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Abstrakt:

Cílem této práce je analyzovat na základě teoretických poznatků nezaměstnanost v regionu 

Vrchlabí. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První část charakterizuje podstatu 

nezaměstnanosti, její příčiny, dopady na společnost a zhodnocení způsobu měření míry 

nezaměstnanosti. Druhá část se věnuje nezaměstnanosti v regionu Vrchlabí a to ve 

zkoumaném období od roku 2005 až do roku 2011. Na základě teoretických východisek jsou 

zde analyzována kvantitativní data, na základě kterých jsou navrhnuta řešení dané situace 

v regionu.
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Abstract

The aim of this work is to analyze the theoretic knowledge and unemployment in the region 

Vrchlabí. The work is divided into two main chapters. The first part describes the nature of 

unemployment, its causes, impacts on society and the evaluation method of measuring the rate 

of unemployment. The second part deals with unemployment in the region Vrchlabí and the 

analysis period from 2005 until 2011. Based on theoretical foundations are analyzed 

quantitative data on which are designed to resolution of the situation in the region.
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Úvod

Nezaměstnanost je neustále aktuální problém. Snaha pochopit a vysvětlit všechny 

aspekty této problematiky se pokusily už četné vědecké práce a publikace. Nezaměstnanost 

zasahuje nejen do oblasti ekonomické, ale podle provedených výzkumů, také do oblasti 

sociální, psychologické a politické. Řešení nezaměstnanosti je úkolem státu, který nese

většinu nákladů s nezaměstnaností spojených. Ztráta práce se především dotýká osoby, která 

práci ztratila. 

Otázka je proč žádná ekonomika na světě není schopna vytvořit dostatečný počet 

pracovních míst, a to i pesto že ne všichni lidé chtějí pracovat a řadí se do kategorie 

dobrovolně nezaměstnaní. Problém je především nezaměstnanost nedobrovolná. Odpovědi na 

tuto otázku jsou většinou jednotné, trh práce podléhá nabídce a poptávce a nelze uměle trh 

zcela řídit. Důležitým a často opomíjeným faktorem je jedinečnost každé osoby, která práci 

ztratila. Dopad nezaměstnanosti nedoléhá pouze na konkrétní osobu nebo stát, ale dotýká se 

přímo nebo nepřímo lidí v blízkém okolí člověka, který práci musel nedobrovolně opustit. 

V první řadě se jedná o rodinu, která by měla být oporou, ale zároveň je i neustálou 

připomínkou osobního selhání, které plyne z pocitu odpovědnosti vůči milovaným osobám. 

Druhý aspekt je narušení pracovního prostředí. Člověk, který vykonával nějakou práci, svou 

přítomností působil na své okolí. Navazoval kontakty mezi svými spolupracovníky a někteří 

z nich se mohly stát jeho přáteli. Nezaměstnaný ztratil jednu z hlavních příležitostí střetávání 

se svými kolegy a to platí i obráceně. Tato situace nemusí nastat vždy, někdy je pro pracovní 

kolektiv naopak přínosem propuštění spolupracovníků, kteří nebyli oblíbeni.

Nezaměstnanost sebou přináší spoustu otázek a dnes existuje i spoustu možných řešení 

tohoto problému, ale vše má své pro i proti. Neexistuje univerzální řešení nezaměstnanosti a 

nelze ho ani nalézt. Každá nezaměstnanost má své specifické důvody a dopady se liší podle 

každé jednotlivé osoby, které se dotkly. Záleží na rodinném zázemí, výchově ale i na 

zdravotním stavu člověka. Okolo nezaměstnanosti existuje řada nezodpovězených otázek, 

které se týkají jejích dopadů, kterými se zabývá sociologie, psychologie, ekonomie nebo 

právo. Problém řešení a prevence nezvěstnosti spadá do oblasti především politologie, 

ekonomie a pedagogiky. Důležitost prevence se v dnešní době dostává do popředí. Domnívám 

se, že důležité poznatky by mohly přinést především vědy sociologické a psychologické, které 

se primárně zabývají spíše důsledky než prevencí nezaměstnanosti.



8

Tato práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První část se zabývá zhodnocením 

dosavadní literatury a teoretickými východisky nezaměstnanosti - jednotlivými pojmy, které 

budou definovány na základě odborné literatury, které jsou dále rozváděny a jsou doplněny

pro lepší osvětlení konkrétními příklady.

Druhá část této práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v regionu Vrchlabí. V této 

části na základě teoretických poznatků jsou rozebíraná získaná kvantitativní data. Časové 

rozpětí práce je od roku 2005 až do roku 2011. Tento časový úsek - sedmi let považuji za 

dostatečně dlouhý, aby bylo možné vyvodit adekvátní závěry. Zkoumané období obsahuje 

všechny části hospodářského cyklu – konjunkturu v letech 2005/06, vrchol roku 2007, krize 

roku 2008, dno 2009 a postupné oživení, které probíhá do dnes, ale ve zkoumaném období je 

zastoupeno roky 2010/11. 

Průmysl regionu Vrchlabí je primárně postaven na automobilovém průmyslu a 

turismu. Obě tyto oblasti podléhají téměř okamžitě proměnám na trhu a tato závislost 

představuje hlavní riziko hospodářství regionu. Největší zaměstnavatel je Škoda-Auto, 

v případě přesunutí závodu nebo jeho zrušení, by mohla nastat obdobná situace jako v roce 

1933 v Dolním Rakousku v obci Marienthal.1 Cílem této práce je upozornit na riziko 

hospodářství založeném primárně na jednom podniku. V tomto regionu netvoří hlavní 

problém míra nezaměstnanosti, ale úzké spektrum nabízených volných pracovních míst, které 

jsou orientovány na potřeby automobilky. Region je silně napojen na hospodářství Spolkové 

republiky Německo a i největší počet pracovních míst existuje díky německému kapitálu.

Zjištěné údaje budou porovnány se sousedním regionem Trutnov a celostátním průměrem.

Vrchlabí se nemůže do budoucna spoléhat na pouze na existenci jednoho závodu, je 

nutné provézt reorganizaci hospodářství a pokusit se snížit tuto závislost. Domnívám se, že 

nebude možné v regionu nikdy vytvořit dostatečný počet pracovních míst, která by mohly 

nahradit jejich případnou ztrátu.

                                                            
1

Jeřábek H., Marienthal, sociologický časopis r. XXXIII, č. 3/1997
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1. Vymezení pojmu nezaměstnanost

1.1Nezaměstnanost v odborné literatuře

Nezaměstnanost představuje téma, jehož důležitost je potržena i velkým množstvím 

literatury, která se jí zabývá. Jedná se jak o literaturu cizojazyčnou,tak literaturu českou.

Všechny publikace mají obecné rysy společné, především se snaží nejprve představit 

nezaměstnanost s jejími negativními dopady jak po stránce hospodářské, ale i po stránce 

sociální. Objevují se i situace, kdy může být nezaměstnanost chápana i jako jev pozitivní. 

Důležitým cílem je především nejprve snaha definovat pojem nezaměstnanosti a kdo je za 

nezaměstnaného vůbec považován. Teprve poté se lze zabývat otázkou, jak správně sestavit 

vzorec pro výpočet míry nezaměstnanosti, tak aby odpovídal alespoň přibližně dané 

skutečnosti. Tento cíl, nepatří mezi úkoly snadné, což dokládá i velký počet existujících 

vzorců a postupů, které se v konečném důsledku rozcházejí i o několik procent. Důkazem 

tohoto tvrzení může být přechod od registrované míry nezaměstnanosti k míře obecné, který 

v České republice proběhla 1. ledna 2013. Po zpětném přepočtu míru nezaměstnanosti snížil 

z 10% za rok 2010 na 7,5%2. Na tomto konkrétním příkladu lze vidět obtížnost požadavku -

konečné číslo má reprezentovat reálný stav nezaměstnanosti na daném území - který je na 

míru nezaměstnanosti kladen. 

Společnou součástí literatury je snaha objasnit příčiny vzniku nezaměstnanosti a 

navrhovat i případná řešení tohoto problému.

Jednotlivé publikace se liší především v míře, v které se jednotlivým oblastem věnují. 

Nezaměstnanost není problémem ryze ekonomickým, který má dopad především na národní 

hospodářství, ale i problém, který řeší i ostatní společenské vědy. Jedná se především o 

sociologii, psychologii a další. Tento problém začíná zasahovat i do věd přírodních a to 

především medicíny. Nezaměstnanost tedy přesahuje hranice jedné vědy a jedná se o 

interdisciplinární problematiku, která je nutně nahlížena z různých úhlů pohledu. Zájem o 

jednotlivá témata, která s nezaměstnaností souvisí, jsou determinována osobou, která danou 

práci vytvořila.

                                                            
2 http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zmena_vypoctu_ukazatele_registrovane_nezamestnanosti20121107 2013-
03-03
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Základním dělením literatury, která se nezaměstnanosti věnuje je nejen rozdělení na 

publikace zahraniční a české, ale i dělení podle pohledu, z kterého je na problematiku 

nahlíženo – tedy jestli ze stanoviska ekonomického, sociologického nebo psychologického.

Obrovský počet publikací, která se dané problematice věnuje, dokazuje, že se jedná o 

problém, který není možné ignorovat a je nutné hledat řešení ne už nastalé situace, ale také 

postupy jak této situaci předcházet nebo alespoň eliminovat.

1.1.1. Zahraniční literatura o nezaměstnanosti

Zahraniční literatura má před literaturou českou značný náskok, který byl způsoben 

historickým a politickým vývojem u nás. Po únoru 1948 dochází k nastolení komunistického 

režimu, který trval až do listopadových událostí v roce 1989. Nezaměstnanost neměla reálně 

existovat, a proto byla uměle vytvářena pracovní místa, která měla nezaměstnanost zcela 

zlikvidovat. Z tohoto důvodu nemohla být sepsána ani literatura, která by se zabývala 

problémem, který oficiálně neměl reálnou existenci. Zahraniční literatura má přibližně 

čtyřicet jeden rok náskok, který je na první pohled vidět v kvantitě vydané literatury. Velkým 

přínosem zahraničních prací jsou provedené výzkumy v 2. polovině 20. století, které mohou 

pomoci objasnit příčiny a snad i možné řešení nezaměstnanosti.

Z ekonomického pohledu je významná publikace sepsaná P. A. Samuelsonem a W. D. 

Nordhausem se stručným, ale výstižným názvem Ekonomie, která byla vydána v České 

republice v roce 2007. Autoři této práce jsou američtí ekonomové. Paul Samuelson je nositel 

Nobelovy ceny z roku 19703 Ekonomie je výsledkem výzkumů a mnohaleté práce obou 

autorů.

Jak už název napovídá, tak se tato práce nesoustředí primárně na problém 

nezaměstnanosti, ale snaží se vytvořit ucelený pohled na základní problémy a témata, kterými 

se ekonomie zabývá. Nezaměstnanost je název jedné z hlavních kapitol. Soustředí se 

především na příčiny nezaměstnanosti, její druhy a její dopady na společnost, přičemž hlavní 

pozornost je věnována především dopadům hospodářským, ale je zde i krátká část, která se 

zmiňuje i o dopadech na lidskou psychiku. Práce obsahuje shrnutí za každou kapitolou a 

otázky na zamyšlení. Tato publikace je primárně určena pro studenty ekonomie. Nedostatek 

této práce, vidím v absenci definice v pojmu nezaměstnanost. Otázka co je nezaměstnanost, 

zde není položena a je s tímto pojmem zacházeno jako s předem známým. Tento nedostatek je 

                                                            
3

ciks.vse.cz/Edice/nobel/, 2013-04-05, 12:43
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částečně vynahrazen v jedné zpod kapitol, která se věnuje nezaměstnanosti dobrovolné a 

nedobrovolné, kde se definují znaky nedobrovolně nezaměstnaného člověka. Přínos publikace 

Ekonomie spočívá také v krátkém zamyšlení nad neustálým střídáním zaměstnání u mladých 

lidí, kteří z určitého důvodu jsou neustále nespokojení, toto období je různě dlouhé, ale je 

zakončeno nalezením místa, které splňuje jejich požadavky. Spokojený pracující je pro 

hospodářství největším přínosem a to i za předpokladu zde nastíněné delší cesty. V tomto 

ohledu může být nezaměstnanost i v konečném důsledku brána jako pozitivní jev.

Obdobnou publikací je Economics od G. W. Yoleho , která v anglickém jazyku

vychází v roce 1998. Také tato práce je určena pro studenty ekonomie. Obsahuje za každou 

kapitolou otázky k zamyšlení a příklady na procvičení dané problematiky. Problematika 

nezaměstnanosti je zde zpracována z praktického hlediska, která vychází z teorie, která je zde 

v hrubých rysech nastíněna. Na rozdíl od práce Ekonomie, Economics obsahuje dvě definice

pojmu nezaměstnanosti, které vymezují dvě krajní pozice v možném chápání pojmu 

nezaměstnanosti.

Publikace Živočišné pudy s podtitulem: Jak lidská psychologie řídí ekonomiku, patří 

mezi práce, které se snaží nahlížet na nezaměstnanost z interdisciplinárního hlediska. Byla 

sepsána G. A. Akerlofem a R. J. Shilerem. Primárním tématem není pouze nezaměstnanost,

publikace se věnuje například inflaci. Hlavním tématem je úvaha, jak lidské pudy ovlivňují 

chování lidí v ekonomických vztazích, tato teorie je postavena na myšlence jednoho 

základního rysu - ekonomie je věda společenská, Je vytvářena lidmi a lidé jsou i jejími 

účastníky. Lidé nejsou stroje a jsou proto ovlivňování svými pocity neboli pudy. K pochopení 

chování lidí v těchto vztazích je tedy nutné pohlížet i na poznatky ze sociologie a 

psychologie. Publikace je podložena konkrétními výzkumy, které byly provedeny především 

samotnými autory a které tuto teorii podporují. Tato práce není primárně vytvořena jako 

práce, která by měla sloužit jako studijní materiál studentům, jako tomu bylo u publikací

předešlých. Jedná se o knihu, která představuje téma nezaměstnanosti v novém světle. 

Nezaměstnanost postihuje člověka a není pouze záležitostí hospodářství. Tento aspekt se 

objevuje i Ekonomii a Economics, ale pouze okrajově.

Pojem nezaměstnanosti se vyskytuje i ve slovníkové literatuře například 

v Ekonomickém slovníku, sestaveném F. Teulonem. Tento slovník patří mezi menší 

slovníkové práce. Slovník je určen studenty ekonomických obrů pro základní orientaci 

v pojmech, které jsou pro orientaci ve studiu nezbytné. Interdisciplinaritu pojmu 
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nezaměstnanosti dokazuje také výskyt tohoto pojmu ve Slovníku ekonomie a sociálních věd, 

který byl sestaven C. D. Echaudemaisonem a kolektivem.

Nezaměstnanost je rysem dnešní společnosti a představuje problém, který nemá 

snadné řešení. Rok 2008 problematiku nezaměstnanosti zaktualizoval a přenesl do popředí, i 

když nebyla nikdy zcela opomíjena. V době krize ekonomové doporučují spolupráci 

jednotlivých zemí, ale realita je úplně jiná. Možná právě v době krize je nejvíce patrné, že je 

ekonomika a nezaměstnanost vytvářena lidmi, kteří nedělají vždy to, co je pro nejlepší. Dnes 

je aktuálním tématem především de globalizace, která řešení nezaměstnanosti nepřináší. Je 

zde otázka zda by zvýšená racionalizace hospodářské politiky výsledek požadavek přinesla. 

Tyto a další otázky jsou nyní předmětem literatury o nezaměstnanosti.

1.1.2. Česká (domácí) literatura o nezaměstnanosti

Ekonomie jako věda se začíná rozvíjet po druhé světové válce. Rozvoj této vědy byl u 

nás omezen s nástupem komunistického režimu v roce 1948. Nezaměstnanost přestala 

oficiálně existovat. Ekonomická literatura se začala soustřeďovat na jiné témata. Rozvoj 

ekonomické literatury a prací věnující se nezaměstnanosti začalo přibývat až po roce 1989. 

Růst nezaměstnanost, představoval jednu z prvních nenaplněných nadějí, které byly do 

sametové revoluce vkládány. Obecná míra nezaměstnanosti, podle českého statistického 

úřadu, tvořila v roce 1993 4,3%, přičemž u žen tvořila tato míra 5,4%, to představovalo 

obrovský nárůst, pokud si uvědomíme, že v komunistickém režimu byla oficiální míra 

nezaměstnanosti 0,01%, a skutečnost byla sice jiná, ale přesto se jednalo o obrovský kontrast. 

Navíc v roce 1999 tvořila obecná míra v důsledku krize už 8,7%4. Nezaměstnanost jako 

problém, zde byla přítomná vždy, ale po roce 1989 stoupala jeho naléhavost a začíná se 

objevovat literatura, která se snaží tento problém uchopit a najít řešení.

B. Buchtová a kol. vytvořili nejucelenější pohled na danou problematiku, která 

vychází jak ze zahraničních poznatků, tak z výzkumů, které byly prováděny na území České 

republiky. Název publikace je Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální 

problém. Jak název napovídá jedna z hlavních oblastí, do které nezaměstnanost zasahuje, je 

oblast psychologická, které prolíná jednotlivé příspěvky, které byly uspořádány v této 

publikaci. Publikace je podle slov samotné autorky určena: „studentům společenskovědních 

                                                            
4

vdb.czso.cz 2013-03-02, 16:06
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oborů, pracovníkům ve státní správě, vedoucím pracovníkům na všech stupních řízení, ale i 

všem občanům České republiky, kteří se zneklidňují nejasnou perspektivou člověka a kultury

na Zemi a kteří se potřebují orientovat na dnešním trhu práce.5 I zde je v tomto malém úryvku 

jasně patrné, že nezaměstnanost přináší nejistotu pro člověka jako jednotlivce. Kniha tedy 

obsahuje příspěvky z vycházející z pohledu psychologie, sociologie, ale i čistě historická

témata. Jeden z příspěvků je věnován Velké hospodářské krizi, která potkala svět v roce 1929, 

toto téma zpracoval Zdeněk Kárník, na tuto práci navazuje příspěvek Miroslava Nováčka, 

který zde představuje konkrétní řešení nezaměstnanosti, které použil ve třicátých letech 

minulého století Tomáš Baťa. Tato práce tvoří protiklad pracím předcházejícím, které jsou 

polytematické a nezaměstnanosti věnují jednu nebo dvě kapitoly. Definice nezaměstnanosti se 

zde nevyskytuje a je automaticky předpokládána, i přes tento nedostatek je přínos publikace 

značný. Tato publikace je pro svou komplexnost a důraz na sociální aspekty nezaměstnanosti 

právem řazena mezi nejlepší české publikace věnující se tomuto fenoménu.

Komplexní práce z oboru ekonomie představuje Malá encyklopedie moderní 

ekonomie sestavená M. Sojkou a B. Konečným. Část této publikace je věnována 

nezaměstnanosti. Jedná se o přehlednou kapitolu, která pojednává o stručně a jasně o daném 

tématu. Nezaobírá se nejnovějšími teoriemi výzkumu. Hlavním posláním je uvést čtenáře do 

dané problematiky. Obdobnou publikací je i Velká ekonomická encyklopedie sestavená M. 

Žákem a kolektivem, která přesto postupuje odlišným způsobem. Malá encyklopedie moderní 

ekonomie rozděluje jednotlivá témata pomocí kapitol, které jsou dále strukturovány, ale stále 

se jedná o souvislý text, který předpokládá alespoň minimální znalost ekonomických pojmů. 

Velká ekonomická encyklopedie je strukturována na slovníkovém základě, kdy jednotlivé 

pojmy jsou řazeny abecedně a nikoli jako v publikaci předešlé tematicky. Výhoda Velké 

ekonomické encyklopedie spočívá v přehlednosti a rozsahu, je vhodná pro rychlé vyhledání 

neznámého pojmu a zastupuje ekonomickou publikaci v podobě výkladového slovníku. 

Výhoda naopak Malé encyklopedie moderní ekonomie je ucelenost jednotlivých problematik 

a stručném a přehledném vysvětlení daných pojmů, které jsou dány i do jednotlivých 

souvislostí.

Pohled sociologický na problém nezaměstnanosti zpracoval ve své práci s názvem 

Nezaměstnanost jako sociální problém P. Mareš. Nezaměstnanost je zde představuje 

především jako sociální jev a jeho dopady na společnost.

                                                            
5 Buchtová B., Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém, Praha:Grada Publishing, 2003, 
str. 8
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Nezaměstnanost je tématem, které je stále aktuální, což dokazuje i velký počet 

diplomových a bakalářských prací. Například práce bakalářské – Dlouhodobá nezaměstnanost 

– břímě českého trhu práce, jejímž autorem je Hněvkovský Jan. Problematika je i předmětem 

mnoha diplomových prací například práce s názvem: Zabezpečení nezaměstnanosti a jeho 

právní úprava v ČR a v zahraničí, kterou sepsala Čupíková Andrea.

Aktuálnost a naléhavost tématu nezaměstnanosti dokazují i četné články 

v ekonomických odborných časopisech. Časopis Acta Oeconomica Pragensia, který vydává 

Vysoká škola ekonomická, uvedl několik článků, které se danou problematikou zabývají. 

Patří mezi ně článek s názvem: Dlouhodobá nezaměstnanost a hysterze na trhu práce, který 

byl vytvořen Konůpkovou Lenkou, Mikešovou Lucií a Martinem Šilhou. Tento článek 

představuje přínos v oblasti, která je dnes jeden z největších problémů - nezaměstnanost 

dlouhodobá, která je obtížně řešitelná. Domnívám se, že se jedná o problém významnější, než 

je nezaměstnanost cyklická, která se objevuje periodicky a i když sebou vždy přináší 

obrovské zvýšení míry nezaměstnanosti, vždy se jí zatím podařilo překlenout. Dlouhodobá 

nezaměstnanost je přítomná vždy a její řešení je velmi obtížné.

Česká ekonomická literatura je konkurence schopná s literaturou zahraniční. 

Požadavek konkurence schopnosti je nezbytný pro další výzkum a hledání řešení problémů, 

které nezaměstnanost sebou přináší nejen na domácím trhu. Globalizace způsobuje 

propojování jednotlivých ekonomik států a tedy i pracovního trhu. Literatura nesmí být 

zatížena pouze na trh domácí, ale dnes musí brát v potaz i zahraniční faktory, pokud chce 

přinášet objektivní výsledky. Domnívám se, že i přes velký počet literatury není problematika 

nezaměstnanosti zcela vyčerpána.

Reflexe předešlé literatury přinesla poznatek, neexistuje práce, která by obsahovala

část teoretickou a část praktickou, která by se zbývala regionem Vrchlabí. 
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1.2 Definice pojmu nezaměstnanosti

Nezaměstnanost představuje pro dnešní společnost velký problém, stává se 

fenoménem, o který vystupuje jako „strašák“ dnešního globalizovaného světa. Problém, který 

vysoká míra nezaměstnanosti představuje, si uvědomují všechny vlády světa. Nezaměstnanost 

je pojem, který se běžně používá a většina společnosti předpokládá jeho znalost, přesto má

více podob, které se rozcházejí a může docházet k různým desinterpretacím tohoto pro dnešní 

společnost tak důležitého pojmu.

Literatura zabývající se ekonomickou problematikou chápe nezaměstnanost odlišnými 

způsoby, na první pohled se nejedná o velké rozdíly, ale při bližším pohledu dochází 

k nesrovnalostem, které vedou například k rozdílným procentům míry nezaměstnanosti a tím 

následně mohou vést až k idealizovanému nebo naopak k zhoršenému obrazu životní úrovně 

daného státu. Nezaměstnanost lze chápat dvojím způsobem buďto jako makroekonomický 

problém, který sužuje světové hospodářství už několik desetiletí nebo se objevují i názory, 

které charakterizují nezaměstnanost pouze jako míru lidí, kterým se nechce pracovat za danou 

mzdu.6 Tyto dva názory tvoří krajní pozice a jednotlivé chápání nezaměstnanosti se 

v literatuře nachází mezi těmito dvěma póly.

Velká ekonomická encyklopedie, sestavená Milanem Žákem a kol. vydaná roku 1999

definuje nezaměstnanost jako: „ekonomickou kategorii, která v sobě obsahuje vysvětlení, 

příčiny, vznik, případně různé druhy nezaměstnanosti.“7 Jedná se o velmi komplexní definici, 

která co nejobecněji vyjadřuje daný pojem. Tato definice je jistě správná, a obsahuje důležitý 

poznatek a to termín ekonomická kategorie. Nezaměstnanost je tedy ekonomickou kategorií. 

Ekonomie je věda společenská, která je na společnosti přímo závislá a proto i nezaměstnanost 

se dotýká přímo společnosti.

Malá encyklopedie moderní ekonomie, sestavená Milan Sojkou a Bronislavem 

Konečným vydaná poprvé v roce 1996 uvádí definici ze dvou úhlů pohledu. Na jedné straně 

nezaměstnanost znamená ztrátu statků a služeb, které mohly být nezaměstnanými vyrobeny a 

na straně druhé se jedná i o ztrátu pro nezaměstnaného, pro kterého nezaměstnanost znamená 

mnoho sociálně negativních důsledků 8– pokles životní úrovně jeho samotného, ale i jeho 

rodiny, s tím související stres a celý tento proces může vyvrcholit zdravotními důsledky, které 

                                                            
6

Yole G. W.: Economics, 1998, str 109
7Žák M. a kol., Velká ekonomická encyklopedie, Praha 1999 Linde a. s., str. 466
8
Sojka M., Konečný B., Malá encyklopedie moderní ekonomie, Praha 2006 Libri, str. 79-80
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opět stíží cestu k nalezení práce nové. Jedná se o „začarovaný“ kruh, ze kterého je těžké se 

vymanit. Tato definice také splňuje požadavek obecnosti, přesto je konkrétnější. Stěžejní 

termín je ztráta, která je zde chápána jako oboustranná – nezaměstnaný ztrácí práci a 

zaměstnavatel přichází o potenciální produkt, který by mohl dále zpeněžit a v poslední řadě ke 

škodě přichází i stát, který vystupuje jako ochránce veřejného zájmu, tedy je to právě stát, 

který se musí vyrovnávat s následky nezaměstnanosti, která přináší vyšší kriminalitu a jestliže 

se jedná o stát, který má rozvinutou sociální politiku, tak se k výdajům přidávají i výdaje na 

podporu občana v nezaměstnanosti, rekvalifikační kurzy apod.

Nezaměstnanost je tedy ekonomickou kategorií, která se vyznačuje ztrátou statků, 

majetku jak pro zaměstnance, zaměstnavatele, stát a představuje riziko pro společnost. 

Slovník ekonomie a sociálních věd sestavený C. D. Echaudemaisonem vysvětluje 

nezaměstnanost jiným způsobem. Nezaměstnanost definuje jako situace, kdy jedinec nebo 

část pracovní síly země nepracuje, ale o práci se aktivně uchází.9 Do této definice nejsou 

započítáni ti, kteří o práci nejeví aktivní zájem. Dobrovolná nezaměstnanost, tedy není 

nezaměstnaností v pravém slova smyslu a podle této definice ji bude nutné vymezit jiným 

způsobem. Toto pojetí pojmu nezaměstnanosti se může jevit jako užitečné pro výpočet míry 

nezaměstnanosti, kde se podle kritérií Mezinárodního měnového fondu (dále jen MMF), 

nezapočítává právě ta část obyvatelstva, která spadá do oblasti dobrovolné nezaměstnanosti. 

Takto zvolená definice, ale podle mého názoru neprezentuje pojem nezaměstnanosti 

komplexně a jedná se o pouhé zjednodušení, které na konec vyvolává více otázek než 

odpovědí. Jednu novou skutečnost nám tato definice přesto přinesla a to termín situace

(z fran. la situation = poloha, postavení, poměry). Heidegger, situaci používá ve významu 

„můj způsob bytí ve světě“, ale také jako starost.10 Nezaměstnanost je starost, ale ne pouze 

pro člověka, který práci ztratil, ale i například pro stát (některé důvody jsem již uvedla výše).

Navíc postavení člověka ve světě je závislé na práci, kterou vykonává a pokud o práci přijde,

je ohrožena i jeho pozice ve společnosti. Obdobnou definici můžeme nalézt i v ekonomickém 

slovníku sestaveném Frédericem Teulonem, která říká: „ nezaměstnanost je situace lidí, kteří 

jsou bez práce, k dispozici a kteří hledají placené zaměstnání.“11 Opět se zde objevuje termín

situace a aktivní hledání práce. Teulonův slovník svým rozsahem a rozsáhlostí jednotlivých 

hesel, nemůže, a ani to není jeho záměrem, vystihnout jednotlivé pojmy ve svém nejhlubším 

                                                            
9

Echaudemaison C. D. a kol., Slovník ekonomie a sociálních věd, v Praze 1995, nak. E. W. A. Edition s. r. o., str. 
202
10 Kol. autorů, Stručný filozofický slovník, Praha 1966, nak. Sovoboda, str. 403
11

Teulon F., Ekonomický slovník, 1991, E. R. M., str. 62



17

významu. Jednotlivá hesla pouze nastiňuje a podává jen hrubý obraz skutečnosti. Publikace je 

spíše kapesním slovníkem a to jak svým obsahem, tak i svými rozměry. Teulon vypracoval 

knihu, která ač se zřejmě rozsahem nemůže měřit se slovníkem ekonomie a sociálních věd, 

ale z hlediska definic jednotlivých hesel, které se týkají ekonomie, mu může velmi dobře 

konkurovat. 

Definice nezaměstnanosti není jasná záležitost, rozchází se jednotlivá literatura, i 

jednotlivý ekonomové, rozdílnost chápání tohoto pojmu vede k obtížím při výpočtu míry 

nezaměstnanosti.

Na základě zde uvedených definic budu v této práci považovat za výchozí vymezení 

pojmu, které vzniklo syntézou definic předchozích: „nezaměstnanost je ekonomická 

kategorie, která v sobě obsahuje vysvětlení, příčiny, vznik, případně různé druhy 

nezaměstnanosti, vyznačuje se ztrátou (služeb, statků a atd.) a představuje strast pro člověka a 

následně i pro stát.“ Vycházím především z pojetí Velké ekonomické encyklopedie, která 

vystihuje pojem v nejširším možném smyslu. 

Nezaměstnanost je ekonomická kategorie, která ale svými důsledky přesahuje i do 

jiných oborů, ať už se jedná o vědy humanitní (sociologie, psychologie a samozřejmě 

ekonomie) nebo přírodovědné (medicína).
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1.3. Třídy nezaměstnanosti

Možnost rozlišit jednotlivé typy nezaměstnanosti je dána odpovědí na základní otázku: 

„kdo je v tržní ekonomice považován za nezaměstnaného?“ Podmínka tržní ekonomiky je zde 

důležitá, například v totalitních režimech postavených na komunistickém základu 

nezaměstnanost oficiálně neexistovala, tento fakt byl vykoupen tzv. přezaměstnaností, která 

byla jednou z příčin ekonomického vyčerpání Sovětského svazu. Nezaměstnaný je podle 

publikace, která nese název Ekonomie, sepsané Sauelsonem a Nordhuasem, definován takto: 

nezaměstnaní jsou osoby, které nemají práci, ale aktivně ji vyhledávají. Tato definice je platná 

za předpokladu, kdy pod pojmem aktivní hledání práce není pouze subjektivní názor, ale 

osoba musí vykazovat prokazatelné úsilí o získání práce.12 Velká ekonomická encyklopedie 

rozděluje obyvatelstvo na zaměstnané osoby a nezaměstnané, do této kategorie paří všechny 

osoby starší 15 ti let, které aktivně hledají práci, a opět se zde objevuje důležitá podmínka

doložitelnosti aktivního hledání. Konkrétně se zde hovoří o povinnosti být registrovány na 

úřadě práce nebo ochotě nastoupit do práce do 14 ti dnů.13 Obě tyto definice se shodují 

v základní myšlence. Nezaměstnaný musí aktivně o práci usilovat a toto své úsilí musí být 

schopen doložit. Pojem nezaměstnaný stojí v opozici k pojmu zaměstnaný, což jsou osoby, 

které mají placenou chod. Do této skupiny spadají i osoby, které momentálně nepracují, ať 

z důvodů zdravotních, čerpají dovolenou anebo jsou ve stávce.14

Mimo tyto dvě skupiny zaměstnaní a nezaměstnaní existuje část obyvatelstva, která 

stojí mimo pracovní sílu. Na základě těchto definic, které ukazují stejné chápání 

nezaměstnanosti v tržní ekonomice, je nutné nejprve rozdělit nezaměstnanost na 

nedobrovolnou a dobrovolnou.

Dobrovolně nezaměstnaní o práci neusilují. Důvody tohoto postoje mohou být různé. 

Spadají sem lidé, kteří práci k zajištění své existence nepotřebují, protože jsou ekonomicky 

soběstační nebo dávají přednost volnému času nebo cestování. Tato část obyvatelstva stojí 

mimo pracovní sílu. Dobrovolná nezaměstnanost může být chápána i jako pozitivní jev, 

pokud přihlédneme k následujícímu faktu: nezaměstnanost může být efektivní situací, pokud 

potencionální pracovníci, kteří se liší ve svých schopnostech, se nacházejí v procesu hledání a 

zkoušení různých druhů zaměstnání.15 Navíc dobrovolně nezaměstnaný může být i frikčně 

                                                            
12

Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomie, Praha 2007, NS Svoboda, str. 651
13

Žák M. a kol., Velká ekonomická encyklopedie, str. 466
14 Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomie, str. 651
15

ibid., str. 656
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nezaměstnaný, existuje mnoho dalších důvodů, proč být dobrovolně nezaměstnaný. Co mají 

společného? V případě dobrovolně nezaměstnaného se jedná o promyšlenou volbu mezi 

volným časem, prací nebo opuštění předchozího místa s cílem lepšího zaměstnání (na příklad 

frikčně nezaměstnaný, který ukončil pracovní poměr v jedné práci 31. března, s vědomím, že 

za dva měsíce má nastoupit na místo pro něj výhodnější, ať už z hlediska finančního nebo 

příznivější poloze pracoviště atd.). 16 Do této kategorie spadá také ta část obyvatelstva, která 

není finančně soběstačná, ale spoléhá se na sociální pomoc státu, patří sem i invalidní a 

starobní důchodci a ženy v domácnosti.

Na hranici této kategorie stojí lidé, kteří svou práci ztratili, jsou dlouhodobě 

nezaměstnaní a ztratili naději, že jsou ještě schopni si jiné zaměstnání najít.17 Práci nejprve 

aktivně hledali, ale po dlouhodobém neúspěchu, svou snahu vzdali. Tito lidé jsou dohnáni 

situací se nedobrovolně zařadit do této skupiny, která se u výpočtu míry nezaměstnanosti 

nijak nezohledňuje a konkrétně tato podskupina představuje spíše dno nedobrovolné 

nezaměstnanosti a to i přesto, že v této fázi člověk své zaměstnání aktivně nehledá. Stali se 

dobrovolnými nezaměstnanými, kteří k tomu byli dohnáni vnějšími okolnostmi. Psychický 

stav člověka ovlivňuje natolik, že není schopen přesvědčit potencionálního zaměstnavatele o 

tom, že právě on se na danou pozici hodí nejlépe. Tito lidé představují potencionální pracovní 

sílu, která není využita. Tato skupina nezaměstnaných se neobjevuje v ekonomických 

statistikách, které se o tuto oblast nezajímají, a proto není považována za oficiální problém. 

Z hlediska hospodářského tak dochází k nevyužití veškeré pracovní síly, kterou má daná 

ekonomika k dispozici a ani s ní není do budoucna počítáno.

Nedobrovolná nezaměstnanost je sledovaným ukazatelem, který je používán i jako 

ukazatel životní úrovně daného státu a stává se skutečným problémem pro stát. Nedobrovolně

nezaměstnaný aktivně usiluje o nalezení nové práce nebo se připravuje na návrat či nástupu 

do zaměstnání.18 Takto formulovaná definice se velice podobá chápání pojmu 

nezaměstnanosti, jak je prezentována ve Slovníku ekonomie a sociálních věd a Teulonově 

Ekonomickém slovníku, kde se neuvažuje o nezaměstnanosti dobrovolné, jak bylo již 

zmíněno výše.

                                                            
16

Ibid.
17 Sojka M., Konečný B., Malá encyklopedie moderní ekonomie, str. 80
18

Ibid.
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1.3.1. Teorie vzniku nedobrovolné nezaměstnanosti

Ekonomická teorie na problém nedobrovolné nezaměstnanosti nemá jednotný názor. 

Největší problém spočívá v příčinách jejího vzniku. V jednom se, ale všechny teorie shodují, 

nezaměstnanost je výsledkem vztahu nabídky (zde je myšleno nabízená práce) a poptávky 

(nabízené práce) a jejich vzájemného vztahu. 

Trh práce je odlišný od trhu komodit nebo akcií, neplatí zde základní pravidlo těchto 

trhů, tedy, že pokud nejsme schopni prodat za uvedenou cenu, je nutné cenu snížit. Na 

základě tohoto předpokladu by nezaměstnaní, kteří si nejsou schopni najít práci – to znamená, 

že nejsou schopni prodat svou pracovní sílu - by měli žádat snížení mzdy nebo pokud to není 

možné, proč nehledají méně kvalifikovanou práci?19 Na tyto otázky se snaží odpovědět teorie 

efektivních mezd – efektivita pracovních sil závisí na mzdách, jež jsou zaměstnancům 

vyplácena.20 Na trhu s komoditami končí transakce mezi kupujícím a prodávajícím výměnou 

zboží za hodnotnou cenu, ale na trhu práce začíná transakce ve chvíli, kdy je pracovní síla 

zaměstnána a dohodnuta mzda. Z logiky trhu vyplývá, že zájmem zaměstnavatele je 

nabídnout mzdu co nejnižší a naopak zájem zaměstnance je mzda co nejvyšší, dochází zde ke 

střetávání zájmů zaměstnance a zaměstnavatele. Nižší mzda je pro zaměstnavatele tedy 

přijatelnější, ale pouze za předpokladu, že nebude mít žádné další negativní dozvuky.21 Podle 

tradičních teorií ekonomie, je každý člověk schopen nalézt práci, ale musí být dostatečně 

flexibilní, pokud jde o výši své mzdy a nezaměstnanost je tedy pouze důsledkem neochoty 

pracovat za neuvedenou mzdu.

Člověk není stroj, který dokáže pracovat nepřetržitě stejným tempem. Je nutná 

motivace pracovníka, který musí v dané práci strávit několik hodin. Podle této teorie nesmí 

zaměstnavatel mzdu snížit, protože by tím u pracovníka mohl vyvolat nelibost nebo i zlost a 

to by mohlo vést, až k úmyslnému zhacení plánů zaměstnavatele.22 Nedobrovolná 

nezaměstnanost by byla důsledkem těchto předpokladů. Jestliže si je zaměstnavatel vědom 

těchto faktorů, může se rozhodnout nabídnout na trhu práce mzdu vyšší než je minimální 

mzda, za kterou je potencionální zaměstnanec ochoten pracovat, tím ale může zaměstnat 

menší počet lidí, než kdyby nabídl mzdu nižší.23 Dochází k navýšení nabídky a poptávka bude 
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nižší, je zde tedy disproporce mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou po nich. Tento rozdíl 

bude mít podobu lidí, kteří nemohou nalézt práci. Odpůrci této teorie tvrdí, že je chybné se 

domnívat, že by zaměstnavatel byl ochotný platit mzdu vyšší než je opravdu nutné24, na 

druhou stranu tuto teorii potvrzuje skutečnost, že pracovníci se stejnými dovednostmi 

dostávají velmi rozdílné platy. Tato teorie není příliš populární a ve většině publikací je spíše 

upozaděna nebo se vůbec nezmiňuje. 

Na rozdíl od teorie efektivních mezd je teorie nepružnosti mezd více rozšířená Mzdy 

se nedokážou dostatečně rychle přizpůsobit v době hospodářského šoku. Jestliže dojde ke 

snížení prostředků na vyplácení mzdy v dané výši, musí zaměstnavatel buďto propustit, 

najmout méně zaměstnanců, nebo musí mzdy snížit. V případě nepružnosti mezd k tomuto 

snížení nedojde. Poptávka se snižuje a nabídka narůstá.25 Tento rozdíl je pak ona 

nedobrovolná nezaměstnanost. Příčina nepružnost mezd není dosud zcela objasněná. Většina 

pracovní síly je najímána smluvně za předem stanovený plat na určitou dobu.26 Kdyby se 

mzdy odvíjeli na základě poptávky a nabídky mohlo by se podle této teorie předejít 

nedobrovolné nezaměstnanosti? Na tuto otázku je těžké nalézt odpověď, neustále se měnící 

mzda vede k nejistotě u zaměstnanců, dochází k vytvoření negativní atmosféry na pracovišti, 

která může vést až k špatně odvedené práci. Personalisté často z těchto důvodů dávají 

přednost nízké frekvenci úpravy mezd, bez ohledu na tržní ohodnocení. 27Z ekonomického 

hlediska se může tento postup jevit jako neefektivní, protože brání základnímu principu trhu 

tedy nabídce a poptávce, aby se vyrovnal. Na straně druhé může v konečném důsledku 

zaměstnavatel i ušetřit a zaměstnanec prodělat. Předem domluvené mzdy, ale přinášejí 

relativní pocit jistoty na obou stranách a v konečném důsledku se může tato varianta 

považovat jako větší přínos pro obě zúčastněné strany. Negativem je už zmíněná 

nezaměstnanost nedobrovolná, která je způsobena přebytkem nebo nedostatkem pracovní síly 

na pracovním trhu. 28V krátkém období nedochází k vyrovnání poptávky a nabídky na 

jednotlivých trzích práce. K vyrovnání dochází až v dlouhém období, kdy dochází 

k postupnému odstranění přebytku poptávky po pracovní síle a mzda a zaměstnanost se 

přizpůsobí novým podmínkám. Toto dlouhé období může trvat i několik let a proto lze mluvit 

o dlouhodobé nezaměstnanosti. Mzdy se přizpůsobují nabídce a poptávce až v delším 

časovém horizontu a konkurence mezi pracovní silou na trhu práce probíhá i v oblasti 
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necenové, kdy rozhodující roli hraje většinou kvalifikace potencionálního zaměstnance.29

Důležité je zdůraznit, že i přesto, že je tato teorie celosvětově uznávaná, tak pravděpodobně 

žádný z ekonomů se nedomnívá, že mzdy sami o sobě dokážou rychle vyřešit problém mezi 

nadbytkem nebo nedostatkem pracovní síly.

Odpověď na podstatu vzniku nezaměstnanosti není jednoduchá. Existuje spousta 

teorií, které se pokoušejí, když ne vysvětlit, tak alespoň nastínit hlavní příčinu vzniku. Dnes je 

nejvíce používaná teorie, kterou jsem zde naposledy zmiňovala. Z důvodu interdisciplinarity

pojmu nezaměstnanost je její výzkum nejednotný a proto se stává, že teorie vytvořená jen na 

základě ekonomie často nemusí odpovídat realitě, i přesto je v tomto ohledu přínos ekonomie 

nezpochybnitelný.

1.3.2. Třídy nedobrovolné nezaměstnanosti

Nedobrovolná nezaměstnanost je z hlediska ekonomické teorie členěna z hlediska 

důvodů jejího vzniku na tři druhy nezaměstnanosti - frikční, strukturální a cyklická 

nezaměstnanost.30

Frikční nezaměstnanost je jev v tržní ekonomice obvyklý a nejméně škodlivý z těchto 

tří variant.31 Tento druh nezaměstnanosti je zapříčiněn fluktuací pracovníků, v důsledku 

hledání lépe placeného místa. Charakteristické je kratší doba trvání, proti nabídce práce stojí 

ekvivalentní poptávka po práci (i z hlediska profesního zaměření)32 Příčina spočívá 

v nedokonalé mobilitě pracovní sil, nedostatečné znalosti pracovních příležitostí a také na 

životních cyklech (například ukončení školy a následné hledání práce, ženy po mateřské 

dovolené, změna bydliště aj.). Představme si modelovou situaci, mladý člověk, který právě 

dokončil školu, střídá různá zaměstnání a nikde dlouho nevydrží, nakonec se svou frustraci, 

kterou získal z nemožnosti práci si udržet, vyřeší tak, že začne cestovat, přidá se k neziskové 

organizaci nebo se rozhodne se dále vzdělávat. Během svého hledání práce poznává sám sebe 

a nachází práci, která ho z psychického hlediska uspokojuje. Takový člověk bude dobrým 

zaměstnancem. Obraz bude úplný, pokud se jedná o práci, kterou by před svým hledáním 

zcela jistě odmítl, nebo by jí znovu opustil. V takovém případě se může jevit frikční 

nezaměstnanost jako přínos i pro samotné hospodářství. Do pracovního procesu se začlenil 

člověk, který se dokáže efektivně zapojit do pracovního procesu.
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Tento druh nezaměstnanosti můžeme snížit například větší informovaností o 

pracovních místech nebo zabezpečení lepší mobility pracovní síly.33 V Evropě nabývá zvláště 

poslední zmiňované řešení na významu, a to vzhledem k obecnému trendu, kdy je zvykem, že 

se „práce stěhuje za potencionálními zaměstnanci“, než naopak (tento fakt je více patrný

například s porovnáním s USA). V tomto ohledu se situace v České republice značně zlepšila, 

když 21. prosince 2007 vstoupila do Shengenského prostoru34, sice došlo k v tomto ohledu 

k pokroku, ale v rámci fluktuace obyvatel uvnitř státu zůstává tento potencionál nevyužitý.

Dalším důležitým faktorem je vzájemné uznávání odborných kvalifikací 

v jednotlivých státech, bez kterého by mobilita obyvatelstva nebyla možná. Česká republika 

přijala zákon č. 18/2004 Sb., který vstoupil v účinnost v den vstupu ČR do Evropské unie, 

který upravuje podmínky pro výkon jednotlivých profesí na našem území.35 Existuje další 

možné způsoby, jak účinněji předcházet frikční nezaměstnanosti, ale i tato zde představené 

návrhy, řeší pouze část problému. 

Do této třídy nezaměstnanosti spadá i velká část obyvatelstva, která se živí sezónní 

prací. Jedná se o práci, která je na přírodních podmínkách, do této kategorie patří například 

stavebnictví, tento příklad platí pouze v případě v zemích, kde není možné tuto profesi 

vykonávat v zimě, tento příklad není vhodný pro země Jižní Evropy, ale i některé služby a 

turistika. Turismus je zřejmě nejvíce závislí na podnebí. Existuje zde tedy velká skupina lidí, 

kteří mají část roku zaměstnání a část roku jsou nezaměstnaní. Z hospodářského hlediska 

představují mrhání pracovní silou, která je určitou část roku zcela nevyužitá. Tento způsob 

obživy má vliv na společnost, který může být v konečném součtu negativní. Sezónní práce 

předpokládá, že udaná mzda by měla být tak vysoká, aby člověka uživila i po zbytek roku, 

kdy nemůže své povolání vykonávat. Jestliže je mzda nižší, je člověk odkázán na pomoc 

státu. 

Strukturální nezaměstnanost vzniká z disproporce mezi poptávkou a nabídkou práce 

z hlediska profesního zaměření a kvalifikace pracovních sil. Je vyvolána technickým 

pokrokem a změnami preferencí spotřebitelů, útlumové programy, změny v mezinárodní 

struktuře ekonomiky (způsobuje rozmach jednoho odvětví na úkor útlumu jiného).

Strukturální nezaměstnanost vzniká snižováním poptávky v jednom odvětví a naopak 
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zvyšováním poptávky v odvětví jiném.36 Celkově může existovat rovnováha na trhu práce, ale 

pouze z hlediska počtu nabídek pracovních míst a už nikoli z hlediska kvalifikace. Vždy zde 

proto existuje skupina obyvatel, kteří jsou nezaměstnaní, a problém se pouze přesunul z jedné 

skupiny lidí na druhou. Taková nezaměstnanost je dlouhodobá a její řešení není jednoduché a 

to z několika důvodů. Rekvalifikace, která je jedním ze způsobů jak se vyrovnat s touto 

nezaměstnaností, bývá náročná a to zejména pro starší občany. Řešení je náročné na čas, je 

ovlivněna pracovní mobilitou a ochotou změnit bydliště apod. V posledním důsledku je 

finančně náročná, zatěžuje stát, neboť je to stát, který poskytuje finanční podporu v době 

nezaměstnanosti a pořádá rekvalifikační kurzy. Postihuje celá odvětví a v takovém případě

vzniká velké procento nezaměstnaných. Nebezpečí vzniku tohoto druhu nezaměstnanosti se 

zvětšuje především tam, kde je průmysl založen na jednom odvětví a to se v České Republice 

týká především malých měst. Strukturální nezaměstnanost představuje velké riziko i pro 

zkoumanou oblast Vrchlabí. Strukturální nezaměstnanost je spojena v souvislosti rozdílné 

nezaměstnanosti jednotlivých regionů. Na základě této skutečnosti lze charakterizovat 

strukturální nezaměstnanost jako – „typ nezaměstnanosti, který je určen nerovnováhou na 

jednotlivých regionálních trzích práce.“37

Nezaměstnanost strukturální představuje menší problém, než nezaměstnanost cyklická 

může existovat i v rámci jednoho hospodářství, ale k vzhledem k stále větší integraci 

jednotlivých národních ekonomik dochází k tomu, že i tato třída přesahuje rámec jedné 

národní ekonomiky. Její řešení mohou být různé rekvalifikační kurzy nebo mobilita pracovní 

síly. Z jedné strany může být ukazatelem ozdravení ekonomiky. Nezaměstnanost je přímo 

závislá na vztahu nabídky a poptávky a to co se bude vyrábět, záleží na tom, co je kupující 

ochoten koupit, tedy na preferenci spotřebitelů. Preference se čas od času mění a tím dochází 

ke strukturální nezaměstnanosti. Z hlediska hospodářského to znamená, že trh se transformuje 

a čistí se od nepotřebných nebo již zaostalých odvětví, které jsou nahrazovány inovacemi. 

Řešením této nezaměstnanosti nemusí a v některých případech to není ani žádoucí, být snaha 

o obnovení daného odvětví. Rovnováha na trhu může navíc zůstat zachována za předpokladu, 

že dochází k úpadku v jednom odvětví, dochází k navýšení počtu pracovních míst v odvětví 

jiném.

Frikční a strukturální nezaměstnanost jsou součástí přirozené míry nezaměstnanosti, 

tedy teoretického konceptu, který vytvořili M. Friedman a E. S. Phillips.
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Posledním druhem nezaměstnanosti je nezaměstnanost cyklická, která je přímo 

spojena s cyklickým vývojem ekonomiky. Roste v době recese a klesá v době konjunktury.

Vzniká z nerovnováhy na trhu práce vytvořená nedostatečnou celkovou poptávkou po práci. 

Chápání tohoto druhu nezaměstnanosti se ve dvou hlavních proudech ekonomické teorie 

rozchází. Monetarismus vysvětluje daný jev jako krátkodobý jev, který může vznikat i za 

situace pružných nominálních mzdových sazeb jako důsledek nedokonalých informací na 

straně jeho pracovníků.38 Naopak Keynesiánství spojuje cyklickou nezaměstnanost 

s nedostatečnou agregátní poptávkou a její dlouhodobý charakter přičítají nepružnosti 

nominálních mzdových sazeb a tento koncept doplňují dalšími nedokonalostmi trhu práce.39

Česká republika měla v roce 2007 průměrnou míru registrované nezaměstnanosti 

6,6%40, v roce 2008 klesla na 5,4%, ale již koncem roku vzrostla na 6%. Tento neobvyklý 

nárůst, který dále pokračoval v roce 2009, kdy nezaměstnanost dosahovala už 8%, byl 

způsobem projevem světové finanční krize. Nedostatek zakázek vedl především k propuštění 

v automobilovém a sklářském průmyslu, jehož hlavní odběratel je právě průmysl 

automobilový. V tomto období se tedy projevuje cyklická nezaměstnanost, která je 

nejpatrnější v roce 2008, kdy ještě v prvním polovině roku dochází k rekordnímu poklesu 

nezaměstnanosti na 5%, nejnižší číslo od roku 1996, ale již ke konci roku dochází 

k neobvykle velkému nárůstu. Dnes míra nezaměstnanosti k 31. 1. 2013 činí 9,4% z tohoto 

údaje je patrné, že ekonomika se ještě s krizí plně nevypořádala a cyklická nezaměstnanost 

představuje stálý problém, kterému se dá jen velmi těžko předcházet. Veškeré údaje byly 

převzaty z tiskových zpráv MPSV, dostupných na webových stránkách ministerstva.

V době ekonomické krize lidé zřídkakdy opouštějí svá pracovní místa. Je-li 

nezaměstnanost vysoká, nabídka pracovních sil značně překračuje poptávku po nich.

Zaměstnaní se považují za šťastné, protože vidí jako by se jim vedlo, kdyby práci neměli, a 

proto jsou velice neochotni toto místo opouštět.41 Tato teorie může být platná, pouze tehdy 

pokud existuje jasně prokazatelný vztah mezi opouštěním pracovních míst a 

nezaměstnaností.42 Práce s názvem Živočišné pudy, kterou ve spolupráci napsali Akerlof a 

Shiler, danou spojitost podpírá konkrétními čísly. Konkrétně uvádí, že pokud stoupne 

nezaměstnanost o jeden procentní bod, klesne míra odchodů na sto zaměstnanců o 1,26%. 
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Tento údaj vychází ze starší práce Akerlofa, kterou sepsal již v roce 1988. Tento údaj může 

být brán jako důkaz výše uvedené teorie, která kromě faktorů ekonomický, spojuje i faktory 

psychologické, přesto se jedná jen o čísla, které mohou skutečnost pouze přiblížit. Velký 

přínos této teorie spočívá v poznatku, že za určitých podmínek je zaměstnanec ochoten 

pracovat i za nižší mzdu, za kterou by v jiném období ekonomického cyklu nechtěl prodat 

svou pracovní sílu. Pokud bychom tuto teorii dále rozvedli, mohly bychom dospět k závěru, 

že je zaměstnanec nejen ochotný pracovat za nižší mzdu, ale že si na práci dá i více záležet, 

protože má mnohem naléhavější pocit si práci udržet daleko více než jindy.

Cyklická nezaměstnanost ovlivňuje i chování zaměstnaných, na rozdíl od 

nezaměstnanosti frikční a strukturální. Je možné namítnout, že strukturální nezaměstnanost 

může mít vliv na zaměstnané a je to pravda, ale dotýká se to jednoho nebo dvou odvětví, ale 

cyklická nezaměstnanost zasahuje do všech sektorů ekonomiky.

Vzhledem k úzkému vztahu nezaměstnanosti k cyklickému vývoji ekonomiky bychom 

mohli hledat, když ne řešení, tak alespoň redukci v pokusu předcházet světové ekonomické 

krizi nebo alespoň zmírnění jejího dopadu.

Jednotlivé třídy nezaměstnanosti nám umožňují snadnější odhad kondice a stavu 

pracovního trhu.43 Vysoká míra frikční a strukturální nezaměstnanosti se objevuje i v případě, 

že je pracovní trh v rovnováze, ale cyklická nezaměstnanost se objevuje v hospodářské recesi, 

ke které dochází při nerovnováze mezi agregátní nabídkou a poptávkou.44 Pro řešení 

problému nezaměstnanosti je nutné znát její příčinu, abychom mohly pokusit snižovat její 

míru.

Většina odborné ekonomické literatury uvádí tyto výše zmiňované tři třídy a to za 

předpokladu, že se jedná o nezaměstnanost nedobrovolnou. Jednotlivým třídám je věnována 

poměrně velká pozornost, ale je zde třeba zdůraznit, že mezi nimi existují přechody a někdy 

není zcela jednoduché vysvětlit vznik nezaměstnanosti a je daleko obtížnější zařadit 

nezaměstnaného do té nebo jiné skupiny. Třídy jsou z teoretického hlediska jasně definované, 

ale je nutné si vždy uvědomovat, že údaje, které jsou k jednotlivým skupinám přiřazovány, 

jsou jen orientační a nikoli definitivní. Jednotlivá čísla tedy vyjadřují spíše poměr mezi 

jednotlivými třídami na celkové míře nezaměstnanosti. Jaký je tedy hlavní účel tohoto 

rozdělení? Česká republika v roce 1998 se zařadila mezi nejvíce postižené, z hlediska hrozby 
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strukturální nezaměstnanosti, 8 okresů (Most, Karviná, Kladno, Teplice, Chomutov, Děčín, 

Ostrava, Přerov). 45Tyto oblasti zahrnovaly 1,4 milionů obyvatel (to představovalo přibližně 

13,3% obyvatel ČR). 46 Zde se konkrétně ukazuje význam tříd nezaměstnanosti, kdy na 

základě tohoto dělení mohly být stanoveny nejvíce postižené oblasti. Na základě těchto 

zjištění byla směřována podpora do těchto regionů, které byly podporovány v rámci programů 

Phare, které měly pomoci ČR splnit kritéria pro přijetí do EU.47

Rozdělení do tříd je užitečný i pro společnost. Pokud je vysoký podíl strukturální a 

cyklické nezaměstnanosti dochází ke zvyšování kriminality a dalších nežádoucích jevů. 

Nezaměstnanost frikční jevy, které společnost ohrožují, vyvolat nemusí a v jistém smyslu 

může mít i pozitivní stránku.

Třídy mají své opodstatnění, ukazují nám, jak velký problém míra nezaměstnanosti 

znamená. Pokud převládá nezaměstnanost cyklická, jedná se o problém, který nebude mít 

jednoduché řešení a bude potřeba ozdravit celé národní hospodářství. Konkrétně pro Českou 

republiku je tento problém o to složitější, že naše hospodářství je závislé na exportu a to 

hlavně do Německa a proto je cyklická nezaměstnanost, která vzrostla v roce 2009, 

v důsledku světové finanční krize, problém, jehož řešení bude dlouhodobé a rozhodně 

nezávisí

Rozdělení nezaměstnanosti do tří tříd je přehledným řešením, které usnadňuje 

ekonomům snadnější identifikaci nárůstu nezaměstnanosti. Jednotlivé třídy jsou navzájem 

prostupné, a proto není v některých případech jednoduché určit do jaké kategorie daný jev 

zařadit. Nezaměstnanost je vždy důsledkem více faktorů, které mohou způsobit zároveň 

například nezaměstnanost cyklickou a strukturální. Pokles poptávky v automobilovém 

průmyslu po luxusních vozech, který vedl k masivnímu propouštění, mohl být způsoben krizí 

na finančním trhu a důsledkem by byla nezaměstnanost cyklická, o které by se dalo mluvit až 

případě, kdy se objevila zvýšená nezaměstnanost i v jiných odvětvích, anebo nezaměstnanost

strukturální, pokud by došlo ke změně preferenci kupujících, kteří by začali dávat přednost 

ekologickým vozům i za cenu menšího pohodlí a poptávka po luxusních vozech by klesla. 

Tento hypotetický příklad ukazuje, že k problému nezaměstnanosti je složitým jevem a jeho 

přesná identifikace je důležitá pro správné zvolení řešení.
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1.4. Měření nezaměstnanosti

Vývoj nezaměstnanosti lze porovnávat díky ukazateli, který je od roku 1995 v České 

republice jediným, který slouží pro výběr hospodářsky slabší oblastí. Tímto ukazatelem je 

míra nezaměstnanosti.48 Česká republika přistoupila k tomuto kroku ze dvou hlavních 

důvodů. Za prvé se jedná o ukazatel, který je sledován Českým statistickým úřadem po celý 

rok a druhým významným důvodem bylo, že bylo možné tento ukazatel sledovat i v rámci 

územních celků, které jsou menší než okresy. 49

Míra nezaměstnanosti (u) se stanovuje pomocí výpočtu, který je podílem

nezaměstnaných, kteří aktivně o nalezení zaměstnání usilují a jsou schopni to skutečně 

prokázat (U), na ekonomicky aktivním obyvatelstvu (A), vyjádřený v procentech50. Tento stav 

je znázorněn následujícím vzorcem: u = U/A x 100 (v %); označení jsem zvolila podle Velké 

ekonomické encyklopedie, sestavené panem Žákem, která vychází z anglických slov 

unemployment a active population. 

Na základě míry nezaměstnanosti se obyvatelstvo rozděluje na ekonomicky aktivní a 

ekonomicky neaktivní. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo není zahrnováno do oficiálního 

měření míry nezaměstnanosti. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo lze rozdělit do dvou skupin a 

to na zaměstnané osoby (včetně sebezaměstnání) a nezaměstnaní, starší 15 ti let, kteří si 

aktivně hledají práci. Aktivní úsilí, které se týká práce, neznamená, že musí nutně být ve 

styku s úřadem práce, stačí, pokud tuto skutečnost doloží například svými odpověďmi na 

inzeráty, které ale nevedly k úspěšnému získání zaměstnání a je ochoten nastoupit do 14 dnů 

do práce.51 Mezi nezaměstnané nejsou zahrnováni lidé, kteří již ztratili naději na nalezení 

práce, jedná se o tzv. odrazené pracovníky.52

Míra nezaměstnanosti je tedy číslo, které je závislé na způsobu, kterým se vypočítává. 

Pokud dojde k navýšení čitatele, výsledné procento se zvětší a naopak navýšením jmenovatele 

se míra sníží. Česká republika přešla 1. ledna 2013 na nový výpočet míry nezaměstnanosti, po 

jehož zavedení došlo ke zdánlivému snížení míry nezaměstnanosti. Nový ukazatel vyjadřuje 

podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku, který byl stanoven v rozmezí 15 – 64 
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let, zatímco předcházející vzorec míry nezaměstnanosti se vyjadřoval vzhledem k 

ekonomicky aktivním osobám.53

Český statistický úřad počítal míru nezaměstnanosti v rámci VŠPS, které se provádí 

souběžně v náhodném vzorku domácností a je zaměřen na zjišťování ekonomického postavení 

obyvatelstva na celém území České republiky (ČR). Tento způsob výpočtu používá Český 

statistický úřad (ČSÚ) a je označován jako obecná míra nezaměstnanosti. Nedostatek tohoto 

výpočtu představuje skutečnost, že se zaměřuje především na osoby žijící v soukromích 

domácnostech a nevztahuje se na dlouhodobě bydlící v ubytovnách. 54Tento údaj nám přináší 

jen částečné údaje o určitých skupinách obyvatelstva, jedná se především o cizí státní 

příslušníky, kteří pracují na území ČR. Dalším důležitým faktorem, který zde hraje velkou 

roli, je velikost zkoumaného vzorku. V posledním čtvrtletí roku 2012 bylo dotázáno 25 tisíc 

bytů v celé ČR, což představuje 0,6% 55všech trvale obydlených bytů. Vyvstává zde tedy 

otázka, zda se nejedná o vzorek, který je příliš malý na to, aby mohl sloužit jako objektivní 

ukazatel. Na obhajobu tohoto způsobu výpočtu je nutné říci, že splňuje požadavky 

Mezinárodní organizace práce (ILO) a Eurostatu, a proto se tento údaj může používat 

k mezinárodnímu srovnávání.56

Původní míra nezaměstnanosti je označována jako míra registrovaná, která se 

sestavovala na základě počtu uchazečů o zaměstnání, kteří byli přihlášeni na Úřadu práce 

České republiky (ÚP ČR), tento systém používalo ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV).57 Tento způsob výpočtu slouží primárně jako ukazatel k hodnocení politiky 

zaměstnanosti, který vyplývá z české legislativy, v mezinárodním srovnávání slouží 

registrovaná míra pouze jako doplňkový údaj k datům Výběrových šetření pracovních sil 

(VŠPS). Problém nastává při výpočtu, kdy jmenovatel tvoří zaměstnaní, kteří jsou bráni 

z evidence VŠPS, a nezaměstnaní (tím není myšleno ekonomicky neaktivní), kteří jsou 

v databázi ÚP ČR. Jmenovatel je tedy tvořen ze dvou různých zdrojů. Pokud vezmeme 

v úvahu velikost vzorku VŠPS, vyplývá, že tento údaj není vhodné používat jako objektivní 

ukazatel na regionální úrovni, přesto MPSV tento údaj stále uvádí. Pro reprezentativnější 

vzorek by muselo dojít k rozšíření vzorku VŠPS, což k vzhledem k úsporným opatřením není 
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možné. Podle Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí 

ČSÚ, bylo jediným řešením přejít na jinak definovaný ukazatel.58 Nový ukazatel tedy nahradil 

registrovanou míru nezaměstnanosti, kdy čitatel zůstal stejný a změnil se pouze jmenovatel. 

Nový ukazatel nevyjadřuje vztah k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu, ale ke všem 

obyvatelům. O tomto ukazateli se Štefan Duháň, ředitel odboru podpory trhu práce MPSV, 

prohlásil: „Tento nový ukazatel bude konzistentní pro všechny úrovně územní hierarchie, 

bude snadněji interpretovatelný, odstraní nesrovnalosti v podkladových číslech i možnost 

záměny s mezinárodně sledovanou obecnou mírou nezaměstnanosti, kterou zveřejňuje ČSÚ.“

59 Problém u výpočtu nového ukazatele spočívá v jeho jmenovateli, počet obyvatelstva je brán 

za statistik sčítání lidu, které provádí ČSÚ jednou za deset let, a proto ani tento nový ukazatel 

není a nemůže být zcela objektivní.

Co nového přinesl? Především zdánlivé snížení míry nezaměstnanosti, je sice pravda, 

že ČSÚ a MPSV ve své tiskové zprávě uvádí, že tyto dva ukazatele nejsou srovnatelné, pro 

odlišný postup při jejich výpočtu. Tento graf, který je uveřejněn na stránkách ČSÚ, 

znázorňuje rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti a novým ukazatelem. Na tomto grafu je vidět 

ono „zdánlivé“ snížení nezaměstnanosti.

60

Můžeme říci, že nižší čísla, ať už jsou spočítána jakýmkoli způsobem, působí na 

občana z psychologického hlediska lepším dojmem.

Tento nový výpočet ukazuje, že míra nezaměstnanosti je pouhým číslem, který může 

sloužit pouze jako ukazatel, který se může využívat především ve srovnávání jednotlivých 
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zemí. Porovnávání nezaměstnanosti v jednotlivých státech je zcela závislé na jednotlivých 

výpočtech, které se mohou lišit, a proto může být podle různých ukazatelů míra 

nezaměstnanosti různá.
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1.5. Politika zaměstnanosti ČR

Důležitou součástí hospodářské a sociální politiky státu je politika zaměstnanosti.

Základním cílem této politiky je dosažení plné, produktivní a svobodně zvolené 

zaměstnanosti. Tento cíl si stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí, nejedná se o cíl 

jediný, ale patří mezi nejdůležitější. MPSV, které usiluje o plnou zaměstnanost těch, kteří jsou 

starší 15 ti let a ještě nedosáhly důchodového věku a pro práci se dobrovolně rozhodly. 

Politika zaměstnanosti se tedy netýká dobrovolně nezaměstnaných, kteří se rozhodli o práci 

neusilovat z různých důvodů. Problematika kategorie dobrovolné zaměstnanosti je rozebírána 

v kapitole 1.3. Třídy nezaměstnanosti. 

Základní právní norma, která stanovuje postup dosahování cílů politiky státu v oblasti 

zaměstnanosti, nabyla účinnosti 1. října 2004 jako zákon č.435/2004 sb. dále jen zákon o 

zaměstnanosti.61 Základní cíle, o které státní politika usiluje, je především: dosažení 

rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivní využití zdrojů 

pracovních sil a zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti hovoří o 

dvanácti bodech. Prvním bodu je zmíněno zajištění práva na zaměstnanost, kde je důležitý 

pojem právo, nikoli povinnost pracovat. Občan má tedy ze zákona právo na práci, pokud mu 

není umožněno práci vykonávat a je nedobrovolně nezaměstnaný, má ze zákona právo 

peněžní zajištění v nezaměstnanosti. Dalšími důležitými body je například opatření na 

podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, bez ohledu na jejich rasový a etnický 

původ a dalších osob, které mají ztížený pohyb na pracovním trhu.62 Eurostat, který sleduje 

harmonizovanou míru nezaměstnanosti (tento ukazatel odpovídá novému ukazateli, který se 

začal v ČR používat od 1. ledna 2013) uvádí rozdíl mezi nezaměstnaností mužů a žen 2%. 

Například v roce 2008 bylo nezaměstnáno 6,0% mužů a žen bylo 8,4% a tento rozdíl se 

nezměnil ani v roce 2012, počet nezaměstnaných žen zůstal stejný a počet nezaměstnaných 

mužů mírně vzrostl na 6,2%.63 Tento dvouprocentní rozdíl se nedaří snižovat.

Státní politiku zaměstnanosti v ČR zajišťují orgány správy Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a Úřad práce České republiky.64 Politika zaměstnanosti je cílevědomá činnost 

státu, který kteří prostřednictvím svých orgánů státní správy, usiluje o regulaci a řešení 
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problému nezaměstnanosti. Spolu se státem se na dané regulaci podílejí i další subjekty jako 

odborové organizace, zaměstnavatelé, ale i sami zaměstnanci.65

Politika zaměstnanosti může mít charakter pasivní, která samotný problém 

nezaměstnanosti neřeší, pouze zmírňuje její dopady například vyplácením dávek v 

nezaměstnanosti.66 ČR v zákonu o zaměstnanosti stanovuje jako jeden z cílů, uplatňování 

aktivní politiky zaměstnanosti.

Následující část vychází ze zákona o zaměstnanosti č.435/2004 sb. pokud nebude 

uvedeno jinak.

MPSV uvádí šest základních nástrojů aktivní politiky: 

1. rekvalifikace 

2. investiční pobídky

3. veřejně prospěšné práce

4. společensky účelná pracovní místa

5. překlenovací příspěvek

6. příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

1. Rekvalifikace je definována jako získávání nové kvalifikace nebo rozšíření té staré. 

Rekvalifikace je provedena na základě dohody uchazeče o zaměstnání a příslušným úřadem 

práce (ÚP) a je-li nutná k získání práce nové. V takovém případě hradí veškeré náklady ÚP a 

nezaměstnaný může požádat i o hrazení výloh spojených s cestováním apod. Podle zákona č. 

435/2004 sb. §109a si může uchazeč o zaměstnání vybrat rekvalifikaci sám a na základě 

žádosti mu může být zpětně uhrazena ÚP.

Podmínky rekvalifikace podle MPSV jsou 1. být evidován na úřadě práce 2. mít 

odpovídající vstupní předpoklady (například odpovídající stupeň vzdělání), 3, být zdravotně 

způsobilí, být schopen se rekvalifikace účastnit 4. rekvalifikace musí potřebná, přistupuje se 

k ní tehdy, pokud dosavadní kvalifikace neumožňuje zájemci o zaměstnání získat práci. 5. 

musí být účelná, uchazeč o zaměstnání má reálnou naději po absolvování kurzu získat 

zaměstnání.

                                                            
65 http://is.muni.cz/th/135784/pedf_m/original_DP.txt 2013-04-23, 14:24
66 ibid.
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Zákon o zaměstnanosti umožňuje získání výhod pro zaměstnavatele, který pořádá 

rekvalifikační kurzy pro své zaměstnance, v takovém případě ÚP může zaměstnavateli 

proplatit náklady, ale pouze týkající se samotného kurzu.

Rekvalifikace patří mezi účinné nástroje v boji proti nezaměstnanosti. Úspěšnost 

kurzu je podmíněna analýzou trhu práce a správné interpretace situace – nalezení díry na trhu 

práce. Podmínky, které byly stanoveny, jsou opodstatněné, ale vyplývá z nich také, že 

rekvalifikaci nemůže každého jedince. Navíc úspěšné ukončení kurzu nemusí znamenat 

získání práce, jen se zvýší šance. Nejvíce problematická je podmínka číslo 5, účelnost 

rekvalifikace se dá těžko změřit a navíc je závislá na nejvíce faktorech, které mohou být 

špatně interpretovány. Rekvalifikace probíhá většinou, výjimku tvoří pouze rekvalifikace 

prováděná zaměstnavateli, je realizována až v případě ztráty zaměstnání. Větší podpora 

rekvalifikace i během zaměstnání, ale i jakéhokoli jiného vzdělaní, by měla být jednou 

z priorit státu. Tímto způsobem zvýšení konkurence schopnost na trhu práce může pomoci 

řešit strukturální nezaměstnanost.

2. Poskytování investičních pobídek je upraveno zákonem č.72/2000 sb. o investičních 

pobídkách a zákon o zaměstnanosti § 111, který říká: „u zaměstnavatele, kterému bylo 

vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu, hmotně 

podporuje: a) vytváření nových pracovních míst, b) rekvalifikace nebo školení nových 

zaměstnanců.“67 Například mezi roky 1998 až 2005 si Česká republika vytvořila závazky vůči 

příjemcům investičních pobídek - ve zpracovatelském průmyslu - ve výši 106,455 mld. Kč. 

Vyčerpáno bylo 7,836 mld. a to k 31. 12. 2005.68

Nevýhoda je, že příslib investičních pobídek pro jedny firmy, znamená vyšší daně pro 

jiné subjekty.69 Dochází k znevýhodnění konkurence schopnosti některých subjektů. Závěrem

by se dalo říci, že investiční pobídky nepřináší požadované výsledky. Tato záležitost má 

dlouhodobější charakter, kdy správná investice se projeví až časem. Jako skoro každá věc v 

ekonomii má i toto řešení své pro i proti.

3. Veřejně prospěšné práce jsou práce časově omezené (nejdéle trvající 12 měsíců, lze 

provádět i opakovaně), jedná se o práce úklidové nebo práce, které slouží k údržbě budov. 
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http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z435_2004_2, 2013-04-05, 12:35
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Doc. Ing. Schwarz J., CSc. A kol.: Analýza investičních pobídek v České republice, www.czechinvest.org, str. 
15, 2013-04-06, 15:43
69

ibid.



35

Jsou zřizovány zaměstnavatelem po dohodě s PÚ, který může poskytnout příspěvek na mzdu. 

Cílem není uměle vytvořit pracovní místa, tato místa jsou určena hlavně pro dlouhodobě 

nezaměstnané, kterým hrozí, že ztratí pracovní návyky, a tak i snahu aktivně si hledat práci. 

4. Společensky účelná pracovní místa jsou místa, která zřídil uchazeč o práci po 

dohodě s ÚP, aby mohl vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, tato charakteristika je ze 

zákona o zaměstnanosti § 113. K tomuto kroku se přistupuje v případě, že je nízký počet 

volných pracovních míst z hlediska profesního nebo územního.70 Tento nástroj je využíván 

především v době ekonomické krize, strukturální nezaměstnanosti anebo v regionech 

vykazující dlouhodobě vysokou nezaměstnanost.

5. Překlenovací příspěvek je poskytován osobě samostatně výdělečně činné na základě 

§ 113 zákonu o zaměstnanosti a z toho vyplývá i to, že osoba již není uchazečem o práci. Tyto 

podmínky jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti. Jedná se o doplnění bodu číslo 4, pokud 

společensky účelná pracovní místa mají mít šanci na úspěch je nutné pomoci překlenout 

období začátku. Tato investice se může vyplatit v případě úspěšného zařazení do pracovního 

procesu.

6. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – musí dojít k zásadním 

technologickým změnám nebo ke změně předmětu podnikání.71 V případě nemožnosti 

podnikat v zavedeném oboru, například v důsledku změny preferencí spotřebitele, je nutné 

přizpůsobit se trhu. Většinou to není proveditelné bez počáteční investice. Náklady na 

podporu v tomto případě jsou nižší, než kdyby došlo ke zvýšení počtu nezaměstnaných, 

kterým by stát musel vyplácet podporu.

Nástroje aktivní politiky státu mají své výsledky, přesto nejsou dostatečné, ale to 

zřejmě nelze změnit, dokud se nevyřeší problém cyklicky se opakujících ekonomických krizí. 

Toto řešení je v nedohlednu, je ale nutné přiznat že v tomto ohledu se od roku 1929 udělal 

velký pokrok.

                                                            
70 http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz, 2013-04-05, 12:43
71

ibid.
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1.6 Dopady nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání v sociálním státě, by neměla mít takový dopad, ale opak je pravdou. 

Nezaměstnanost je konec jednoho zaměstnání, ale zároveň se může stát odrazovým můstkem 

pro nový začátek -  upevnění vztahů v rodině a získání volný čas, člověk si může ujasnit své 

postoje a provést duševní očistu vykročit vpřed. Nezaměstnanost však tyto pozitiva nepřináší, 

je tomu právě naopak. Ztráta zaměstnání znamená nejistou budoucnost a částečnou ztrátu 

nezávislosti. Podmínkou dlouhodobé práce je alespoň částečná spokojenost zaměstnance, 

pokud není tento předpoklad splněn, dochází k buď k opuštění daného místa, nebo 

k propuštění zaměstnance, protože dlouhodobá nespokojenost se zákonitě negativně odráží na 

pracovním výkonu. Nedobrovolná ztráta zaměstnání znamená ztrátu příjmů prostřednictvím, 

kterých jsme uspokojovali své potřeby.

Dopady nezaměstnanosti lze rozdělit do čtyř základních oblastí. Jedná se o:

1. hospodářsko-ekonomické

2. zdravotní problémy

3. sociální 

4. dopady na bezpečnost ve státě

1. Vysoká nezaměstnanost zasahuje do oblasti hospodářství, ale i celé společnosti. 

Hospodářského hlediska znamená nezaměstnanost plýtvání zbožím a službami, které mohl 

nezaměstnaný člověk vyrobit.72 Přesto nelze vytvořit dostatečný počet pracovních míst ani 

pro ty, kteří chtějí pracovat. Počet pracovních míst je závislý na trhu práce a preferencích 

spotřebitele. Trh se řídí tzv. Samuelsonovou triádou: Co, Jak a Pro koho vyrábět.73

2. Práce, podle B. Buchtové (Nezaměstnanost, str. 75), je zároveň prevence proti 

duševním chorobám, neboť umožňuje uvolnění přebytečné psychické a fyzické energie. Práce 

rozděluje čas člověka, její nedobrovolné opuštění vede k absenci aktivit, které byli dříve 

součástí denního rytmu. Dochází k postupné ztrátě pracovních návyků a úpadku do letargie.

Je dokázáno, že psychická nepohoda se odráží na zdravotním stavu člověka. Tuto spojitost 

dokazují výzkumy provedené v Marientalu74 v roce 1931. Výzkum vedly M. Jahodová a H. 

Ziesel a P. Lazarsfelda. Závěry studie dávají do úzké souvislosti psychické a zdravotní obtíže, 
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Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomie, str. 651
73 www.alex.izona.net/vsczu/Ctvrty%20semestr/.../skripta/helisek.doc, 2013-04-05, 12:34
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které jsou výsledkem ztráty zaměstnání. Další studie proveden ve 30. letech, se zabývají 

obdobnou otázkou, tedy souvislostí mezi nezaměstnaností a zhoršujícím se psychickým a 

fyzickým stavem nezaměstnaných lidí, řadí se sem především Waleská studie (M. Jahodová, 

1937) a Varšavská studie (B. Zawadski, P.Lazarsfeld, 1935).75 Popisují psychické strádání lidí 

v nejistotě, v důsledku ztráty zaměstnání. Přestože nelze srovnávat nezaměstnané z období 

velké hospodářské krize a nezaměstnanými dnes, je přínos těchto výzkumů využitelný i 

v dnešní době. Další významné studie proběhly v 70 letech. Tyto výzkumy byly příznivě 

ovlivněny, především novými poznatky z oblasti psychologie. Výsledky dávají do souvislostí 

vzestup hromadné nezaměstnanosti se zvýšením kriminality, zvýšený počet pokusů o 

sebevraždu, nárůst drogové závislosti a nárůst psychosomatických onemocnění.76

3. Práce má v sobě sociální aspekt, prostřednictvím vztahů navazujeme kontakty

s ostatními lidmi. Prostřednictvím zaměstnání dochází seberealizaci člověka, získává pocit 

naplnění a užitečnosti. Nedobrovolné vytrhnutí z práce přináší omezení nebo ztrátu. 

Dlouhodobá nezaměstnanost způsobuje postupnou ztrátu objektivní reality, která byla 

utvářena díky sociálním vztahům. Člověk se začne odcizovat vlastní rodině, situace může 

vyvrcholit i jejím rozpadem, což k dalšímu zhoršení stavu.

4. Nezaměstnanost představuje zátěž i pro stát, pokud se jedná o stát sociální, zatěžuje 

to státní rozpočet. Zvýšená nezaměstnanost sebou přináší i zvýšenou kriminalitu, tím se zvýší 

náklady státu – soudy, vězení. Zvýšená kriminality v důsledku zvýšené nezaměstnanosti byla 

prokázána výzkumy v 70. letech. 

Nezaměstnanost dlouhodobá, o této kategorie jsou podle ČSÚ řazeni nezaměstnaní 

registrování na úřadu práce déle než 12 měsíců, představuje nejproblematičtější kategorii 

nezaměstnaných. Nejvíce lidí dlouhodobě nezaměstnaných spadá do věkové skupiny 45 +, 

jedná se o lidi, kteří mají těsně před důchodem. Na tuto kategorii dopadají důsledky 

nejtíživěji, rezignace na hledání nové práce a sklonu k pasivitě propadají častěji než jiné 

věkové skupiny.

Ztráta práce, která byla nečekaná je spojena s mnoha negativními dopady, které 

postihují jedince nebo celou skupinu lidí. Negativních důsledků nezaměstnanosti si je vědom i 

stát, který se proti nim snaží bojovat.

                                                            
75 Buchtová B., Nezaměstnanost, str. 82
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2. Nezaměstnanost v regionu Vrchlabí:

2.1. Charakteristika regionu

Region Vrchlabí jsem se rozhodla charakterizovat na základě dělení krajů na správní 

obvody. Pojem Vrchlabí bude v této práci používán ve smyslu regionu, pokud nebude 

uvedeno jinak. 

Základní literatura o Vrchlabí je práce J. Loudy a B. Zázvorkové nazvaná Vrchlabí. 

Vydaná nakladatelstvím Paseka v roce 2006. Tato publikace je jedinou ucelenou prací o 

městě Vrchlabí. Popisuje dějiny od založení města do 80. let 20. století. Kniha se věnuje i 

hospodářství daného regionu, problém spočívá v uvedených údajích, které jsou těžko 

dohádatelné. V knize je uveden seznam literatury, ale nikoli odkazy. Vysvětlení je 

jednoduché, kniha vznikala v rámci projektu Zmizelé Čechy, tento projekt po finanční stránce 

umožnil vznik této publikace, ale zároveň byla práce omezena rozsahem a časem na 

vypracování. Přes nedostatky představuje publikace nejucelenější pohled na město Vrchlabí 

z hlediska historického a hospodářského.

Vrchlabí se nachází na severozápadní části Královéhradeckého kraje. Správní území 

zahrnovalo 15 obcí a to až do 31. 12. 2004.77 1. 1. 2005 se počet zvýšil na 16 obcí, kdy byla 

k obvodu přiřazena obec Čermná, která původně náležela do sousedního obvodu Trutnov.78

Celková územní rozloha je, podle údajů ČSÚ k 31. 12. 2007, 293, 4 km². Za předpokladu 

rozlohy Královéhradeckého kraje, která činí přibližně 4759 km² (podle ČSÚ k 31. 12. 2007), 

se Vrchlabí podílí na územní rozloze kraje 6,15%. Polovina území Vrchlabí je pokryta lesy a 

třetina území je tvořena zemědělskou půdou, která dosahuje nízké kvality.79

Počet obyvatel Vrchlabí zůstává relativně vyrovnaný a tím pádem zůstává vyrovnaný 

počet obyvatel, kteří usilují o zaměstnání.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Počet obyvatel k 1.7. 28 203 28 390 28 532 28 532 28 283 27 894 28 138

stav ekonomicky ak. ob. 20 382 20 455 20 504 20 388 19 948 19 567 19 499

Údaje jsou převzaty z ČSÚ k 1. 5. 2013. 
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78 ibid.
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Od roku 2003 docházelo k mírnému růstu obyvatelstva, tento fakt se promítnul i do 

mírného nárůstu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Přelomový rok můžeme označit rok 

2008, kdy v USA vzniká velká hypoteční krize, která postupně přerostla v krizi hospodářskou. 

Od roku 2008 dochází k úbytku ekonomicky aktivního obyvatelstva, který je způsoben i 

fluktuací obyvatelstva za prací, tento odliv obyvatelstva byl způsoben hlavně z důvodu 

primárního postavení automobilového průmysl ve Vrchlabí, který je postižen při ekonomické 

krizi jako jeden z prvních. Další z faktorů je i nárůst dětí od 0-14 let, kdy nárůst nově 

narozených dětí po roce 2008 neklesl pod 300 dětí za rok (podle ČSÚ k 1. 1. 2011).

V současné době tento přírůstek nevytváří velké zvýšení počtu pracovní síly, ale během 

několika let se situace může změnit. Úkolem není tedy pouze řešení stávající situace, jak 

vytvořit dostatečný počet pracovních míst, ale jak do budoucna tento počet ještě navýšit.

Přestože počet obyvatel se od roku 2011 zvýšil a obnovil se tak přibližně původní stav 

z roku 2003, počet aktivního obyvatelstva roste pomaleji. Tyto propady v počtu obyvatel 

nejsou nijak markantní, dalo by se říci, že se jedná o stav, který je vyrovnaný a lze 

předpokládat, že pokud zůstane zachován nynější ekonomický stav zkoumaného regionu, 

nemělo by docházet v tomto ohledu k větším výkyvům a poptávka po pracovních místech je 

každý rok obdobná. Počet narozených dětí nám dává možnou představu nárůstu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva do budoucna a umožňuje nám odhadnout potřebný počet pracovních 

míst.
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2.2 Hospodářství Vrchlabí

Hospodářství je postaveno na automobilovém průmyslu. Hlavní zaměstnavatel je 

Škoda-Auto a další pracovní místa jsou na existenci automobilky přímo závislá – například 

Kablo elektro a.s., které se specializuje na výrobu kabelů a je dodavatelem Škody. Další 

významný zdroj příjmů představuje terciální sektor, který stejně jako průmysl automobilový 

je silně závislý na hospodářském cyklu, ale především na dané sezóně. Přestože region nabízí 

možnosti turistiky v létě, hlavní sezóna je zima. Výsledný výtěžek je silně závislý na vlivu, 

které člověk nedokáže ovlivnit – počasí. Jistá není ani délka sezóny, která je z této příčiny 

vždy jinak dlouhá. Výtěžek je nejistý a mnoho lidí, kteří pracují v terciálním sektoru, je 

nuceno mít alespoň dvě zaměstnání, aby měli jistotu příjmu. Potřebný počet volných 

pracovních míst převyšuje počet ekonomicky aktivního obyvatelstva.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Podíl ekonomických subjektů 

podle vybraných odvětví ek. 

činnosti (%)

Zemědělství, lesnictví, rybářství 7,8 7,7 7,7 7,8 5,7 5,7 6,0

Průmysl celkem 12,3 12,4 12,2 12,1 11,8 11,8 11,5

Stavebnictví 11,2 11,5 11,9 12,7 13,4 13,6 13,7

Obchod, ubytování, stravování a

Pohostinství

37,8 37,2 36,8 36 36,1 35,7 35

Údaje jsou převzaty z ČSÚ, k 1. 5. 2013

Primární sektor má nejnižší podíl z celkového počtu, navíc zde nikdy nepředstavoval 

lukrativní oblast. Půdy jsou chudé, navíc se jedná o horské prostředí a většina spadá pod 

chráněnou oblast národního parku KRNAP, a tedy využitelnost půdy je o to více omezena. 

Například horské louky musí být dvakrát do roka posekány, aby se zamezilo šíření 

invazivních rostlin, které vytlačují původní rostliny. Tato skutečnost představuje výdaje pro 

majitele, které nejsou nijak nahrazeny. Výnosy ovlivňuje počasí, které je nevyzpytatelné a 

příchod krize znamenal pro část podniků likvidaci. K obnovení původního stavu dochází 

postupně. Přírodní podmínky se změnit nedají, perspektiva sektoru v tomto regionu není 

vysoká.
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Poměrně vyrovnaných výsledků dosahuje průmysl, jehož procentuální podíl je 

vyrovnaný. Většina průmyslu spolupracuje se závodem Škoda-Auto jejich existence je silně 

spjatá se setrváním tohoto závodu v regionu.

Stavebnictví na rozdíl od ostatních odvětví zaznamenalo v období krize nárůst. 

Jednalo se o nárůst především soukromých firem. Krize donutila podniky propouštět, a tím 

nechtěně vytvořili větší konkurenci v této oblasti. Bývalí zaměstnanci začali podnikat. Tuto 

teorii podporují i další čísla, kdy v době největšího hospodářského propadu došlo zároveň i 

k nárůstu ekonomických subjektů v kategorii fyzických osob.

Stavebnictví představuje velice lukrativní oblast a do budoucna znamená i příslib 

pracovních míst. V roce 2009 byl zahájen projekt Čisté horní Labe, dotovaný EU. Cílem 

projektu byla výstavba kanalizačního potrubí v obci Vrchlabí. Ukončení projektu nastalo 

v roce 2010.80 Zhotovitel zakázky byla stavební firma, sídlící v Trutnově.81 Tento projekt 

znamenal kromě ekologických přínosů i volná pracovní míst a to nejen pro zkoumaný region, 

ale i pro region sousední. V posledních letech narůstá zájem o vlastnictví chat v Podkrkonoší 

a to i u cizinců, převážně Nizozemců.82 K vzhledem k vysokým požadavkům na pohodlí jsou 

stavěny celé nové kolonie. Vzhledem zapadají do krajiny a nenarušují tak její ráz, a navíc 

jejich stavba přináší nová pracovní místa a jejich majitelé představují přínos pro sektor 

terciální.

Z celkového počtu ekonomických subjektů za jednotlivé roky, je největší podíl 

zaznamenán v oblasti terciálního sektoru, který tvoří jeden z hlavních příjmů regionu. Roli 

zde hraje především geografická poloha regionu. Hlavní turistická sezóna je v zimním období 

a v létě se jedná především o pěší turistiku. Hlavní klientela je tvořena Čechy, hlavně 

v období během Vánoc a jarních prázdnin, Němci a Nizozemci. Zranitelnost tohoto sektoru je 

dána jeho závislostí na ochotě lidí utrácet. Nejedná se tedy o příjmy stálé a vyrovnané. 

Výnosy z jednotlivých let mohou být značně rozdílné, a pokud přijde krize, může se několik 

špatných let pro daný podnik stát i likvidačním. Terciální systém tedy nepředstavuje jistotu 

nabídky pracovních míst v regionu.
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2. 3. Vývoj nezaměstnanosti ve Vrchlabí 

V této práci bude zkoumáno období mezi léty 2005 až 2011, z toho důvodu jsou zde 

prezentovány údaje registrované míry nezaměstnanosti, tedy podle dnes již starého ukazatele.

Rozpětí této práce nebylo zvoleno náhodně. Rozpětí 7 let je považuji za dostatečně dlouhé, 

aby mohly dojít k objektivnímu zhodnocení situace. Za přelomový rok je brán rok 2008, kdy 

vypukla v USA hypoteční krize, která nakonec přerostla v krizi celosvětovou, která se 

následně podepsala na vývoji nezaměstnanosti ve Vrchlabí. Tato práce se také zabývá třemi 

roky před a po krizi. Cílem je upozornit na křehkost hospodářství daného regionu, na základě 

údajů, které uvedlo především MPSV a ČSÚ.

Nezaměstnanost ve Vrchlabí, i v době krize, byla nižší než celorepublikový průměr. 

V porovnání se sousedním regionem Trutnov dosahuje výsledku ještě lepších. Neřadí se mezi

regiony s nejnižší nezaměstnaností, ale je řazen k regionům bohatším. 

Nezaměstnanost podle MPSV

K 31.12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Míra nezaměstnanosti (%) 6, 76 6, 27 4, 65 4, 89 7, 72 7, 83 7, 17

Evidování uchazeči o zaměstnání 1 080 1 002 734 762 1 159 1 235 1 132

- z počtu uchazečů dosažitelní (%) 93,1 93,1 94,3 95,4 99,1 94,3 94,3

- z počtu uchazečů absolventi (%) 7,0 5,8 3,1 4,5 7,3 3,7 2,0

- dlouhodobě nezaměstnaní 

(evidence na ÚP delší než 12 

měsíců) (%)

31,8 36,9 39,5 16,8 17,6 24,3 28,0

- volná pracovní místa 262 366 501 220 112 107 120

Počet uchazečů na 1 pracovní místo 4,1 2,7 1,5 3,5 10,3 11,5 9,4

Údaje jsou převzaty z ČSÚ, k 1. 5. 2013

Počet volných pracovních míst je pouze orientační, někteří zaměstnavatelé hledají své 

nové zaměstnance i jinými způsoby než přes pracovní úřad. Mezi tyto zaměstnavatele patří 

například firma Partners, která se zabývá finančním poradenství a hledá nové zaměstnance 

prostřednictvím doporučení od svých klientů. Počet volných míst je o něco vyšší, než číslo 

oficiální. Z toho vyplývá, že počet zaměstnanců na 1 pracovní místo je nižší. 

Kategorie dosažitelných uchazečů ukazuje, že v době krize je většina uchazečů 

schopna nastoupit na jakoukoli práci okamžitě. V letech prosperity hospodářství se toto číslo 
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snižuje. Důvodů může být několik. Růst hospodářství dává lidem jistotu a zakládají rodiny. 

Rodič na mateřské dovolené není řazen do skupiny dosažitelných.

2.3.1. Vývoj nezaměstnanosti v roce 2005

Míra nezaměstnanosti v roce 2005 v porovnání s celostátním průměrem byla výrazně 

nižší, celorepublikový průměr dosáhl konečného 8,9% 83 registrované nezaměstnanosti. Toto 

číslo je nízké i v porovnání se sousedním regionem Trutnov (správní území města Trutnov 

s rozšířenou působností, není zde myšleno pouze bývalé okresní město), který s Vrchlabím 

sousedí. V roce 2005 zde byla míra nezaměstnanosti dokonce vyšší, než je státní průměr a to 

9,06%.84 Přestože Vrchlabí vykazovalo nízkou míru nezaměstnanosti v rámci kraje i 

republiky, existovalo zde 828 uchazečů o práci, pro které region nebyl schopen nabídnout 

volné místo. Veškeré údaje se týkají pouze těch obyvatel, kteří se zaregistrovali na úřadu

práce, a proto počet zaměstnaných ať dobrovolně nebo nedobrovolně může být vyšší. 

Nezaměstnanost čerstvých absolventů klesla oproti roku 2004, kdy absolventi tvořili 

7,9% nezaměstnaných téměř o celé procento. Důvodem mohla být skutečnost, že se zvýšila 

poptávka ze strany zaměstnavatele po čerstvých absolventech, především v technických 

oborech, jak bylo nastíněno ve výroční zprávě MPSV, zveřejněné k 31. 12. 2005. 

V celostátním průměru byl tento druh nezaměstnanosti nižší dokonce o 2%85, nejedná se o 

výsledek nijak překvapivý, k vzhledem ke skutečnosti, že celková míra nezaměstnanosti je 

také přibližně nižší o 2% a rozložení věkových skupin obyvatelstva odpovídá 

celorepublikovému průměru. Technické vzdělání je nejvíce žádané na trhu práce v tomto 

regionu, které samozřejmě jde ruku v ruce s rostoucí vyspělostí automobilového průmyslu.

Pokud porovnáme počet nabízených pracovních míst 262, zjistíme, že se jedná o číslo 

vyšší než regionu Trutnov, ve kterém bylo nabízeno pouze 228 volných míst pro 3 139 

zájemců o zaměstnání, kteří se registrovali na příslušném úřadě práce86. Největším 

problémem je poměrně vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných 31,8% což pod sebou 

skrývá 343,44 osob. Pokud ho opět srovnáme s regionem Trutnov, zjistíme, že se jedná opět o 

nižší podíl.87
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Situace za rok 2005 v oblasti nezaměstnanosti Vrchlabí můžeme zhodnotit pozitivně. 

Region ovlivnilo celkový růst české ekonomiky, ale také dobrý stav ekonomiky německé, na 

které je tento region přímo závislí. Hlavním zaměstnavatelem je firma Škoda-Auto, která je 

dceřinou společností koncernu Volkswagen, německé akciové společnosti. Průmysl a největší 

počet pracovních míst je zcela závislí na prodeji automobilů. Tato skutečnost prozrazuje 

křehkost příznivého vývoje v udržování nízké míry nezaměstnanosti.

2.3.2. Vývoj nezaměstnanosti v roce 2006

Míra nezaměstnanosti v porovnání s předchozím obdobím zaznamenala pokles, který 

sám o sobě nevypovídá dostatečně o dané situaci, které nastala. Došlo k snížení počtu 

nezaměstnaných absolventů a to o 1%, došlo tedy k zachování trendu, který byl nastoupen již 

v předešlém období. Dalším pozitivním jevem bylo navýšení počtu volných míst a to o 

27,3%, i přes tento poměrně vysoký nárůst se řadí mezi nižší v rámci Královéhradeckého 

kraje. Například region Trutnov zaznamenal nárůst nových pracovních míst až o 50%88, ale i 

přes navýšení pracovních míst nakonec vykázal míru nezaměstnanosti vyšší než za předchozí 

období.89

Tento rok byl pozitivně ovlivněn především konjunkturou ekonomiky domácí, ale i 

zahraniční, které zapříčinili nárůst pracovních míst. 

Pozitiva byly doprovázeny negativy, kdy sice obecně vzato došlo ke snížení míry 

nezaměstnanosti, ale došlo nárůstu dlouhodobě nezaměstnaných o necelých 5%, což 

představuje přibližně 26 osob. Rok 2006 je také rokem, kdy dochází ke zvýšení počtu 

obyvatel v produktivním věku. Na trhu práce se začíná objevovat více pracovní síly, tento 

trend přetrvává až do roku 2008, kdy je přírůstek ještě zaznamenán 0,1 p. b.90, ale už o rok 

později se opět se situace obrátí a navrátí se k situaci většiny západních zemí a opět se 

začínají objevovat čísla záporná.

Ekonomický růst a poměrně nízká míra nezaměstnanosti na celostátní úrovni, přispěly 

k pocitu bezpečí a stabilnosti ekonomiky u obyvatel, kteří byli ochotni své peníze utrácet za 

věci, které primárně k životu nepotřebují. Z této jistoty pramení i investice lidí do turistiky. 

V regionu Vrchlabí bylo v roce 2006 podle z ČSÚ registrováno 37,2%, kteří se specializují na 
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terciální systém národního hospodářství. Tento argument je podporován i nárůstem lůžek 

v hromadných ubytovacích zařízení, který byl navýšen oproti minulým létům o 3 000.91

2.3.3 Vývoj nezaměstnanosti v roce 2007

Míra nezaměstnanosti opět poklesla a poměrně výrazným způsobem na 4,65% a 

dosáhla tak svého minima z hlediska zkoumaného období. Tento pokles byl způsoben 

především sílícím domácím hospodářství. V roce 2007 došlo v celé ČR navýšení pracovních 

míst v sekundárním sektoru, kde byl zaznamenán přírůstek 73,1 tisíc pracujících, tím převýšil 

téměř dvojnásobně přírůstek v sektoru terciálním92, a jak již bylo zmíněno, největším 

zaměstnavatelem ve Vrchlabí je firma Škoda-Auto. Firma vydala prohlášení o chystaném 

rozšíření závodu o 1 000 nových zaměstnanců a zvýšení výroby aut z 500 na 1 000 za den.93

Toto prohlášení nikdy nenabilo platnosti z důvodu ekonomické krize. S obnovením tohoto 

plánu není počítáno ani v roce 2013, kdy dochází spíše k opačné situaci. Hlavní podíl na 

snížení nezaměstnanosti hrál v tomto ohledu tedy sektor sekundárním. 

Cestovní ruch zaznamenal pokles – došlo ke snížení počtu lůžek v hromadných 

ubytovacích zařízení a to přibližně o 2 000. I přes tento pokles se jednalo o číslo, které 

převyšovalo výsledky z roku 2005.94

. Snížení míry nezaměstnanosti ovlivnilo také zvýšení počtu volných pracovních míst 

o 135. Nárůst počtu míst nebyl způsoben vstupem nového zaměstnavatele na trh práce, ale 

konjunkturou domácí ekonomiky. Obdobný nárůst pracovních míst zaznamenal i sousední 

region Trutnov. 

Výrazný pokles byl, zaznamenám i v nezaměstnanosti čerstvých absolventů, důvody 

byly obdobné jako v letech předchozích. 

Problém dlouhodobé nezaměstnanosti však nebyl ani v tomto roce vyřešen, dokonce 

došlo k nárůstu o 2,6%. Tímto výsledkem bylo dosáhnuto nejhoršího výsledku za celé 

zkoumané období, dokonce ani v době vypuknutí krize nebylo číslo vyšší. Toto číslo je 

ovlivněno přírůstkem pracovní síly, který byl za tento rok nejvyšší od roku 2005, jak již bylo 
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zmíněno, od roku 2008 toto číslo klesá a od roku 2009, kdy dochází k projevům krize ve 

Vrchlabí, se toto číslo dostává do záporných hodnot.95

Rok 2007 byl ve znamení růstu ekonomiky a celostátního snižování míry 

nezaměstnanosti, které se projevilo i ve zkoumaném regionu.

2.3.4. Vývoj nezaměstnanosti v roce 2008

Rok 2008 byl ve znamení hypoteční krize, která se na jeho přelomu postupně 

z bankovního sektoru začala přelévat do ostatních odvětví. V roce 2009 začíná krize 

ovlivňovat eurozónu, největší dopad má v zemích s vysokým veřejným dluhem. Krize více či 

méně zasáhla všechny země EU. Krize zasáhla tedy logicky i Spolkovou republiku Německo, 

do které směřuje největší část exportu ČR. Krize se do regionu postupně dostává až v roce 

2009. Přesto se začínají objevovat počáteční problémy. 

Míra nezaměstnanosti vzrostla pouze o 0,21%, nejedná se sice o nijak závratné číslo, 

přesto při porovnání s regionem Trutnov, kde došlo ke snížení téměř o jedno procento96, se 

stává tento nepatrný nárůst indikátorem přicházejících obtíží v hospodářství ve Vrchlabí. 

Vrchlabí je silně závislé na vývoji nejen českého hospodářství, ale především hospodářství 

německého. Největší pokles byl zaznamenán v počtu volných míst, jejichž počet se dostal na 

přibližnou úroveň roku 2004, pokles byl téměř 57%. Pokles pracovních míst sice zaznamenal 

i Trutnov, ale nebyl natolik markantní. 

Zdánlivý pokles byl zaznamenán v oblasti dlouhodobě nezaměstnaných. V tomto roce 

tvořily pouhých 16,8% z celkového počtu 762 osob. Důvody tohoto poklesu mohou být různé. 

Roli hraje i mírné zvýšení daného počtu, ze kterého je procento vypočítáno nebo také

nárůstem počtu nezaměstnaných z kategorie čerstvých absolventů. I přes tyto faktory bylo 

v roce 2007 dlouhodobě nezaměstnaných přibližně 289 osob a v roce 2008 se toto číslo 

snížilo na 123 osob. Pravděpodobné vysvětlení tohoto jevu se nachází v roce 2007, 

ekonomika rostla a byl zaznamenán abnormální počet volných míst. Na jedno místo bylo 

evidováno 1,5 uchazeče, možnost získání zaměstnání byla vyšší. Logické vysvětlení dané 

situace je, že se podařilo části dlouhodobě nezaměstnaných najít práci. Tento argument může 

být podpořen i následným vývojem. Počet volných pracovních míst klesal a pomalý nárůst byl 
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zaznamenán až v roce 2011. Ruku v ruce došlo i k opětovnému nárůstu dlouhodobě 

nezaměstnaných.

Rok 2008 byl rokem poměrně nízké nezaměstnanosti ve zkoumaném regionu. Začínají 

se objevovat počáteční projevy krize. V tomto roce se postupně začíná projevovat silná 

provázanost regionu s německým hospodářstvím. Nejedná se však pouze o provázanost 

v sekundárním sektoru jak, zde bylo již několikrát naznačeno, ale jedná se i ovlivnění sektoru 

terciálního. Terciální systém není závislý pouze na německých turistech, přesto tvoří jeho 

značnou část. V počtu lůžek v hromadných ubytovacích zařízení došlo v tomto roce navýšení 

o 380. 97Tento nárůst mohl být způsoben úspěšným rokem 2007, který byl zatím jeden 

z nejlepších roků z hlediska hospodářství pro Vrchlabí. Již v následujícím roce došlo 

k opětovnému snížení pod stav roku 2007.

2.3.5 Vývoj nezaměstnanosti v roce 2009

V tomto roce se ekonomická krize naplno projevila v zemích EU, kdy většina zemí 

zaznamenala hospodářská propad. Výjimkou nebylo ani Německo. Na konci března byl 

dohodnut a schválen balíček fiskálních stimulů a to ve výši 200 miliard euro.98 Podíl rozpočtu 

EU činil pouhých 15%99. Zbytek doplatili členské země ze svých rozpočtů. Balíček měl 

pomoci nejvíce ohroženým ekonomikám, pro které se později vžilo pojmenování PIGS.

Tento balíček zatížil jednotlivé národní ekonomiky, které vykázali zvýšenou míru 

nezaměstnanosti a tím i menší příjem do státních ekonomik. Jedním z největších přispěvatelů 

bylo logicky Německo. Pokud dochází k ekonomické krizi, lidé ztrácí jistotu a začínají šetřit. 

První co se jako první přestane kupovat, jsou věci, které nejsou nutně potřebné k životu –

auta, elektrotechnika apod. S poklesem německé ekonomiky došlo k poklesu ekonomiky 

české. Export se na produkci české ekonomiky podílel za rok 2007 31%, jak uvádí tisková 

zpráva ČSÚ, což představuje výraznou část příjmů.

Zkoumaný region je postaven na automobilovém průmyslu a druhý největší počet 

zaměstnaných pracuje v terciálním sektoru. Spolu poklesem německé a celkově české 

ekonomiky to znamenalo obrovský propad hospodářství nárůst nezaměstnanosti v regionu.
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Nezaměstnanost se zvýšila o 2,83 p. b., což v reálu znamená, že se ne úřadu práce 

registrovalo o 397 lidí více než minulý rok. Navíc došlo k poklesu volných pracovních míst 

na pouhých 112, to znamenalo, že o jedno pracovní místo bylo 10,3 zájemců. Pro 

zaměstnavatele tento stav nesl jedno pozitivum, lidé se báli o práci a práce si více vážily a za 

takové situace jsou zaměstnanci učinit i nějaké ústupky ze své strany. K vzhledem 

k vysokému počtu zájemců o pracovní místo, došlo k větší konkurenci mezi potencionálními

zaměstnanci. 

Výhody, které jsou zde nastíněny, ale v reálu nebyly využity. Zaměstnavatelé se 

potýkali s ekonomickými problémy, někteří byli donuceni propouštět a o nové zaměstnance 

zájem neměly. Z tohoto důvodu došlo i nárůstu počtu nezaměstnaných z kategorie čerstvých 

absolventů a to o 3 p. b. Pomalý nárůst byl zaznamenán i kategorii dlouhodobě 

nezaměstnaných. Rychlý nárůst v této kategorii není možný, vzhledem k podmínce 

nezaměstnanosti 12 ti měsíců.

Míra nezaměstnanosti byla přesto nižší než celorepublikový průměr, který dosáhl 

v prosinci 9,2%100. Sousední region Trutnov byl také zasažen krizí. Míra nezaměstnanosti 

dosáhla 10,32% a převýšila tak celorepublikový průměr. Vrchlabí v tomto roce zaznamenalo 

obrovský nárůst nezaměstnaných, přesto byla podprůměrná a řadila se spíše mezi ty nižší. Pro 

lidi, kteří se ocitli bez zaměstnání to, ale mnoho neznamenalo a strach ze ztráty práce to nijak 

nezmenšilo.

2.3.6 Vývoj nezaměstnanosti v roce 2010

Míra nezaměstnanosti se zvýšila 7, 83%, oproti loňskému roku, tedy jen nepatrně. Na jedno 

pracovní místo připadlo 11,5 uchazečů. Počet volných míst se snížil na 107. K výraznému 

prohloubení krize tedy nedošlo. Byl zachován stav z předešlého roku. 

V ekonomice došlo k pozitivním stimulům, automobilka Škoda-Auto obnovila 

třísměnný provoz.101 Nicméně ze strany vedení Škoda-Auto došlo k přehodnocení konkurence 

schopnosti automobilky ve Vrchlabí. Bylo rozhodnuto, že se v obci Vrchlabí přestane vyrábět 

Roomster, jehož výroba bude přesunuta do závodu v Kvasinách.102 Začalo se uvažovat, že 

bude úplně přerušeno kompletování celých aut. Budoucnost závodu by se měla ubírat 
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výrobou pouze součástek a to především výrobou převodovky DQ200. V této době se 

uvažovalo o ještě o výrobě jen větších částí aut a motorů.103 Bylo sice vydáno ujištění o snaze 

zachování pracovních míst, což představuje kolem 1070 lidí.104 Předseda představenstva 

Škody-Auto Wilfred Vahland se k nastalé situaci vyjádřil takto: „Budoucnost výrobního 

závodu může být zajištěna jen v případě, že se v něm vyrábí za konkurenceschopných 

podmínek. Plán na takovou výrobu ve Vrchlabí připravujeme.“105

Většina zaměstnaných pracuje v technickém oboru, ale mnohé profese, které se 

věnovaly výrobě aut, nebudou potřeba. Nabízená pracovní místa budou silně specializovaná a 

hospodářství Vrchlabí bude mnohem více monotematické, než je tomu doposud. 

Jednostrannost a závislost hospodářství se projevila mírně v roce 2008 a naplno v roce 2009. 

V případě vyskytnutí problémů v automobilovém průmyslu se může krize příště projevit 

mnohem rychleji. Navíc tato úzká specializace může vést v konečném důsledku i k migraci 

obyvatelstva. V současné době již mnoho - převážně mladých lidí, odchází pracovat do Mladé 

Boleslavi. Nemají závazky, ale navíc je to většinu z nich jediná šance jak nalézt zaměstnání. 

Je nutné zdůraznit, že se nejedná vždy o rozhodnutí, ke kterému byli dohnáni, právě naopak 

výše platu patří také mezi hlavní lákadla.

Nedomnívám se, že by došlo k vylidnění regionu, ale k určité výměně obyvatelstva 

ano, což samozřejmě nemusí být na škodu. Na druhou stranu je zachování automobilového 

průmyslu v regionu je nynější priorita, neboť úplné přerušení výroby a zavření závodu by 

vedlo k obrovské nezaměstnanosti a domnívám se, že i k postupnému vylidnění. Škoda-Auto 

skutečně hraje primární roli v hospodářství, které jinak není schopno vytvořit dostatečný 

počet pracovních míst. Tato závislost Vrchlabí na jednom jediném závodě je alarmující a do 

budoucna to představuje problém, který pokud se nezačne řešit, může v budoucnosti mít 

neblahé následky. 

Příznivý vliv závodu Škoda-Auto se příznivě podepisuje na snížení počtu 

nezaměstnaných v kategorii čerstvých absolventů, který byl rapidně snížen na 3,7% a byl 

nižší než v roce 2008. Naopak rok v kategorii dlouhodobě nezaměstnaných došlo opět 

k nárůstu. Tento nárůst není jen důsledkem dopadu krize na region, ale přestavuje problém 

dlouhodobý, který se nedaří v regionu úspěšně řešit. 
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Hospodářství Vrchlabí je sice primárně založené na automobilovém průmyslu, ale 

výraznou měrou se na něm podílí i terciální sektor, který byl v důsledku krize oslaben. Došlo 

ke snížení oproti roku 2008 o 906 lůžek v hromadných ubytovacích zařízení. Pokles byl 

nastoupen již v roce předešlém.

Míra nezaměstnanosti v regionu kopírovala drobný nárůst celorepublikového 

průměru, kdy míra nezaměstnanosti z 9,2% stoupla o 0,6%.106 Z těchto výsledků vyplývá, že 

míra nezaměstnanosti ve Vrchlabí je stále nižší. V sousedním regionu Trutnov došlo stejnému 

mírnému zvýšení míry nezaměstnanosti a to pouze o 0,18%.107

Z uvedených údajů vyplývá, že nedošlo ke zhoršení situace, která zůstala vyrovnaná a 

neměnná oproti roku předchozímu. Na jednu stranu to lze považovat za jev pozitivní, jelikož 

nedošlo ke zhoršení situace, ale na druhou stranu lze vyvodit závěr, že krizi se nedaří 

překonat. 

2.3.7 Vývoj nezaměstnanosti v roce 2011

Míra nezaměstnanosti klesla o 0,66%. Na jedno pracovní místo bylo evidováno 9,4 

uchazečů. Došlo tedy logicky i k mírnému navýšení počtu volných míst na 120.

Situace v otázce automobilového průmyslu byla stále nedořešená a to i přes celkem 

jasnou představu z roku 2010. Předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík se 

k situaci budoucnosti závodu ve Vrchlabí vyjádřil takto: „ Trochu máme problém se závodem 

ve Vrchlabí, kde ještě nemáme jasně dořešenou budoucnost. Do konce roku 2010 jsem 

očekával, že bude tento zásadní bod vyřešen, ale nestalo se tak. Nicméně tam i nadále 

bojujeme o komponenty a zhruba v březnu či dubnu bychom měli vědět, který produkt se nám 

tam podaří instalovat.“108 Na konci roku byla situace vyřešena. V obci Vrchlabí se bude 

vyrábět převodovka DQ200 v počtu 1 500 kusů denně, tuto informaci potvrdil M. Oeljeklaus 

šéf výroby a logistiky.109 Toto rozhodnutí bylo klíčové. Důležité je, že došlo k zachování 

závodu a je sním do budoucna počítáno. Počet pracovních míst zůstal zachován za cenu velmi 

úzké specializace, jak již bylo zmíněno. Zlepšení situace přispělo i zlepšení národního 
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hospodářství Spolkové republiky Německo, které nakonec potvrdilo prognózy z roku 2010 a 

dosáhlo 3,6% růstu HDP.110

V tomto období došlo i k oživení cestovního ruchu ve Vrchlabí, o tom svědčí

skutečnost, že došlo k navýšení počtu lůžek v hromadných ubytovacích zařízení o 1 022. Tím 

bylo dokonce docíleno lepšího výsledku než v roce 2008.111

V kategorii absolventů byl zaznamenán nejlepší výsledek za celé zkoumané období a 

to pouze 2% z celkového počtu nezaměstnaných. Hlavní roli hrál i faktor, že byl v tomto 

celorepublikově zaznamenán nízký přírůstek nové pracovní síly.112 Oproti tomuto faktu stojí 

kategorie dlouhodobě nezaměstnaných, která tvořila 28% nezaměstnaných registrovaných na 

úřadu práce. Z dlouhodobého pohledu se jedná o podobný výsledek jako v roce 2002.

Míra nezaměstnanosti regionu byla opět nižší než celorepublikový průměr, který 

dosáhl 8,6%. K mírnému poklesu došlo i v regionu Trutnov. Rok 2011 představuje mírné 

oživení ekonomického růstu a klesání míry nezaměstnanosti, i přes tento fakt byla 

nezaměstnanost stále vysoká, a přestože je míra nezaměstnanosti ve Vrchlabí nižší než 

celorepublikový průměr, je nezaměstnanost s porovnáním ostatních let výrazně vyšší. 

                                                            
110

http://www.businessinfo.cz, 2013-04-05, 12:43
111 www.mpsv.cz
112

Docs.capitalmarkets.sk/editor/File/…/Ekon=_cykly.pd,  2013-04-04



52

2.4. Zhodnocení výsledků o nezaměstnanosti ve Vrchlabí a návrhy na 

možné řešení situace

Vrchlabí je hospodářsky závislé na automobilovém průmyslu a druhou 

nejvýznamnější složkou je cestovní ruch. Obě tyto oblasti jsou velmi citlivé na propady 

ekonomiky a téměř okamžitě reagují na její pokles. Krize z roku 2008, která na plno ve 

Vrchlabí propukla v roce 2009, potvrdila nejen tuto skutečnost, ale navíc ukázala na silnou 

provázanost hospodářství regionu na ekonomiku německou. Roky 2010/11 navíc ukázaly, že 

existence automobilového závodu není jistá a nelze se na to spoléhat. Rozhodnutí vyrábět 

převodovky ve Vrchlabí, sice zajistilo práci na několik let dopředu, ale také přineslo zúžení 

výběru nabízených míst - přestaly být žádané některé technické profese. 

Vrchlabí se nachází v oblasti Krkonoš. Cestovní ruch je zde po celý rok, ale v zimním 

období je přece jen vyšší, s tím souvisí i velké množství sezónních prací. I přes tento fakt je 

dlouhodobá nezaměstnanost obdobně vysoká jako v sousedním regionu Trutnov. Naopak 

v kategorii čerstvě nezaměstnaných absolventů dosahuje Vrchlabí až překvapivě nízkých 

čísel. Svůj podíl na to má především hlavní zaměstnavatel města Škoda-Auto, kterýsi své 

budoucí pracovníky vychovává na středním odborném učilišti v Mladé Boleslavi.113

Míra nezaměstnanosti byla po celé zkoumané období nižší než celorepublikový 

průměr a na tomto základě by se dalo usoudit, že se jedná o region bohatý s nízkou 

nezaměstnaností a tento úsudek není zcela nesprávný. Problém regionu je jeho budoucnost a 

otázky jak zachovat stávající stav nebo ho případně zlepšit? Jak předejít výkyvům v době 

ekonomické krize? Co je dobré udělat proto, aby Vrchlabí nebylo závislé pouze na jedné 

firmě, jejíž existence a prospěch podmiňuje životní úroveň v regionu? Jak snížit dlouhodobou 

nezaměstnanost? 

Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché a řešení nemůže být provedeno v krátkém 

časovém úseku. Primární sektor nikdy nepatřil mezi nejziskovější odvětví a navíc region 

nemá nejlepší geografickou polohu, půdy jsou ovlivněny kyselým a minerálně chudým 

podložím114, které nevytváří ideální podmínky pro pěstování plodin. Podle mého názoru je 

prodělečné snažit se pěstovat na takovéto půdě obilí, které stejně nedosáhne vysokých výnosů 

z nížin nebo kukuřice, která dosáhne pouze krmné kvality pro dobytek. Tradiční rostlinou byl 
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len, který dnes nepřinese velký zisk. Možnost vidím tedy spíše v živočišné výrobě. Výkupní 

cena masa klesá s vyšší konkurencí, kterou přinesl otevřený Shengenský prostor. Kvantitou a 

nízkou cenou není region schopen konkurovat, konkurence se může odehrávat pouze 

v originalitě potravin, které budou sázet především na kvalitu. Budoucnost vidím spíše 

v soukromích řeznictví, než ve velkovýrobě. Vzhledem k populárnosti domácích potravin, 

tradičním výrobků, by cesta mohla vést přes malé zemědělce, kteří se zaměří spíše na kvalitu 

potravin, než na její kvantitu. 

Sekundární sektor hrál vždy důležitou roli v hospodářství regionu. Těžký průmysl 

nepřipadá v úvahu, část území Vrchlabí spadá do národního parku KRNAP a sídlo se nachází 

přímo v obci Vrchlabí. Hutnictví zde má sice historické kořeny, na co odkazuje i znak města 

Vrchlabí, ale budoucnost v tomto oboru je nereálná. Nyní je tedy zastoupen již mnohokrát 

zmiňovanou firmou Škoda-Auto, problémy zde již byly nastíněny. Veškerý strojní průmysl je 

buď přímo, nebo nepřímo napojen na automobilku. Nelze se tedy na existenci firmy spoléhat. 

Je nutné do regionu přivést i jiné investory, otázka je co může Vrchlabí nabídnout, aby bylo 

atraktivní? Možností je několik například snížení cen pozemků pro stavbu nových závodů.

Terciální sektor zaměstnává druhý největší počet zaměstnanců. Podpora cestovního 

ruchu je pro další vývoj důležitá, nicméně je nereálné, aby v tomto sektoru bylo vytvořeno 

potřebný počet míst a jak již bylo zmíněno, podléhá téměř okamžitě výkyvům ekonomiky.

Kvartální sektor – věda a výzkum. Region má přírodu, která obsahuje nejeden unikát. 

Je zde velký potencionál pro výzkum především v přírodovědných oborech. Je zde volné 

místo pro organizaci studijních pobytů. Výzkum není možný bez náležitého zázemí, které 

není ještě zcela v optimálním stavu, chybí zde například specializovaná knihovna, přesto si 

myslím, že se zde skrývá velký potencionál pro budoucnost, neboť je zde unikátní možnost 

studovat přímo v terénu. Jedná se pouze o moji úvahu a je mi zcela jasné, že provedení tohoto 

plánu by vyžadovalo vysokou počáteční investici. Návratnost není zcela zaručená, ale to není 

v ekonomii nikdy a příchod studentů do regionu by mohl být přínosem pro hospodářství 

regionu. 

Prevence nezaměstnanost v regionu je prioritou. Nalezení pracovního místa a možnost 

samostatného uplatnění v životě je pro mladé lidi velice důležitá. Možnosti regionu nejsou 

neomezené. Nezaměstnanost v kategorii čerstvým absolventů je sice nízká, přesto by se toto 

číslo dalo snížit. Například větší spoluprácí ÚP se základními školami. Volba budoucího 

povolání a tím i vzdělání je primárním úkolem žáků v deváté třídě. Problém spočívá v nízkém 
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věku, v patnácti letech člověk často neví, co chce od života a čím se chce v budoucnu živit. 

S volbou většinou pomáhají rodiče, kteří si do mladého člověka projektují své sny nebo mu 

doporučí zaměstnání, které sami vykonávají. ÚP může žákům představit možnosti práce 

v regionu a jejich šance na uplatnění v daném oboru. Domnívám se, že by se tento přístup 

mohl vyplatit více, než následná rekvalifikace.

Vrchlabí nepatří mezi regiony s velkou mírou nezaměstnanosti a možná protože se 

nejedná o akutní problém, není mu věnována dostatečná pozornost. Pokusila jsem se zde 

nastínit problémy, které sebou přináší hospodářství, které stojí primárně na jednom až dvou 

odvětví, které snadno podléhají krizím a jistota v jejich budoucí existenci je nejistá. Hlavním 

cílem tedy není snížit nezaměstnanost, ale zavést preventivní opatření, které zajistí stabilitu 

hospodářství i v případě zaniknutí automobilky ve Vrchlabí.
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Závěr:

Nalézt správně řešení nezaměstnanosti je problém, z důvodu složitosti této kategorie, 

která zasahuje snad do všech humanitních, ale i některých přírodních věd. Pokusy pojmout 

problém co nejkomplexněji sice přinesly dílčí výsledky, ale univerzální řešení nalezeno 

nebylo. K jedinečnosti každé nezaměstnanosti, regionu není ani možné ho najít. 

Teoretická část této práce ukázala problematiku nezaměstnanosti a to v její 

charakteristice, dělení a výpočtu míry nezaměstnanosti. Aktivní politika, která má sloužit jako 

prevence nezaměstnanosti, přináší podle MPSV pozitivní výsledky. Na toto tvrzení nelze 

pohlížet bez pochybností, ministerstvo není nezávislá organizace, ale je součástí politického 

systému a podléhá vládě. Jednotlivá data jsou věrohodná, ale jejich vysvětlení může být 

ovlivněno politickou situací v zemi.

Co je hlavním přínosem této části? Zjištění, že v problematice nezaměstnanosti není 

nic jisté, vše má svou druhou stranu a za každé rozhodnutí někdo musí zaplatit. Jedinou jistotu 

představují dopady nezaměstnanosti, které mají většinou negativní charakter. Otázka tedy 

není jak anulovat pasiva, ale jak to udělat, aby byly ztráty co nejnižší, a zde nemyslím pouze 

ztráty ekonomické.

V druhé části je na základě teoretických poznatků rozebrána situace v regionu 

Vrchlabí. Na základě sebraných dat, bylo zjištěno, že je míra nezaměstnanosti nižší než 

celostátní průměr, ale tento stabilizovaný stav se může velmi rychle změnit, a to v důsledku 

odchodu hlavního zaměstnavatele Škoda-Auto. Potřeba zachování stávajícího stavu nebo jeho 

případné zlepšení, je podmíněno buď snahou o zachování dané struktury hospodářství, což 

nepředstavuje jistotu pro budoucnost, nebo je nutné provést restrukturalizaci hospodářství a 

přilákání nových investorů.

Nezaměstnanost je nevyčerpatelné téma. Řešení spočívá v pochopení komplikovanosti 

tohoto fenoménu a důkladném rozboru situace. Jedině za těchto podmínek může být 

navrhnuto optimální řešení.
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