je ve středoevropském 

kontextu nízká a i přes přítomnost silného městského centra zůstává 

v rámci ČR podprůměrná (48.místo).V okrese Jihlava je 198 sídel, z toho 1 

sídlo ( krajské město Jihlava) regionálního významu a 21 sídel místního 

významu (z hlediska rozdělení okresu pro potřeby úřadu práce střediska 

jednotlivých lokalit okresu Jihlava) 

Území okresu Jihlava bylo v roce 1997 rozděleno na 121 obcí, z nichž 4 

měla statut města a byla zároveň centry obvodů pověřených obecních 

úřadů. Zároveň v nich jsou kromě Jihlavy i detašovaná pracoviště Úřadu 

práce v Jihlavě. (Jihlava, Polná, Telč, Třešť) 

Stav obyvatelstva a prognóza demografického vývoje okresu Jihlava: 

rok počet obyvatel počet obyvatel podle věku 

к 31.12. 0-14 % 15-59 % 60 a více % 

1996 109 164 20 850 19,10 69 210 63,40 19 103 17,50 

1997 109 080 19 670 18,00 67 103 61,50 22 307 20,50 

1998 109 000 19 131 17,60 67 464 61,90 22 405 20,60 

1999 108 906 18 641 17,10 67 712 62,20 22 553 20,70 

2000 108 812 18 087 16,60 67 949 62,40 22 776 20,90 

2001 108 732 17 557 16,20 67 980 62,90 23 175 21,30 

2002 108 682 17 198 15,80 67 881 62,50 23 603 21,70 

2003 108 572 16 693 15,40 67 885 62,50 23 994 22,10 

2004 108 562 16 373 15,10 67 722 62,40 24 467 22,50 

2005 108 552 15 908 14,70 67 736 62,40 24 908 22,90 

Zdroj: 0 ifad práce Jihlava 

Z tabulky vidíme že, po mírném zlepšení věkové struktury obyvatelstva 

Počátkem 90-tých let pokračuje stagnace až mírný úbytek obyvatel 
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s postupným zhoršováním věkové struktury. Roste počet obyvatel nad 60 

let a ubývá obyvatel ve věku do 14 let. Tento stav je důsledkem nízké 

natality v 80-tých letech a bude mít za příčinu změny v nabídce a poptávce 

na trhu práce. Zejména rušení škol a méně absolventů na trhu práce. Také 

věkový průměr dlouhodobě nezaměstnaných bude vyšší. 

Koncentrace průmyslové výroby je především v Jihlavě. Druhým 

nejprůmyslovějším sídlem je Třešť (podle počtu obyvatel 3.sídlo okresu) a 

třetím je Telč (podle počtu obyvatel 2.sídlo okresu). V Polné (dle počtu 

obyvatel 4.sídlo okresu) se nacházejí pouze dva menší závody a provozy 

do 300 zaměstnanců. 

Zemědělská výroba je založena na struktuře 56 výrobních zemědělských 

podniků a 2 školních statků. Současný transformační proces a ekonomická 

reforma vedou ke změnám v původní organizační struktuře (klesá podíl 

velkých a zvyšuje se podíl menších celků a narůstá počet soukromých 

zemědělců).15Základní výroba je rostlinná s orientací na obiloviny, 

brambory, travní semeno, pícniny a len. 

4.2 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Jihlava v letech 1989 - 2000 

Jihlavský region byl před listopadem 1989 tradičně zemědělský. V letech 

1991-1992 se rozpadla struktura státních statků a jednotných zemědělských 

družstev. Ve stejné době se přiblížila míra nezaměstnanosti к 7% a 

jihlavský okres se tak zařadil na 5.místo v žebříčku okresů s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti. S přeměnou zemědělství se rozpadl také elektroprůmysl 

a strojírenství. Noví majitelé zdejších podniků propustili velký počet 

pracovníků, kteří se ale buď včlenili do terciální sféry nebo začali podnikat 

ve stejném nebo podobném oboru. Tímto krokem se dospělo к určité 

stabilizaci, která se udržela až do konce roku 1996. V tomto roce ekonomika 

České republiky vstupuje do hospodářské recese a tento stav se 

samozřejmě promítnul i do místní zaměstnanosti, která se snižuje. 

Zaměstnavatelé se potýkali s podobnými problémy jako v jiných částech 

České republiky. Zejména s platební neschopností, problémy s odbytem a 

I5 
(zdroj: Zpráva Pavel Prajsler 1998 ), 
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dalšími komplikacemi, které jsou spojené s restrukturalizací. Přesto se, 

hlavně díky předchozí stabilizaci, udržela míra nezaměstnanosti na hranici 

pod 6% až do roku 1998. Vznik průmyslové zóny v severní části města 

přilákal zahraniční investory, kteří navázali na jihlavskou strojírenskou 

tradici. 

Až do roku 1998 se křivka míry nezaměstnanosti v jihlavském regionu 

vyvíjí podobně jako křivka míry nezaměstnanosti v celé České republice. 

Okres stále patří к místům s vyšší nezaměstnaností než je průměr České 

republiky. Od roku 1998 je však vývoj odlišný a průměrná zaměstnanost je 

zde vyšší než průměr v ČR. Pravděpodobně zde došlo ke spolupůsobení 

několika příznivých faktorů. Na počátku je nutné zmínit příznivý start, který 

mohla Jihlava mít, protože nepatřila mezi území strukturálně postižená a 

včas uměla využít své výhodné polohy na dopravní tepně republiky. 

Přilákáním zahraničních investorů a jejich časný vstupem (rok 1992, 1993) 

do bývalých státních podniků odklonila nepříznivý vývoj míry 

nezaměstnanosti a zajistila si tak dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti. 

Podařilo se navázat na dlouholetou tradici jihlavského strojírenství. 

Zapůsobil ale i faktor méně příznivý. Tím je stále se zvyšující míra 

nezaměstnanosti v celé České republice, která v porovnání s relativně 

stabilním stavem v jihlavském regionu způsobuje již zmíněnou nižší 

nezaměstnanost než je celorepublikový průměr. 

4.3 Vývoj nezaměstnanosti v letech 2000 - 2005 

Rok 2000 je pro město Jihlava velmi významný, protože se stává 

krajským městem. To zvyšuje jeho atraktivnost pro investory a všeobecně 

možnosti pro další vývoj. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem je firma 

Bosch Diesel, která každý rok do roku 2000 zdvojnásobuje počty 

zaměstnanců. V tomto období prochází ostatní strojírenské firmy v Jihlavě 

hlubokou restrukturalizací hlavně z důvodu nezajištěného odbytu. Přesto již 

zmíněný zahraniční investor drží průměrné mzdy v Jihlavě na dobré úrovni 
a díky tomu i životní úroveň Jihlavanů není zdaleka nejhorší. Zároveň ale 
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ostatní firmy s podobným zaměřením musí udržovat vysoké mzdy bez 

ohledu na produktivitu práce. Ke konci roku 2004 má zmíněná firma okolo 

5000 zaměstnanců, což je přibližně stejný počet jako množství 

nezaměstnaných v popisovaném regionu. 

Údaje z úřadu práce hovoří jasně, v době hospodářské krize v celé ČR 

zajistila firma Bosch Diesel, dostatek pracovních míst v jihlavské oblasti, a 

proto se její následky promítly do zdejšího regionu jen minimálně. Od toho 

období stoupá průměrná nezaměstnanost v celé ČR, ale v Jihlavě je situace 

stabilní. Díky tomu patří region Jihlava к oblastem s nízkou 

nezaměstnaností z hlediska celé České republiky. 

Rok 2004, který toto období uzavírá, je důležitý také vstupem České 

republiky do Evropské unie. Spolu s touto událostí se změnily některé 

podmínky a hlavně možnosti pro nezaměstnané. Jsou obsaženy zejména 

v Zákonu o zaměstnanosti č.435/2004Sb. Mění se nejen způsob výpočtu 

míry nezaměstnanosti. Zákon také například vytváří řadu možností 

příspěvků, které může poskytovat úřad práce v rámci své aktivní politiky 

zaměstnanosti. Pro zdejší oblast je zajímavý příspěvek na dopravu, o který 

může žádat zaměstnavatel, v případě, kdy jeho zaměstnanci nemají 

možnost využít linek veřejné dopravní obslužnosti. Příspěvek může pokrýt 

50% nákladů, v případě osob se zdravotním postižením až 100%. 

V následujícím grafu můžeme vidět porovnání míry nezaměstnanosti 

v České republice a v okrese (regionu) Jihlava v letech 1991 - 2004. Je na 

něm zřetelně vidět zlom v roce 1998, od kterého je průměrná 

nezaměstnanost v ČR vyšší než v jihlavském regionu. Vletech 2001-2002 

můžeme pozorovat významné snížení míry nezaměstnanosti na Jihlavsku, 

která dokonce klesla pod 6%. Tento vývoj byl s největší pravděpodobností 

způsoben zvyšováním počtu zaměstnanců v největší strojírenské firmě 

v Jihlavě, tedy Bosch Diesel. 
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Porovnání niíry nezaměstnanosti v ČR a okrese Jihlava v letech 1991 - 2004 

Poznámka: Pro možnost porovnání s minulým obdobím je v roce 2004 

použita původní metodika výpočtu nezaměstnanosti. 

Porovnání míry nezaměstnanosti v % na okrese Jihlava podle 

původní metodiky výpočtu a nové metodiky v roce 2004: 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

původní 

metodika 
8,6 8,7 8,1 7,6 7,3 7,4 7,8 7,7 7,6 7,5 7,6 8,1 

Zdroj: Úřad práce 

V roce 2004 se zvýšil v jihlavském regionu počet nových pracovních 

míst ve strojírenském průmyslu a v dopravě. V ostatních mikroregionech 

jihlavské oblasti není současná situace podnikatelských subjektů (až na 

výjimky) taková, aby zajistila vytvoření většího počtu nových pracovních 

míst. V roce 2004 klesá počet samostatně výdělečně činných osob. Tento 

rok je také charakteristický nárůstem zaměstnanosti ve strojírenství a 

v potravinářském průmyslu. 

Míra nezaměstnanosti v okrese Jihlava se v průběhu roku 2004 

pohybovala v rozmezí od 7,0 % do 8,5 % (dle původní metodiky výpočtu 
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MN). Její kolísavost je již zákonitě způsobena sezónností prací v. 

zemědělství a lesnictví a dále stálou migrací absolventů škol po ukončení 

studia a jejich nepravidelnou zaměstnavatelností. Stále se předpokládá 

relativně vysoká míra nezaměstnanosti v mikroregionu Telč, i přes tuto 

prognózu si okres Jihlava udržuje odstup od průměrné míry 

nezaměstnanosti České republiky. 

V průběhu I. pololetí 2005 byl očekáván nárůst míry nezaměstnanosti 

(především začátkem roku), a to z důvodu ukončování pracovních poměrů 

na dobu určitou. Na začátku roku 2005 se ale zvýšila zaměstnanost v 

oblasti strojírenství. К poklesu celkové nezaměstnanosti přispěly i dobré 

ekonomické výsledky hospodářství celé České republiky, V druhém čtvrtletí 

se míra nezaměstnanosti snižuje a pohybuje se okolo 7%. Zlepšení situace 

odráží celkovou příznivou ekonomickou situaci a s ní spojený ekonomický 

růst. Daří se také největšímu zaměstnavateli, firmě Bosch Diesel, který dále 

rozšiřuje výrobu. 

Celkově lze tedy říci, že region Jihlava uměl využít svého potenciálu a 

zajistil si pomocí silného zahraničních investora dobrou výchozí pozici pro 

další rozvoj. Úřad práce i krajský úřad se snaží zužitkovat všechny 

dostupné možnosti, které by mohli nezaměstnanost v oblasti snížit. 

Největším problémem je zde viděna státní politika, která nemotivuje k práci. 

Řešením by tedy byla již zmiňovaná změna celého systému přidělování 

sociálních a jiných dávek. Na druhé straně se stává stále větším problémem 

nezaměstnanost žen. Tento problém si vyžaduje dlouhodobé řešení, které 

spočívá zejména v umožnění ženám s dětmi pracovat tak, aby 

zaměstnavatel považoval za výhodné je zaměstnat. To znamená rozšíření 

pracovních nabídek na částečný úvazek doplněné o jisté, například daňové, 

zvýhodnění zaměstnavatele. 
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5. Nezaměstnanost v okrese Jihlava z hlediska její struktury 

Při hodnocení struktury nezaměstnanosti můžeme postupovat dle 

jednotlivých hledisek. Zmiňuji zde zejména věkovou strukturu 

nezaměstnanosti a délku nezaměstnanosti. Tyto dvě kategorie potom 

zastřešuje hodnocení dle sociálních skupin, které v sobě propojuje různé 

úhly pohledu. 

5.1 Věk a délka nezaměstnanosti 

V rámci zjišťování věkové struktury nezaměstnanosti к 31.12.1998 bylo 

zaznamenáno nejvíce nezaměstnaných ve věku 20-24 let (24,23%). Taková 

čísla byla zjištěna i v předchozích letech (1996,1997) a jsou podobná i 

vletech následujících (1999-2004). Nezaměstnaní v tomto věkovém 

rozmezí patří většinou mezi čerstvé absolventy škol a jejich pozice na 

pracovním trhu je velmi obtížná. Tito mladí lidé s nulovými zkušenostmi ze 

stálého zaměstnání obtížně hledají pracovní uplatnění. V roce 1999 byly 

zaznamenány změny v absolventské nezaměstnanosti. Důvodem je 

prodloužení povinné školní docházky na devět let. Ve školním roce 1999 -

2000 ukončilo v okrese Jihlava svoji přípravu na budoucí povolání pouze 

929 absolventů. Po tomto roce se však počty nezaměstnaných v tomto věku 

vrátily na svoje obvyklé hodnoty. 

Také rok 2004 přinesl určité změny ve vývoji počtu absolventů 

evidovaných na úřadu práce. Důvodem je v tomto případě změna statutu 

absolventa, tedy změna vtom, kdo je za absolventa považován. Od 

zmiňovaného roku je to totiž osoba, které neuplynuly od ukončení studia 2 
roky. Změnou označení se zvýšil počet jedinců označovaných za 

absolventy. 

Mimo tuto změnu se po roce 2000 struktura nezaměstnanosti podle věku 
vÝrazně nemění. Zvyšuje se ale procento nezaměstnaných mezi 40 - 49 

'ety. Jedná se o jedince většinou s dlouholetou praxí, ale s malou 

flexibilitou a schopností přizpůsobit se pracovnímu trhu. Jedná se zejména 
0 jedince, kteří pracovali několik let v jednom podniku na určité pozici a nyní 
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o své pracovní místo přišli díky restrukturalizaci. Jejich problémem je hlavně 

neochota učit se novým věcem a špatná přizpůsobivost novým podmínkám. 

Řešení nezaměstnanosti osob v tomto věku je velmi složité, neboť vidina 

blízkého důchodu odrazuje od snahy změnit svůj dosavadní způsob života. 

Řešením situace těchto lidí jsou efektivní a správně orientované 

rekvalifikační programy a individuální poradenství. 

Délka trvání nezaměstnanosti: 

Z hlediska délky nezaměstnanosti je v roce 1998 60,34 % 

nezaměstnaných do 6 měsíců. Poměrně velké procento (39,66%) tedy tvoří 

dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou bez práce dobu delší než je 6 

měsíců. V roce 1999 stouplo procento dlouhodobě nezaměstnaných na 

52,06%. V absolutních číslech se však jejich počet snižuje. Následující roky 

jsou ve znamení stabilizace procenta dlouhodobě nezaměstnaných, které 

se pohybuje nad 50%. Jak ale ukazuje dlouhodobý trend množství 

dlouhodobě nezaměstnaných nebezpečně narůstá a stává se tak jedním 

z palčivých problémů boje s nezaměstnaností. Podle informací, které jsem 

měla možnost získat z rozhovorů s úředníky příslušných oddělení, je hlavní 

příčinou nejen celková situace na trhu práce a nedostatek volných 

pracovních míst, ale i systém a výše sociálních dávek poskytovaných 

státem. 

5.2 Nezaměstnanost z hlediska sociálních skupin 

Do tohoto rozdělení jsou řazeny nejvíce problémové skupiny uchazečů 

o práci v rámci všech hledisek. Některá kritéria se zde tudíž opakují. V 

případě tohoto rozdělení uchazečů je v roce 1998 nejpočetnější skupina 

dlouhodobě nezaměstnaných následovaná s odstupem skupinou 

absolventů škol (jsou evidováni spolu s mladistvými) 17%. V neposlední 

řadě jmenujme ještě ženy pečující o děti do 15 let (11,89%). Tato skupina je 

dlouhodobě znevýhodňována skromnou nabídkou míst s částečným 

úvazkem nebo možností práce doma. Specifické požadavky, které mají na 

délku pracovní doby a častá absence v zaměstnání z důvodu vyšší 

nemocnosti dětí nejsou na trhu práce zrovna dobrou vizitkou. Také ztráta 
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pracovních zkušeností za dobu péče o dítě způsobují, že tyto ženy hledají 

obtížně nové zaměstnání. 

V následujících letech 1999 - 2004 se situace stále opakuje. Objevují se 

tři problémové skupiny v nezměněném pořadí jako v předchozích letech. 

Srovnání dle délky nezaměstnanosti opět zaujme vysokým procentem 

(45,57%) u nezaměstnaných, kteří jsou déle než 6 měsíců v evidenci úřadu 

práce. Od roku 2000 můžeme vysledovat trend zvýšení procenta 

nezaměstnaných nad 50 let. Výrazný nárůst zaznamenáváme zvláště mezi 

lety 2001 a 2002, kdy z 13,77% dosáhl zvýšení na 20,79% (v absolutních 

číslech z 455 na 832). Ačkoliv v těchto letech má celková míra 

nezaměstnanosti regionu spíše klesající tendenci. Po tomto navýšení se 

počty ustálily. Nezaměstnanost lidí nad 50 let je varující, neboť se většinou 

jedná o uchazeče, kteří jsou dlouhodobě evidovaní ve statistikách úřadu 

práce. Jejich špatná pozice na trhu práce vyplývá ze zaběhlých pracovních 

návyků z dřívějších ekonomických podmínek. Dalším faktorem je jejich 

současná kvalifikace, která neodpovídá požadavkům zaměstnavatelů, 

většinou spojená s neochotou učit se novým pracovním návykům. 

Zaměstnavatele odrazuje jejich nižší pracovní výkonnost a vyšší nároky na 

mzdu. Také značná nemocnost, krátká doba do odchodu do důchodu, 

nároky na menší fyzickou zátěž a neochota dojíždět nejsou zanedbatelnými 

hledisky. 

U skupiny čerstvých absolventů škol je problematická hlavně struktura 

pracovních míst, která neodpovídá kvalifikační struktuře absolventů. Volná 

pracovní místa požadovaná zaměstnavateli jsou především pro 

kvalifikované vyučené pracovníky. Skloubení potřeb trhu práce s nabídkami 

vzdělání na školách a zájmem o konkrétní povolání je otázkou 

dlouhodobého plánování. Délka přípravy na povolání je příliš dlouhá pro 

rychlé změny a potřeby trhu práce. Tuto situaci se snaží řešit Národní plán 

zaměstnaností z 5.5.1999 doporučením spolupráce základních, středních a 

vyšších odborných škol s úřady práce a zařazení tématu volby povolání do 

učebních osnov. 

Největších podíl nezaměstnaných mezi středoškoláky s maturitou je u 

oborů managementu, ekonomiky, podnikání a rodinných škol. Nejvíce 

nezaměstnaných absolventů celkově je mezi uchazeči pouze s výučním 
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listem (42,93%). Vyučení tvoří 27,36% z celkového počtu absolventů 

v r.1998 (k 31.12.1998). Ani v dalších letech se situace v této oblasti 

výrazněji nezměnila. Rok 2000 nepřinesl žádnou velkou změnu a i v tomto 

roce tvoří největší procento (43,88%) nezaměstnaných pouze vyučení 

uchazeči. Zde je zajímavé poukázat na fakt, že absolventi pouze 

s vyučením tvoří největší procento (32,53%) ze všech absolventů v roce 

2000. Ačkoli o vyučené pracovníky je u zaměstnavatelů zájem, vyučení 

jedinci nejsou ochotni přijmout práci za takových podmínek, jaké jim jejich 

vyučení poskytuje a raději zůstanou v evidenci úřadu práce. Nejasná 

představa při vstupu na učiliště o budoucím povolání a nebo nezájem o tom, 

co mnou zvolené zaměstnání obnáší, způsobuje tuto nelogickou situaci. 

V případě štědrého sociálního systému však můžeme s takovými situacemi 

počítat. Nejméně nezaměstnaných je mezi uchazeči s vyšším a 

vysokoškolským vzděláním. Zde se potvrzuje, že vyšší dosažené vzdělání 

zvyšuje šanci na uplatnění na trhu práce (musíme zde také ovšem započítat 

procento vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci, které není vysoké). 

Nízké procento nezaměstnanosti (0,14%) mají také uchazeči bez 

základního vzdělání, jejich počet je však v populaci minimální, proto 

nemůžeme považovat nízké procento za návod к výhodné pozici na 

pracovním trhu. 
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6. Charakteristika vybraných mikroregionů s mírou nezaměstnanosti 

nad průměrem okresu 

Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina má malý počet větších sídel, která 

by tvořila kolem sebe přirozené spádové oblasti, bylo potřeba vytvořit 

jednotku větší než je obec, avšak menší než okres. Vznikly tedy takzvané 

mikroregiony, v nichž jsou v rozhodující míře prováděny všechny podstatné 

každodenní regionální procesy. Jihlavský okres je rozdělen do 16 

mikroregionů. 

V regionu Jihlava nejsou v současné době žádné skutečně problémové 

oblasti, které by přesahovaly výrazně rámec okresního průměru. Výjimku 

tvoří oblasti s tradiční zemědělskou výrobou Nová Říše, Mrákotín a Telč a 

Stonařov. Největší překážkou pro zaměstnanost obyvatel v těchto oblastech 

je téměř naprostá nepřítomnost průmyslu a imobilita pracovníků z důvodu 

redukce dopravního spojení v této oblasti. V níže uvedených 

mikroregionech (mimo krajské město) není ze strany podnikatelských 

subjektů vyvíjena taková podnikatelská aktivita, která by zajistila vytvoření 

většího počtu skutečně nových pracovních míst. Nově vytvářená pracovní 

místa vznikají většinou u zaměstnavatelů s nižším počtem zaměstnanců. 

Pokračuje trend, kdy podnikatelské subjekty nevytvářejí nová pracovní 

místa, ale spíše přerozdělují počty pracovníků přeměnami podnikatelských 

subjektů v jiné formy vlastnictví. 

Pochopitelný vliv na nezaměstnanost v těchto mikroregionech má také 

současná ekonomická situace celé České republiky. Oblast s tradičně 

dominujícím zemědělstvím je ovlivněna momentálními hospodářskými 

možnostmi tohoto výrobního odvětví u nás. 

6.1 Mikroregion Jihlava 

Jihlava má největší potenciál zaměstnanosti v okrese a z toho vyplývá i 

největší ohrožení nezaměstnaností. Řadí se mezi města průmyslově 

zemědělská. V průběhu 90. let se změnila odvětvová struktura 

zaměstnanosti, přičemž se neustále snižuje počet zaměstnanců primárního 
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sektoru. V budoucnosti se předpokládá další uvolňování pracovních sil 

v zemědělství. Existuje zde vysoká koncentrace průmyslové výroby, která 

poskytuje cca 65 % pracovních příležitostí v okrese. Město Jihlava 

disponuje velkým množstvím kvalifikované pracovní síly vzhledem k tomu, 

že je jeho průmysl velice diverzifikovaný. Nejvyšší procento 

nezaměstnanosti je u uchazečů o zaměstnání, kteří pracovali v textilním 

průmyslu, ve strojírenství, ve stavebnictví, v administrativě a v zemědělství. 

V průběhu posledních deseti let vstoupily do několika jihlavských firem 

zahraniční partneři, u některých došlo v rámci privatizace к prodeji části 

bývalých státních podniků. Zaměstnavatelů najdeme v lokalitě 2028 a 

к tomu 5410 samostatně výdělečně činných osob. Stav je v této lokalitě 

v podstatě neměnný od roku 1998. К velkým bankrotům nedošlo. 

Propouštění se z větší části týkalo snižování přezaměstnanosti u větších a 

středních podniků (stavební firmy a firmy, které zaměstnávají sezónní 

pracovníky). 

V letech 2001 až 2002 je nejvíce nezaměstnaných z odvětví textilního 

průmyslu a z obchodu a služeb, ze stavebnictví, ekonomiky a administrativy 

a dále absolventů škol a občanů se ZPS z různých oborů. 

V rámci jihlavské oblasti zaznamenáváme stabilně vysokou 

nezaměstnanost v lokalitě Vílanec. Patří totiž mezi nejmenší a i malý počet 

nezaměstnaných zde míru nezaměstnanosti neúměrně zvyšuje. V roce 

1998 zde působí 37 samostatně výdělečně činných osob a 6 

zaměstnavatelů. Zaměstnanost lokality je závislá na situaci na trhu práce 

v blízké Jihlavě, protože zde není problém s dopravní obslužností z důvodu 

hlavního silničního tahu na Vídeň. Rok 2000 se vyznačuje dalším snížením 

počtu samostatně výdělečných osob na 46 (z toho 10 samostatně 

hospodařících rolníků a 9 právnických osob (zaměstnavatelé)). V roce 2001 

až 2004 se změnily absolutní počty zaměstnavatelů a osob výdělečně 

činných, ale celkový stav se výrazně nezměnil. 

Další lokalitou je Větrný Jeníkov, kde má na stále se zvyšující míru 

nezaměstnanosti vliv nejen blízkost okresního města, ale i rušení a 

snižování počtů linek osobní dopravní obslužností, která byla v této části 

okresu nejmarkantnější. V této lokalitě působí 216 samostatně výdělečně 

činných osob a 13 zaměstnavatelů. Oblast je zaměřena zejména na 
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zemědělství. V roce 1999 se snížil počet samostatně výdělečných osob (z 

216 na 55). Působí zde převážně řemeslníci s několika pracovními poměry 

a 8 samostatně hospodařících rolníků. V roce 2000 je v této lokalitě 

evidováno 173 podnikatelských subjektů, z toho 125 samostatně 

výdělečných osob, 17 samostatně hospodařících rolníků a 31 právnických 

osob. 

V letech 2000-2002 se objevila mezi problémovými regiony i obec Velký 

Beranov. Má přímou návaznost na vývoj nezaměstnanosti v Jihlavě díky 

dosahu městské hromadné dopravy. Je zde evidováno celkem 226 

samostatně výdělečně činných osob, 10 samostatně hospodařících rolníků 

a 29 právnických osob. V roce 2001 je situace zde stabilní a podobná té 

v předchozích letech. Absolutní čísla jsou sice odlišná ( 157 samostatně 

výdělečně činných osob, 16 samostatně hospodařících rolníků, 17 

právnických osob). Tato situace se nemění až do současnosti. 

6.2 Mikroregion Telč a Třešť 

Následující lokality (Mrákotínsko, Novoříšsko, Stará Říše a Telečsko) 

patří mezi trvale problémové. Telč je druhé největší město okresu Jihlava, 

které soustředí cca 9% pracovních příležitostí regionu Jihlava. Vysoká míra 

nezaměstnanosti je zde zapříčiněna hlavně současnou ekonomickou situací 

v ČR, kdy jednotliví zaměstnavatelé řeší špatnou hospodářskou situaci 

mimo jiné i snižováním stavu pracovníků. Tato oblast (v evidenci 

problémových oblastí poprvé v roce 2000) je zaměřena převážně na 

turistický ruch ( památka UNESCO) a zemědělství. Z toho vyplývají také 

sezónní výkyvy zaměstnanosti spolu s minimem průmyslu. V roce 2000 je 

zde evidováno 1 253 samostatně výdělečně činných osob, 116 soukromě 

hospodařících rolníků a 163 právnických osob (zaměstnavatelů). Rok 2001 

a 2002 nepřinesl žádnou změnu. V současné době ji zde ovlivňuje vysoká 

nezaměstnanost v lokalitách obcí Nová Říše a Mrákotín. 

Nová Říše patří mezi průmyslově nejzaostalejší okrajové oblasti okresu 

Jihlava. Nezaměstnanost v této lokalitě je způsobena ztrátou pracovních 

míst v zemědělství, rušením odpoledních a nočních dopravních 

autobusových spojů a absencí průmyslu. V lokalitě je celkem 142 
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samostatně výdělečně činných osob a 23 zaměstnavatelů. Oproti roku 1998 

se v roce 1999 snížil počet samostatně výdělečných osob (45 - převážně ve 

službách + 18 rolníků) i počet zaměstnavatelů (12). V roce 2000 je zde 

evidováno 121 samostatně výdělečně činných osob, 66 soukromě 

hospodařících rolníků a 23 právnických osob. Ani v dalších letech se situace 

výrazně nezlepšila. 

Obec Mrákotín, známá svým lomem, leží na rozhraní dvou okresů a 

nemá mnoho možností, kam dojíždět do zaměstnání. Zaměstnanost 

ovlivňuje největší místní zaměstnavatel ( těžební společnost) a blízká 

masna v nedalekém Krahulci. Oblast je vyhlášená svou krásnou krajinou, a 

proto se zde učinil v roce 1998 pokus s rozvojem agroturistiky, který ale 

nepřinesl žádné výraznější výsledky. Celkem zde působí 28 osob 

samostatně výdělečně činných a 11 zaměstnavatelů. Oproti roku 1998 se 

v roce 1999 snížil počet významnějších zaměstnavatelů a zvýšil se počet 

samostatně výdělečných osob (cca 47) a 38 samostatně hospodařících 

rolníků. V roce 2000 je evidováno 96 samostatně výdělečných osob, 35 

samostatně hospodařících rolníků a 13 zaměstnavatelů (právnických osob). 

Rok 2001 a 2002 nepřinesl výraznou změnu, pouze absolutní čísla se liší. 

Největší pokles byl zaznamenán v počtu samostatně výdělečných osob, 

který klesl na 47 v roce 2001. 

Obec Stará Říše spolu s Novou Říší je průmyslově nejzaostalejší. 

V evidenci (rok 2000) najdeme 153 podnikatelských subjektů, z toho 85 

samostatně výdělečně činných osob, 40 soukromě hospodařících rolníků a 

16 právnických osob (zaměstnavatelů). 

Mikroregion Třešť neměl nikdy problémy se zaměstnaností, ale na konci 

roku 2003 mělo mnoho firem zde působících značné problémy, které 

vyústily к hromadnému propouštění a tím vzrostla míra nezaměstnanosti 

nad míru okresu. V roce 2003 zde působí 695 osob samostatně výdělečně 

činných a 43 právnických osob. 

V evidenci problémových regionů je Stonařov poprvé v roce 2000. 

Stonařovsko patří к okrajovým částem třešťského mikroreginu. Nachází se 

relativně daleko od průmyslového centra okresu Jihlava. Pokud dojde 

v třešťském mikroregionu к výraznějšímu poklesu zaměstnanosti, toto 
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snížení se projeví zejména zde.. V lokalitě působí 61 samostatně výdělečně 

činných osob, 11 samostatně hospodařících rolníků a 15 právnických osob. 

tato čísla se výrazně nemění ani v dalších letech, pouze dochází к mírnému 

nárůstu počtu samostatně výdělečně činných osob. 

Porovnání míry nezaměstnanosti v mikroregionech v průběhu období 

1997 - 2004 (výpočet prováděn na základě počtů ekonomicky 

aktivního obyvatelstva): 
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Zdroj: Úřad práce Jihlava 

Z tabulky můžeme vidět vývoj míry nezaměstnanosti ve všech 

zmíněných mikroregionech. К výraznému nárůstu nezaměstnanosti ve 

všech mikroregionech okresu Jihlava dochází po roce 1996. Tento trend 

pak pokračuje až do roku 1999, kdy je navýšení míry nezaměstnanosti 

nejvýraznější. Koncem roku 1999 dochází v celém okrese Jihlava к poklesu. 
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Tento trend pokračoval do poloviny roku 2002, kdy se začala 

nezaměstnanost opět zvyšovat. Koncem roku 2004 se míra 

nezaměstnanosti ve všech mikroregionech okresu Jihlava pohybovala 

přibližně ve stejných relacích jako v minulém roce. 16 

Zpráva o stavu nezaměstnanosti, r.2004 
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7. Situace u zaměstnavatelů rozhodujících z hlediska regionu 

Úřad práce eviduje situaci u zaměstnavatelů, kteří významně ovlivňují 

zaměstnanost v dané oblasti. Počet rozhodujících zaměstnavatelů na 

Jihlavsku se pohybuje okolo 50. Jedná se o všechny zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají více jak 200 pracovníků a o zaměstnavatele, kteří sice 

zaměstnávají méně jak 200 pracovníků, ale v dané lokalitě jsou 

rozhodujícími zaměstnavateli. U těchto zaměstnavatelů pracuje přibližně 

40% zaměstnanců z celkové zaměstnanosti okresu Jihlava. V 

podkapitolách následuje rozbor podle jednotlivých odvětví. 

7.1 Zemědělství 

V roce 1998 se situace u zemědělských zaměstnavatelů nejevila 

nejlépe, většina podniků se potýkala s nedostatkem finančních prostředků, 

řada závodů investovala minimálně nebo vůbec. Dalším problémem 

zemědělských podniků jsou dosud v některých ZD nevyřízené restituční 

nároky, které se negativně projevují v úvěrové ekonomice jednotlivých 

družstev. Zmiňme také problematiku dovozové politiky státu, která 

způsobuje jednak chaos v přebytku a nedostatku vyrobených zemědělských 

produktů a dovozem levné zemědělské produkce ze zahraničí způsobuje 

nekonkurenceschopnost našich prvovýrobců a neprodejnost jejich zboží. Dá 

se proto výhledově očekávat další částečný útlum výroby a s tím související 

snižování již menšího počtu pracovníků, které by se však mělo 

kompenzovat například odchody do důchodu. Zemědělci jsou dlouhodobě 

závislí na státních dotacích a jiných dotacích EU. Celkově je u nás výroba 

zemědělských výrobků příliš drahá a na trhu jsou úspěšnější dotované 

potraviny ze zemí EU. Po vstupu do EU se počty pracovníků díky dotacím a 

dalším podpůrným programům stabilizovaly, a proto zde к výrazným 

pohybům u kmenových pracovníků zatím nedochází. 

Sezónní pracovníci mají stále vliv na příliv nezaměstnaných uchazečů o 

zaměstnání a dostávají se do evidence úřadu práce v zimním období a na 

jejich odliv v období jarním.V lesnictví je u obou rozhodujících 

zaměstnavatelů situace dlouhodobě stabilizovaná a nepředpokládá se 
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podstatné snížení počtu pracovníků. I v tomto odvětví platí jistá sezónnost 

některých prací. 

U nejvýznamnějšího zaměstnavatele v oboru dobývání a úprava 

kamene se situace oproti roku 1997 od roku 1998 stabilizovala. Ze 

získaných poznatků lze i nadále předpokládat poptávku po pracovních 

sílách s nižším vzděláním. V roce 1998 nastalo v tomto odvětví zhoršení 

z důvodu poklesu zakázek od úřadů, měst a obcí. Možnost odbytu 

převyšovala cca 40% výrobní kapacity. 

V roce 2002 byl uzavřen lom v Mrákotíně a o práci přišlo cca 120 

osob.Ten byl znovu otevřen znovu v r.2003, ale na zimní období zase 

uzavřen. Tato situace se od té doby opakuje a promítá se do sezónní 

zaměstnanosti v lokalitě. 

7.2 Průmysl 

Výroba potravin: 

Situace u všech monitorovaných organizací je dlouhodobě stabilizovaná 

bez větších výkyvů v zaměstnanosti, tento stav se předpokládá i v příštím 

období, ovšem s ohledem na celkovou hospodářskou situaci ve státě, kdy 

může dojít к nečekaným výkyvům v dodavatelsko-odběratelských vztazích a 

к platební nekázni odběratelů. U největšího zaměstnavatele se počty 

pracovníků neustále zvyšují. V roce 2002 se největší zaměstnavatel zavázal 

na základě „Prohlášení o společném záměru mezi Kosteleckými uzeninami 

a.s., MFČR, MPSV ČR a MPO ČR" к podstatnému navýšení počtu 

zaměstnanců po dostavbě nové výrobní haly, která splňuje přísné 

požadavky EU. Zaměstnavatel svých závazků zatím nedostál. Ale v roce 

2004 otevřel novou výrobní halu a tím vytvořil okolo 220 pracovních míst. 

V roce 2003 zaznamenáváme zvýšené úsilí i mezi dalšími potravinářskými 

firmami získat pro své provozy atest EU. Podniky, které atest nezískají, 

čeká likvidace.V roce 2004 byly zaznamenány problémy firmy Krahulík, a.s., 

kde dochází ke změně vlastníka a s tím к souvisejícím organizačním 

změnám. 
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Textilní a oděvní průmysl: 

Část monitorovaných zaměstnavatelů si vytvořila stabilizovaný výrobní 

program navazující na stabilizovaný systém odběratelů. U těchto podniků 

dochází í к mírnému nárůstu počtu pracovníků. Dobře se daří zejména 

organizacím, které získaly objednávky ze států EU. 

U sledovaných rozhodujících zaměstnavatelů nedošlo v průběhu roku 

1998 kromě jednoho ke snižování počtu zaměstnanců, naopak ve dvou 

případech došlo к mírnému nárůstu stavu pracovníků. Pokud se celková 

vnější ekonomická situace nezhorší, bude zde v tomto odvětví počet 

pracovníků stabilizován. V roce 2003 ukončila výrobu jihlavská textilní firma 

Alfatex-plyše, s.r.o. (67 pracovních míst). Důvodem byl nedostatek 

finančních prostředků na modernizaci výrobní technologie. Společným 

problémem textilního odvětví je trvalý nedostatek pracovníků profesí šička, 

švadlena a to i přes přítomnost zahraničních pracovníků. 

V roce 2004 zrušila firma KRAS-HAKA Brno, a.s. provozovnu v Třešti 

(89 pracovních míst). Firma ÍSTROS spol.s.r.o. zrušila výrobu (30 

pracovních míst) a firma Norman Style spol. s.r.o. plánuje propuštění cca. 

30 švadlen к 31.1. 2005 z důvodu útlumu výroby. U dalších monitorovaných 

zaměstnavatelů v textilním odvětví zjišťujeme, že si jejich část prozatím 

dokázala udržet výrobní program navazující na stabilizovaný systém 

odběratelů. Jsou to např. Modeta Style, s.r.o., Pleas, a.s. provoz Polná a 

Vývoj Třešť, oděvní družstvo. 

Přes všechny příznivé výsledky firem podnikajících v oblasti textilního a 

oděvního průmyslu, je jejich situace přinejmenším obtížná. Musí totiž čelit 

konkurenci, která zásobuje trh levnými výrobky ze zahraničí. Na řešení této 

situace by se měl podílet stát. 

Dřevozpracující průmysl: 

Monitorován jeden zaměstnavatel , situace je stabilizovaná z hlediska 

ekonomického, ale z důvodu změny vlastníka, kterým je zahraničí partner a 

který požaduje vyšší produktivitu práce a snižování nákladů, zde v průběhu 

1.pololetí docházelo ke snižování počtu pracovníků. V současné době se i 

na tomto úseku situace stabilizuje a masové propouštění nehrozí. 
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Firma stále řeší problémy ve vztahu k ochraně životního prostředí. Je 

jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí v okrese Jihlava. 

Sklářský průmysl: 

Ve sklářském sektoru je napjatá situace v odbytu. Konkurence neustále 

roste, a proto jsou výrobní závody nuceny maximálně snižovat náklady, což 

se promítlo právě ve snižování počtu pracovníků u největších 

zaměstnavatelů v okrese v tomto oboru. V roce 2000 došlo ke změně 

vlastníka u největšího zaměstnavatele v tomto odvětví (vstup zahraničního 

kapitálu), z tohoto důvodu se zvýšila výroba skla, tím i export a výrobní 

kapacita firmy. Ale protože úřad práce není schopen pokrýt požadavky 

zaměstnavatelů na specializované sklářské profese sklář-foukač, ale ani n,a 

pomocné sklářské profese - pomocný sklářský dělník, odráží se tento stav 

v požadavcích zaměstnavatelů na zaměstnání zahraničních pracovníků. 

Od roku 2000 probíhaly změny ve struktuře zaměstnanců jednotlivých firem. 

Po zavádění nových technologií vznikly problémy s kvalitou výrobků a 

následně s odbytem. V průběhu roku 2002 bylo propuštěno cca 200 osob. 

V druhém pololetí roku 2002 se podnik dostává z důvodu platební 

neschopnosti do konkursního řízení. Burson Properties,a.s, vítěz konkurzu, 

se stále potýká s odbytovými problémy a z původních 1 230 zaměstnanců 

zůstalo přibližně 670. 

Strojírenství: 

Situace u 6 monitorovaných zaměstnavatelů je stabilizovaná, nejsou 

signály o změnách výrobních programů a o s nimi spojených pohybech 

v počtech pracovníků. Proto u nich výkyvy nepředpokládáme, stále zde 

ovšem přetrvává snaha o snižování výrobních nákladů a uvolňování 

režijních pracovníků. Firma Motorpal a.s., která od roku 2002 stále prochází 

hlubokou restrukturalizací, postupně snižuje počet svých zaměstnanců. 

К 31.12. 2004 má tato firma 964 zaměstnanců pracujících na jihlavském 

okrese. Důvodem bylo nedostatek zakázek a zvyšování efektivity práce. 

Firmy, které mají zajištěný odbyt na západní trhy jsou stabilizované 

ekonomicky a u některých dochází i к výraznému nárůstu počtu pracovníků. 

Zcela výjimečná situace je u největšího zaměstnavatele Bosch Diesel s.r.o., 

54 



kde meziročně došlo к více jak zdvojnásobení počtu pracovníků a tento 

trend pokračuje i do dalších let. (ke 31.12. 2004 zaměstnával 5 010 osob). 

Tato, pro zaměstnanost v jihlavském okrese, velmi důležitá firma působí 

v oblasti strojírenství jako stabilizační prvek. Agentura Czech Invest udělila 

firmě Bosch Diesel s.r.o. 2. místo v ocenění "Investor roku 2001" v kategorii 

nejvýznamnější investice; v soutěži "Exportér roku 2002" se umístila firma 

na 1. místě v kategorii nárůst exportu v letech 2000-2001. Firma také letos 

získala prestižní ocenění „Zaměstnavatel roku 2005". Další podstatný 

nárůst počtů pracovníků byl v roce 2004 u firmy Automotive Lighting, s.r.o. 

(nárůst o 466 zaměstnanců). 

Elektroprůmysl: 

V této oblasti je sledován jeden zaměstnavatel, který je stabilizován. 

V současnosti věnuje pozornost к úspoře režijních nákladů v rámci kterých 

bylo v roce 2002 propuštěno 210 osob. 

Nábytkářský průmysl: 

Od roku 1999 se sledovaní zaměstnavatelé potýkají s vážnými 

odbytovými problémy, někde dochází z tohoto důvodu i к mírnému 

snižování stavu pracovníků. V roce 2003 se dvě významné firmy dostávají 

do významných existenčních problémů a jedna z nich se z důvodu platební 

neschopnosti ocitá v konkursním řízení a ukončuje svou činnost. 

Výroba a rozvod vody: 

U tohoto zaměstnavatele s monopolním postavením na trhu je celková 

situace již stabilizovaná, proto zde není předpoklad snižování počtu 

pracovníků. 

Stavebnictví: 

U všech monitorovaných zaměstnavatelů je situace dlouhodobě napjatá. 

Několik firem zbankrotovalo. V zimních měsících roku 2004 se přihlásilo do 

evidence Úřadu práce v Jihlavě skoro 400 bývalých pracovníků těchto 

stavebních firem. Prognóza růstu odbytu stavebních firem byla v minulých 

letech značně skeptická. Zvláště malé firmy měly nedostatek zakázek a 
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větší firmy byly odkázány na zakázky z jiných regionů. V roce 2005 se však 

situace výrazně mění. Probíhá výstavba několika desítek nových bytových 

jednotek v různých částech centra regionu. V současnosti se tento stav 

promítá hlavně do zvýšení sezónní zaměstnanosti, stále však ještě nelze 

odhadnout dlouhodobý vliv a vývoj do budoucnosti. 

7.3 Ostatní 

Obchod: 

Monitorovány dvě největší organizace, obě sice pracovníky budou 

propouštět, ale nezaměstnanost tím v okrese Jihlava výrazně nezvýší. Díky 

výstavbě nových supermarketů (od r.2000) nastává nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků. Pracovní místa jsou také stále častěji 

obsazována slovenskými občany, kteří jsou ochotni pracovat za nižší mzdy. 

Doprava: 

Oproti původním dvěma monitorovaným zaměstnavatelům (ICOM 

Transport, ČD) došlo ke zvýšení počtu sledovaných zaměstnavatelů 

(např.telečská dopravní společnost KIM,s.r.o.). Ve většině případů je 

situace stabilizovaná a větší pohyb pracovníků v této oblasti 

nepředpokládáme. Totéž platí i v současné době i o Českých drahách. 

Od roku 2002 největší monitorovaná firma zvyšuje počet zaměstnanců. 

Spoje: 

Jedním z dvou monitorovaných zaměstnavatelů je SPT Telecom, který 

do konce I.pololetí 1998 propustil cca 80 zaměstnanců. S propouštěním 

počítá i do budoucna, ovšem v počtech, které nezaměstnanost na okrese 

Jihlava neovlivní. 

V roce 1999 se SPT Telecom rozdělil do několika segmentů, z nichž 

v Jihlavě zůstává tzv.konzultant. V roce 2000 se počítá s propouštěním cca 

30-50 zaměstnanců v celoročním horizontu. Snižování počtu zaměstnanců 

pokračuje i v dalších letech. Příčinou je zavádění nových technologií a 

ztráta monopolního postavení na českém trhu. Druhým je sloučení České 
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pošty,s.p. s pobočkou ve Žďáru nad Sázavou v jeden obvod se sídlem 

v Jihlavě a s dvojnásobným počtem pracovníků. 

Vydavatelství a tisk: 

Monitorována jedna organizace, situace je stabilizovaná a 

nepředpokládá se snižování počtu pracovníků. 

Vojsko: 

Po propouštění v roce 1997 byla v roce 1998 situace stabilizovaná a 

totéž předpokládáme i nadále. Vzhledem к restrukturalizaci armády je 

situace značně napjatá. Koncem roku 2004 byla ukončena činnost Územní 

vojenské správy v Jihlavě. 

Rozvoj drobného a středního podnikání: 

Drobné a střední podnikání by mělo být významným doplňkem struktury 

ekonomických aktivit. V okrese Jihlava působí drobné a střední podnikání 

zejména ve sféře obchodu, služeb a drobné výroby zboží denní potřeby. 

Nevyužité možnosti přetrvávají dlouhodobě v oblasti rozvoje cestovního 

ruchu, pro který jsou na Vysočině ideální podmínky. 
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8. Možnosti při řešení nezaměstnanosti 

8.1 Možnosti státu při řešení nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je vážný ekonomický, sociální a politický problém. 

Každý stát se snaží svou politikou řešit stav nezaměstnanosti pomocí státní 

politiky nezaměstnanosti. Ta je v kompetenci Ministerstva práce a 

sociálních věcí v součinnosti s úřady práce. Jedním ze základních cílů 

hospodářské asociální politiky státu je dosažení plné, produktivní 

a svobodně zvolené zaměstnanosti. Právo na zaměstnání bez ohledu na 

rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

členství v politických stranách nebo příslušnost к politickým hnutím, 

národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk, 

je jedním ze základních práv občana. 

Vládní opatření jsou zaměřena na to, aby v ekonomice neexistovala 

převaha nabídky nad poptávkou na trhu práce. Tato opatření mohou být 

orientována buď na zvýšení poptávky po práci nebo na snížení nabídky 

práce. Zvýšení poptávky po práci znamená vytváření prostředí pro 

investice, podporu konjunktury včetně snižování daní a vytváření 

dlouhodobých perspektiv pro růst konkurenceschopných podniků. Celkově 

jde o usnadnění podnikání a tím i o podporu vzniku nových pracovních míst. 

Mohou vznikat i pracovní příležitosti financované z veřejných zdrojů, 

zejména vytváření tzv.společensky účelných míst a veřejně prospěšných 

prací. Pracovní příležitosti mohou vznikat také v neziskové sféře ekonomiky. 

V rámci regulace trhu práce na straně nabídky může stát ovlivňovat 

velikost nabídky práce pomocí regulace vstupu a odchodu na trhu práce. 

Přizpůsobování struktury nabídky práce pomocí rekvalifikací a usměrnění 

vzdělávacího systému. A v neposlední řadě zprostředkování informací a 

kontaktů mezi stranami nabídky a poptávky na trhu práce. 

Stát také může usměrňovat trh práce pomocí legislativního rámce. 

Například upravováním podmínek pracovních kontraktů a vytvářením 

nových forem těchto kontraktů (zkrácený úvazek, zkracování pracovní doby, 
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zákaz přesčasové práce,...apod.). Pomocí podpor v nezaměstnanosti 

umožňuje lidem bez práce udržet si určitý životní standard. 

Tyto zásahy státu jsou nazývány politikou zaměstnanosti. Ta může být 

buď aktivní nebo pasivní. Aktivní politikou nezaměstnanosti se rozumí 

zejména nástroje, které se snaží motivovat к aktivnímu přístupu к práci. Pro 

stát je vždy výhodnější investovat do snahy zapojit nezaměstnaného do 

pracovního procesu, než aby ztratil pracovní návyk. Možnostmi jsou 

rekvalifikační programy placené ze státního rozpočtu, podpora vytváření 

nových pracovních míst, programy daňových úlev při zaměstnávání 

zdravotně postižených občanů apod.. 

Ne vše lze ale vyřešit tímto způsobem, musí také existovat síť 

záchranných podpor v nezaměstnanosti, které jsou rychlé a umožňují 

nezaměstnanému hledat práci bez rizika úplné chudoby. Taková politika je 

nazývána pasivní. 

Stát se také může snažit motivovat pracující a nezaměstnané snížením 

daně z příjmu, aby pracující získal větší zisk z práce než z pobírání 

sociálních dávek. Snížením dávek v nezaměstnanosti je také motivací 

к hledání práce. 

Dnem 1.11.2004 nabyl účinnosti zákon č.435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. Tato základní právní norma stanovuje postup к dosažení 

cílů politiky státu v oblasti zaměstnanosti. Státní politika usiluje o dosažení 

rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, o produktivní 

využití zdrojů pracovních sil, o zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

Podle již zmíněného platného zákona o zaměstnanosti č.435/2004Sb. 

je aktivní politika souhrnem opatření směřujících к zajištění maximálně 

možné úrovně zaměstnanosti. Zabezpečují ji hlavně Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a Úřady práce. Nástroji к již zmíněnému cíli jsou 

rekvalifikace, investiční pobídky, možnosti veřejně prospěšných prací, 

vytváření společensky účelných pracovních míst a nově také řada příspěvků 

(překlenovací, na dopravu zaměstnanců, na zapracování a při přechodu na 

nový podnikatelský program). Součástí je také poskytování poradenství, 

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a cílené programy, 

které řeší otázku nezaměstnanosti. 
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Úřady práce jsou územním orgánem státní správy s právní subjektivitou, 

jejíž nadřízeným orgánem je MPSV - Správa služeb zaměstnanosti (SSZ 

MPSV). Úlohou úřadů je sledovat a hodnotit stav na trhu práce, zpracovávat 

koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém územním obvodu. Přijímají 

opatření к ovlivnění nabídky a poptávky a zajišťují informovanost občanů 

o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace a 

zároveň informují zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil. 

Výsledkem všech těchto činností je potom zprostředkování vhodného 

zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Mají také za úkol 

poskytovat občanům poradenské služby spojené s hledáním zaměstnání, 

volbou povolání a odbornou výchovou a rekvalifikací. 

Rekvalifikace může být poskytována jak zájemcům o zaměstnání 

(fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto 

účelem požádá i zařazení do evidence zájemců o zaměstnání na 

kterémkoliv úřadu práce v ČR), uchazečům o zaměstnání, tak i 

zaměstnancům na základě dohody pracovního úřadu se zaměstnavatelem. 

Zaměstnavateli mohou být plně nebo částečně pokryty náklady spojené 

s rekvalifikací. Rekvalifikace zbylých dvou skupin se potom uplatňuje na 

základě dohody mezi úřadem práce a zájemcem. Nezaměstnaný je 

к rekvalifikaci motivován nejen možností lepšího uplatnění v budoucnosti, 

ale zároveň zvýšením dávky v nezaměstnanosti na 60%. Investičními 

pobídkami se potom rozumí hmotná podpora nových pracovních míst a již 

zmíněné školení nových zaměstnanců. 

Ze zbylých jmenovaných nástrojů zmíním ještě překlenovací příspěvek. 

Ten může Úřad práce poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která 

přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl předtím poskytnut 

příspěvek na společensky účelné pracovní místo. Příspěvek se poskytuje 

nejdéle na dobu 3 měsíců. 

Práce pracovních úřadů 

Úřady práce hrají hlavní úlohu v uvádění aktivní politiky 

nezaměstnanosti do praxe. Jejich hlavními nástroji jsou rekvalifikace, 

absolventské praxe, tvorba společensky účelných pracovních míst, 
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zřizování veřejně prospěšných prací a chráněných dílen. Jihlavský úřad 

práce využívá všech těchto možností, ale vzhledem к relativně příznivé 

situaci na trhu práci neřeší dané problémy pomocí projektů, ale využívá 

formu průběžného čerpání. Nejvíce finančních prostředků bylo například 

v roce 2003 vynaloženo na absolventské praxe (30,70%), rekvalifikace 

(23,06%) a veřejně prospěšné práce (23,53%). V dalších letech se výše 

vynaložených prostředků procentuálně výrazně nemění. 

Další možnost, kterou úřad práce využívá, jsou realizované programy 

poradenství. Ty se zaměřují na pomoc lidem, kteří ztratili zaměstnání. 

Oblast poradenství je rozdělena na dvě části. V rámci individuálního 

poradenství je klientovi nabídnuta pomoc při řešení konkrétních problémů 

spojených se ztrátou zaměstnání. Navazující činnost potom zahrnuje 

hledání nových možností uplatnění na trhu práce, při níž je cílem motivace 

klienta к aktivnímu přístupu při hledání zaměstnání. Výhodou individuálního 

a skupinového poradenství je právě aktivní zapojení nezaměstnaného 

(klienta) do úvahy nad řešením dané situace. Tento způsob se osvědčuje 

zejména při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Jihlavský úřad práce využívá aktivně všech možností, které může 

uplatnit při řešení nezaměstnanosti. Zaměřuje se hlavně na přímé řešení 

nezaměstnanosti u ohrožených skupin. Svou činností tak účinně pomáhá 

řešit a předcházet nezaměstnanosti. Nicméně skupiny ohrožené 

nezaměstnaností jsou podobné ve většině míst České republiky a 

nepředpokládá se, že by se situace u těchto skupin nějak výrazně změnila. 

Agentury práce 

Agentury práce slouží к zprostředkování pracovních míst a slouží jako 

informační a poradenská střediska. Zajišťují zaměstnavateli vyhledání toho 

správného pracovníka pro daný typ práce. Jedinec může být 

zaměstnancem agentury a pracovat pro jinou firmu. Firma tím získá rychle a 

bezstarostně pracovníka. Tyto agentury celkově pomáhají к pružnějšímu 

trhu práce a umožňují tak lepší kontakt mezi nabídkou a poptávkou. Na 

území Jihlavska jich působí několik a svou činností pomáhají к snazšímu 

vyhledávání pracovníků a naopak pracovních míst. 
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8.2 Možnosti města a regionu při řešení nezaměstnanosti 

Školství 

Od roku 1999 je v platnosti Národní plán zaměstnanosti, který obsahuje 

také návrh zavedení povinného předmětu do škol s názvem Volba povolání. 

Tento předmět zaveden nebyl, nicméně toto téma je součástí osnov 

vzdělávacího programu základní škola. V této oblasti také působí 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, které zřizuje Úřad 

práce. Toto středisko pořádá besedy pro žáky 8. a 9. ročníků základních 

škol s názvem „Volba povolání". Cílem tohoto programu je, aby se žáci 

rozhodli pro budoucí povolání na základě skutečného pochopení svých 

schopností, vlastností, dovedností a možností. Informuje také o různých 

možnostech přípravy na budoucí povolání. Problémem tohoto programu je 

malá zapojenost a informovanost rodičů žáků, kteří mají ve většině případů 

rozhodující vliv na to, kam půjde jejich ratolest studovat. Mohou se sice 

informovat o tom, s jakou úspěšností odcházejí absolventi vybrané školy na 

pracovní trh, ale jen mizivá část tuto možnost využívá. 

Pro studenty posledních ročníků gymnázií, SOŠ, ISŠ a SOU byl 

zahájen v roce 2003 program „Hledám své první povolání". Tento program 

je zaměřen hlavně na teoretickou přípravu absolventů na vstup na trh práce. 

Protože střední školy přešly pod správu krajů, je vypracována koncepce 

pro rozvoj vzdělání i v kraji Vysočina. V té je obsažen celkový záměr a cíle, 

ke kterým má směřovat celý vzdělávací systém. Existence různých stupňů a 

forem vzdělávání (učební obory, učební obory s maturitou, nástavbové 

obory, studijní obory, denní studium, studium při zaměstnání) shodného 

nebo příbuzného zaměření vytváří podmínky pro realizaci celoživotního 

učení a terciárního vzdělávání např. pro modulovou organizaci výuky, 

připravované pomaturitní vzdělávání, zachování nástavbového studia, 

nabídku různých forem dalšího vzdělávání dospělých, vyšší flexibilitu 

vzdělávací nabídky podle potřeb klientů - zaměstnavatelů i jednotlivců a pro 

vysoce efektivní využití materiálních i lidských zdrojů. 
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Společenskou potřebou je minimalizovat počet žáků přicházejících na trh 

práce pouze se základním vzděláním, a to jak péčí o přechod žáků ze 

základních škol do středních, tak zamezováním předčasných odchodů žáků 

ze středního vzdělávání. Jednou cestou je podpora integrace středních 

odborných škol a středních odborných učilišť, učilišť a odborných učilišť, 

která usnadní prostupnost mezi studijními a učebními obory, popřípadě 

aplikace některých integračních modelů organizace výuky a snížení rizika 

školního neúspěchu. 

Současně s těmito změnami kraj preferuje, aby školy do své vzdělávací 

nabídky zařazovaly ve větší míře studijní a učební obory s širokým, 

popřípadě multidisciplinárním profilem. Od tohoto kroku si kraj slibuje 

především otevření širších možností uplatnění absolventů a jejich výraznější 

flexibilitu (přizpůsobivost a mobilitu) na pracovním trhu. Široce profilované 

obory v nabídce středních odborných škol a učilišť postupně nahradí 

značnou část zejména úzce koncipovaných oborů, které jsou z hlediska 

přechodu absolventů na trh práce a jejich další zaměstnatelností více 

rizikové. Vedle integrace středních odborných škol a středních odborných 

učilišť tomu přispěje i institucionální propojení všeobecného a odborného 

maturitního vzdělávání, které usnadní prostupnost mezi obory a umožní 

postupně lépe využívat lidské a materiální zdroje. Uvedené změny by mělo 

doprovázet podstatné rozšíření nabídky škol v oblasti dalšího vzdělávání a 

rozvoj pro to vhodných modulárně uspořádaných vzdělávacích programů. 

Zaměstnanost se posouvá od bezprostřední výroby к oblastem 

předcházejícím či následujícím výrobu - tedy к nepřímým řídícím, 

plánovacím a kontrolním pracím. Roste i počet technických odborníků proti 

výrobním dělníkům, ve vlastní výrobě se pak zvyšují nároky na kvalifikaci 

pracovníků. Význam získávají především kvalifikace přesahující jednotlivé 

profese, a to jak ve vlastní odbornosti, tak v obecných kompetencích, jako je 

komunikace, schopnost logického myšlení, personálních vztahů, schopnost 

zorganizovat si práci apod. Vznik malých firem a změny organizace práce 

ve větších podnicích kladou podstatně větší důraz na obecné schopnosti 

řešit problémy, pracovat v týmu a pomáhat rychle převádět změny 

vycházející z poptávky do nových návrhů výrobků a služeb. Namísto 



rutinních činností a úkolů vystupuje do popředí schopnost inovace. 

Konfigurace výrobků a služeb se rychleji mění, a proto jsou cennější 

flexibilní pracovní síly schopné učit se novým dovednostem. 

Kraj se snaží otevřít školy a další vzdělávací instituce na všech úrovních 

širšímu vlivu společnosti, ekonomiky a požadavků trhu práce, zapojit 

přirozené partnery škol do formování a naplňování cílů a strategií rozvoje 

jednotlivých škol i do ovlivňování jejich konkrétních vzdělávacích obsahů a 

procesů. Je nutné podněcovat co nejužší spolupráci vzdělávacích institucí 

se zaměstnavateli i propojovat vzdělávací politiku s politikou zaměstnanosti 

a se sociální politikou. Stejně tak je potřebné obohatit způsob chápáni 

vlastní učitelské a vzdělávací práce, více se zamýšlet nad jejím obsahem i 

metodami, mnohem více pojmout její smysl jako službu klientům. Poněkud 

umělé, na sebe soustředěné prostředí škol bude potřebné otevřít, vytvořit 

přirozenější prostředí provázané s reálným životem. 

Uvedením těchto myšlenek do praxe je program Adaptabilní školy, na 

který získal kraj dotaci z evropských fondů. V rámci tohoto projektu lze na 

školách s vysokou nabídkou učebních oborů (v současnosti je zapojeno 9 

škol) umožnit stejnou výuku v prvním ročníku všem studentům dané školy, 

která jim dá společný základ a umožní oddálit konečnou volbu specializace 

až po seznámení soborem. Za největší pozitivum projektu považuji 

propojení škol přímo s firmami a jejich vzájemná spolupráce jednak pomocí 

praxí, ale také tím, že firmy mohou spoluurčovat, co se mají studenti učit, 

aby mohli najít uplatnění. 

Problém absolventské nezaměstnanosti je složitý a promítá se do něj 

více faktorů. Nabízí se otázka, proč kraje nechávají naplňovat 

neperspektivní obory. Odpověď není jednoduchá. Kraj je sice zřizovatelem 

většiny středních škol, ale teprve od roku 2005 se může zapojit do 

rozhodování o kapacitách oboru. Kapacita se dříve stanovovala podle 

rejstříku MŠMT a škola jen nesměla danou kapacitu překročit. Dnes již kraj 

může navrhnout snížení kapacity oboru. Toto snížení však musí projít 

schválením zastupitelstva a zde mohou působit určité faktory, zejména 

snaha škol o co nejvíce studentů, které snížení kapacit problematizují. 

Jestliže je také stálý zájem žáků (potažmo rodičů) o daný obor, přes 

nemožnost uplatnění, je velmi obtížné jej zrušit. Řešením je pouze vytrvalé 
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poskytování informací o aktuální situaci na pracovním trhu a to především 

rodičům s pomocí médií. Informace úřadů práce se pouze výjimečně 

dostanou к těm, které v jejich současné situaci nezaměstnanost přímo 

netrápí. 

Při dlouhodobém výhledu však můžeme očekávat stále nižší počet 

absolventů vstupujících na trh práce. Není to však výsledek popsaných 

činností úřadu práce a krajského odboru školství, ale demografického 

vývoje. 

Dopravní obslužnost 

Krajský úřad může, v rámci svých pravomocí vymezených zákony 

č.111/1994Sb. o silniční dopravě, č.129/2000sb. o krajích a vyhlášky 

č.388/2000 o jízdních řádech, stanovit rozsah základní dopravní 

obslužností. Základní dopravní obslužností je myšlena tzv. přiměřená 

doprava, tedy hlavně zajištění spojů v době odjezdů do škol, zaměstnání a 

příjezdů z nich. 

Odbor dopravní obslužností krajského úřadu vydává licenci autobusovým 

přepravcům, která obsahuje přesný popis tras, časové rozmezí a případně 

jiná omezení. V případě, že dopravce na sebe převezme závazek veřejné 

služby, který je ekonomicky nevýhodný, kraj mu podle výpočtu podle 

nařízení vlády č.493/2004Sb. stanoví tzv. přiměřený zisk. V případě 

tzv.prokazatelné ztráty, která je vykazována měsíčně, je dopravci ztráta 

kompenzována z rozpočtu kraje. V opačném případě, tedy že tento spoj byl 

ziskový, je přebytek použit na pokrytí ztráty jiného spoje. 

V oblasti vlakové dopravy již kraj takové možnosti nemá. Drážní licenci 

uděluje Drážní úřad a kraj může pouze podat připomínky к jízdnímu řádu, 

které ale nemusí být akceptovány. Jízdní řád totiž musí být sestaven 

s ohledem na bezpečnost provozu na tratích. Krajský úřad s drážními 

přepravci také uzavírá smlouvu o závazku veřejné služby, ze které vyplývá 

také povinnost platit tzv.prokazatelnou ztrátu. Vyúčtování je prováděno 

jednou za rok. 

Z rozpočtu kraje je vyčleněno na tzv. prokazatelné ztráty téměř 500 

miliónů Kč ročně. Problém nastává v případě, kdy velcí zaměstnavatelé 

mění začátky pracovních dob v průběhu celého roku a sestavování jízdních 
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řádů se stává problémem. Podniky nemají povinnost hlásit změny směn, a 

proto například došlo к situaci, kdy největší zaměstnavatel v regionu 

Jihlavsko, neinformoval o změně pracovní doby a spoje, které jezdily podle 

platných jízdních řádů, tak zůstávaly nevytížené. Tato situace samozřejmě 

zvyšuje náklady na pokrytí prokazatelných ztrát. 

Zaměstnavatelé také mohou podle již několikrát citovaného zákona o 

zaměstnanosti č.435/2004Sb. požádat o příspěvek na dopravu 

zaměstnanců do zaměstnání, jestliže existují objektivní důkazy, že v dané 

oblasti nefunguje dopravní obslužnost. Příspěvek může pokrýt až 50% 

nákladů spojených s přepravou. U přepravy osob se zdravotním postižením 

nebo jiných handicapem, který znemožňuje jedinci cestování hromadnou 

dopravou, může příspěvek dosáhnout až 100% celkových nákladů. Protože 

je zákon platný od 1.11.2004, nebyly v době psaní této diplomové práce 

známé důsledky a výše čerpání těchto příspěvků. 

Rozvoj malého a středního podnikání 

V jihlavském regionu působí od roku 1998 Regionální rozvojová 

agentura, podle modelu regionálních rozvojových organizací, které působí 

v rámci celé Evropské unie. Tato agentura spolupracuje s veřejnou správou, 

hospodářským a neziskovým sektorem, institucemi Evropské komise a 

dalšími organizacemi. Hlavním cílem je poskytování komplexních služeb pro 

podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území 

v souladu se strategií rozvoje kraje. Snaží se o optimální využití silných 

stránek a možností kraje a jejich komerční zužitkování. V rámci regionální 

podpory podnikání mapuje příležitosti к investicím a poskytuje poradenské 

služby pro přístup к fondům podpory malého a středního podnikání. 

Fond Vysočiny 

V roce 2002 byl vytvořen samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny jako 

návaznost na program rozvoje kraje. Pomocí tohoto fondu jsou 

soustřeďovány rozvojové prostředky kraje Vysočina. Ty jsou dále 

poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů 

Jeho cílem je transparentnost a jednotný systém v rozdělování podpory, 
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zapojení velkého množství partnerů a jejich trénink na pravidla podávání 

grantů. 

Do Fondu Vysočiny bylo převedeno z rozpočtu kraje 81,4 mil. Kč. 

V průběhu roku 2002 bylo zastupitelstvem kraje průběžně vyhlášeno 25 

grantových programů (GP) v celkovém objemu 49 mil. Kč. Do konce roku 

2002 z nich bylo 20 vyhodnoceno a schválena podpora 545 projektům ve 

výši 36,9 mil. Kč. Fond Vysočiny měl následující rok к dispozici více než 

110 milionů korun. Většina projektů se neobejde bez spoluúčasti žadatele, 

jejíž výše závisí na charakteru programu - zjednodušeně lze říci, že na 

každou vynaloženou korunu z Fondu Vysočiny byly přidány tři koruny ze 

strany příjemců podpory. 

V roce 2002 se vyhlášené programy zaměřily mimo jiné na podporu 

místních částí měst a obcí, připojení malých obcí к internetu, vzdělávání 

pedagogů, kulturní, sportovní a společenské akce, sociální služby, obnovu 

památek či výchovu v oblasti životního prostředí. Mezi příjemci podpory byly 

nejrůznější neziskové organizace, školy, občanská sdružení a podnikatelé. 

Velká část podpory šla přímo do obcí - plné dvě třetiny programů byly 

otevřeny pro obce, osm programů pro ně bylo určeno výlučně - jednalo se o 

rozvoj informačních technologií (Obce na síti, GIS), vodohospodářských sítí 

(Čistá voda), územní dokumentace či místních částí (Rozvoj vesnice). 

V následujících letech 2003 a 2004 se počet vyhlášených grantových 

programů stále zvyšuje. V roce 2003 to bylo 32 a další rok již 40 . Také 

objem vynaložených prostředků se stále zvyšuje. V roce 2004 přesáhl 90 

milionů. Součástí fungování fondu je i kontrola správného využití 

přidělených peněz. Zatím byly zjištěny pouze dílčí nedostatky. Fond 

Vysočiny tedy představuje jedinečnou šanci pro rozvoj zdejší oblasti a 

pomáhá tím i к rozvoji podnikání a vytváření nových pracovních míst. 

Nejvíce žádostí přichází pravidelně na programy podporující volnočasové 

aktivity a sport. 
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Společný regionální rozvojový program 

Společný regionální rozvojový program (SROP) je program 

financovaný z velké části z fondů EU. Příjemci z tohoto programu jsou kraje, 

obce, mikroregiony, podnikatelé a neziskové organizace. 

Protože kraj Vysočina a potažmo také region Jihlavsko má potenciál pro 

rozvoj cestovního ruchu, zajímalo mě, co se v této oblasti dělá. V rozmezí 

let 1999 - 2000 fungovala Nadace pro rozvoj cestovního ruchu, která byla 

v roce 2000 změněna (v reakci na nový zákon o nadacích) na Sdružení 

regionu Vysočina. Toto sdružení navázalo na činnost nadace a jeho práce 

spočívala na informační činnosti a projektech na rozvoj infrastruktury, 

obnovu ubytovacích kapacit, apod.. Vznikem kraje Vysočina přechází 

marketingové aktivity pod působnost Odboru cestovního ruchu. Ten se 

zabývá hlavně monitoringem situace, informační činností a poradenstvím 

pro podnikatele v oblasti venkovské turistiky. Na jaře 2004 byl zprovozněn 

internetový portál region-vysocina.cz, na kterém se mohou podnikatelé 

bezplatně zaregistrovat a zpřístupnit tak informace o své nabídce 

případným zájemcům. 

Vysočina ale stále patří mezi nejméně navštěvované oblasti v rámci celé 

České republiky. Méně hostů bylo v roce 2004 pouze v kraji Pardubickém a 

Ústeckém. To zčásti souvisí s faktem, že Vysočina je vnitrozemský kraj bez 

státní hranice a má venkovský charakter osídlení s dlouhou tradicí chataření 

a chalupaření. Přesto jsou zde rezervy v turismu s placeným ubytováním 

s ohledem na dobrou dostupnost a přírodní bohatství, které se zde nabízí. 

Důvodem je zejména nízká úroveň služeb a chybějící kapacita ubytování, 

která se rok od roku snižuje (převažují kempy a chatové osady nad hotely a 

luxusnějšími možnostmi ubytování). V registru ubytovacích zařízení na 

Vysočině nenajdeme žádný pětihvězdičkový hotel, pouze dva 

čtyřhvězdičkové v okrese Pelhřimov. Také délka pobytu turistů se 

dlouhodobě snižuje, v roce 2004 byla vyčíslena na 4 dny. 

Programy rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina se tedy musí 

zaměřit na zlepšení regionální a lokální organizační struktury cestovního 

ruchu. Budoucnost cestovního ruchu bude patřit formám klidné a ekologicky 
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čisté pobytové turistice. Ta je zatím zastoupena ojediněle agrofarmami 

například v Mrákotíně, Urbanově a Staré Říši. 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na Vysočině se 

v roce 2004 pohybuje stále okolo 399 tisíc osob. Zaznamenáváme zlepšeni 

oproti předchozím letem 2001 a 2002, kdy návštěvnost prudce klesla (rozdíl 

mezi lety 2000 a 2001 je téměř 20 tisíc). Cizinců přijelo v roce 2004 o 15% 

více než v předchozím roce, ale přesto zůstává jejich počet nízký. Na šest 

návštěvníků z tuzemska připadá jeden host ze zahraničí. V tomto počtu 

chybí hosté ubytovaní mimo hromadná ubytovací zařízení. Méně cizinců 

bylo pouze v Pardubickém kraji. 
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9. Závěr 

Cílem práce bylo zmapovat příčiny nižší průměrné nezaměstnanosti 

v regionu Jihlava vzhledem к celorepublikovému průměru. Předpokládala 

jsem, že nízkou nezaměstnanost způsobuje velký zahraniční 

zaměstnavatel, firma Bosch Diesel. Tento předpoklad se z větší části 

naplnil. Je ale nutné upozornit, že ačkoliv tento podnik zaměstnává téměř 

pětinu ekonomicky aktivního obyvatelstva, nízkou nezaměstnanost na 

Jihlavsku způsobují i jiné faktory. Především to, že Jihlavsko patřilo na 

počátku devadesátých let к strukturálně nepostiženým regionům 

s dlouholetou strojírenskou tradicí. Díky existenci těchto strojírenských 

podniků a umožnění vstupu zahraničního kapitálu již na počátku 90.let byl 

nastartován příznivý vývoj zaměstnanosti. Tato výhoda se projevila zejména 

v období ekonomické krize v roce 1997, jejíž dopad na zdejší region byl 

minimální, právě díky již zmíněnému zaměstnavateli a dalším strojírenským 

firmám. 

Zajímalo mě, jestli se městská samospráva a krajský úřad zabývají 

prevenci zaměření zdejší oblasti pouze jedním směrem (tedy zaměření na 

strojírenský průmysl), která je z hlediska struktury průmyslu nepříznivá. Byla 

jsem příjemně překvapena činností Odboru rozvoje města, který aktivně 

zpracovává investiční pobídky a snaží se o rozrůznění investic a o celkový 

růst regionu. Také činnost Regionální rozvojové agentury v rámci pomoci 

čerpání dotací z fondů EU může být hodnocena za velmi úspěšnou. 

Pozitivně lze také hodnotit existenci Fondu Vysočiny, který umožňuje 

investice do infrastruktury a rozvoje malého a středního podnikání a aktivně 

tak působí na snižování nezaměstnanosti. Tento fond a rozsah jeho 

působení je v České republice jedinečný. 

Obtížná je nezaměstnanost určitých sociálních skupin, která je ale stálým 

problémem většiny regionů. Tedy zejména neustálé prodlužování doby 

nezaměstnanosti, ale také obtížnost pracovního uplatnění u absolventů, 

osob před odchodem do důchodu a žen. Úřad práce se tuto situaci snaží 

řešit pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Úspěšné jsou zejména 

rekvalifikační programy a individuální a skupinové poradenství. U 

dlouhodobě nezaměstnaných osob je dle mého názoru zejména 
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poradenství zaměřené přímo na klienta nejefektivnějším způsobem řešení 

tohoto problému. 

V problémových oblastech regionu, vzdálených od centra, je 

nezaměstnanost způsobována i zhoršenou dopravní dostupností. Odbor 

dopravní dostupnosti však tento důvod odmítá a vysvětluje problém 

nedostatečnou vytížeností a ekonomickou nevýhodností některých spojů. Je 

jasné, že situace je komplikovaná a v okrajových oblastech bude vždy 

problematická dopravní obslužnost. Řešením mohou být příspěvky na 

dopravu nebo zvýšení mezd, které umožní dojíždění autem. 

Závěrem lze shrnout, že Jihlavsko patří к pozitivním příkladům využití 

možností nástrojů aktivní politiky nezaměstnanosti. Za největší plus zde 

vidím neustálou snahu problémy nezaměstnanosti řešit komplexně a 

v dlouhodobém horizontu. O tom svědčí zejména existence a působnost 

Fondu Vysočiny a Regionální rozvojové agentury. Problém potom vidím 

v nesouladu činnosti Úřadu práce a krajských orgánů samosprávy. Myslím, 

že sjednocení záměrů a intenzivnější spolupráce mezi těmito subjekty, by 

vedla к efektivnějšímu využití prostředků z již zmiňovaných fondů a mohlo 

by vést к lepší podpoře malého a středního podnikání a tím i к vzniku 

nových pracovních míst. 

Podle mých zjištění na základě rozhovorů s úředníky a se samotnými 

zaměstnavateli je však stále největší překážkou politika státu, která 

nemotivuje lidi к práci. Řešením by mohla být celková reforma, která by 

komplexně působila na celkový problém zaměstnanosti. Tedy zjednodušení 

podnikání, snížení celkového daňového zatížení a zpřísnění systému 

sociálních dávek. Na jednotlivé problematické skupiny pak zaměřit 

programy aktivní politiky zaměstnanosti s krátkodobou působností nebo 

průběžným vyhodnocováním výsledků. 
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