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ÚVOD
Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou

nezaměstnanosti

na Kladensku. Kladenskem, kladenským regionem rozumím bývalý kladenský okres,
ležící v severozápadní části Středočeského kraje. Cílem práce je analýza vývoje
nezaměstnanosti v kladenském regionu v letech 1996 až 2006. Rozbor trhu práce by
měl přispět к určení hlavních regionálních problémů, specifik а к vytčení jednotlivých
rizikových

skupin

obyvatelstva,

které jsou

nezaměstnaností

nejvíce

postiženy.

Na problematiku nezaměstnanosti se zaměřím nejen z pohledu ekonomického, ale i
z pohledu širších společenských souvislostí - charakterizuji ekonomické, psychické i
sociální důsledky nezaměstnanosti. Důležitou součást práce tvoří nastínění možností
řešení nezaměstnanosti, které byly a jsou na trhu práce v kladenském regionu
používány.
Téma nezaměstnanosti na Kladensku jsem si zvolila z několika důvodů.
Některé důvody jsou subjektivní. Kladensko, konkrétně město Kladno, je místem
mého narození, současného bydliště i místem, kde bych po ukončení studia ráda našla
uplatnění. Situace v podnicích POLDI, která způsobila velký nárůst nezaměstnanosti
na Kladensku v druhé polovině 90. let 20. století, se nepříjemně projevila i v mém
nejbližším okolí. Někteří členové rodiny přišli o práci a pocítili nejen ekonomické, ale
také sociální důsledky nezaměstnanosti.
Druhou skupinu důvodů, které mě inspirovaly к psaní této práce, tvoří důvody
objektivní.

Nezaměstnanost

je

jedním

z palčivých

problémů

dnešní

doby.

Problematice nezaměstnanosti se věnuje zvýšená pozornost nejen u nás, ale ve většině

vyspělých zemí svčta. Nezaměstnanost hraje velmi výraznou roli v charakteristice
národního hospodářství, spolu s tempem ekonomického růstu, inllací a rovnováhou
vnějších ekonomických vztahů tvoří tzv. magický čtyřúhelník. Nezaměstnanost je
sledovaným jevem také vzhledem ke skutečnosti, že většina národních ekonomik je
v současné době integrována do různých mezinárodních seskupení.
Ve své práci budu postupovat deduktivní metodou. Nejprve se zaměřím
na objasnění teoretických východisek nezaměstnanosti a postoje našeho státu к tomuto
problému, poté uvedená východiska a skutečnosti znázorním na regionální úrovni na

Kladensku.

Kromě

metody

dedukce

budu

využívat

i

metodu

indukce,

historickosrovnávací metodu, metodu analýzy a syntézy. Podklady a data pro práci
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jsem sbírala prostřednictvím návštěv a konzultací s pracovníky Úřadu práce v Kladně,
studiem odborné literatury, statistických materiálů a internetových stránek různých
institucí, především Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky a Úřadu práce Kladno.
Text práce je rozdělen do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá
charakteristikou
makroekonomické

trhu

práce,

kategorie

teoretickým

vymezením

a charakteristikou

politiky

nezaměstnanosti
zaměstnanosti

jako

v České

republice. Kapitola je zakončena objasněním vývoje nezaměstnanosti v celé České
republice v letech 1993 až 2006, je tak vytvořen určitý kontext celkové hospodářské
situace.
Druhá kapitola je tvořena analýzou nezaměstnanosti v kladenském regionu
v letech 1996 až 2006. Desetiletí 1996 - 2006 jsem si zvolila záměrně, v roce 1996
začala míra nezaměstnanosti na Kladensku stoupat a během dvou let se situace
na regionálním trhu práce stala jednou z nej kritičtějších v celé republice. Rok 1996 a
1997 byl z hlediska nezaměstnanosti do určité míry zlomový pro celou republiku.
Kapitola je zaměřena nejen na objasnění vývoje nezaměstnanosti, ale také struktury
nezaměstnaných,

rizikových

skupin

nezaměstnaných

a

možností

řešení

nezaměstnanosti na Kladensku. V práci jsou uvedeny především způsoby řešení
realizované

Úřadem

práce

Kladno,

Magistrátem

města

Kladna

a

Regionální

rozvojovou agenturou Střední Čechy. Analýza roku 2006 prezentuje současný stav
na kladenském trhu práce.
Poslední

kapitola

je

věnována

všeobecné

charakteristice

Kladenska.

Specifické rysy regionu s problematikou nezaměstnanosti souvisejí, ovlivňují ji.
Důležitá je především provázanost situace v průmyslových podnicích skupiny POLDI
s vývojem nezaměstnanosti na Kladensku v druhé polovině 90. let 20. století a
výhodná poloha regionu к hlavnímu městu Praze.
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1. T R H P R Á C E A N E Z A M Ě S T N A N O S T
1.1 T R H P R Á C E
Tržní hospodářství se skládá z různých, relativně samostatných, ale vzájemně
propojených a závislých trhů. Z hlediska funkce, kterou hospodářství plní, se velmi
často za dominující trh označuje trh statků a služeb, na kterém mohou spotřebitelé
nakupovat statky к uspokojování svých potřeb.
Trh práce má určité znaky podobné trhu statků a služeb, avšak v určitém
ohledu se od něj významně liší. Práce nemá stejnou povahu jako jiné zboží. Její
specifičnost je dána tím, že ji vykonávají lidé, s nimiž je neoddělitelně spjata. Lidé se
odlišují od ostatních výrobních faktorů, protože jsou nadáni vůlí, myšlením a mají svá
práva. Díky svým zvláštnostem je trh práce velice častým předmětem státních zásahů
nebo východiskem pro politické střety. (5)
Na základě uvedených souvislostí lze odvodit několik závažných závěrů:
>

Práce je výrobním faktorem, který je nezastupitelný při výrobě statků.

Průmyslová revoluce dovedla proces rozvoje do stádia, které práci

nezbavilo

nezastupitelnosti ve výrobách, ale na druhé straně významně proměnilo její postavení
mezi výrobními faktory. Práce opustila dominující postavení, které jí bylo přiznáváno
v řemeslných výrobách. Její vynakládání se stalo závislé na strojovém vybavení
provozů.
>

Moderní hospodářství jsou založena na tržním uspořádání, tzn. o způsobu

užití výrobních faktorů na výrobu statků se rozhoduje prostřednictvím cenového,

tržního mechanismu. 0 tom jaké statky a jak efektivně se budou vyrábět,

se rozhoduje

na trzích výrobních faktoru. Trh práce je jedním ze vzájemně propojených segmentů
tržního hospodářství. Vývoj na trhu práce je pod vlivem stejných tržních zákonitostí
jako ostatní trhy, ale má řadu specifických rysů, které jsou projevem výjimečnosti
výrobního faktoru práce. Práce je jedním ze zdrojů, ale neexistuje samostatně. Práci
konají lidé, nositelé schopnosti pracovat (pracovní síly).
^

V ekonomice jako celku je trh práce určitým převodovým mechanismem

mezi procesy výroby (nabídky, tzn. tvorby statků) a spotřeby (poptávky, které dávají
užití výrobních faktorů smysl a objektivizují ho). Práce je vynakládání výrobního
faktoru, který se nakupuje, a tím ovlivňuje náklady výroby, a mzdy, vyplácené
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za vynakládání práce, jsou současně základním segmentem na straně poptávky
v ekonomice. (2)

Trh práce je možné definovat jako místo, kde se střetává nabídka práce
(lidé nabízející svou práci, ucházející se o zaměstnání) a poptávka po práci (lidé,
firmy nabízející zaměstnání). Nástrojem sladění nabídky práce a poptávky po práci je
cena práce - mzda. Za konkrétní formy trhu práce lze považovat úřady práce,
agentury práce, poptávkové či nabídkové inzerce v tisku.
I na trhu práce platí, že vyrovnání poptávky s nabídkou vyjadřuje rovnovážnou
situaci. Rovnováha na trhu práce je však provázena existencí nezaměstnanosti, která
je od trhu práce neoddělitelná. Je produktem protichůdných tendencí

nabídky

(s rostoucí mzdou ochota nabízet větší množství práce) a poptávky (s klesající mzdou
se vyplácí najímat - je ochota najímat větší množství práce). Je i důsledkem odlišných
faktorů působících na utváření nabídky a poptávky. (2)
Trh práce je velmi institucionalizován, hovoří se o různých opatřeních a
postupech, jejichž iniciátory jsou stát a zaměstnanci. Zájmy zaměstnanců hájí a
prosazují odbory. Odbory sdružují pracovníky určité profese a dojednávají za ně
s firmami a podniky výši mezd a další pracovní podmínky. Tím, že sjednocují
pracovníky, zvyšují svoji tržní sílu a usilují o získání výhody. Jejich cílem je
dosáhnout lepších pracovních podmínek a vyšších mezd, než by byly podmínky
bez účasti odborů.
Existence odborů je jednou z příčin, proč má trh práce ve skutečnosti poměrně
daleko к dokonale konkurenčnímu aukčnímu trhu. Aukční trh je trhem velmi
organizovaným a konkurenčním, cena se zde poměrně rychle pohybuje oběma směry
(nahoru i dolů) za účelem vyrovnání nabídky a poptávky. Avšak na trhu práce mzda,
cena za práci, reguluje pracovní trh pouze do určité míry, omezeně. Trh práce je tedy
trhem, který je administrativně regulovaný, je to trh s byrokratickými prvky, nelze ho
srovnávat s konkurenčním aukčním trhem. (10)
Teorie zabývající se zvláštnostmi trhu práce upozorňuje na tzv. segmentaci
trhu práce. Neexistuje jediný trh práce, ale celá řada trhů. Rozlišuje se primární a
sekundární trh práce, interní a externí trh práce.
Primární trh práce soustřeďuje lepší a výhodnější pracovní příležitosti s vyšší
prestiží, s možností profesionálního růstu, vyššími výdělky a větší jistotou zaměstnání.
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Sekundární trh práce soustřeďuje pracovní místa s nízkou prestiží, malými požadavky
na kvalifikaci, nízkými výdělky a značnou nejistotu zaměstnání. Interní trhy práce
představují pracovní příležitosti uvnitř jednotlivých firem, mezi nimiž dochází
к rozmisťování pracovníků. Na externím trhu práce se setkávají pracovníci nabízející
svoji pracovní sílu a kvalifikaci s firmami nabízející volná pracovní místa. (7)
Diskuse o pozitivní či negativní roli odborů na trzích práce a v ekonomice
obecně jsou stále aktuální. Odbory mají své zastánce i kritiky. Pokud se odborům
podaří dojednat mzdu vyšší, než je rovnovážná mzda na odvětvovém trhu, vede to
ke snížení poptávaného množství práce ze strany firem a zvýšení nabízeného množství
práce ze strany pracovníků. V odvětví se při vyšších mzdách sníží zaměstnanost,
přičemž ti, kteří pracovní místo ztratili, se stávají nezaměstnanými. Ti, kteří si svá
místa udrželi - insideři, jsou na tom lépe, jejich mzdy se zvýšily. Mají tedy
z kolektivního vyjednávání prospěch, zatímco outsiderům, těm, kteří ztratili pracovní
místo, se nedaří za vyjednanou mzdu najít novou práci. Mohou buď čekat, až se jim
podaří najít práci za onu odborářskou mzdu, nebo mohou jít pracovat do firem, kde
odbory nejsou. Zde budou zvyšovat nabídku práce a v důsledku toho rovnovážná
mzda poklesne. Budou se tedy muset spokojit se mzdou nižší, než měli původně.
Jinými slovy, jsou to oni, kdo utrpí újmu způsobenou kolektivním vyjednáváním. (1)

1.2 N E Z A M Ě S T N A N O S T J A K O M A K R O E K O N O M I C K Á
KATEGORIE
1.2.1 ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST
Po roce 1989, kdy naše ekonomika přešla od ekonomiky centrálně plánované
к ekonomice tržní, se nezaměstnanost stala jedním ze staronových jevů, s nimiž se
musela československá a posléze česká společnost vyrovnat. V současnosti patří
nezaměstnanost mezi nej sledovanější a nejdiskutovanější ekonomické a zároveň
široce společenské jevy. Obecně lze nezaměstnanost charakterizovat jako společenský
jev

odrážející

v nejširším

smyslu

neúplné,

respektive

nedostatečné

využití

práceschopného obyvatelstva ucházejícího se o práci. Podstatou nezaměstnanosti je
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tedy skutečnost, že část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která chce pracovat,
nabízí svou práci, pro ni na trhu práce nenachází uplatnění. Vedle ekonomických ztrát
přináší nezaměstnanost i množství negativních sociálních, sociálně patologických
důsledků.
S definováním pojmu nezaměstnanost se lze setkat v mnoha ekonomických
publikacích. Podle Sojky a Konečného je nezaměstnanost stav, kdy ekonomika není
schopna vytvářet dostatek pracovních příležitostí p r o všechny lidi, kteří mají zájem
pracovat. Představuje pro společnost ztrátu jednoho z nejcennějších ekonomických
zdrojů. Tuto ztrátu lze vyčíslit v podobě statků a služeb, které by mohly být
nezaměstnanými vyrobeny. Vedle těchto vyčíslitelných ztrát přináší nezaměstnanost
řadu dalších negativních důsledků,

které jsou spojeny s důsledky pro člověka, který je

nezaměstnaný, a j e h o rodinu. (11)
Podle

Mareše je

nezaměstnanost

přirozeným

fenoménem

a

atributem

svobodné společnosti, založené na tržním mechanismu a demokracii. Její existence
primárně vyplývá a je ospravedlněna potřebami pohybu ekonomiky a svobodné volby
osob, jejich svobodného rozhodování o tom, zda přijmou zaměstnání, nebo zda budou
existenčně závislé na jiných příjmech než na příjmech realizovaných na trhu práce. (7)
Brožová charakterizuje nezaměstnanost jako důsledek okleštěných možností
harmonizace nabídky a poptávky na trhu práce a také jako jejich kvalifikační či
regionální nesoulad. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že nezaměstnanost je složitý
společenský problém s multidimenzionálními důsledky. (1)
Podle Buchtové nezaměstnanost představuje nepříjemný průvodní jev rozvoje
společenských systémů založených na tržní ekonomice. Její vysoká míra nepříznivě
ovlivňuje celkové společenské klima, zhoršuje společenskou situaci státu, spokojenost
a zdraví lidí. (2)
Vlček charakterizuje nezaměstnanost jako převis nabídky nad poptávkou
na trhu práce. Rozsah nezaměstnanosti je v hospodářské-praxi vyjadřován dvěma
způsoby - počtem nezaměstnaných osob a mírou nezaměstnanosti. (13)

Zajímavé je porovnání pohledů

liberálních a keynesiánských

ekonomů

na problematiku nezaměstnanosti. Liberální, neoklasičtí ekonomové, kteří navazují
na klasickou ekonomii a kladou důraz na trh jako hlavní regulátor ekonomických
pochodů, se domnívají, že nezaměstnanost je jakýmsi nutným jevem. Zastávají názor,
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že nezaměstnanost má svou pozitivní stránku - vyvolává konkurenci na trhu práce a
tato konkurence se dále projevuje ve větší produktivitě, intenzitě práce těch, kdo práci
mají.

Keynesiánští

ekonomové,

kteří

poprvé

vystoupili

jako

určitá

reakce

na světovou hospodářskou krizi ve 30. letech 20. století, se domnívají, že trh jako
regulátor ekonomiky v určitých oblastech selhává, a proto jsou v ekonomice nutné
zásahy státu. Zastávají názor, že nezaměstnanost je negativní jev a měla by být
odstraněna, nebo alespoň snížena na minimum. Za negativní považují zejména to, že
ekonomika

nevyužívá všech "volných

pracovních

sil, všech

zdrojů, které

má

к dispozici, a dochází tak к poklesu tempa ekonomického růstu.
S problematikou nezaměstnanosti a zaměstnanosti úzce souvisí otázka, kdo je
zaměstnaný a kdo nezaměstnaný.
Zaměstnaní - obyvatelstvo, které má placené zaměstnání nebo sebezaměstnání
(včetně osob v práci dočasně nepřítomných, ale s formální vazbou к zaměstnání nemoc, stávka, dovolená).
Nezaměstnaní - obyvatelstvo nemající placené zaměstnání ani sebezaměstnání, práci
aktivně hledající a ochotné během určité doby (14 dní) nastoupit. Jde o osoby schopné
(věkem, zdravotním stavem) a ochotné pracovat.
Zaměstnaní

a

nezaměstnaní

dohromady

představují

ekonomicky

aktivní

obyvatelstvo (EAO), celkový počet pracovních sil, které má daná ekonomika
к dispozici, pracovní sílu dané země.
Ostatní - studenti, penzisté, invalidé, ženy v domácnosti, ženy na mateřské dovolené
a ti, kdo práci nemají, ale nehledají ji, nechtějí pracovat, představují ekonomicky
neaktivní obyvatelstvo (ENO).

1.2.2 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
Míra

nezaměstnanosti

poměřuje počet

nezaměstnaných

к počtu

aktivního obyvatelstva. Vyjadřuje se v % a vyčísluje se podle vzorce:

и

=

L + U

x 100
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ekonomicky

kde u je míra nezaměstnanosti,
U j e počet nezaměstnaných a
L j e počet zaměstnaných, L + U je tedy celkový počet ekonomicky aktivních
obyvatel.

Od 1.7.2004 došlo v návaznosti na vstup České republiky (ČR) do Evropské
unie (EU) ke změně metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti. Změna byla nezbytná
kvůli

možnosti

srovnání

jednotlivých

členských

zemí.

Úřady

práce

měří

tzv. registrovanou míru nezaměstnanosti.
Konstrukce ukazatele registrované míry nezaměstnanosti:
míra nezaměstnanosti ke konci
sledovaného měsíce v %

dosažitelní uchazeči o zam. evidovaní na ÚP
=

-

-

* 100

„pracovní síla"
Čitatel,

přesná

evidence

registrovaných

-

dosažitelných,

neumístěných

uchazečů o zaměstnání, občanů ČR a občanů EU, vedená úřady práce podle bydliště
uchazeče ke konci sledovaného měsíce, jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří
mohou bezprostředně (do 14 dnů) nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného
pracovního

místa, tj. evidovaní

nezaměstnaní,

kteří nemají žádnou

objektivní

překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání
ve vazbě, ve výkonu trestu, na základní, náhradní nebo civilní vojenské službě,
uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační
kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří
pobírají

peněžitou

pomoc

v mateřství

nebo

kterým

je

poskytováno

hmotné

zabezpečení po dobu mateřské dovolené.
Jmenovatel:

počet zaměstnaných v národním hospodářství s jediným nebo

hlavním zaměstnáním podle výsledků výběrových šetření pracovních sil -

VSPS

(klouzavý průměr posledních čtyř čtvrtletí) + počet pracujících cizinců ze třetích zemí
s platným povolením к zaměstnávání, zaměstnaných občanů EU registrovaných ÚP
(klouzavý průměr posledních dvanácti měsíců) a cizinců s platným živnostenským
oprávněním (klouzavý průměr za poslední dvě pololetí) + přesná evidence

13

registrovaných - dosažitelných, neumístěných uchazečů o zaměstnání, občanů ČR a
občanů EU, vedená úřady práce podle bydliště uchazeče (klouzavý průměr posledních
dvanácti měsíců). (16)

Český statistický úřad měří tzv. obecnou míru nezaměstnanosti. Vyjadřuje
podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i
jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení
aplikovaných ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS). VŠPS se provádí
kontinuálně v náhodně vybraném vzorku domácností a je zaměřené na zjišťování
ekonomického postavení obyvatelstva na území celé republiky. Rozsah šetření a
ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti plně odpovídají definicím Mezinárodní
organizace práce (ILO) a metodickým doporučením Eurostatu. Výsledky VŠPS jsou
publikovány podle bydliště respondentů.
Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné metodiky považují
všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které
v průběhu referenčního týdne souběžně splňovaly tři podmínky ILO:
>

nebyly zaměstnané;

>

byly připraveny к nástupu do práce, tj. během referenčního období byly

к disposici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání
nebo sebezaměstnání;
>

v průběhu posledních čtyř týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu

práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, přímo v podnicích, využíváním
inzerce, podnikáním kroků pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní
povolení a licence nebo jiným způsobem).
Mezi nezaměstnané patří i osoby, které nehledají práci, protože ji již našly, a jsou
schopny nastoupit nejpozději do 14 dnů.
Zařazení do této kategorie nesouvisí s kategorií registrovaných uchazečů
o zaměstnání na úřadech práce ani s faktem, zda tyto osoby pobírají či nepobírají
podporu v nezaměstnanosti či jiné sociální příspěvky. Obecná míra nezaměstnanosti
umožňuje podchycení osob, které jsou nezaměstnané, ale hledají zaměstnání jiným
způsobem než přes ÚP.
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V ČR se registrovaná a obecná míra nezaměstnanosti příliš neliší vzhledem
ke skutečnosti, že ÚP platí za nezaměstnané sociální a zdravotní pojištění.

Ve statistikách se lze setkat také s tzv. specifickou mírou nezaměstnanosti.
Vyjadřuje podíl nezaměstnaných určité sociální kategorie v celku
aktivních

obyvatel

této

kategorie,

např.

podíl

nezaměstnaných

ekonomicky
žen

v celku

ekonomicky aktivních žen.
S problematikou nezaměstnanosti souvisejí i další pojmy, například plná
zaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti, neúplná zaměstnanost a skrytá
nezaměstnanost. V každé ekonomice, ve které je velký počet firem a ještě větší počet
pracovníků,

určitá

míra

nezaměstnanosti

existuje v každém

okamžiku.

Výše

nezaměstnanosti se však mění v čase a odlišné jsou i její příčiny. Stav plné
(potenciální) zaměstnanosti znamená situaci rovnováhy na jednotlivých dílčích
trzích práce, kdy se v rámci jednotlivých profesních trhů při dané nominální mzdové
sazbě poptávané množství práce rovná nabízenému množství práce. Tedy neexistuje
ani nedostatek, ani přebytek pracovníků. Neznamená to však, že by neexistovala
žádná nezaměstnanost. Mohou existovat volná pracovní místa v rozsahu počtu
nezaměstnaných osob, které nemají zájem při dané mzdové sazbě pracovat. (1)
Přirozená míra nezaměstnanosti je pojem, kterým se vyjadřuje velikost
nezaměstnanosti při plné zaměstnanosti. Je to taková míra nezaměstnanosti, která
obvykle v ekonomice převažuje, a skutečná nezaměstnanost se od ní dlouhodobě
neodchyluje. Přirozená míra nezaměstnanosti nemá jednoznačnou příčinu, jejími
příčinami jsou celé řady stejnosměrně působících problémů. V každém období určité
procento zaměstnaných ztrácí zaměstnání a určité procento nezaměstnaných nalézá
práci. (1)
Vedle nezaměstnanosti existuje i situace, kterou 'někteří autoři nazývají
neúplnou zaměstnaností či podzaměstnaností. Jedná se o pracovníky, kteří musejí
akceptovat práci na snížený úvazek či práci nevyužívající plně jejich schopnosti a
kvalifikaci. Tento typ neúplné zaměstnanosti se paradoxně rozšiřuje mimo jiné jako
jeden ze způsobů, kterými se společnost snaží čelit masové

nezaměstnanosti.

Nejčastěji jde o zkrácenou pracovní dobu či sdílení pracovního místa, kdy se o jedno

pracovní místo (a příjem z něho) děli dvě osoby. (7)
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Existuje i tzv. skrytá nezaměstnanost. V této souvislosti se někdy hovoří
o

tzv.

skryté

pracovní

síle,

o

fakticky

nezaměstnaných,

kteří

nejsou

jako

nezaměstnaní registrováni, i když zaměstnaní nemají a při dostatečné nabídce by j e
přijali. Skrytá nezaměstnanost je formou nezaměstnanosti, kdy si nezaměstnaná osoba
nehledá práci a ani se jako nezaměstnaná neregistruje. Velkou část této skryté
nezaměstnanosti tvoří obvykle vdané ženy a mladiství. Jde o osoby, které na hledání
práce rezignovaly (eventuálně proto, že unikly do jiného statusu - mateřství, práce
v domácnosti, studia apod.), nebo si práci vyhledávají pomocí neformálních sítí či
přímo u zaměstnavatelů bez registrace na pracovním úřadě.
O skryté nezaměstnanosti se hovoří také v případě osob s nízkou kvalifikací či
vysokým

věkem

(nebo

jiným

handicapem),

které

zůstávají

pro

charakteristiky neumístěny a jsou odsouvány mimo trh práce (např.

tyto

své

předčasné

odchody do důchodu). Je třeba zmínit i benevolenci zaměstnavatelů к absencím
pro nemoc

a benevolenci

v přesunech

takovýchto

pracovníků

do

invalidního

důchodu. Tento jev byl koncem 80. let markantní například v Nizozemí, z tohoto
důvodu se pro něj vžilo označení „holandská nemoc". (7)

1.2.3 F O R M Y NEZAMĚSTNANOSTI
Formy nezaměstnanosti lze rozlišovat podle těchto základních kritérií:
1) Kritérium příčiny
a)

nezaměstnanosti

Frikční nezaměstnanost je součástí přirozené míry nezaměstnanosti,

vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy nebo
v průběhu jednotlivých stádií životního cyklu. Patří sem lidé, kteří opustili původní

pracovní místo a potřebují nějakou dobu na hledání nového pracovního místa. Své
místo buď dobrovolně opustili a hledají místo lépe placené s lepšími pracovními

podmínkami, nebo ztratili práci v důsledku organizačních změn. Řadí se sem i lidé,
kteří hledají zaměstnání po absolvování školy, po přestěhování do jiného města.
Protože frikčně nezaměstnaní pracovníci často získávají různé informace,
zvažují různé nabídky, nechtějí přijmout hned první nabídku, chtějí si vybírat a čekat
na

nej lepší

příležitost,

bývá

frikční nezaměstnanost

dobrovolná.
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obecně

označována

jako

b) Strukturální nezaměstnanost souvisí s technickým pokrokem, změnami
v národním hospodářství. Je vyvolána nedostatečnou poptávkou po určité produkci
statků. Důsledkem je klesající poptávka po práci v odvětvích produkujících tyto
statky a útlum výroby. Utlum výroby v určitém odvětví je provázen růstem výroby
v jiném odvětví. Pracovní síla uvolňovaná ze zanikajících výrob však na trhu práce
nenachází uplatnění, protože nemá potřebnou kvalifikaci. Např. v těžební oblasti jsou
převážně pracovníci školení pro důlní činnost, pro jiné obory jsou téměř nepoužitelní.
Částečným řešením je rekvalifikace.
Strukturální změny probíhají v ekonomice neustále, jelikož opak by vedl
к jejímu zaostávání. V důsledku toho se neustále mění struktura poptávky po práci.
Krátkodobá strukturální nezaměstnanost je součástí každé životaschopné ekonomiky.
Může ovšem docházet к regionálním nesrovnalostem, v důsledku odlišné regionální
alokace nabízené a poptávané práce mohou existovat na jednotlivých regionálních
trzích nerovnováhy.
c)

Cyklická nezaměstnanost souvisí s cyklickým vývojem hospodářství.

Hovoří se o ní zejména v období hospodářské recese, je důsledkem nevyužití
stávajících kapacit z důvodů odbytových potíží. Pokud ekonomika prochází fází
celkového hospodářského poklesu, klesá vyrobený produkt ve všech odvětvích a
nezaměstnanost postihuje také víceméně všechna odvětví. Pracovníci propuštění
z jednoho odvětví tak nemohou najít pracovní místo ani v ostatních odvětvích, neboť
poptávka po práci klesá všude. Řešením je oživení ekonomiky.
d) Sezónní nezaměstnanost je spojena se sezónním charakterem některých
zaměstnání, např. stavebnictví, zemědělství, turistický ruch.

2) Kritérium
a)

dobrovolnosti
Nedobrovolná

nezaměstnanost

je

taková

nezaměstnanost,

kdy

nezaměstnaní hledají práci za mzdu, která na trhu převládá, avšak nemohou ji najít.
Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou překážky bránící poklesu mezd. K nim
patří odpor proti snižování mezd ze strany odborů či uzákoněná minimální mzda, a to
zejména u málo kvalifikovaných profesí, kde bývají mzdy nízké.
b)

Dobrovolná

nezaměstnanost

je

taková

nezaměstnanost,

nezaměstnaný hledá práci, ovšem za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá.
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kdy

Délka trvání dobrovolné nezaměstnanosti je tím větší, čím vyšší jsou podpory
v nezaměstnanosti a další sociální dávky, z nichž mohou nezaměstnaní žít. Patří sem i
lidé, kteří se registrují jako nezaměstnaní, ale zároveň nelegálně pracují. Někdy se
hovoří o tzv. nepravé nezaměstnanosti.

3) Kritérium délky trvání
a)

nezaměstnanosti

Krátkodobá nezaměstnanost nepůsobí ekonomice ani pracovníkům

závažné problémy, bývá tak označována nezaměstnanost trvající méně než 1 rok. Má
většinou frikční či strukturální charakter.
b)

Dlouhodobá nezaměstnanost obvykle bývá charakterizována jako

nezaměstnanost trvající déle než 1 rok, může mít vážné sociální důsledky, přivodit
existenční potíže člověka a jeho rodiny, ztrátu kvalifikace a ztrátu sebeúcty. Příčinou
může být dlouhotrvající hospodářská recese, dlouhodobá mzdová strnulost, štědré
podpory v nezaměstnanosti. Bývá charakteristická pro určité sociální kategorie (nízké
vzdělání, nekvalifikovaní dělníci, etnické skupiny). Dlouhodobá nezaměstnanost se
někdy samovolně mění z nedobrovolné v dobrovolnou, protože je-li člověk dlouho
nezaměstnaný, mění se jeho způsob života i postoje к zaměstnání.

1.2.4

DŮSLEDKY NEZAMĚSTNANOSTI
Při definování pojmu nezaměstnanost bylo poukázáno na skutečnost, že

nezaměstnanost není jen problémem čistě

ekonomickým, ale široce společenským.

Projevuje se nejen v rovině ekonomické, ale i sociální a psychické. Pro jednotlivce
mohou být důsledky psychické a sociální velmi těžké.

Důsledky ekonomické
Vysoká nezaměstnanost je v ekonomii

projevem plýtvání

zdroji, je-li

nezaměstnanost vysoká, nevytváří ekonomika tolik, kolik je schopna, dochází
ke ztrátám. Z ekonomického hlediska se nezaměstnanost negativně projevuje také
zvýšenými nároky na státní rozpočet, na zdravotní a sociální služby a snížením
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koupěschopnosti obyvatelstva. Propad kupní síly obyvatelstva způsobený vzrůstem
nezaměstnanosti negativně ovlivňuje odvětví obchodu a služeb, lidé si je nemohou
dovolit používat tak často. Tato skutečnost může vést ke snížení zaměstnanosti
v obchodech s luxusním zbožím a v nadstandardních službách.
Nutnost žít z podpory v nezaměstnanosti nebo jen ze sociálního podpory se
samozřejmě projeví ve snížení životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny. Snížení
úrovně bývá větší, pokud ztráta zaměstnání postihne muže, živitele rodiny.
//

Důsledky psychické a somatické
Práce zaujímá v životě člověka velmi důležité postavení. Je

důležitou

podmínkou důstojné existence člověka. Přináší člověku nejen materiální zabezpečení,
ale také mu dává pocit seberealizace, užitečnosti a sebeuplatnění. Prostřednictvím
práce je člověk začleněn do určitých sociálních vztahů, které umožňují nej různější
kontakty

člověka

s jinými

lidmi. Z mentálněhygienického

hlediska

umožňuje

pracovní úsilí odvod přebytečné duševní a tělesné energie. Neméně důležitá je role
práce jako organizátora časové struktury dne, týdne i měsíce. Důležitost práce
v životě

člověka

je

už

odedávna

vyjadřována

i

v nejrůznějších

příslovích,

např. „Bez práce nejsou koláče", „Komu se nelení, tomu se zelení".
Náhlá ztráta zaměstnání je velkým zásahem do každodenního života lidí,
pro slabší jedince se ztráta může stát až velmi traumatizujícím existenciálním
zážitkem. Skutečnou hodnotu práce totiž člověk obvykle pozná, až když ji ztratí.
Dlouhodobou nezaměstnaností se vytrácí smysl života, dochází к omezení
sociálních kontaktů s přáteli a spolupracovníky. Nastává postupný rozklad integrity
osobnosti.

Vytrácejí se aktivity, kterč byly pravidelnou součástí denního rytmu

člověka. (2)
Ztráta

zaměstnání

přináší

důsledky

somatické

na jednotlivci, jak moc ho ztráta zaměstnání

i

psychické,

zasáhne. "Obecně

záleží

lze říci, že

s dlouhodobou nezaměstnaností je spojen rozvoj kardiovaskulárních onemocnění,
bronchiálni poruchy, vysoká hladina cholesterolu, gastrointestinální potíže, vysoký
krevní tlak, cukrovka. Mezi psychické důsledky nezaměstnanosti jsou řazeny deprese,
alkoholismus, poruchy chování, sebevražedné pokusy, sebevraždy a domácí násilí.
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Souvislostmi mezi nezaměstnaností a psychickým zdravím se zabývá i Mareš,
vymezuje sedm způsobů, kterými nezaměstnanost může ovlivňovat psychické zdraví:
>

finanční obtíže, pokles příjmu a finanční obavy;

>

změna společenského chování, omezení společenských kontaktů a zúžení

sociálního prostředí nezaměstnaných (částečně proto, že nechodí do zaměstnání,
částečně proto, že z finančních důvodů nechodí do společnosti);
>

malý prostor pro rozhodování (i když mají к dispozici spoustu volného času,

nemohou na svém životě pro nedostatek finančních zdrojů často mnoho změnit);
>

nedostatek příležitostí к rozvíjené nových dovedností, získávání

nových

zkušeností a využívání těch starých;
>

nárůst ponižujících zkušeností (žádat o práci a být odmítán, být považován

za někoho, kdo selhal, svádět boje s nesympatickými a neosobními byrokraty);
>

pocit úzkosti z budoucnosti;

>

redukce kvality interpersonálních kontaktů. (7)

Zajímavá je existence určitého stigma. Být nezaměstnaný ve společnosti,
která přikládá zaměstnání takový význam, znamená mít stigma, viditelné znamení
svého selhání. Stigma se chápe jako rozpor mezi tím, čím by jedinec měl být, a tím,

čím skutečně je. Nezaměstnaní se musejí vyrovnat se skutečností, že jejich stigma je
ostatním lidem známo. Proto se objevují i případy, kdy se nezaměstnaní snaží své
stigma skrýt, což vyžaduje obratnou a vysilující manipulaci s informacemi.

Důsledky sociální
Nezaměstnaný ztrátou zaměstnání ztrácí i významné konsekvence pro osobní
život a tuto ztrátu často těžce prožívá. Nezaměstnaní mají příliš málo dvou věcí a
příliš mnoho jedné věci - nemají práci a dostatek peněz, ale'mají více než dost času.
Způsob, jak s penězi a časem zacházejí, tvoří těžiště jejich pocitů a životních strategií.
Nezaměstnaní mají menší prostor pro přijímání zásadních rozhodnutí o svém životě a
menší šanci rozvoje nových dovedností. Ztráta zaměstnání neznamená jen sociální
izolaci, ale i celkový pocit bezmoci tváří v tvář vlastnímu osudu.
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Mareš vymezuje šest možných sociálních důsledků nezaměstnanosti:
>

rozbití struktury denního času a vůbec změnu vnímání času a s tím související

deprivaci z absence pravidelných činností;
>

sociální izolaci plynoucí z redukce sociálních kontaktů;

>

ztrátu participace na cílech širších skupin a společenství;

>

ztrátu statusu neboli sociální důstojnosti či prestiže připisované

osobě

na základě jejího postavení v d a n é společnosti a důsledky této ztráty pro osobní
identitu a sebeúctu nezaměstnaného jedince;
>

rozklad rodinných vztahů a změny jeho postavení v rodině;

>

ztrátu hodnot a respektu к veřejným autoritám, vydělení se z hlavního proudu

společenského

života,

spojené

často

s činnostmi

chápanými

společností

jako

asociální. (7)

Rozbití struktury času a jeho vnímání souvisí i s psychickými
nezaměstnanosti
především

na člověka. Odstranění struktury dne, která je běžně

rytmem

zaměstnání,

je

pociťováno

jako

psychické

vlivy
určena

břemeno.

Nezaměstnanému ubíhá čas pomaleji než zaměstnanému. Dny se vlečou, nemají
žádnou strukturu a po určité době nelze odlišit všední dny od víkendů.
Ztráta zaměstnání vede к sociální izolaci v dvojím smyslu slova. Jednak je
ztracené zaměstnání významným zdrojem sociálních kontaktů, jednak jeho ztráta
vede к přerušení řady dalších kontaktů, které s ním nepřímo souvisejí. Většina studií
konstatuje, že v průběhu nezaměstnanosti dochází ke snížení frekvence sociálních
styků, a to jak ve vztahu к širšímu okolí, tak i uvnitř širších, ba dokonce někdy i
uvnitř nukleárních rodin. Po ztrátě práce se lidé většinou vyhýbají nejen těm, kdo jsou
zaměstnáni, ale vyhýbají se i kontaktům s ostatními nezaměstnanými, neboť jsou
pro ně depresivní. Do tohoto typu izolace se jedinci a rodiny dostávají postupně
s prodlužováním období nezaměstnanosti. Výzkumy konstatují, že mladí lidé se
po ztrátě zaměstnání neocitají v takové sociální izolaci jako lidé starší.
Obecně lze říci, že vliv nezaměstnanosti na rodinu je téměř vždy spíše
negativní. Podle Mareše má nezaměstnanost vliv na rodinu nejen prostřednictvím
finančních potíží, ale též prostřednictvím:
>

strukturální dezorganizace a krize, krize rodinného systému a narušení

denních rodinných zvyklostí;
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>

změn v sociálních vztazích a sociální izolace rodiny v nezaměstnanosti;

>

změn postavení nezaměstnaného jedince v rodinném systému, ztrátou jeho

statusu a autority, odvozených ze zaměstnaní a z jeho příspěvku příjmům rodiny;
>

změn v rozdělení domácí práce. (7)

Sociální

dopad

nezaměstnanosti

někdy

pomáhá

zmírnit

existence

tzv. sociálních sítí, které poskytují jedinci i jeho rodině morální podporu i materiální
pomoc a jsou často i důležitým zdrojem udržení vědomí příslušnosti к určitému
širšímu společenství. Zároveň jsou sociální sítě efektivním zdrojem v hledání nového
zaměstnání. Některé studie upozorňují na rozdíly v sociálních sítích mužů a žen.
Sociální sítě žen jsou charakteristické těsnějšími vazbami a větším soustředěním
na rodinu a příbuzenstvo. Představují snahu o větší sociální bezpečnost, a jsou proto
soustředěny více kolem péče o domácnost a děti a orientovány především na jiné
ženy. Sociální sítě žen se obvykle nepřekrývají s jejich sítěmi pracovními, což je
naopak u mužů dosti časté.
Vysoké procento dlouhodobé nezaměstnanosti má negativní vliv nejen
na jednotlivce a jejich rodiny, ale na celou společnost. Ve společnosti narůstají
sociálně patologické jevy, mezi které můžeme řadit zvýšenou konzumaci alkoholu,
nikotinu a drog, vyšší nemocnost a spotřebu léků, vyšší výskyt sebevražedných
pokusů, ale také krizi hodnot, úpadek úcty к autoritám, krizi rodiny, rozklad občanské
společnosti. Výzkumy v ČR z roku 1998 uvádějí, že při zvýšení nezaměstnanosti
o 1 % se zvyšuje kriminalita o 5,7 %, sebevražedné pokusy o 4,1 % a počet přijatých

do nemocnic o 3,4 %, (2)

1.2.5

RIZIKOVÉ SKUPINY NEZAMĚSTNANÝCH

.

Věk, zdravotní stav, vzdělání, pohlaví či příslušnost к etnické

skupině

podmiňují uplatnění člověka na trhu práce. Tyto charakteristiky vyčleňují určité
skupiny osob, které jsou nositeli většího rizika ztráty práce, a jsou tak předurčeny
pro

dlouhodobou

nezaměstnanost.

Tyto

skupiny

ohrožuje

rovněž

opakovaná

nezaměstnanost. Jejich příslušníci nacházejí uplatnění spíše na sekundárním trhu
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práce, na méně placených místech s nejistou budoucností. Je zřejmé, že právě na tyto
skupiny osob by měla být zaměřena politika zaměstnanosti. V ČR se mezi rizikové
skupiny nezaměstnaných řadí mladí lidé, ženy s malými dětmi, starší lidé, lidé
s nižším stupněm vzdělání, romské etnikum a přicházející imigranti. Tyto skupiny
potřebují zvýšenou pomoc pracovně profesního i psychologického poradenství. (2)
Mladší věkové skupiny do 30 let
Absolventi

středních a vysokých

škol, kteří se ucházejí o své

první

zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči značně znevýhodněni. Nemají
praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, postrádají určité pracovní kontakty
usnadňující lepší orientaci na trhu práce. V současné době míra nezaměstnanosti
absolventů

škol

U nezaměstnaných

značně

převyšuje

absolventů

současnou

vysokých

škol

úroveň

nezaměstnanosti.

vystupuje do popředí

zejména

ekonomické hledisko, protože mnozí z nich zakládají nebo již žijí ve svých rodinách.
Nedostatečný příjem jednoho člena rodiny tak postihuje více osob.
U mladých lidí, kteří v nedávné době ukončili vzdělání v méně žádaných
oborech, a nemají tak dostatečné vhodnou kvalifikaci pro úspěšné uplatnění na trhu

práce, může nastat zatrpknutí v pohledu na svět i na sebe sama. Pracovní vyhlídky
jsou pro ně mizivé a nezaměstnanost se může stát jediným možným způsobem života.
(2)
Starší lidé

Z výzkumů vyplývá, že nejtíživěji prožívají ztrátu zaměstnání lidé ve věku
41 až 50 let. Spolu s pracovní rezignací se projevuje i rezignace na společenskou
aktivitu. V pozdním stádiu kariéry je možnost získání zaměstnání

menší než

při ztrátě zaměstnání ve středním období pracovní kariéry. Pro každého člověka

znamená ztráta zaměstnání rozhodující životní přeorientaci. Čím je člověk starší, tím
pevnější jsou jeho návykové stereotypy, a tím obtížněji a pomaleji se přizpůsobuje
novým životním situacím. (2)
Ženy
Nepříznivé postavení žen na trhu práce je způsobené tím, že zaměstnavatelé
upřednostňují mužskou pracovní sílu pro její větší územní mobilitu a nezatíženost
starostmi o domácnost.
Se zaměstnáváním žen souvisí řada problémů. Matky s malými dětmi mají
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časté pracovní absence narušující plynulost pracovního procesu, to způsobuje jejich
negativní hodnocení a snižuje ochotu je zaměstnávat bez ohledu na jejich schopnosti
a výkonnost. Ekonomicky ohrožené jsou v současné době zejména neúplné rodiny.
Zaměstnanost žen je závažným celosvětovým problémem. Je obtížné skloubit
pracovní a mateřské povinnosti a dosáhnout přiměřené společenské angažovanosti.
V řadě vyspělých zemí se ukazuje cesta к řešení v rozsáhlé nabídce zkrácených
pracovních úvazků, v zavádění pružné pracovní doby, v dostupné péči o děti. Cesta
к řešení v naší společnosti patrně

povede

od nutné

legislativní úpravy

až k

politické

a

finanční podpoře. (2)

Zdravotně postižení lidé
U lidí se změněnou pracovní schopností (ZPS) vystupují do popředí nejen
ekonomické, sociální a psychické problémy, ale také problém přiměřeného smyslu
života, problém pocitu lidské důstojnosti.
Vzhledem

ke stále většímu důrazu na produktivitu

a výkon

současné

společnosti mají tito lidé čím dál menší šanci uplatnit se na trhu práce. Doba jejich
evidence na úřadech práce převyšuje několikanásobně dobu evidence zdravých
jedinců. Dostávají se často do bezvýchodné životní situace a pro jejich rodiny to
znamená

starost o nezaměstnaného

postiženého rodinného příslušníka.

I když

dosavadní systém sociálního zabezpečení se podílí na zajišťování jejich základních
materiálních potřeb, společenská integrace skupiny zdravotně postižených lidí závisí
z velké části na širších ekonomických, sociálních a politických podmínkách. (2)
Lidé bez kvalifikace
V současné struktuře dlouhodobé nezaměstnanosti jsou nej větší skupinou
nekvalifikovaní pracovníci (asi 1/3 všech nezaměstnaných), jejichž část tvoří i
absolventi základních škol. Jde zejména o mladé lidi obtížně vzdělavatelné, často
s malým zájmem o zaměstnání. Patří sem i lidé, kteří se podílejí na společensky
nežádoucím deviantním chování (alkoholici, recidivisté, lidé propuštění z nápravných
zařízení a další sociálně nepřizpůsobiví). Převážně jde o lidi se specifickými
charakteristikami individuálního a rodinného života. Tyto charakteristiky přispívají
к jejich „vydělování se" ze společnosti a vedou к vytváření tzv. „nové
deklasovaných",

která

žije

uvnitř

systému

podpor

sociálního

třídy

zabezpečení,

v „subkultuře" trvalé závislosti na státu. Proces utváření této skupiny nezaměstnaných

se specifickou kulturou - pasivitou, apatií a častým deviantním chováním - souvisí
však i s délkou nezaměstnanosti a s dalšími faktory sociálního prostředí.
Úroveň

kvalifikace

a

profesionálních

dovedností

je

v současné

době

při hledání pracovní příležitosti rozhodující. Více dovedností znamená větší možnost
volby pro zaměstnavatele i pracovníka. Pracovníci s nízkou kvalifikací jsou postupně
stále více vytlačováni levnějšími a přesnějšími stroji. (2)
Romské etnikum
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům uplatnění pracovní síly na trhu práce,
kde výraznou roli sehrává úroveň kvalifikace a rozsah a kvalita sociálních dovedností,
bude romské etnikum stále obtížněji získávat zaměstnání. Většina Romů

totiž

absolvuje pouze základní vzdělání a nezískává další kvalifikaci. Značná část žáků této
populace dokonce ani neukončí základní vzdělání.
Romové byli zaměstnáváni v profesích, které vlivem ekonomické reformy
procházejí výraznými změnami kvalifikačních požadavků, zároveň žijí pod tlakem
vlastních kulturních vzorců chování a hodnot i pod zvýšeným tlakem majoritní
populace, která je zatím úplně neintegrovala. Jejich šance na uplatnění na trhu práce
j e tedy minimální. Zvýšená koncentrace romských obyvatel ve vymezených oblastech
vytváří

lokality

s vyhrocenými

sociálními

problémy,

s vysokou

kriminalitou

a

s rostoucí závislostí na prostředcích poskytovaných státní sociální sítí.(2)

Rizikové skupiny nezaměstnaných vymezuje i § 33 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, charakterizuje je jako skupiny uchazečů o zaměstnání, jimž je třeba

věnovat zvláštní pozornost.
Jsou to zejména:
a) fyzické osoby se zdravotním postižením;
b) fyzické osoby do 25 let věku;

c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však
do 30 let věku;
d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu;
e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku;
f) fyzické osoby starší 50 let věku;
g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než
6 měsíců;

h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména
fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které
v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení
výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí. (4)

Těmto osobám úřad práce může (a osobám dle b) a c) dokonce musí
nabídnout) vypracovat individuální akční plán směřující ke zvýšení možnosti jejich
il

uplatnění na trhu práce.

1.3 P O L I T I K A Z A M Ě S T N A N O S T I V Č E S K É R E P U B L I C E
Význam politiky zaměstnanosti plyne z jejího poslání, jímž je přispívat
к podpoře rovnováhy na trhu práce а к omezení nezaměstnanosti, která je jedním
z aktuálních společenských problémů světa. Aktivity ekonomického i sociálního
charakteru směřující k j e j í m u řešení proto soustavně sílí a politika zaměstnanosti se
stala středem pozornosti různých vědních oborů i praktických aktivit.

Mezi základní právní předpisy o zaměstnanosti v ČR patří:
>

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

>

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

>

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

>

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

>

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

>

Vyhláška č. 519/2004, o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a
zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců.

Státní politiku zaměstnanosti v ČR zabezpečuje:
> Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR);
> územní orgány práce, tj. úřady práce jednotlivých správních oblastí
krajů.
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Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosažení
plné produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti
směřuje к dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách,
к produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a také к zabezpečení práva občanů
na zaměstnání.
Od

počátku

90.

let

se

politika

zaměstnanosti

zaměřovala

především

na nezaměstnané - na finanční ppmoc v případě ztráty pracovního místa a následnou
podporu návratu a opětovného včlenění nezaměstnaných na trh práce. Tato politika
řešící problém nezaměstnanosti „ex post" a z pozice vnějšího pozorovatele mohla
stačit pouze v situaci nízké úrovně nezaměstnanosti. Avšak poměrně rychlý růst míry
nezaměstnanosti ve druhé polovině 90. let a významné strukturální transformace
demonstrovaly potřebu nového definování cílů, prostředků i subjektů politiky
zaměstnanosti. Orientace na nezaměstnaného se ukázala příliš úzká, řešení problémů
nezaměstnaného

člověka

příliš

opožděné

a pozice

vnějšího pozorovatele

již

přinejmenším nevyhovující. (5)

Státní politika zaměstnanosti v ČR zahrnuje podle § 2 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti zejména:
a) zabezpečování práva na zaměstnání;
b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí
zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů
pro pracovní uplatnění fyzických osob;
c) koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu
práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání
pomoci z Evropského sociálního fondu;
d) tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření к zajištění priorit v oblasti
zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce;
e) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti;
f) tvorbu

a zapojení

do

mezinárodních

programů

zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce;
g) hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti;
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souvisejících

s

rozvojem

h) poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu
práce;
i) poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci (pasivní
politika zaměstnanosti);
j ) opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami
bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a
s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde
o přístup к zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu к práci a ke

specializovaným

rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob;
k) opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších
skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce;
1) usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a
z území České republiky do zahraničí. (4)

1.3.1

AKTIVNÍ A PASIVNÍ POLITIKA Z A M Ě S T N A N O S T I
Aktivní

politika zaměstnanosti

(APZ) je souhrn opatření

směřujících

к zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Zabezpečuje ji MPSV CR а

úřady práce za případné spolupráce s dalšími subjekty.
Nástroji, jimiž je

realizována, jsou

podle

§

104

zákona

č.

435/2004

Sb.,

o zaměstnanosti zejména:
>

Rekvalifikace -

získání

nové

kvalifikace

uchazečem

nebo

zájemcem

o zaměstnání.
>

Investiční

pobídky

-

podpora

vytváření

nových

pracovních

míst,

rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců především u velkých zaměstnavatelů,
např.

ve

formě

snížení

daní,

vybudování

infrastruktury,

zajištění

bydlení

pro zaměstnance, pozemků pro stavbu podniku.
>

Veřejně

prospěšné

práce

-

krátkodobé práce dotované úřady práce

к provizornímu zaměstnání nezaměstnaných. Obvykle jde o udržovací a úklidové
práce veřejných prostranství a budov.
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>

Společensky účelná pracovní místa - pracovní místa zřizovaná po dohodě

s úřadem práce a s ohledem na místní poměry к umístění uchazečů o zaměstnání,
kterým nelze sehnat práci jiným způsobem. Na zřízení těchto míst dává úřad práce
zaměstnavateli příspěvek.
>

Překlenovací příspěvek - příspěvek na vytvoření společensky účelného

pracovního místa lze poskytnout kromě zaměstnavatele také osobě, která přestane být
uchazečem a stane se osobou samostatně výdělečně činnou.
^

Příspěvek

na

dopraVu

zaměstnanců

-

příspěvek

může

úřad

práce

poskytnout zaměstnavateli, pokud zaměstnavatel zabezpečuje každodenní dopravu
svých zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání, a t o v případech, kdy doprava

není hromadnými dopravními prostředky prokazatelně zajišťována vůbec, nebo
v rozsahu nevyhovujícím potřebám zaměstnavatele, nebo

zaměstnavatel zajišťuje

zvláštní dopravu zaměstnanců s těžším zdravotním postižením.
>

Příspěvek na zapracování - je poskytován zaměstnavateli na základě

dohody, pokud zaměstnavatel přijímá uchazeče, kterému úřad práce věnuje zvláštní
péči (absolventi, osoby se ZPS, lidé nad 50 let aj.).
>

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - je poskytován

zaměstnavateli, pokud přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu
nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby. Úřad práce může poskytovat po dobu 6 měsíců příspěvek к částečné úhradě
náhrady mzdy poskytované zaměstnancům, aby od zaměstnavatele neodcházeli a
nehledali si jiné zaměstnání.
>

Poradenství - poradenství prováděné nebo zabezpečované úřady práce

za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro volbu povolání,
zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy к práci osob se ZPS a
při výběru vhodných nástrojů APZ.
>

Podpora zaměstnávání osob se ZPS.

>

Cílené programy к řešení nezaměstnanosti. (4)

Pasivní

politika

zaměstnanosti

(PPZ)

je

tvořena

podporou

v nezaměstnanosti a podporou při rekvalifikaci, které mají nezaměstnanému usnadnit
situaci po ztrátě zaměstnání.
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Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje uchazeči o zaměstnání po dobu,
která trvá v závislosti na věku uchazeče 6 (do 50 let), 9 (50 - 55 let) nebo 12 (nad 55
let) měsíců. Její výše se stanoví podle průměrného výdělku, kterého uchazeč
dosahoval v minulém zaměstnání (tři měsíce 50 % a po třech měsících 45 %
průměrného čistého výdělku z posledního zaměstnání uchazeče, maximálně však 2,5x
životní minimum). O podpoře v nezaměstnanosti rozhoduje úřad práce.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který:
>

v posledních 3 letech " pracoval alespoň

12 měsíců (případně vykonával

činnost, kterou zákon uznává jako náhradní dobu zaměstnání, např. příprava osoby se
ZPS, pobírání plného invalidního důchodu, péče o dítě do věku 4 let, péče
o bezmocnou osobu, dobrovolnická služba, soustavná příprava na budoucí povolání.
Výše, do které lze soustavnou přípravu na povolání započíst, je však omezena
na dobu nejvýše 6 měsíců);
>

požádal úřad práce o podporu v nezaměstnanosti;

>

není poživatelem starobního důchodu.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká:
>

uplynutím podpůrci doby;

>

ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (v případě vlastní

žádosti, nástupu do zaměstnání nebo do výkonu trestu, v případě smrti uchazeče);
>

vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání (zejména v případě, kdy uchazeč

nespolupracuje s úřadem práce, např. odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo
se navzdory předchozí dohodě řádně nerekvalifikuje).

Podpora při rekvalifikaci se poskytuje uchazeči po celou dobu rekvalifikace
zabezpečované úřadem práce. Její výše je vyšší než podpora v nezaměstnanosti - 60 %
průměrného čistého výdělku z posledního zaměstnání uchazeče, maximálně však 2,8x
životní minimum. Důvodem pro vyšší peněžní ohodnocehí je motivace uchazečů
к rekvalifikaci.
Podpory se neposkytují po dobu poskytování starobního důchodu, dávek
nemocenského pojištění a po dobu vazby. Jestliže uchazeč dříve nepracoval, stanoví
se mu výše podpory z životního minima.
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1.3.2

P R O G R A M Y A ČINNOSTI MINISTERSTEV PODPORUJÍCÍ
ZAMĚSTNANOST

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR)
MPSV ČR, mimo rámec aktivní politiky zaměstnanosti zabezpečované úřady
práce, realizuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a
Agenturou

pro

podporu

podnikání

a

investic

Czechlnvest

tři

druhy

podpor

zaměstnanosti.

1) Investiční pobídky v gesci MPSV ČR
M P S V ČR má v gesci, pověření výkonu к určité činnosti, dvě investiční
pobídky - podporu tvorby nových pracovních míst a podporu školení a rekvalifikace
zaměstnanců. Investiční pobídky jsou obecně zaměřeny na podporu high-tech výroby
a dovoz kapitálu.
Podpora tvorby nových pracovních míst:
>

výše podpory činí 200 tis. Kč n a j e d n o nové pracovní místo zřízené na území
(bývalé okresy) s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je
průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, a dalších 50 tis. Kč, zaměstná-li
na tomto pracovním místě po dobu delší než jeden rok osobu se zdravotním
postižením nebo uchazeče o zaměstnání, který byl veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání déle než šest měsíců;

>

výše podpory činí 100 tis. Kč n a j e d n o nové pracovní místo zřízené na území
(bývalé okresy) s mírou nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší, než je
průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, a dalších 25 tis. Kč, zaměstná-li
na tomto pracovním místě po dobu delší než jeden rok osobu se zdravotním
postižením nebo uchazeče o zaměstnání, který byl veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání déle než tři měsíce.

Podpora rekvalifikace a školení zaměstnanců:
>

j e poskytována pouze na území (bývalé okresy) s mírou nezaměstnanosti

nejméně ve výši průměrné míry nezaměstnanosti v ČR, ve výši 35 % z nákladů
vynaložených na rekvalifikace a školení. (21)
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2)

Rámcový

program

pro

podporu

rozvoje

technologických

center

a

strategických služeb
Cílem programu je podpora hospodářského rozvoje ČR formou podpory
projektů do progresivních technologií a aktivit s vysokou
vedoucích

ke

zvýšení

konkurenceschopnosti

v

oblasti

přidanou

inovací,

hodnotou

informačních

technologií a strategických služeb, podpora vytváření nových pracovních míst a
podpora zvyšování a změny kvalifikace zaměstnanců. MPSV ČR v rámci tohoto
programu poskytuje dotace na částečnou úhradu nákladů na školení a rekvalifikace
zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech. Ministerstvo průmyslu a
obchodu

ČR

v

rámci programu poskytuje souběžně dotaci na podnikatelskou činnost.

Základní

podmínkou

pro

úôast

v

programu,

resp.

čerpání

dotace

na rekvalifikace a školení zaměstnanců, je:
>

v případě technologického centra, centra pro vývoj softwaru, expertního a
řešitelského centra a regionálního ústředí nadnárodní firmy vytvoření alespoň
15 nových pracovních míst s investicí min. 15 mil. Kč;

>

v případě centra zákaznické podpory, high-tech opravárenského centra a centra

sdílených služeb (kromě regionálního ústředí nadnárodních firem) vytvoření
alespoň 50 nových pracovních míst s investicí min. 30 mil. Kč.
Dotace na školení a rekvalifikace lze poskytnout na úhradu 30 - 80 %
vynaložených nákladů, maximálně však do výše 100 000 Kč na osobu, resp. 150 000
Kč na osobu v případě vytvoření více než 100 nových pracovních míst.
Dotace lze poskytnout bez ohledu na výši nezaměstnanosti v daném regionu. (21)

3) Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce
postižených nezaměstnaností
Cílem p r o g r a m u j e podpora tvorby nových pracovních míst v regionech České
republiky, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností. Jde o podporu projektů
směřujících do zpracovatelského průmyslu, případně některých druhů strategických
služeb, prostřednictvím kterých dojde к zavedení nové činnosti nebo rozšíření činnosti
stávající s následným vytvořením nových pracovních míst.
Program je určen pro zaměstnavatele, který se v dohodě s MPSV ČR nebo
určeným úřadem práce zaváže ke zřízení minimálně 10 nových pracovních míst
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na území regionů s mírou nezaměstnanosti, která dosáhne hodnoty nejméně o 50 %
vyšší než je průměrná míra v ČR. P r o g r a m se n e v z t a h u j e na p o d p o r u z á c h r a n y
a r e s t r u k t u r a l i z a c i p o d n i k ů v o b t í ž í c h . (21)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
V roce 2000 byl schválen základní dokument regionální politiky

České

republiky na úrovni státu - Strategie regionálního rozvoje ČR, která obsahuje:
>

analýzu stavu regionálního rozvoje;

>

charakteristiku silných a slabých stránek v rozvoji jednotlivých krajů a bývalých

okresů;
>

strategické cíle regionálního rozvoje v ČR;

>

vymezení státem podporovaných regionů;

>

doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření

rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti.

Na jejím základě vznikla Strategie regionálního rozvoje Č R pro léta
2007 - 2013 (SRR ČR). Cílem aktualizace SRR ČR je implikace nových nařízení EU
v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření
české regionální politiky, formulování témat a aspektů významných pro podporu
regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze tam, kde je to účelné a potřebné.
SRR ČR představuje strategickou orientaci pro budoucí programy

regionálního

rozvoje na centrální i regionální úrovni.
I v této verzi SRR ČR jsou vymezeny regiony, jejichž rozvoj je třeba
s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho

jednotlivých územních celků podporoval. Rozeznávají se:
>

regiony se soustředěnou podporou státu, které se podle charakteru

svého

zaostávání člení na: strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony a
venkovské regiony;
>

ostatní

pohraniční

regiony, jejichž podporování
regiony,

bývalé

vojenské

státem

prostory,

je žádoucí
regiony

z jiných

postižené

důvodů:
živelními

pohromami, regiony se silně narušeným či poškozeným životním prostředím, regiony
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s méně příznivými podmínkami pro rozvoj zemědělství, regiony s vyšší průměrnou

mírou nezaměstnanosti než průměrná úroveň v České republice. (19)
Kromě regionů se soustředěnou podporou státu mohou existovat regiony
podporované na úrovni a v působnosti krajů.

Strukturálně

postižené

regiony - regiony

charakterizované

hlubokými

strukturálními změnami a masivním růstem nezaměstnanosti, která je způsobena
n

nevhodnou kvalifikační strukturou nabídky na trhu práce či neadekvátní technickou a
podnikatelskou infrastrukturou.
Efektivní podporuje třeba směřovat zejména do:
>

přilákání nových podnikatelských aktivit;

>

oblasti vzdělávání, celoživotního učení, školení;

>

do technické infrastruktury vyššího řádu (pro firmy v oblasti high-tech, výzkumu

a vývoje technologií). (19)
V roce 2000 byl mezi strukturálně postižené regiony řazen i kladenský okres,
ve SRR ČR pro léta 2007 - 2013 již mezi tyto regiony zařazen není. Lze se tedy
domnívat, že se kladenskému regionu podařilo překonat krizi způsobenou především
situací v podnicích POLDI.

Hospodářsky slabé regiony - regiony vyznačující se nízkou ekonomickou
výkonností spojenou s nízkými mzdami, slabou ekonomickou aktivitou, vysokou

nezaměstnaností, nepříznivou geografickou polohou a nerozvinutou technickou
infrastrukturou.
Efektivní podporuje třeba směřovat zejména na:
>

investice do vzdělávání;

>

rozvoj malého a středního podnikání;

>

výstavbu technické infrastruktury, zejména dopravní, informační apod. (19)

Venkovské regiony - regiony charakterizované nízkou hustotou zalidnění,
poklesem počtu obyvatel a vyšším podílem zaměstnanosti v zemědělství. Rozvojové
strategie a podpory mají směřovat především к hospodářské diversifikaci těchto
oblastí a zlepšování jejich dostupnosti.
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Podpora by měla směrovat do:
>

posílení dopravního spojení mezi městskými a venkovskými oblastmi;

>

rozšiřování telekomunikačních sítí a služeb ve venkovských oblastech;

>

rozvoje

podmínek

pro

nových
rozvoj

hospodářských
cestovního

činností

ruchu

včetně

mimo

zemědělství,

ekoturistiky,

podpory

vytváření
malého

podnikání, využívání místních zdrojů apod. (19)

Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností - v těchto regionech se
zpravidla kombinují nedostatky obóu předchozích typů. Účinná a efektivní podpora
by měla být zaměřena zejména na:
>

místní malé a střední podnikání a služby;

>

technickou infrastrukturu;

>

opatření к rozvoji venkova;

>

základní sociální infrastrukturu;

>

rozvoj městských oblastí. (19)

Konkrétní regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013
jsou uvedeny v Příloze č. 1.

Názvy konkrétních programů regionálního rozvoje schválených M M R ČR
pro rok 2007 :
1) Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu.
2) Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území N U T S 2
(sdružené kraje) Severozápad a Moravskoslezsko a v dalších regionech se
soustředěnou podporou státu.
3) Podpora úprav bývalých vojenských areálů к obecnímu využití.
4) Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů.

5) Podpora obnovy venkova.
6) Obnova

obecního

a krajského majetku postiženého

pohromou.
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živelní nebo jinou

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR)
MPO ČR každoročně vypisuje národní programy podpory malého a středního
podnikání, a podílí se tak na podpoře zaměstnanosti v ČR. Na rok 2007 byly
schváleny tyto programy:
>

TRH (Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední

podnikatele na území hlavního města Prahy)
Cíl: usnadnit na území hlavního města přístup к externímu financování pro projekty
li

začínajících podnikatelů, realizaci podnikatelských projektů malých a středních
podnikatelů

zaměřených

na

investice

a zvyšovat

konkurenceschopnost

těchto

podnikatelů.
>

CERTIFIKACE (Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních)

Cíl: podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikací ISO, zapojování
do Programu EMAS a usnadnění jejich účasti v obchodních veřejných soutěžích a
soutěžích o veřejné zakázky.
>

DESIGN (Program podpory designu pro malé a střední podnikatele)

Cíl: zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového
designu, který zvyšuje konkurenční schopnost průmyslové produkce, ovlivňuje tvorbu
pracovního a životního prostředí, podílí se na zvyšování úrovně hmotné kultury
společnosti a ve svých důsledcích spoluvytváří životní styl.
>

ALIANCE (Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí)

Cíl: zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních
trzích prostřednictvím

podpory

mezinárodních

marketingových

aktivit

aliance,

tj. seskupení minimálně tří malých a středních podnikatelů, jejichž výrobní program
nebo

sortiment

se

vzájemně

doplňují

pro

dodávku

v konkrétních

odvětvích

ekonomické činnosti a které mají uzavřenou Dohodu o spolupráci v rámci programu
Aliance; prosazování myšlenky posilování spolupráce malých a středních podnikatelů
v zahraničí.
>
účastní

VÝVOJ (Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně
sedmého

rámcového

programu

EU

pro výzkum,

technický

rozvoj

a

demonstraci)
Cíl: podpora účasti a motivace к aktivnímu přístupu malých a středních podnikatelů
na řešení projektů výzkumu, technického rozvoje a demonstrací v rámci sedmého
rámcového programu EU. (20)
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Po našem vstupu do EU se na řešení problematiky nezaměstnanosti v ČR
podílí také Evropský sociální fond (ESF), který je zdrojem financí pro prosazování a
zavádění cílů Evropské strategie zaměstnanosti v členských zemích. Z ESF jsou
v členských zemích EU financovány programy zaměřené na rozvoj nebo obnovení
zaměstnatelnosti občanů. Podpora zaměstnatelnosti není v pojetí ESF úzce zaměřena
jen na poskytnutí odpovídajících pracovních znalostí, ale zahrnuje také rozvoj
sociálních dovedností, které pomáhají ke zvýšení sebedůvěry a adaptability cílových
skupin občanů na pracovním trhu. „
ESF se zaměřuje na pět hlavních oblastí:
>

Rozvoj aktivní politiky boje proti nezaměstnanosti, prevence dlouhodobé

nezaměstnanosti a podpora těm, kteří se vracejí po delší době zpět na pracovní trh.
>

Podpora sociální inkluze a rovných příležitostí na pracovním trhu.

>

Rozvoj vzdělání a učení jako součást politiky celoživotního vzdělávání.

>

Podpora

schopných

a adaptabilních

pracovních

sil, posilování

inovací

v organizaci práce, podpora podnikání a tvorby nových pracovních míst a podpora
lidského potenciálu ve vědě a technologiích.
>

Zlepšení účasti žen na trhu práce, včetně jejich postupu v kariéře a zahájení

podnikání.

Kromě jednotlivých ministerstev a ESF se problematikou nezaměstnanosti
určitým způsobem zabývá také organizace Člověk v tísni.
Člověk v tísni je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 1992 jako
humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech světa a podporovat
dodržování lidských práv. Vedle krizové pomoci a spolupráce v různých oblastech
světa uskutečňuje projekty i v ČR, např. odstraňování následků povodní v roce 2002,
terénní sociální práce zaměřené na řešení situace ve stále se zvětšujících českých
„sociálních

ghettech", podpora tolerance a respektu к minoritám,

informování

veřejnosti o globálních problémech. Organizace spolupracuje s médii, známý je
především mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět. (15)
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Hlavní činnost organizace Člověk v tísni lze rozdělit do čtyř oblastí:
>

programy sociální integrace;

> humanitární a rozvojová pomoc;
>

informační a vzdělávací programy;

>

podpora lidských práv.

Programy sociální integrace souvisejí s problematikou

nezaměstnanosti,

zajišťují pracovní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané v tíživé sociální situaci.
n
Pracovní poradci a terénní sociální pracovníci působí v šesti městech České republiky,
v Ústí nad Labem, Liberci, Sokolově, Plzni, Kladně a Chomutově.
Program podporuje integraci sociálně vyloučených lidí, zejména

Romů,

do společnosti prostřednictvím pomoci jednotlivým klientům při přípravě na povolání
a při hledání volného pracovního místa. Pracovní poradci propojují a koordinují
speciální poradenství a přímou terénní sociální práci s motivační prací s klientem.
Poradci klientům radí, jak při hledání práce postupovat, učí je vyjednávat, vyřídit si
potřebné dokumenty. Zároveň poradci vyhledávají volná pracovní místa v regionu,
jednají

se zaměstnavateli

o

umístění

dlouhodobě

nezaměstnaných,

vyjednávají

na úřadech práce zřízení rekvalifikačních kursů v oborech, které jsou na trhu práce
neobsazeny.
Projekt pracovního poradenství je financován ESF a státním rozpočtem ČR.

1.3.3 V Ý V O J N E Z A M Ě S T N A N O S T I V ČR 1993 - 2006
Jedním z negativních jevů doprovázejících po roce

1989 přeměnu

naší

ekonomiky z centrálně plánované na ekonomiku tržní byl růst nezaměstnanosti.
Od druhé poloviny 90. let se nezaměstnanost stala velmi sledovaným a diskutovaným
jeven nejen ekonomickým, ale také široce společenským.
Na

počátku

ekonomické

transformace

došlo

к určitému

nárůstu

nezaměstnanosti především z důvodů institucionálních a organizačních. Na vývoj
nezaměstnanosti mělo mírně negativní vliv i rozdělení Československa na Českou a
Slovenskou republiku. Registrovaná míra nezaměstnanosti vzrostla mezi lety 1992 a
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1993 o necelé 1 %, z 2,57 % v roce 1992 na 3,52 % v roce 1993. Obecná míra
nezaměstnanosti v ČR se vletech 1993 až 1996 pohybovala v rozmezí od 3,9 %
v roce 1996 k 4,3 % v roce 1993 a 1994, registrovaná míra nezaměstnanosti v rozmezí
od 2,93 % v roce 1995 к 3,52 % v roce 1993 а 1996. Toto transformační období tak
bývá

charakterizováno

nezaměstnanosti.

jako

období

К takovémuto

relativní

vývoji

stability

přispělo

relativně

s nízkou

mírou

pomalé

tempo

strukturálních změn v ekonomice, poddimenzovaný terciární sektor, který dovedl
absolvovat pracovníky uvolňované z primárního a sekundárního sektoru, a také
poměrně silný sklon obyvatelstva к podnikání.
Určitým zlomem se stal rok 1997. Zpomalení tempa ekonomického růstu a
celkové zhoršení makroekonomických ukazatelů upozornilo na nutnost dokončení
změn vlastnických vztahů i restrukturalizaci ekonomiky. Postupně byla rozpouštěna
přezaměstnanost setrvávající v podnicích s vysokou státní účastí. Největší pokles
zaměstnanosti zaznamenal sekundární sektor. Registrovaná míra nezaměstnanosti
v roce 1997 vzrostla na 5,2 % a v letech 1998 a 1999 se dále zvyšovala až na 9,37 %.
Obdobně vzrůstala i obecná míra nezaměstnanosti. V tomto období se na trhu práce
začal projevovat vliv faktorů měnících nejen kvantitativní, ale i kvalitativní poměry.

Na straně poptávky došlo ke změně profesní a kvalifikační struktury práce. Snižoval
se počet pracovních míst v „tradičních" profesích, celá řada z nich se ocitla
v útlumových odvětvích, některá zanikla. Nová pracovní místa vznikala v nových
profesích

s novými

kvalifikačními

požadavky,

na které však

nebyla

nabídka

připravena. Zároveň se vymezily problémové regiony s nadprůměrnou mírou
nezaměstnanosti, především regiony s vysokým podílem průmyslu procházejícím
restrukturalizací a poklesem výroby (severní Morava, severní Čechy) a regiony

s vysokým podílem zaměstnanosti v zemědělství.
Po roce 2000 se míra nezaměstnanosti začala mírně snižovat, pokles
nezaměstnanosti přinesl především hospodářský růst. Růst průmyslové výroby nabídl
nová pracovní místa zejména v oblastech výroby motorových vozidel a elektrických
přístrojů, vzrostla poptávka po práci ve stavebnictví a službách. Mírný nárůst
nezaměstnanosti

byl

zaznamenám

v letech

2003

a 2004.

Od

té doby

míra

nezaměstnanosti klesá. Hlavním důvodem je vysoké tempo ekonomického růstu,
v roce 2006 6,1 %, které je způsobeno vlivem zahraničních investic a exportu.
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Nejvýraznější podíl na hospodářském růstu má automobilový průmysl, který je však
náchylný na hospodářský cyklus.

Vývoj registrované i obecné míry nezaměstnanosti v ČR v letech 1993 - 2006
zobrazuje graf č. 1.(16)

Graf č. 1
Nezaměstnanost v ČR v letech 1993 - 2006 podle Ministerstva práce a
s o c i á l n í c h věcí (MPSV) a V ý b ě r o v é h o šetření p r a c o v n í c h sil (VŠPS)
( ú d a j e v % , u M P S V ú d a j e ke k o n c í ' r o k u , u V Š R S p r ů m ě r n é r o č n í ú d a j e v u v e d e n ý c h l e t e c h )
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Vývoj v jednotlivých krajích je diferencovaný, nekopíruje celorepublikový
vývoj. Meziregionální rozdíly na krajské úrovni se prohlubovaly do roku 1999.
Nejproblémovějším regionem z hlediska nezaměstnanosti je dlouhodobě kraj Ústecký,
к

dalším

problémovým

regionům

patří

kraj Moravskoslezský,

Olomoucký

a

Karlovarský.
Ještě větší regionální diferenciace nezaměstnanosti než u krajů je u bývalých
okresů. Dlouhodobě nej postiženějšími oblastmi jsou Most, Teplice,

Chomutov,

Karviná, Jeseník a Bruntál. Velký vliv na nárůst nezaměstnanosti měly v těchto
regionech především strukturální změny. Naopak dlouhodobě nejnižší hodnoty míry
nezaměstnanosti lze nalézt v přímém okolí rozvojových pólů (Praha, Mladá Boleslav,
Brno) a základních rozvojových os (Praha - Plzeň-jih - Domažlice, Praha - České
Budějovice, popř. Praha - Brno (podél dálnice Dl). Zajímavé je porovnání Čech a
Moravy.

Zatímco

většina

českých

bývalých

40

okresů

v současné

době

spadá

do intervalu hodnot nezaměstnanosti 6,4 % - 9,4 %, většina moravských bývalých
okresů do intervalu 9,4 % - 15,4 %.
V posledních

letech

v ČR

výrazně

vzrostl

podíl

dlouhodobě

nezaměstnaných. Zatímco v roce 1993 bylo dlouhodobě nezaměstnaných 14,8 %
z celkového počtu nezaměstnaných, v roce 1996 20,2 %, v roce 2000 38,4 %, v roce
2004 dokonce 52,7 %, v roce 2005 41,7 %. Dlouhodobá nezaměstnanost

se

koncentruje především do okresů Most, Teplice, Chomutov, Ostrava-město a Karviná.
Počty uchazečů na 1 volné pracovní místo se v posledních třech letech mírně
snižují. Nejvyšší počty jsou na severozápadě Cech (Most, Teplice, Louny a
Litoměřice) a na severní Moravě (Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Ostrava-město,
Šumperk a Bruntál). V těchto oblastech je chronický nedostatek volných pracovních
míst. V roce 2005 činila hodnota tohoto ukazatele v ČR 9,8 osob na 1 VPM, zatímco
v okresech Karviná, Most a Bruntál více než 50 osob. Trvale se zhoršuje situace
uchazečů se změněnou pracovní schopností.
Riziko nezaměstnanosti je sociálně diferencováno podle věku a vzdělání.
Nejpostiženějšími

věkovými

skupinami

v ČR jsou

skupiny

15 -

191etých

a

20 - 241etých ekonomicky aktivních osob. V posledních letech došlo na úrovni ČR
ke zlepšení situace věkových skupin 30 - 34 let a 45 - 49 let, naopak zhoršení
zaznamenaly věkové skupiny v předdůchodovém věku 50 - 54 let a 55 - 59 let.
Z hlediska vzdělání jsou nezaměstnaností nejvíce postiženy osoby se základním
vzděláním nebo osoby vyučené (bez maturity).
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2. A N A L Ý Z A N E Z A M Ě S T N A N O S T I N A K L A D E N S K U
2.1 V Ý V O J N E Z A M Ě S T N A N O S T I V L E T E C H 1996 - 2006
Toto desetiletí zahrnující přelom 20. a 21. století mělo z hlediska vývoje
nezaměstnanosti v kladenském regionu zásadní význam. Nezaměstnanost

prošla

poměrně dramatickým vývojem spjatým v prvních letech především s vývojem
v podnicích POLDI. Stručně jsou nastíněny nej významnější události jednotlivých let.
il

1996
V tomto roce původně ÚP v Kladně očekával snížení zaměstnanců v podnicích
POLDI (POLDI OCEL, s. r. o., Huť POLDI - Ušlechtilé oceli POLDI, s. r. o. a
Konstrukční oceli POLDI, s. r. o.) asi o 1000 osob. Skutečný počet zaměstnanců
v těchto podnicích nakonec klesl o 1414 osob, z původních 6635 zaměstnanců
na 5221. Většinou se jednalo o samovolné odchody zaměstnanců. I když odešlo 1414
osob, ÚP nezaznamenal tak velký příliv nových uchazečů o zaměstnání. Důvodem
byla skutečnost, že většinou šlo o otce, živitele rodin, kteří si našli nové zaměstnání už
před svým odchodem z POLDI. Z celkového počtu osob, které ukončily pracovní
poměr v POLDI, se na ÚP zaevidovalo pouze 287 osob. V závěru roku 1996 přestaly
být mzdy v POLDI vypláceny v pravidelných termínech, a tím vznikla možnost, aby
zaměstnanci ukončovali pracovní poměr podle § 54 zákona č. 1/1991 Sb.
Výpadek výroby v POLDI měl negativní vliv i na další podniky v regionu.
Energetické Centrum Kladno, které dodávalo POLDI základní druhy energií, muselo
propustit 75 osob. К podobné situaci došlo také v podniku KND Kladno, který
zajišťoval vnitropodnikovou železniční dopravu, bylo propuštěno 45 zaměstnanců.
Pozitivní vliv na trh práce mělo především otevření tří obchodních domů
(Billa, Famila a Delvita) a skladu léčiv Pharmos, a. s. Ostrava v Brandýsku.
Průměrná

míra

nezaměstnanosti

v roce

1996

činila

4,61

%.

V míře

nezaměstnanosti byl okres Kladno 1 5 . - 1 8 . nejpostiženějším okresem republiky.
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1997
Došlo к dalšímu snižování zaměstnanosti v podnicích POLDI, které zásadním
způsobem ovlivnilo zaměstnanost v celém regionu. V průběhu roku 1997 odešlo
z podniků POLDI celkem 4045 zaměstnanců, počet zaměstnanců se tak snížil z 5221
na 1176. К dalšímu snížení zaměstnanců došlo opět i v podnicích

Energetické

Centrum Kladno (o 175 zaměstnanců) a KND Kladno (o 42 zaměstnanců). V průběhu
roku byla výroba oceli v POLDI zastavena, omezená výroba probíhala pouze
v provozech kováren a údržby.
ÚP v Kladně evidoval 15,37 nových uchazečů o zaměstnání, tedy 38 %
z celkového počtu osob, které ukončily v POLDI pracovní poměr. Nových pracovních
příležitostí bylo na Kladensku vytvořeno mnohem méně, a tak v regionu velmi
vzrostla míra nezaměstnanosti.
Na konci roku 1996 evidoval ÚP v Kladně 3806 uchazečů o zaměstnání,
na konci roku

1997 o 2946 uchazečů více. Během roku tak vzrostl

počet

nezaměstnaných o více než 77 %. Za 19 měsíců, od května 1996 do prosince 1997
vzrostla nezaměstnanost o 115 %. Po většinu roku byl kladenský okres z hlediska
nezaměstnanosti

sedmým

nejpostiženějším

okresem

republiky.

Průměrná

míra

nezaměstnanosti v roce 1997 činila 7,6 %.

1998
Pokračovalo snižování počtu zaměstnanců v podnicích POLDI. Všech 930
zaměstnanců nově založené společnosti POLDI STEEL, a. s., která byla založena
v druhém pololetí 1997, obdrželo к 31.1.1998 výpověď z organizačních důvodů.
Ostatní podniky byly už téměř bez zaměstnanců. Na konci roku 1997 vstoupil
do likvidovaného podniku Huť POLDI - Ušlechtilé oceli POLDI, s. r. o. metalurgický
podnik Železárny Hrádek u Rokycan s cílem zahájit zde opět výrobu oceli. Byla
vytvořena organizační jednotka s názvem Odštěpný závod POLDI Kladno, začleněná
do struktury Železáren Hrádek. Na konci roku 1998 zde bylo zaměstnáno 975 osob,
většinu tvořili bývalí zaměstnanci podniků POLDI. Do likvidovaného podniku
Konstrukční oceli POLDI, s. r. o. vstoupily na jaře 1998 Třinecké železárny, a. s. a
započaly výrobu válcované oceli v sochorové válcovně Kladno-Dříň.
V roce 1998 nezaměstnanost dále rostla, v únoru bylo dosaženo maxima
v historii evidence ÚP Kladno - 7079 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
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9,62 %. Evidovaný počet volných pracovních míst (VPM) dosáhl historického minima
416 V P M . Na 1 VPM tak připadalo až 16,15 nezaměstnaných osob. Dlouhodobě
přetrvával především nedostatek V P M pro pomocné a nekvalifikované profese, ale
také

pro

nižší

administrativní

pracovníky,

pro

osoby

s maturitním

vzdělání

na gymnáziích a pro osoby se vzděláním na rodinných školách bez maturity.
Průměrná míra nezaměstnanosti v tomto roce činila 8,94 %. Největší tíže
nezaměstnanosti

byla dlouhodobě soustředěna přímo do města Kladna a jeho

nejbližšího okolí.
и

1999
Situace odštěpného závodu POLDI Železárny Hrádek u Rokycan, a. s. se
neukázala jako stabilní, v dubnu a květnu roku 1999 bylo propuštěno 350 osob.
V druhém pololetí roku dalších 220 osob a koncem roku byla výroba zcela ukončena.
Část zaměstnanců mohla přejít do nové společnosti SCHOLZ S T A H L Z E N T R U M OST, s. r. o., která odkoupila část výrobních prostor a kapacit POLDI. Na konci roku
1999 zde bylo zaměstnáno 384 osob.
Pozitivní vliv na stav zaměstnanosti v regionu mělo zřízení nového podniku
Showa Aluminium Czech, s. r. o. Tento japonský strojírenský podnik začal v nově
zřízené průmyslové zóně Kladno-jih vyrábět kondenzátory klimatických systémů
osobních aut. Na konci roku 1999 zde pracovalo 288 osob.
I v tomto roce měla nezaměstnanost na Kladensku vzestupný

charakter.

V srpnu bylo dosaženo nového historického maxima počtu uchazečů o zaměstnání
(7997 osob) a v prosinci historické míry nezaměstnanosti 10,24 %. Průměrná míra
nezaměstnanosti v roce 1999 činila 9,73 %. Z uvedených dat je patrné, že se
kladenský region nedokázal vyrovnat s velkým nárůstem nezaměstnanosti během
uplynulých tří let.

2000
Celkově lze říci, že v tomto roce měla nezaměstnanost v kladenském regionu

sestupný trend. V lednu bylo dosaženo nového historického maxima v počtu uchazečů
o zaměstnání (8165 uchazečů) i v míře nezaměstnanosti (10,7 %), ale během roku se
situace lepšila.
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Vzhledem к dlouhodobé situaci na trhu práce v kladenském regionu zpravoval
ÚP Kladno speciální analýzu dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání.
Na konci roku 2000 tvořili dlouhodobě nezaměstnaní (pro ÚP Kladno uchazeči
setrvávající v evidenci déle než 6 měsíců) 59,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.
Některé výsledky analýzy:
1) Dlouhodobá

nezaměstnanost

narůstala

zejména

u

uchazečů

náležících

do skupiny s délkou evidence nad 12 měsíců a u uchazečů extrémně dlouhodobě
nezaměstnaných - skupina s délkou evidence nad 24 měsíců.
2) Prováděná

analýza

neprokázala

zvýšení

významu

některého

z pohlaví

na dlouhodobé nezaměstnanosti.
3) Uchazeči s dobrým zdravotním stavem se na dlouhodobé nezaměstnanosti
podíleli podprůměrně.
4) Uchazeči se zdravotními omezeními a uchazeči se ZPS se podle statistik
na dlouhodobé nezaměstnanosti podíleli velmi významně, největší podíl měla skupina
se zdravotními omezeními.
5) Věkové skupiny uchazečů do 19 let a od 20 do 29 let se na navyšování
dlouhodobé nezaměstnanosti podílely podprůměrně.
6) Na dlouhodobé nezaměstnanosti se významným způsobem podílely skupiny
uchazečů bez vzdělání, s neúplným vzděláním a se základním vzděláním.
7) Z hlediska profesí se na dlouhodobé nezaměstnanosti významně podíleli

především pomocní a nekvalifikovaní dělníci.
8) Absolventi škol nepatřili ke skupinám, které by dlouhodobou nezaměstnanost
zásadním způsobem navyšovaly, jejich evidence na ÚP má silný periodický charakter.
Vývoj počtu nezaměstnaných absolventů škol podléhá cyklu školního roku. Nejvyšší
počet absolventů ÚP Kladno registruje pravidelně v letních měsících.
9) Na dlouhodobé nezaměstnanosti se významně podílely osoby pečující o dítě
do 15 let. (28)

Jak bylo uvedeno výše, nezaměstnanost na Kladensku měla v roce 2000
sestupný trend. Hlavními příčinami této pozitivní skutečnosti byly především:
>

Rozběh a rozšiřování výroby u velkého množství zaměstnavatelů v regionu,

např. Sagem, s. r. o. Kladno, Lego Production, s. r. o. Kladno, Barco Manufacturing,
s. r. o. Kladno, F. X. Meiller, s. r. o. Slaný;
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>

S bodem

1 ) souvisí

i růst počtu

volných

pracovních

míst

v evidenci

ÚP Kladno;
>

Dobré výsledky uplatňované aktivní politiky zaměstnanosti;

>

Úspěšný rozpad přílivové vlny absolventů škol;

>

Celkové oživení ekonomiky v České republice.

Průměrná míra nezaměstnanosti na Kladensku v roce 2000 činila 10,35 %.

2001
Pokračovalo snižování nezaměstnanosti v regionu. Kladenský region se v roce
n

2001

nacházel

nejčastěji

na

28.

místě

v pořadí

okresů

nejvíce

postižených

nezaměstnaností, průměrná míra nezaměstnanosti činila 9,67 %. Nedošlo к žádnému
významnému propuštění, ani к významnému vzniku nových pracovních míst.

2002
V prvním pololetí roku měla nezaměstnanost poměrně setrvalou úroveň,
v druhém pololetí se na nezaměstnanosti negativně projevilo rozsáhlé uvolňování
zaměstnanců z důlní společnosti Českomoravské doly, a. s. a Kladenské doly, o. z.,
ze kterých bylo propuštěno 1112 zaměstnanců. Bylo to nej větší hromadné propuštění
od ukončení výroby v POLDI. Ve spojitosti s ukončením činnosti v kladenských
dolech propustili asi 50 osob i zaměstnavatelé, kteří měli s doly obchodní vazby.
Tato skutečnost byla určujícím faktorem, který ovlivňoval kladenský trh práce
v roce 2002. Vzrostl počet uchazečů na 1 VPM, v lednu činil 12,0 uchazečů, v červnu
14,5 a v prosinci dokonce 19,1. Vliv propouštění v dolech se projevil snížením podílu
nezaměstnaných žen na celkovém počtu nezaměstnaných. Poprvé v historii evidence
ÚP Kladno klesl jejich podíl pod 50 %, v prosinci byl podíl nezaměstnaných žen
49,2 %.

Na snížení podílu nezaměstnaných žen měla vliv i poptávka po ženské

pracovní síle v podnicích Lego Production, s. r. o., Showa Aluminium Czech, s. r. о. а
Transito Properties Czech, s. r. o. v průmyslové zóně Kladno-jih.
V první polovině roku se Kladensko pohybovalo okolo 30. místa mezi okresy
nejvíce postiženými nezaměstnaností, vlivem propouštění z dolů se jeho pozice
postupně zhoršovala až na 25. místo. Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2002
činila 10,07%.
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2003
V září roku 2003 bylo dosaženo nového historického

maxima v počtu

evidovaných uchazečů o zaměstnání (8598 osob), a to přesto, že na regionálním trhu
práce se neuskutečnilo žádné hromadnější propouštění, jediným

významnějším

přítokem nových uchazečů byli absolventi. Rostl i počet uchazečů o zaměstnání
na 1VPM. Byl to především důsledek masivního poklesu počtu VPM v evidenci ÚP
Kladno při současném nárůstu nezaměstnaných. V únoru 2003 připadalo na 1 VPM
23,8 uchazečů.
Zajímavé

je

porovnání

míry

nezaměstnanosti

v kladenském

regionu

s celorepublikovou nezaměstnaností. Už na přelomu roku 2002 a 2003 vykazovalo
Kladensko stejnou míru nezaměstnanosti jako celá ČR. V druhé polovině roku 2003
se

dokonce

míra

nezaměstnanosti

Kladenska

dostala

pod

úroveň

míry

nezaměstnanosti ČR.
Pozitivní vliv na trh práce v kladenském regionu mělo otevření několika
obchodních domů. V Kladně vznikly v říjnu a listopadu 2003 dva obchodní domy Lidi
ČR, v. o. s., ve Slaném jeden. Celkem zde vzniklo 35 nových pracovních míst.
Obchodní dům Tesco Stores ČR, a. s. byl otevřen v listopadu 2003 v Kladně a poskytl
kladenskému regionu 260 - 270 nových pracovních míst. Baumax ČR, a. s. byl
otevřen v březnu 2003 opět v Kladně a poskytl 80 nových pracovních míst.
Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2003 činila 10,07 %.

2004
Situaci na kladenském trhu práce ovlivnilo několik hromadných propouštění
zaměstnanců. Propouštění proběhlo v podnicích Energie - stavební a báňská, a. s.
v Kladně (propuštěno cca 90 zaměstnanců), Energizer Czech, s. r. o. ve Slaném
(zrušení výroby a propuštění všech 104 zaměstnanců) a u několika vojenských útvarů.
Tato propouštění ovlivnila nezaměstnanost především v prvním pololetí roku.
Někteří zaměstnavatelé naopak počty svých zaměstnanců zvyšovali, např.
Celestica

Kladno, s. r. o. (cca 80 nových zaměstnanců), Lego Production, s. r. о.

v Kladně (cca 80 nových zaměstnanců), Demag Cranes & Components, spol. s r. о.
ve Slaném (cca 30 nových zaměstnanců), Furukawa Electric Autoparts Central
Europe, s. r. o. v Unhošti (cca 30 nových zaměstnanců).
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Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2004 činila podle nové metodiky
8,88 %, podle staré metodiky 9,80 %.
Faktory, které příznivě ovlivňovaly nezaměstnanost v regionu:
>

blízkost Prahy s její trvající uspokojivou poptávkou po pracovní síle;

>

pozitivní role zaměstnavatelů v průmyslových zónách v Kladně, Slaném a

Unhošti;
>

úspěšný rozpad přílivové vlny absolventů škol a mladistvých;

>

vyšší finanční podpora aktivní politiky zaměstnanosti.

2005
Na kladenském trhu práce se neuskutečnila žádná hromadná propouštění
zaměstnanců většího rozsahu. Nej významnější snižování počtu zaměstnanců proběhlo
u následujících zaměstnavatelů: Český národní expres - Č. N. E. Group, a. s. v Kladně
(32

zaměstnanců),

Správa

a

údržba

silnic

Kladno,

příspěvková

organizace

(31 zaměstnanců), Comex, spol. s r. o. ve Velvarech (20 zaměstnanců).
Někteří zaměstnavatelé zvyšovali počty svých zaměstnanců, např. Lego
Production, s. r. o. v Kladně, DELTA PEKÁRNY v Kladně, a. s., Bontaz Centre CZ,
s. r. o. ve Velké Dobré, F. X. Meiller Slaný, s. r. o., Martin Peroutka v Buštěhradě,
Stavební chemie, a. s. Slaný. Provoz byl zahájen v Toyo Radiator Czech, s. r. о.
v Unhošti a v Euromedia Group, k. s. ve Stochově.
Průměrná míra nezaměstnanosti na Kladensku v roce 2005 činila podle nové
metodiky 8,60 %, podle staré metodiky 9,35 %. V lednu 2005 se Kladensko nacházelo
na 42. místě při třídění bývalých okresů podle míry nezaměstnanosti.

2006
Nezaměstnanost na Kladensku měla po celý rok 2006 výrazně sestupný trend.
Na trhu práce se neuskutečnila žádná hromadná propouštění zaměstnanců většího
rozsahu. Nej významnější mi případy snižování počtu zaměstnanců bylo propouštění
zaměstnanců u následujících zaměstnavatelů: STROJÍRNY POLDI, spol. s r . o.
v Kladně

(25

zaměstnanců),

Ferromet

Group,

s.

r.

o.,

(30

zaměstnanců),

Friedrich, s r. o., pracoviště ve Pcherách (14 zaměstnanců) a Regionální pečovatelská
služba Kladno (13 zaměstnanců).
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Mnozí zaměstnavatelé naopak zvyšovali počty svých zaměstnanců, např. Lego
Production, s. r. o. v Kladně (130 zaměstnanců, převážně operátoři výrobních linek),
ESA, s. r. o. v Kladně (115 zaměstnanců, převážně řidiči a skladoví operátoři),
F. X. Meiller Slaný, s. r. o. (96 zaměstnanců, zámečníci, svářeči, lakýrníci), Energie stavební

a

báňská,

a.

s.

v Kladně

(24

zaměstnanců),

Bontaz

Centre

CZ,

s. r. o. ve Velké Dobré (21 zaměstnanců, převážně montážní dělníci), Furukawa
Electric Autoparts Central Europe, s. r. o. v Unhošti (21 zaměstnanců, převážně
operátoři výrobních linek), DELTA PEKÁRNY, a. s. v Kladně (20 zaměstnanců,
převážně pekárenští dělníci), ČSAD Slaný, a. s. (20 zaměstnanců, řidiči autobusů a
kamionů) a Mecatheylor, s. r. o. ve Slaném (17 zaměstnanců, převážně obsluha
obráběcích poloautomatů).
Průměrná míra nezaměstnanosti na Kladensku byla v roce

2006

nejnižší

od roku 1998, činila podle nové metodiky 7,96 %, podle staré metodiky 8,71 %.

Tabulka č. 1 obsahuje údaje o stavu evidovaných uchazečů o zaměstnání a o míře
nezaměstnanosti vždy ke konci příslušného měsíce roku 2006. (34)

Tabulka č. 1 Počet evidovaných uchazečů a míra nezaměstnanosti 2006

Měsíc
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006
Průměr

Počet
evidovaných
uchazečů

Míra
nezaměstnanosti (v %)
stará metodika

7488
7423
7302
7076
6896
6891
7013
7018
6844
6596
6448
6486
6995

9,3
9,2
9,0
8,8
8,5
8,5
8,8
8,8
8,6
8,3
8,1
8,2
8,71

nová metodika
8,5
8,4
8,2
8,0
7,8
7,8
8,1
8,1
7,8
7,5
7,4
7,4
7,96

Údaje o vývoji míry nezaměstnanosti na Kladensku jsou zachyceny v grafu č. 1.
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Graf č. 1
Vývoj míry nezaměstnanosti v okresu Kladno
nová metodika, stará metodika

- M N KL nová metodika

MN KL stará metodika

|

V roce 2006 na 1 VPM připadalo nejméně uchazečů za poslední tři roky, byl to
projev

narůstání

počtu

volných

pracovních

míst

v evidenci

ÚP

v Kladně

při současném klesajícím trendu nezaměstnanosti. Graf č. 2 znázorňuje průběh počtu
nezaměstnaných

na

1

VPM.

Jedna

křivka

zobrazuje

počet

uchazečů

o zaměstnání na 1 VPM z kladenského regionu bez zahrnutí VPM z aktivní politiky
zaměstnanosti, druhá křivka zobrazuje počet uchazečů o zaměstnání na 1 VPM
z kladenského regionu se zahrnutím VPM z aktivní politiky zaměstnanosti a třetí
křivka zobrazuje počet uchazečů o zaměstnání na 1 VPM z celkového souboru
evidovaných volných pracovních míst, tj. včetně evidovaných míst ze sousedních
regionů, zejména z Prahy, včetně míst vytvořených pomocí nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti.
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Graf č. 1
Počet uchazečů o zaměstnání
na 1 volné pracovní místo
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Tabulka č. 2 ukazuje dlouhodobě neobsazená pracovní místa, která
volnými pracovními místy evidovanými ÚP v Kladně existují. (34)

Tabulka č. 2 Dlouhodobě neobsazená místa na Kladensku 2006
Profese
operátoři - obsluha montážních linek
elektronici
zedníci
obsluha strojů na výrobu potravin
seřizovači a obsluha obráběcích strojů
řidiči motorových vozidel
pracovníci ochrany a ostrahy
dělníci v pekárenství
svářeči
prodavači v obchodech
pekaři, pečiváři
zámečníci
mechanici a opraváři strojů a zařízení

počet míst až
283
134
107
107
96
93
88
86
71
61
51
46
*
31
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Pořadí

kladenského

regionu

při

třídění

bývalých

okresů

podle

nezaměstnanosti zachycuje graf ě. 3. Je v něm vidět dlouhodobě se lepšící

míry

umístění

Kladenska. V prvním pololetí 2006 však okres Kladno sestoupil ze 40. místa až
na 30. místo. Zlepšení situace nastalo až v prosinci 2006.

Grafe. 3
Pořadí okresu Kladno podle míry nezaměstnanosti

měsíc

2.2 S T R U K T U R A N E Z A M Ě S T N A N O S T I , R I Z I K O V É S K U P I N Y
N E Z A M Ě S T N A N Ý C H NA K L A D E N S K U
Pro konkrétnější představu o nezaměstnanosti je dobré znát nejen její formu,
ale také strukturu. Při posuzování struktury nezaměstnanosti se nejčastěji používají
hlediska věku,

vzdělanosti, požadovaného zaměstnání a pohlaví. Na základě analýzy

struktury nezaměstnanosti lze vymezit i rizikové skupiny nezaměstnaných.

1) Hledisko věku
Celkově lze rozlišit sedm věkových skupin: do 19 let, 20 až 29 let, 30 až 39 let,
40 až 49 let, 50 až 59 let, 60 a více let. Vývoj podílů věkových skupin uchazečů
od 2. čtvrtletí 1996 do 4. čtvrtletí 2006 zachycuje graf č. 4.
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Graf č. 1

Z grafu je patrné, že nejvyšší podíl na nezaměstnanosti na Kladensku měla
v minulosti především skupina uchazečů ve věku 20 až 29 let, ale díky klesajícímu
trendu je podíl této skupiny v současné době již nižší než podíl věkové skupiny 30 až
39 let, který naopak v čase pozvolna narůstá. Dlouhodobě narůstá i podíl skupiny
uchazečů ve věku 50 až 59 let. Pozvolné narůstání podílu se projevuje také u uchazečů
ve věku 60 a více let - jejich podíl je však prozatím malý.

2) Hledisko vzdělanosti
Celkově lze rozlišit čtrnáct vzdělanostních skupin:
A - Bez vzdělání —> bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň ZŠ;
В - Neúplné vzdělání
С-Základní

neúplné základní vzdělání, dokončený 1. stupeň ZŠ;

(praktická škola) —> základní vzdělání, praktická škola;

D - Nižší střední —> nižší střední vzdělání, tříletá příprava v praktické škole;
E - Nižší střední (vyučen) —> nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy
učilišť a odborných škol);
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H - Střední

odborné

(vyučen)

střední odborné vzdělání dosažené absolvováním

nematuritních vzdělávacích programů poskytujících výuční list, s výjimkou nižšího
odborného vzdělání;
J -

Střední

bez

maturity

—* střední nebo střední odborné vzdělání

dosažené

absolvováním středoškolských nematuritních vzdělávacích programů neposkytujících
výuční list;
K- USV —* úplné střední všeobecné vzdělání;
'
Y
II
Ĺ -

(JSC) (SOÜ,

absolvováním

sos

S maturitou)

—* úplné střední odborné vzdčlrtní dosažené

SOU ukončených maturitou

a

vzdělávacích

programů

SOU i SOŠ

pro absolventy tříletých učebních oborů ukončených maturitou;
N - ÚSO (SOŠ,

USV)

- pomaturitní studium

—> úplné střední odborné vzdělání

dosažené absolvováním vzdělávacích programů vyšších odborných škol, konzervatoří

a tanečních

konzervatoří; pomaturitní studium specializační a inovační;

R - Bakalářské

—> vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním

studijních programů
T - Vysokoškolské

bakalářských

vysokých škol;

—> vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním magisterských

(tj. lékařských a inženýrských) studijních programů vysokých škol;
V - Doktorské

(vědecká

výchova)

—> vysokoškolské doktorské vzdělání dosažené

absolvováním studia v doktorském studijním programu, postgraduální studium a
vědecká výchova.
V Tabulce č. 3 je provedeno porovnání struktury volných pracovních míst a struktury
uchazečů o zaměstnání podle stupně vzdělání к 31.12.2006. (34)
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Tabulka č. 3 Porovnání struktury VPM a struktury uchazečů podle stupně
vzdělání v roce 2006
Volná pracovní místa
Uchazeči o zaměstnání
absolut, počet
relat. (%)
absolut, počet
relat. (%)
bez vzdělání
(A)
86
3,5
227
6,1
neúplné
0
0
(B)
134
2,1
základní škola,
419
29,6
2441
37,7
praktic. škola (C)
nižší střední
4
6
(D)
0,3
0,1
nižší střední
3
0,2
156
2,4
(vyučen)
и
(E)
střední odborné
2094
658
46,9
32,3
(vyučen)
(H)
střední bez
1
92
0,1
1,4
maturity
(J)
USV
12
(K)
0,9
181
2,8
USO (SOU
39
2,8
197
3,0
s maturitou)
(L)
USO (SOS
134
9,8
772
11,9
s maturitou)
(M)
vyšší odborné (N)
1
28
0,4
0,1
bakalářské
6
0,4
13
0,2
(R)
139
vysokoškolské (T)
39
2,8
2,1
doktorské
0
0
6
(V)
0,1
1402
100,0
Celkem
6486
100,0
Stupeň vzdělání
název (kód)

Z tabulky lze vyčíst, že v žádném stupni vzdělání nepřevyšovala evidovaná
poptávka po pracovní síle (absolutní počet volných pracovních míst) nad nabídkou
(absolutní počet evidovaných uchazečů o zaměstnání). Zvláště výrazný nesoulad je

u velmi nízkých stupňů vzdělání A, B a C. Poptávku zde tvoří převážně veřejně
prospěšné práce a jen v individuálních případech poptávka po

dělnících pracujících

na montážních linkách nebo poptávka po pekárenských dělnících.
Od roku 2005 však Úřadu práce v Kladně zaznamenává růst počtu volných
pracovních míst pro nekvalifikované pracovníky. Jedná se především o poptávku
po

dělnících

pracujících

po pekárenských

na

montážních

dělnících, po řidičích

linkách,

nákladních

po

stavebních

automobilů

dělnících,

a autobusů

a

po dělnících obsluhujících automatické linky nebo poloautomatické obráběcí stroje,
kde pro výkon zaměstnání postačuje základní vzdělání a zaučení.
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Graficky je porovnání vzdelanostní struktury uchazečů a volných pracovních míst
zachyceno v grafu č. 5. První sloupec zobrazuje počet VPM, druhý sloupec počet
evidovaných uchazečů o zaměstnání.
Graf č. 5
Vzdélanostnl struktura u c h a z e č ů a volných pracovních míst
Stav к 31.12.2006
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3) Hledisko požadovaného zaměstnání
Celkově lze podle klasifikace zaměstnání (KZAM) rozlišit deset tříd:
1

Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci.

2

Vědečtí a odborní duševní pracovníci.

3

Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných
oborech.

4

Nižší administrativní pracovníci (úředníci).

5

Provozní pracovníci ve službách a obchodě.

6

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech.

7

Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (kromě obsluhy
strojů a zařízení).

8

Obsluha strojů a zařízení.

9

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

0

Osoby bez pracovního zařazení.
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V Tabulce č. 4 je uvedeno porovnání struktury volných pracovních míst a
evidovaných uchazečů o zaměstnání podle požadovaného zaměstnání к 31.12.2006.
(34)
Tabulka

č. 4 Porovnání

struktury

VPM

a evidovaných

uchazečů

podle

požadovaného vzdělání v roce 2006
Profese hl.třída
KZAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Nezjištěno
Celkem

Volná pracovní místa
Absolut.počet

relat. (%)

1"2
43
244
64
138
2
414
364
121
0
0
1402

0,9
3,1
17,4
4,6
9,8
0,1
29,5
26,0
8,6
0
0
100,0

Uchazeči o zaměstnání
Absolut.počet
53
205
474
725
990
53
532
588
2783
2
81
6486

relat. (%)
0,8
3,2
7,3
11,2
15,3
0,8
8,2
9,1
42,9
0,0
1,2
100,0

Z tabulky jsou patrné značné strukturální disproporce mezi nabídkou a
poptávkou na trhu práce v kladenském regionu. Přestože v posledních dvou letech
dochází к růstu poptávky po málo kvalifikované pracovní síle, přetrvává v hlavní třídě
KZAM 9 - pomocní a nekvalifikovaní dělníci nízký počet volných pracovních míst a
velmi vysoký počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Velmi nedostatečný počet
pracovních míst je také v hlavní třídě KZAM 4 - nižší administrativní pracovníci a
v hlavní třídě KZAM 5 - provozní pracovníci ve službách a obchodě.

Grafické porovnání profesní struktury uchazečů a VPM zobrazuje graf č. 6.
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Graf č. 1
Profesní struktura uchazečů a volných pracovních míst
Stav к 31.12.2006
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4) Hledisko pohlaví
Ženy bývají na trhu práce znevýhodněny, zaměstnavatelé upřednostňují
mužskou pracovní sílu pro její větší územní mobilitu a nezatíženost starostmi
o domácnost. Podíl nezaměstnaných žen na celkovém počtu nezaměstnaných osob tak
bývá vyšší než podíl nezaměstnaných mužů.
Tabulka č.5 zachycuje počet

žen - uchazeček o zaměstnání a jejich podíl

na celkovém počtu uchazečů na Kladensku v jednotlivých měsících roku 2006. (34)
Tabulka č. 5 Počet

žen - uchazeček o zaměstnání a jejich podíl na celkovém

počtu uchazečů na Kladensku v roce 2006
Měsíc
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006

Počet žen

Podíl žen (%)

3869
3803
3752
3655
3591
3646
3819
3843
3694
3550
3435
3428
58

51,7
5L,2
51,4
51,7
52,1
52,9
54,5
54,8
54,0
53,8
53,3
52,9

Z tabulky j e zřejmé, že i v kladenském regionu byl podíl žen na celkovém
počtu nezaměstnaných po celý rok 2006 nadpoloviční.

Vývoj podílu žen v celkovém počtu uchazečů na Kladensku během posledních tří let
zobrazuje graf č. 7.

Graf č. 7
Vývoj podílu žen

v celkovém počtu uchazečů
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na Kladensku patří:
>

osoby starších věkových skupin, zejména starší 50ti let;

>

mladiství bez dalšího vzdělání (mladiství po skončení povinné školní

docházky;
>

uchazeči o zaměstnání, jimž neuplynula doba delší než 2 roky od úspěšného

ukončení studia - přípravy na povolání (absolventi škol);
>

osoby s nízkým stupněm vzdělání, tj. s neúplným základní vzděláním a se

základním vzděláním;
>

pomocní a nekvalifikovaní dělníci (souvisí s nízkým stupněm vzdělání);

>

osoby, zejména ženy, pečující o děti ve věku do 15 let;

>

osoby se změněnou pracovní schopností a osoby se zdravotními omezeními;
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>

osoby se změněnou pracovní schopností a osoby se zdravotními omezeními;

>

osoby po výkonu trestu odnětí svobody, osoby po protialkoholním léčení
apod.

Velkým problémem je skutečnost, že u mnohých uchazečů o zaměstnání se
vyskytuje kumulace „handicapů" - např. chybějící kvalifikace, změněná pracovní
schopnost, příslušnost ke starší věkové skupině.

2.3

SOCIÁLNÍ A PSYCHICKÉ DŮSLEDKY NEZAMĚSTNANOSTI
NA KLADENSKU
Vzhledem к existenci psychických následků nezaměstnanosti byla při ÚP

v Kladně vybudována před několika lety i psychologická poradna, kterou mohou lidé,
kteří trpí psychickými problémy v důsledku ztráty zaměstnání, nemožnosti nalezení
nového zaměstnání a dalšími problémy souvisejícími s nezaměstnaností, využívat.
Podle psycholožky většina lidí, kteří poradnu navštíví, trpí tzv. depresí z pracovní
deprivace. Tímto pojmem se označují následky ztráty zaměstnání, které se projevují
depresí. Míra hloubky deprese závisí na mnoha faktorech, např. pohlaví (ženy obvykle
prožívají ztrátu zaměstnání hůře), věku (nejhůře jsou na tom lidé od 40 do 55 let),
rodinném zázemí, délce nezaměstnanosti, předchozích zkušenostech se sháněním
zaměstnání i finanční situaci.
Vliv věku a pohlaví se projevuje také v typu reakcí na ztrátu zaměstnání. U žen
a starších lidí obecně převládá psychický šok. Následně pak prožívají stavy
bezmocnosti se sebou samým, pocity strachu a nejistoty, ztráty sebedůvěry a
sebevědomí. U mužů a mladších lidí se ztráta zaměstnání častěji stává výzvou
к hledání nové práce či zaujmutí jakéhosi obranného postoje.
Nejhlubší deprese se projevují tím, že se jedinec cítí za ztrátu zaměstnání
osobně vinen, trpí pocity bezmocnosti, nevidí žádnou možnost, jak svou situaci změnit
к lepšímu. Do depresivních stavu se promítají obecné sociální i důsledky, které byly
nastíněny v kapitole 1.2.4. Jedinci mají potíže se změnami struktury času, přebytek
volného času je velmi často spojen s nudou. Mnoho lidí tráví většinu dne pasivně
před televizní obrazovkou, mladší lidé u počítače.
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Deprese často souvisejí se ztrátou sociálního statusu a problémy v rodině.
Dlouhodobá nezaměstnanost vede к rozbití vztahů mezi členy rodiny a vzniklé napětí
někdy vyúsťuje až v rozvod. Z podkladů psycholožky vyplývá, že rozvodovost je
častější v případě dlouhodobé nezaměstnaností mužů. Do jisté míry opakem může
být chování mladých žen při dlouhodobější nezaměstnanosti. Některé ženy především
z nižších

společenských

vrstev

se snaží

ze statusu

nezaměstnaných

uniknout

do statusu ženy na mateřské dovolené či ženy v domácnosti. Většinou však vede
těhotenství a následné narození ' dítěte к prohloubení ekonomických, sociálních i
psychických problémů. Ženy s malými dětmi obecně hledají zaměstnání obtížněji.
Ze zkušeností psycholožky ÚP v Kladně vyplývá, že nezaměstnanost může mít
na rodinu vliv pozitivní i negativní. Negativní vliv bývá častější a projevuje se nejen
prostřednictvím finančních potíží, ale také určitou krizí rodinného systému, narušením
denních rodinných zvyklostí, změnami v sociálních vztazích, změnou

postavení

nezaměstnaného v rámci rodiny, která se může projevovat ztrátou jeho statusu a
autority (tuto skutečnost hůře prožívají především muži), změnami v rozdělení práce
v rodině. Pozitivní vliv nezaměstnanosti na rodinný život se projevuje především
v solidaritě a citové podpoře, které se nezaměstnanému dostává v rámci užší i širší
rodiny.
V případě těžších
oddělením

v

psychoterapii,

problémů

kladenské nemocnici.
v horších

případech

psycholožka
Následná
také

spolupracuje s psychiatrickým
léčba

poté

farmakoterapii

a

zahrnuje

zejména

sociální

opatření.

Psychologická poradna při ÚP Kladno spolupracuje i s dalšími pracovišti v rámci

regionu, např. Krizovým centrem, Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy,
pracovišti kurátorů, kontaktním centrem společnosti Člověk v tísni v Kladně.
V roce 2006 vyhledalo psycholožku 268 osob, do konce roku 2006 jich bylo
179 zaměstnáno, 89 zůstalo nezaměstnaných dlouhodobě.

2.4

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V JEDNOTLIVÝCH
MIKROREGIONECH KLADENSKA
Pro podrobnější sledování stavu a vývoje trhu práce byl kladenský region

Úřadem práce v Kladně rozčleněn na osm mikroregionů.

61

1) Kladensko
Nejlidnatější mikroregion

se statutárním

městem

Kladnem je

centrem

průmyslu, správy, obchodu, služeb, středního i vysokého školství. Sídlí zde hlavní
zaměstnavatelské organizace celého kladenského regionu: Nemocnice

Kladno,

Celestica Kladno, s. r. o., STROJÍRNY POLDI, spol. s r . o., nkt cables, a. s.,
Sochorová válcovna TŽ, a. s. (sídlo Třinec, pracoviště Kladno), Energie - stavební a
báňská, a. s., ČSAD MHD Kladno, a. s., Showa Aluminium Czech, s. r. o.. Lego
Production, s. r. o. a další.
V posledních letech prošlo Kladensko významnou restrukturalizací průmyslu.
Nejvýraznější dopad měl útlum metalurgie oceli, jejího tepelného zpracování a
těžkého strojírenství ve skupině podniků POLDI a ukončení těžby černého uhlí
ve společnosti Českomoravské doly, a. s., Kladenské doly, o. z. К úplnému zastavení
těžby na Kladensku došlo v roce 2002. V 90. letech 20. století zanikl také obuvnický
podnik Sázavan Kladno a Masokombinát Kladno. Pozitivní je především realizace
nových pracovních příležitostí v průmyslové zóně Kladno-jih. Jde o mikroregion
s nejvyšším počtem uchazečů o zaměstnání.

2) Slánsko
Významem druhé středisko kladenského regionu. Nalezneme zde především
strojírenský a elektronický průmysl: MCE Slaný, s. r. o., F. X. Meiller Slaný, s. r. o.,
Linet, spol. s r. o., Mitsubishi Electric Automotive Czech, s. r. o., Electric
Powersteering Components Europe, s. r. o., Umoe Schat - Harding Slaný, s. r. о.
V mikroregionu převažuje venkovské osídlení, s ním souvisí i zhoršená
dopravní obslužnost některých oblastí.

3)

Unhošťsko
Významnými zaměstnavateli jsou zde Furukawa Electric Autoparts Central

Europe, s. r. o., zabývající se výrobou elektrických součástí automobilů, a Toyo
Radiator Czech, s. r. o., vyrábějící tepelné výměníky pro klimatizační jednotky.
Dopravní špádovost к městu Kladnu a částečně i к Praze je pro tento
mikroregion z hlediska zaměstnanosti výhodou.

62

4)

Velvarsko
Mikroregion se nachází poblíž města Kralupy nad Vltavou, které patří

do bývalého okresu Mělník. Této poloze odpovídá i určitá dopravní spádovost, je
tedy pravděpodobné, že určitá část obyvatel pracuje v Kralupech nebo jejich okolí.
Mezi

významné

zaměstnavatele

patří

průmyslové

podniky

Comax,

spol. s r. o. a Velvana, a. s.
а

5)

Zlonicko
Venkovský mikroregion, který se nalézá v severní části kladenského regionu.

Převažuje zde zemědělství, významným zemědělským zaměstnavatelem je Agros
Vraný, družstvo vlastníků.

6)

Zákolansko
Další venkovský mikroregion, významným zaměstnavatelem jsou sklárny

Růckl Glass, a. s. v obci Otvovice a výroba JHJ alu, s. r. o. rovněž v Otvovicích.
Podobně jako mikroregion Velvarsko má i Zákolansko dobré dopravní
spojení s Kralupami nad Vltavou, a tedy i potenciální možnost zaměstnání v tomto
městě.

Mikroregion

se potýká

s častým

nedostatkem

evidovaných

volných

pracovních míst.

7)

Bratronicko
Venkovský mikroregion v jižní části kladenského regionu sousedí s bývalými

okresy Beroun a Rakovník. Dopravní spojení s nimi však není příliš dobré.
Významným zaměstnavatelem je strojírenský montážní podnik Bontaz Centre
CZ, s. r. o. ve Velké Dobré.

8)

Stochovsko
Mikroregion v západní části regionu. Mezi významné zaměstnavatele patří

podnik na výrobu drobných elelctrosoučástí Nativel, k. s. ve Stochově, topenářský
podnik Ites, spol. s r. o. ve Stochově a Agrodružstvo Kačice.
V roce 2002 byl tento region významně postižen zvýšenou nezaměstnaností
vlivem ukončení činnosti podniku Českomoravské doly, a. s., Kladenské doly, o. z.
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Vzhledem

к odlišné

charakteristice

jednotlivých

mikroregionů,

nerovnoměrnému rozložení pracovních příležitostí a dopravní obslužnosti je odlišná i
míra jejich nezaměstnanosti. Dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazuje
Zlonicko. Nezaměstnanost je způsobena především zemědělskou orientací a špatnou
dopravní obslužnosti mikroregionu. Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykazuje
v posledních letech Unhošťsko, z dalších regionů Bratronicko a Slánsko.

Tabulka ě. 6 ukazuje vývoj registrované míry nezaměstnanosti v jednotlivých
mikroregionech Kladenska během posledních čtyř let. (34)

Tabulka č. 6 Vývoj registrované míry nezaměstnanosti (v %) v jednotlivých
mikroregionech Kladenska
Mikroregion
Kladensko
Slánsko
Unhošťsko
Velvarsko
Zlonicko
Zákolansko
Bratronicko
Stochovsko

6/2003 12/2003
10,95
10,73
8,96
9,52
6,80
6,33
9,30
9,85
13,22
13,82
10,14
10,79
8,24
7,63
10,62
10,26

Míra nezaměstnanosti (%),
Měsíc/rok
6/2004 12/2004 6/2005 12/2005
10,50
10,40
9,4
9,5
8,80
8,60
7,2
7,4
6,30
6,70
5,3
5,3
9,70
10,20
9,6
9,1
14,40
14,70
11,8
12,4
9,70
10,40
8,7
9,0
7,80
7,60
7,0
6,7
9,30
9,80
8,9
8,0

6/2006 12/2006
8,9
8,4
6,6
5,9
4,8
4,7
7,7
9,1
10,8
10,5
7,7
8,3
6,8
6,3
7,5
7,2

Graficky zachycuje vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech Kladenska
v letech 1993 až 2006 graf č. 8.
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Graf č. 1

2.5 P O R O V N Á N Í
S MÍROU

MÍRY

NEZAMĚSTNANOSTI

NEZAMĚSTNANOSTI

V ČESKÉ

NA KLADENSKU
REPUBLICE

A

OSTATNÍCH REGIONECH STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Údaje o nezaměstnanosti v určitém regionu jsou samy o sobě zajímavé, ale
pro jejich lepší interpretaci je důležité znát nejen konkrétní míru nezaměstnanosti
daného regionu, ale také celého státu a obě hodnoty porovnat. Zjistíme tak, jak si
konkrétní region stojí v rámci celku.
Mohou nastat situace, kdy se obyvatelé určitého regionu domnívají, že míra
nezaměstnanosti v jejich regionu je poměrně vysoká a že jsou v obtížné situaci, ale
při porovnání s ostatními oblastmi státu se zjistí, že existují regiony s mírou
nezaměstnanosti ještě o několik procent vyšší.
Porovnání je důležité i pro stát, který se prostřednictvím analýzy může
dozvědět, z d a j e míra nezaměstnanosti v jednotlivých regionech vyrovnaná, nebo zda
jsou mezi jednotlivými oblastmi velké rozdíly. Toto zjištění by mělo mít vliv i
na postup při řešení nezaměstnanosti.
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Porovnáme-li

míru

nezaměstnanosti

Kladenska

s

průměrnou

mírou

nezaměstnanosti v ČR vykazovanou MPSV ČR v letech 1996 - 2006 (viz Tabulka
ě. 7), zjistíme, že po většinu sledovaného období se jeho míra nezaměstnanosti
nacházela nad celorepublikovým průměrem. V posledních letech se však situace
zlepšila. V letech 2003 až 2005 byla průměrná míra nezaměstnanosti Kladenska nižší
než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR. V loňském roce byla míra nezaměstnanosti
na Kladensku o 0,3 % nad průměrnou mírou nezaměstnanosti v ČR.

Tabulka č. 7 Porovnání

registrované míry nezaměstnanosti na Kladensku a

v ČR v letech 1996 - 2006
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 nová metodika
2005 nová metodika
2006 nová metodika

Průměrná míra
Průměrná míra
nezaměstnanosti
nezaměstnanosti v CR v %
v kladenskem regionu v %
4,61
3,52
7,60
5,23
8,94
7,48
9,73
9,37
10,35
8,78
9,67
8,9
10,07
9,8
10,07
10,31
8,88
9,47
8,60
8,88
7,96
7,67

Graficky je porovnání míry nezaměstnanosti kladenského regionu a ČR zachyceno
v Příloze ě. 2.

Kladensko je jedním z regionů Středočeského kraje, který patří svou velikostí,
počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje ČR. Jeho rozloha zabírá téměř 14 % území
ČR. Zahrnuje celkem dvanáct bývalých okresů: Benešovsko, Berounsko, Kladensko,
Kolínsko, Kutnohorsko, Mladoboleslavsko, Mělnicko, Nymbursko, Prahu-východ,
Prahu-západ, Příbramsko a Rakovnicko.
Poloha Středočeského kraje, především blízkost Prahy, významně ovlivňuje
jeho ekonomickou charakteristiku. Kladensko patří mezi regiony nacházející se Praze
nejblíže, rovněž dopravní spojení s Prahou je vynikající. V porovnání s ostatními
regiony Středočeského kraje lze zjistit, do jaké míry je mu tato blízkost a možnost
využívání pražského trhu práce prospěšná.
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Porovnání míry nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Středočeského kraje
к 30.9.2006 je zachyceno v Tabulce č. 8 . ( 1 7 )

Tabulka ě. 8 Míra nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Středočeského kraje
к 30.9.2006
Název regionu
Benešovsko
Berounsko
Kladensko
Kolínsko
Kutnohorsko
Mladoboleslavsko
Mělnicko
Nymbursko
Praha-východ
Praha-západ
Příbramsko
Rakovnicko

Míra nezaměstnanosti v %
3,88
4,59
7,83
6,14
8,24
3,40
7,21
7,88
2,31
2,44
6,90
5,92

Z tabulky je patrné, že i když má kladenský region vzhledem к hlavnímu
městu výhodnou polohu, v míře nezaměstnanosti se tato skutečnost příliš neprojevila.
К 30.9.2006 mělo

Kladensko

v rámci

Středočeského

kraje třetí nejvyšší

míru

nezaměstnanosti.
Pozitivní
Praha-východ

vliv blízkosti

hlavního

města

se nejvíce projevil v regionech

a Praha-západ, které s hlavním městem bezprostředně

sousedí a

ve kterých sídlí mnoho významných podniků. Nízkou mírou nezaměstnanosti se
vyznačuje také Mladoboleslavsko, kde sídlí největší český automobilový podnik.

2.6 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI NA KLADENSKU

2.6.1 ČINNOST ÚŘADU PRÁCE KLADNO
Úřady práce jako instituce státní správy jsou řízeny MPSV ČR. Správní
obvody úřadů práce jsou shodné s územními obvody bývalých okresů. ÚP Kladno
sídlí v Kladně od roku 1990, odloučené pracoviště se nachází ve Slaném.
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Činnosti

úřadů

práce

spočívají

podle

§ 8 zákona

č. 435/2004

Sb.,

o zaměstnanosti zejména v:
a) zpracovávání koncepce vývoje zaměstnanosti ve svém správním obvodu,
sledování a vyhodnocování situace na trhu práce a přijímání opatření na ovlivnění
nabídky a poptávky práce;
b) rozvíjení trhu práce za spolupráce se správními orgány, orgány územní
samosprávy, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány
státní zdravotní služby, zaměstnavateli;
c) dbáni na rovné zacházení s osobami bez ohledu na jejich pohlaví, národnost,
etnikum, postižení aj. (zákaz diskriminace);
d) účastnění se mezinárodních programů na podporu zaměstnanosti (programy
financované

z Evropských strukturálních fondů);

e) zprostředkovávání zaměstnání zájemcům a uchazečům o zaměstnání;
f) poskytování

informačních

a

poradenských

služeb

zaměstnancům

i

zaměstnavatelům;
g) používání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti;
h)

vyplácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci (pasivní

politika zaměstnanosti);

i) poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením zaměstnavatelům s více než 50 % postižených zaměstnanců;
j)

vedení evidence (uchazečů, volných pracovních míst, osob se zdravotním

postižením, cizinců atd.);
k)

vykonávání

kontrolní

činnosti

(kontrola

zaměstnanosti,

dodržování

pracovněprávních předpisů i kolektivních smluv a vnitřních předpisů zaměstnavatele;
kontrola zaměstnavatele i zaměstnance; při nedostatcích je ÚP oprávněn dávat
pokuty). (4)

Stručně budou nastíněny především nástroje APZ. Úřad práce Kladno se snaží
uplatňovat všechny nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které by vedly к co
nej účinnějšímu ovlivňování trhu práce za účelem vytvoření nových pracovních
příležitostí, snižování nezaměstnanosti, zkracování průměrné doby nezaměstnanosti,
usnadňování znovuzaměstnání osob s pracovními handicapy i za účelem prevence
vzniku nezaměstnanosti.
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Mezi hlavní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v kladenském regionu patří:
1 ) Vytváření společensky účelných pracovních míst.
2) Zřizování veřejně prospěšných prací.
3) Rekvalifikační programy.
4) Podpora vytváření pracovních míst pro občany s ZPS (zřizování chráněných
dílen a chráněných pracovišť).
5) Poradenské služby (individuální, skupinové, speciální poradenství).
6) Poradenská činnost v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů.
7) Poradenství EURES.
Rekvalifikace
Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo
prohloubení

dosavadní

kvalifikace, včetně jejího udržování

nebo

obnovování.

Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace,
zdravotního stavu, schopností a zkušeností uchazeče o zaměstnání tak, aby byly co
nejúčelněji využity při získávání nových znalostí a dovedností. Rekvalifikaci může
provádět pouze akreditované zařízení a vzdělávací nebo zdravotnické zařízení, které
má akreditované vzdělávací programy. Akreditaci poskytuje MŠMT ČR. (4)
Obecně se rozlišují dvě formy rekvalifikace:
>

specifické - na konkrétní profesi s příslibem zaměstnání od zaměstnavatele;

> nespecifické

- bez příslibu konkrétního zaměstnání, účastník rekvalifikace je

školen na získání dovedností, které zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce.

Profesní zaměření

rekvalifikačních programů

na základě několika hledisek.
evidovaných

volných

Především

pracovních

míst

ÚP

Kladno je

vytvářeno

na základě zájmu uchazečů,
v jednotlivých

zaměstnavatelů), vzdělávací struktury uchazečů o zaměstnání

profesích

počtu
(potřeb

a také skladby a

dostupnosti vzdělávacích institucí, které jsou schopny kvalitně'provádčt rekvalifikace
v příslušných

profesích

rekvalifikačních

a oborech.

programů

se

Souhrnně

vytváří

na

lze říci,

základě

že

profesní

podmínek

na

zaměření

trhu

práce

v kladenském regionu.
Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího
pracovního

uplatnění

jeho

zaměstnanců.
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V roce

1997

zorganizovala

POLDI

ve spolupráci s ÚP Kladno vnitropodnikovou

rekvalifikaci svých

zaměstnanců

za účelem jejich dalšího uplatnění v podniku.
Každý rok dochází к obměně nabízených rekvalifikačních kurzů. V roce 2006
byly vytvořeny tyto kurzy:
1) obsluha osobního počítače;
2) dělník telekomunikací se zaměřením na montáž mobilních telefonů;
3) technik telekomunikací se zaměřením na montáž mobilních telefonů;
4) účetnictví;
5) kurz pro pracovníky skladů;
6) správce PC sítě;
7) řidič skupiny C, D;
8) masér pro sportovní a rekondiční masáže;
9) kurz základů podnikání;
10) management malého a středního podniku;
1 l ) k u r z svařování;
12) manikúra, pedikúra;
13) základní kurz zemní práce;
14) asistent pedagoga.

V roce 2006 bylo do rekvalifikací realizovaných v rámci APZ zařazeno
celkem 423 uchazečů o zaměstnání. Tabulka č. 9 ukazuje vývoj

počtu

zařazených do rekvalifikací v roce 2006. (34)
Tabulka č. 9 Vývoj poětu osob zařazených do rekvalifikace v roce 2006
Měsíc
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006
Celkem

počet zařazených osob
33
40
35
64
23
42
0
23
51
39
31
42
423
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uchazečů

Úřad

práce

v Kladně

vynaložil

na rekvalifikace v roce

2006

celkem

4 209 374 Kč. Další část rekvalifikací byla realizována v rámci projektů ESF. Tyto
rekvalifikace v průběhu roku 2006 navštěvovalo celkem 167 uchazečů o zaměstnání.

Podpora vytváření pracovních míst pro občany s ZPS (zřizování chráněných
pracovních dílen a chráněných pracovních míst)
Chráněná

pracovní

dílna je

pracoviště

vymezené

na

základě

dohody

zaměstnavatele s úřadem práce a'přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, kde je v půlročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto
zaměstnanců. Musí být provozována nejméně po dobu 2 let od data sjednání.
Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.
Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené

zaměstnavatelem

pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Musí
být provozováno nejméně 2 roky od data sjednané dohody. Na vytvoření chráněného
pracovního místa může úřad práce poskytnout příspěvek. Zaměstnavatelé, kteří
zaměstnávají osoby se ZPS mají výhody v daňové oblasti. (4)
ÚP Kladno finančně podporuje vytváření a provoz chráněných pracovních
dílen a chráněných pracovních míst. V roce 2006 podpořil provoz 160 chráněných
pracovních míst částkou 3 600 000 Kč. V současné době existují na Kladensku tři
chráněné dílny - META, a. s. v Kladně, Probal, a. s. v Kladně a Nadace sv. Jana
pod Skalou v Horním Bezděkově. Jde obvykle o jednoduchou manuální výrobu.
ÚP v Kladně také poskytl příspěvek

na podporu zaměstnávání osob se

zdravotním postižením zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se
zdravotním postižením. Příspěvek činil 17 802 877 Kč.

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)
Společensky účelné pracovní místo je pracovní místo, které zaměstnavatel
zřizuje nebo vyhrazuje na základě písemné dohody s úřadem práce a obsazuje
uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Tato
pracovní místa se většinou zřizují pro uchazeče o zaměstnání, kterým je třeba věnovat
při zprostředkování práce zvýšenou péči, nebo pro uchazeče o zaměstnání s určitým
profesním zaměřením,

ve kterém

obtížně nacházejí uplatnění

na trhu

práce.

Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek. (4)
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V roce

2006 bylo

na

Kladensku

vytvořeno

238

společensky

účelných

pracovních míst, z toho 218 vyhrazených míst, ve 2 případech se jednalo o zřízení
míst

a

18

míst

bylo

vytvořeno

pro

výkon

samostatné

výdělečné

činnosti.

Na společensky účelná pracovní místa bylo v tomto období umístěno 242 uchazečů
o zaměstnání. Na SÚPM včetně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) bylo
v roce 2006 vynaloženo 7 550 151 Kč.
Tabulka č. 10 ukazuje počet vzniklých společensky účelných pracovních míst
(SÚPM) podle uzavřených dohod V roce 2006. (34)

Tabulka č. 10 Počet vzniklých společensky účelných míst v roce 2006
Měsíc
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006
Celkem

SÚPM celkem
14
13
18
31
22
13
17
13
27
22
27
21
238

z celku
vyhrazená místa
14
12
17
30
16
12
14
11
24
21
26
21
218

z celku
místa pro S V C
0
1
1
1
4
1
3
2
3
1
1
0
18

Veřejně prospěšné práce (VPP)
Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které
vytváří obec nebo zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem

práce

ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání. Jde o práce, které jsou
к prospěchu všech občanů v obci (úprava zeleně, údržba veřejných prostranství, úklid
a údržba veřejných budov a komunikací). Úřad práce může na VPP poskytnout
zaměstnavateli příspěvek. Smlouva úřadu

práce s příslušnou

obcí není uzavřena

na konkrétní pracovníky, ale na počet míst. (4)
V roce 2006 bylo na Kladensku vytvořeno 186 míst veřejně prospěšných prací,
na které bylo umístěno 156 uchazečů o zaměstnání. VPP provádělo 52 obcí
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z celkového počtu 100 obcí v regionu. Na veřejně prospěšné práce bylo v roce 2006
vynaloženo 9 593 940 Kč.
Počet vytvořených míst veřejně prospěšných prací v roce 2006 a počet
uchazečů na ně umístěných uvádí Tabulka č. 11. (34)

Tabulka ě. 11 Počet vytvořených míst VPP a počet umístěných

uchazečů

v roce 2006
Měsíc
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006
Celkem

Počet míst VPP

Počet umíst. uchazečů
31
8
21
36
21
6
7
5
10
10
1
0
156

42
10
26
35
17
2
16
10
6
3
0
19
186

Tabulka č. 12 podává souhrnný přehled o výsledcích výše uvedených nástrojů
APZ na Kladensku v roce 2006. (34)

Tabulka č. 12 Přehled výsledků APZ na Kladensku za rok 2006
Nástroj APZ

Počet míst

Společensky účelná pracovní místa +
osoby samostatně výdělečně činné

238

Veřejně prospěšné práce

186

Chráněné

pracovní

dílny,

chráněná vytvoření nových míst

0

pracovní místa

úhrada provozních nákladů

160

Rekvalifikace

počet zařazených uchazečů

423
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Poradenské služby
1) Individuální

poradenství

Slouží nejen uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale také zájemcům
o poradenství

к volbě

povolání

a volbě

školy.

V tomto

případě

individuální

poradenství spočívá většinou v poskytování informací žákům a jejich rodičům
o možnostech vzdělávání v kladenském regionu, v případě zájmu i o školách
nacházejících se v Praze a okolních regionech. Nejčastěji bývají poskytovány
n

informace o podmínkách přijímacího řízení na jednotlivé obory. Tradičně je velký
zájem o informace o nástavbových studiích, o studiích na VOŠ, VŠ a o studiích cizích
jazyků ve Středočeském kraji a v Praze. Je také vysvětlována situace na trhu práce
v regionu. Studenti středních škol a učilišť se zajímají nejen o možnosti dalšího
vzdělávání, ale také o možnosti brigád.
Zvýšená pozornost bývá v rámci tohoto poradenství věnována uchazečům
o zaměstnání do 25 let věku, kteří zůstávají v evidenci víc než šest měsíců, osobám se
zdravotním postižením, po mateřské dovolené a starším 50ti let. Dále bývají
do

speciálního

poradenství

zařazeni

uchazeči

o

zaměstnání,

kteří

ukončili

rekvalifikační kurz, aby jejich zařazení do zaměstnání s nově získanou kvalifikací
bylo co nej kratší.
Zvýšená péče se zaměřuje i na uchazeče o zaměstnání, kteří přicházejí
do evidence z výkonu trestu odnětí svobody. Několik let je v činnosti program
individuální preventivní péče

ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR - Věznice

Vinaříce.
Specifickou skupinu v rámci individuálního poradenství tvoří uchazeči a
zájemci o zaměstnání, kteří mají osobní a rodinné problémy, které souvisejí se ztrátou
zaměstnání, dále uchazeči

s problémy v oblasti psychiky (depresivní stavy, úzkosti,

problémy s alkoholem a jinými návykovými látkami).

2) Skupinové

poradenství

Spočívá zejména v besedách uskutečňovaných se žáky základních a středních
škol. Besedy se žáky základních škol (8. a 9. třída) se konají hlavně v prostorách
Úřadu práce Kladno, kde jsou žákům poskytovány informace o výběru středních škol
a učilišť prostřednictvím videoklipů.
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Žáci středních škol a učilišť preferují besedy ve škole, při kterých jsou jim
poskytovány zejména informace o uplatnění na trhu práce s aktuální nabídkou
volných míst. Během besed je také kladen důraz na seznámení žáků s činností úřadu
práce. Besed se v roce 2006 uskutečnilo celkem dvacet jedna.
ÚP Kladno zároveň školám umožňuje tzv. interaktivní videotrénink, který je
zaměřen

na

sociální

dovednosti.

Žáci

si

během

tréninku

vyzkouší

postavu

zaměstnance i zaměstnavatele. Scénky se nahrávají na video a následuje jejich rozbor.
Účelem

tréninku

zaměstnavatelem,

je

naučit

telefonovat,

žáky

správně

vytvořit

komunikovat

životopis,

využít

řeč

při

pohovoru

těla

a

se

asertivní

komunikaci.
Vyvrcholením spolupráce se školami je každoroční veletrh celoživotního
vzdělávání.

3) Speciální

poradenství

Úřad práce Kladno realizuje formou speciálního poradenství péči a programy
pro obtížně umístitelné uchazeče. Strukturu této skupiny uchazečů tvoří zejména
uchazeči

s nízkým

stupněm

vzdělání,

opakovanou

a

dlouhodobou

evidencí,

zdravotními či psychickými problémy, trestnou minulostí.
>

Individuální speciální program „SPOLU-PRÁCE"
Jde se o program, kde více než 40 % klientely tvoří romská populace. Péče

spočívá v řešení jejich problémů ve spolupráci s pracovišti v rámci psychosociální sítě
regionu Kladno, kterou tvoří Poradna pro rodinu, Středisko ohrožených dětí a Sociální
odbor Magistrátu města Kladna.
Pokud klient projevuje vůli a ochotu pracovat, prochází

individuálním

motivačním programem s cíleným individuálním zařazením do zaměstnání. Hlavní
důraz je kladen na důkladné poznání vlastního potenciálu uplatnitelného v pracovní
činnosti, posílení motivace к dalšímu rozvoji, získání dovedností a znalostí к hledání
zaměstnání včetně zpracování životopisu, přípravy na pohovor se zaměstnavatelem,
osobního vystupování a pracovní morálky.
>

Skupinový program „Řízení vlastní kariéry" (Motivační kluby)
Do tohoto programu jsou cíleně vybíráni uchazeči dlouhodobě a opakovaně

evidovaní. V programu je kladen důraz především na míru vlastního rozhodnutí chtít
něco udělat se svou situací, chtít pracovat - účast je dobrovolná. Uchazeči se
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zdokonalují v komunikaci, učí se jednat s potencionálním zaměstnavatelem, jsou
připravováni к jednání na úřadech, učí se sestavovat osobní dokumentaci, žádost
o zaměstnání, životopis, průvodní dopis, učí se správně prezentovat.
Ve spolupráci s Českým helsinským výborem proběhl v dubnu 2006 seminář,
kterého se zúčastnili

dlouhodobě nezaměstnaní absolventi a zástupci Magistrátu

města Kladna, Centra drogové prevence, sociální kurátoři a další odborníci. Cílem
bylo

poskytnout

základní

informace

potřebné

к začlenění

do

společnosti

a

společenskému uplatnění, podrobnosti o sociálních otázkách a o orientaci na trhu
práce. Všichni účastníci pak obdrželi brožury Život - praktický průvodce sociálními
otázkami a Práce - praktické rady, jak si najít a udržet zaměstnání.
V závěru roku 2006 se uskutečnily tři akce skupinového poradenství na téma
možného zařazení uchazečů o zaměstnání do „job clubů", a to pro uchazeče
dlouhodobě evidované - pro uchazeče 25 let pod označením Start a

40 - 55 let

pod označením Klasik. Na tomto poradenství byli uchazeči seznámeni s programem
, j o b clubů" - s jejich hlavním cílem, jak pomoci a jak si pomoci sám při hledání
zaměstnání. Po tomto poradenství proběhly dva „job cluby" Klasik, kam se přihlásilo
20 uchazečů, a jeden J o b club" Start, kam se přihlásilo 7 uchazečů.
>

Program „Preventivní péče u osob ve výkonu trestu"
Tento program je koncipován jako spolupráce věznice ve Vinařících a ÚP

Kladno. Jde o preventivní péči, která se týká osob, u nichž je předpoklad, že chtějí
po návratu z výkonu trestu pracovat a že se tedy stanou uchazeči ÚP v Kladně.
Sociální pracovnice věznice vyhodnotí v rámci vstupních pohovorů vhodné
adepty, se kterými vede psycholog-poradce asi měsíc před jejich propuštěním
na svobodu cílený rozhovor o možnostech jejich uplatnění na trhu práce. Výsledky
rozhovoru

psycholog-poradce

analyzuje

a

v dalších

rozhovorech

navrhuje

už

konkrétní možné uplatnění či rekvalifikační kurz.
>

Programy pro mladistvé
a) Program „ Druhá školní šance "
Do tohoto programu jsou zařazováni mladiství uchazeči, u kterých by podle

zprostředkovatelky byla šance к návratu do školy, к dokončení kvalifikace. Obsahem
kurzu je opakování potřebné učební látky a příprava na přijímací řízení.
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b) Program „ Šlápni do toho a jeď"
Do tohoto programu jsou zařazováni mladiství uchazeči, důraz je kladen
na obnovu pravidelných návyků v docházce, orientaci na trhu práce, orientaci
v povoláních.

Poradenská činnost v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů
Obsahem tohoto poradenství je poskytování informací v oblasti zaměstnanosti
il

a pracovněprávních vztahů, které vede ke kultivaci situace na trhu práce, přispívá
к plnění povinností zaměstnavatelů podle předpisů o zaměstnanosti, předcházení
pracovněprávních sporů, posilování ochrany jistoty zaměstnanců i oprávněných zájmů
zaměstnavatelů při zaměstnávání.
Období celého roku 2006 bylo ve znamení intenzivního zájmu zaměstnanců i
zaměstnavatelů o poradenskou činnost zaměřenou na poskytování informací v oblasti
zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů. Obvyklé osobní návštěvy velmi významně
doplňovaly dotazy adresované úřadu práce elektronickou poštou či telefonické
konzultace.
V četnosti a rozsahu problematiky si výrazný podíl dlouhodobě udržuje oblast
pracovněprávních

vztahů (zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o cestovních

náhradách a další) nad oblastí zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti, zákon o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele). Nově se tazatelé zajímali
o procesněprávní stránku posuzování práv a povinností a v závěru roku znatelně
vzrostl zájem o problematiku zákoníku práce č. 262/2006 Sb., lékařské posudkové
služby, změn v nemocenském pojištění, nové úpravy životního minima a pomoci
ve hmotné nouzi.
Poradenství

EURES

(European

Employment

Services

= Evropské

ve

se vstupem

služby

zaměstnanosti)
Poradenství

bylo

zavedeno

spojitosti

České

republiky

do Evropské unie 1.5.2004. Slouží všem občanům Evropské unie.
Z řad uchazečů o zaměstnání využívají dlouhodobě službu zejména absolventi
škol, kteří se zajímají o možnosti práce v zahraničí, dále řidiči kamionové dopravy,
číšníci a servírky. O sezónní práce se zajímají také studenti. Zaměstnání v zemích EU
hledají i lidé se základním vzděláním, hlavně sezónní práce, často pomocí agentur.
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Těmto lidem je poskytována informace, zda agentura má povolení MPSV ČR pro tuto
činnost.
Největší zájem je o práci ve Velké Británii, Irsku, Německu, Rakousku,
Španělsku a Francii. Měsíčně navštíví ÚP se žádostí o informace týkající se práce
v zahraničí okolo 50 klientů.

Celkový objem finančních prostředků vynaložených ÚP Kladno na realizaci
APZ v roce 2006 činil 25 156 672 Kč.

Do roku 2005 patřilo к významným nástrojům APZ i zabezpečení odborné
praxe absolventů škol a získání kvalifikace mladistvých, tzv. absolventská pracovní
místa pro získání odborné praxe absolventů středních, vysokých škol a přípravu
mladistvých.

Zákon

č.

435/2004

Sb.,

o

zaměstnanosti

však

vytváření

míst

pro zabezpečení odborné praxe absolventů škol a získání kvalifikace mladistvých
neumožňuje.

2.6.2 ČINNOST MAGISTRÁTU MĚSTA KLADNA
Magistrát města Kladna vyvíjí mnoho aktivit, jimiž se snaží přispět к rozvoji
města. Správná činnost magistrátu může do města přilákat nové podnikatele a
investice. Nej důležitějšími činnostmi

magistrátu

v oblasti

rozvoje podnikání a

snižování nezaměstnanosti jsou v posledních letech činnosti související se zřizováním
průmyslových zón a obnovou městského centra.
Z koncepce Územního plánu sídelního útvaru města Kladna, která nastínila
vývoj do roku 2010, vyplynula potřeba přestavby stávajících ploch pro výrobu a
určení nových lokalit pro moderní průmyslovou výrobu. Podkladem pro tyto závěry
byl předpokládaný vývoj struktury pracovních příležitostí v průmyslu na území města.
(34)

Průmyslová zóna Kladno-jih
Nová průmyslová zóna vzniká od roku 1998 na jižním okraji města Kladna
ve směru k obci Velké Přítočno na pozemku, který je součástí katastrálního území
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Kladno-Kročehlavy. Zóna má rozlohu přes 40 ha a nové podnikatelské aktivity jsou
zde umisťovány v souladu se stavebním zákonem a zákony na ochranu životního
prostředí. Město přilákalo investory tím, že výrazně zainvestovalo pozemky (město
Kladno se na zainvestování pozemku finančně podílelo téměř 56 % a 44 %
představovala státní podpora prostřednictvím Ministerstva financí ČR s účelovou
finanční dotací ve výši 22 700 000 Kč).
Vytvoření zóny iniciovala kladenská radnice z několika důvodů. Jedním
il

z důvodů byla výhodná lokalizace v rámci dopravní dostupnosti. Město Kladno má
dobré dopravní spojení s Prahou. V blízkosti města Kladna (cca 15 km) se nachází
letiště Praha-Ruzyně. V lokalitě je v dosahu cca 1 km celnice i železnice (železniční
trať č. 120 Praha - Chomutov). Vzdálenost od silnice Praha - Karlovy Vary je 13 km.
Cílem výstavby této průmyslové zóny bylo vytvořit v lokalitě lehký průmysl,
zpracovatelské závody podle vzorů používaných v zemích EU. Záměrem města
Kladna byla realizace takových investičních aktivit, které podpoří rozvoj regionu a
budou znamenat nové pracovní příležitosti pro obyvatele města i celého kladenského
regionu. Součástí podpory podnikání bylo mimo jiné i vybudování retenční nádrže
na odvod dešťových vod. Kromě vzhledu vlastních výrobních hal a souvisejících
objektů se při výstavbě nové průmyslové zóny dbalo na dostatek zeleně a čistotu
provozu.
Jednotlivé

parcely

byly

prodávány

zahraničním

firmám

v

souvislosti

s postupným zaplňováním zóny v cenovém rozmezí 350 - 800 Kč/l m 2 . Region se
do nové průmyslové zóny snažil přilákat zahraniční investory také tím, že jim nabízel
zvýhodněné podmínky, mezi které patřilo osvobození od daně z příjmů, bezúročné
finanční půjčky či finanční prostředky na rekvalifikace. V návaznosti na výhodné
umístění zóny vznikla v této části Kladna pro domácí i zahraniční investory velmi
atraktivní lokalita. (18)
V průmyslové zóně se v současné době nacházejí tyto podniky:

Showa

Aluminium Czech, s. r. o. (výroba klimatizačních jednotek pro automobily), Celestica,
s. r. o. (výroba elektroniky), Lego Production, s. r. o. (kompletace a balení dílů
pro dětské stavebnice), Transito Properties Czech, s. r. o. (montáž elektrotechnických
dílů),

Barco Manufacturing, s. r. o. (výroba elektronických součástek), Dr. Oetker,

s. r. o. (potravinářská výroba). Celkově zde firmy vytvořily přibližně 1 700 pracovních
míst.
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Zajímavostí je, že průmyslová zóna Kladno-jih obsadila 3. místo v soutěži
„Průmyslová zóna 2000" v kategorii průmyslová zóna s nejvhodnějším urbanistickým
řešením.
V současné době se uvažuje o pozemcích bývalého dolu Ronna v severní části
města jako o možných rozvojových plochách pro další průmyslovou výrobu. Mnoho
volného prostoru v bezprostředním okolí města už nezbývá, proto je nezbytné řešit
situaci starých průmyslových oblastí v průmyslové zóně Kladno-východ.
a

Průmyslová zóna Kladno-východ
Průmyslová zóna Kladno-východ se rozkládá na ploše cca 500 ha, což
odpovídá 14 % rozlohy území města Kladna. V minulosti zde sídlila POLDI а к ní
přidružené závody. Od konce 90. let 20. století probíhá restrukturalizace průmyslu a
jsou zde umísťovány nové podnikatelské aktivity. Území je nyní využíváno pouze
z 20 -

25 %. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na sanaci území.

Na průmyslovou zónu Kladno-východ byl dokonce vypracován ekologický audit,
náklady na vyčištění území odpovídají 800 Kč/l

m 2 . Město Kladno z důvodu

nedostatku

původního

finančních

prostředků

odstoupilo

od

záměru

odkoupit

od vlastníků jednotlivé pozemky a na vlastní náklady je připravovat pro investory.
Území průmyslové zóny je z hlediska dopravního spojení velice výhodně
umístěno (blízkost Prahy), je vybaveno veškerou potřebnou dopravní (vzdálenost
od dálnice cca 13 km, od letiště Praha-Ruzyně cca 18 km, železnice v místě) i
technickou infrastrukturou (trafostanice 100 m, pitná a užitková voda, kanalizace,
telekomunikace, plynovod, horkovod, tlakový vzduch a technické plyny v lokalitě).
Avšak noví investoři sem přicházejí pomalu. (18)

Využití průmyslové zóny je v dnešní době následující, Ve starém závodě
POLDI se od roku 1998 v omezené míře rozvíjí obnovená hutní výroba. Od Železáren
Hrádek

u

Rokycan

odkoupila

část

provozů

německá

společnost

SCHOLZ

S T A H L Z E N T R U M - OST, s. r. o., která v současné době využívá zejména kovárny.

Intenzivní je aktivita Třineckých železáren v moderním hutním komplexu POLDI
v Kladně-Dříni, kde výroba a ekonomické výsledky provozu sochorové válcovny
dosahují dobré úrovně. V některých objektech bývalé POLDI vznikly v rámci její
privatizace samostatné podnikatelské subjekty, např. STROJÍRNY POLDI, s. r. o.
(strojírenská výroba), společnost Beznoska, s. r. o. (nástroje a implantáty
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pro zdravotnictví), firma VP Trend, s. r. o. (vybavení koupelen, výroba plastových
oken a dveří), společnost Rekol, s. r. o. (regenerace olejů), hutní firma Noval, s. r. o.
(jemná válcovna), Bohdan Bolzano, s. r. o. (sklad a výroba hutních výrobků),
Kovošrot Kladno, a. s., Dachser E. S. T., a. s. (logistika), Hutní montáže, a. s. a mnoho
dalších. V areálu staré zóny úspěšně pracuje firma nkt cables, a. s. (výroba
elektrotechnických kabelů) a logistický podnik ESA, s. r. o. Nej významnější novou
investicí v této průmyslové zóně byla na přelomu tisíciletí výstavba
energetického

zdroje

společnosti

ECK

Generating,

s.

r.

о.

- provoz

nového
dvou

elektrárenských bloků s fluidním spalováním.

Rozvoj městského centra
Důležitou aktivitou magistrátu je také znovuobnovování městského centra.
Koncem 80. let toto území připomínalo v některých místech apokalypsu zmaru,
dokonce se zde natáčely některé bojové sekvence válečných filmů. V současné době
je jeho větší část již zrekonstruována a stala se živou a vyhledávanou obchodní i
společenskou lokalitou. Magistrát zde v uplynulých sedmi letech provedl finančně i
technicky náročnou komplexní rekonstrukci a výstavbu inženýrských sítí a povrchů
komunikací. V současné době v centru Kladna nabízí radnice několik posledních
nemovitostí к rekonstrukci stávajících objektů či výstavbě zcela nových domů
pro podnikatelské účely, služby a bydlení.
V roce 2000 byl v centru Kladna otevřen nový moderní obchodní dům Pasáž,
v němž našlo zaměstnání cca 150 osob.

2.6.3

ČINNOST REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY STŘEDNÍ
ČECHY (RRA StČ)
Regionální rozvojová agentura Střední Čechy (RRA StČ) je právnickou

osobou, kterou založily města a obce středních Čech spolu s okresními agrárními a
hospodářskými komorami s cílem technické pomoci členům tohoto komunálního
sdružení, tzn. jako poradce při řešení individuálních i společných problémů. Sídlem
agentury je město Kladno, síť regionálních poboček působí v Berouně, Příbrami,
Mělníku, Mladé Boleslavi a Poděbradech. RRA StČ je dnes schopna poskytovat
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městům a obcím poradenství, zpracování studií a projektů, dodavatelskou činnost a
optimalizaci jejich financování včetně využití dotací pocházejících ze státních zdrojů i
ze zdrojů EU. Jedná se tedy o zabezpečení činností od rozhodování obce o dalším
rozvoji, přípravy úvodních studií a projektů, přes rozhodování o způsobu financování,
vyhledávání investorů a dodavatelů a konče organizováním veřejných soutěží, jejich
zabezpečením a vyhodnocením a zpracováváním marketingových studií a studií
proveditelnosti. (22)
V současné době je RRA StČ připravena poskytnout nebo již poskytuje tyto
služby:
>

Analýza možností dalšího rozvoje regionu, města, obce a z toho vyplývající

spolupráce se subjekty místní a státní správy a s orgány samosprávy při formulaci cílů
rozvoje regionu v oblastech sociálně ekonomické a technické infrastruktury a při
zpracování strategického rozvojového plánu realizace projektů rozvoje regionu.
>

Posouzení

možností

podnikatelských

a regionálních

aktivit

z

hlediska

budoucího zaměření investičních aktivit a jejich finančního zabezpečení.
>

Poradenská a konzultační činnost při formování strategie regionálního rozvoje.

>

Organizační a prezentační zajištění kongresů, seminářů, školení, tiskových

konferencí pro členy státní správy, samosprávy i podnikatele v regionu včetně služeb
s tím nezbytně spojených.
>

Zprostředkování

kontaktů

nebo

zastupování

měst

a

obcí

při

jednání

s centrálními orgány, fondy a nadacemi.
>

Návrhy na zvyšování příjmů, zpracování krátkodobých a dlouhodobých

výhledů a zpracování strategie к rozvojovým záměrům.
>

Posouzení realizace podnikatelských aktivit regionů a možností transferů

ze státních i nevládních grantů, včetně zdrojů EU, pro jejich realizaci a expertní
posouzení projektů a záměrů obce, popřípadě záměrů subjektů podnikatelské sféry i
projektů regionálních i nadregionálních dodavatelů investičních prostředků i celků.
>

Zhodnocení a využití majetku města, obce.

>

Zpracování projektové a tendrové dokumentace. Organizování veřejných

soutěží a výběrových řízení. Zajištění dodavatele.
>

Zastupování Czechlnvestu a následná podpora rozvoje podnikatelských aktivit

investorů a regionálních subjektů vytvářejících nová pracovní místa a aktivit
směřujících к přilákání investic do regionu.
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>

Experimentální zastupování CzechTrade.

>

Informace a semináře pro školy o programech z oblasti vzdělávání. Zpracování

projektů pro programy EU.
>

Příprava a administrace stáží a výměn pro zaměstnance firem u firem

partnerských - náklady hrazeny z programů EU. Totéž pro školy - stáže a praxe žáků
v partnerských školách v zemích EU se zajištěním nákladů na stáž a praxi. (22)
и

Svou činností RRA StČ usiluje o získání respektu partnerů v regionu a
o dosažení toho, aby jimi byla akceptována a plnila úlohu garanta kvalitní spolupráce
a koordinace rozvojových aktivit v regionu.

2.6.4 ČINNOST AGENTURY C Z E C H I N V E S T
Agentura Czechlnvest je státní agenturou, založenou Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR. Jejím hlavním cílem je podpora umisťování zahraničních investic
v České republice. Úspěšně pomáhá státní správě a samosprávě v jednotlivých
regionech v jejich aktivitách směřujících к realizaci místního průmyslového rozvoje,
posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých
a středních

podnikatelů,

podnikatelské

infrastruktury,

inovací

a

získáváním

zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.
V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a

EU

Czechlnvest

zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak
z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. Czechlnvest dále propaguje Českou
republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic. Je
výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční
pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských
řetězců nadnárodních společností. (14)

Czechlnvest - zastoupení pro střední Čechy při RRA StČ
RRA StČ díky pověření Czechlnvestu ve smyslu výhradního zastupování jeho
zájmů ve středočeském regionu sehrává klíčovou roli v oblasti podpory přílivu
investic především do zpracovatelského průmyslu. Dnes se již regionální subjekty
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mohou prostřednictvím RRA StČ podílet na navrhování a prosazování jak systému
investičních

pobídek,

tak

systému

státní

finanční

účasti

na

rozvoji

nových

průmyslových zón.
Služby nabízené středočeským zastoupením Czechlnvestu při RRA StČ:
>

asistence při umísťování investic „na zelené louce" s využitím vlastní databáze

průmyslových zón, projektů a podnikatelských objektů;
>

pomoc při vyhledávání vhodného českého partnera pro společný podnik

s využitím databáze subjektů českého zpracovatelského průmyslu;
>

zprostředkování kontaktů potenciálních investorů s představiteli státní správy a

místních samospráv;
>

posouzení záměru investora a vypracování návrhu na poskytnutí investičních

pobídek.

V roce 1999 město Kladno ve spolupráci se společností BermanGroup a
RRA StČ přistoupilo ke zpracovávání Strategického plánu ekonomického rozvoje
Kladna. Obsahem výsledného dokumentu jsou soubory jednotlivých

programů

v oblasti dopravy, průmyslových zón a investic, kvality života a image města i
lidských zdrojů. Dokument byl schválen zastupitelstvem města a jednotlivé programy
se začaly realizovat. Zásadním cílem plánu je posílení konkurenceschopnosti města a
jeho návaznost na Strategický plán ekonomického rozvoje Středočeského kraje.
Jednotlivé programy jsou realizovány společně

místními i státními institucemi,

podnikatelskými subjekty i veřejností zastoupenou Pracovní skupinou při Lokální
agendě 21. Důležitá je různost pohledu
problematik.
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a stanovisek

na řešení

nastíněných

3. C H A R A K T E R I S T I K A K L A D E N S K É H O R E G I O N U A V Ý V O J
NEZAMĚSTNANOSTI

3.1

POLOHA REGIONU A JEHO DEMOGRAFICKÁ
CHARAKTERISTIKA
n

Kladensko,

bývalý

kladenský

okres,

se nachází

v severozápadní

části

Středočeského kraje. Území má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, na západě hraničí
s lesnatým Rakovnickem, na jihu s malebným Berounskem, na východě s rovinatým
Mělnickém

a

Prahou-západ,

na

severu

s podřipskou

částí

Litoměřicka

achmelařským Lounském. Poslední dva jmenované regiony se nacházejí na území
kraje

Ústeckého.

Z hlediska

polohy

je

pro

problematiku

nezaměstnanosti

na Kladensku důležitá blízkost hlavního města Prahy a možnost využívání jejího
pracovního trhu. Dopravu mezi Prahou a centrem regionu, městem

Kladnem,

zajišťují především podniky ČD, a. s. a ČSAD MHD Kladno, a. s. Od začátku 90. let
stoupl počet autobusových spojů mezi Kladnem a Prahou-Ruzyní o 140 %, mezi
Kladnem a Prahou-Dejvicemi o 70 %. Vzrůst počtu spojů na trase Kladno - Praha
byl důsledkem skutečnosti, že obyvatelé města Kladna a jeho okolí začali vlivem
rostoucí nezaměstnanosti využívat Prahy к hledání zaměstnání. Ke zdvojnásobení
počtu spojů došlo i na železniční trati Kladno - Praha-Masarykovo nádraží. Do Prahy
však obyvatelé kladenského regionu nedojíždějí pouze za prací, ale také za studiem.
Nejedná se pouze o školy vysoké, ale také školy střední a různé nástavbové kurzy.
Tato

skutečnost

má pozitivní

vliv na lepší kvalifikaci budoucích

uchazečů

o zaměstnání a s ní související možnost snazšího uplatnění na trhu práce.
Svou rozlohou 691 km 2 patřil okres Kladno k menším okresů

České

republiky. Avšak počtem obyvatel na 1 km 2 se řadil mezi okresy hustě zalidněné.
Počet obyvatel Kladenska к 30.9.2006 činil 151 700 osob, tedy 219 obyvatel
na 1 km 2 . Počtem obyvatel na 1 km 2 je Kladensko nejlidnatějším regionem
Středočeského kraje. Z hlediska problematiky

nezaměstnanosti

tato

skutečnost

poukazuje na velké množství ekonomicky aktivních obyvatel, velké množství
potenciálních pracovních sil. Kladensko je typické vysokou koncentrací obyvatel
do městských celků - 67 % obyvatel žije ve městech. Měst je v regionu osm
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(Kladno, Buštěhrad, Libušin, Slaný, Smečno, Stochov, Unhošť a Velvary), obcí
přesně sto.
Centrem regionu je město Kladno ležící v jihovýchodní části

bývalého

kladenského okresu ve vzdálenosti cca 25 km od hlavního města Prahy. Přesná
geografická poloha města je 50°08'30" a severní šířky 14°06'00" východní délky.
Jeho rozloha je 3 696 ha,

počet obyvatel

69 329 (k 30.9.2006). Kladno je největším

městem Středočeského kraje a zároveň městem statutárním.
a

Poloha regionu je zobrazena v Příloze č. 3.

Tabulka č. 1 zachycuje základní demografické údaje Kladenska к 30.9.2006. (34)
Tabulka č. 1 Základní demografické údaje Kladenska
Počet obyvatel к 30.9.2006

151 700

Počet živě narozených к 30.9.2006

1 227

Počet zemřelých к 30.9.2006

1 213

Přirozená měna к 30.9.2006

+ 14

Počet přistěhovalých к 30.9.2006

2 331

Počet vystěhovalých к 30.9.2006

1 558

Migrační saldo к 30.9.2006

+ 773

Celkový přírůstek к 30.9.2006

+ 787

V posledních letech počet obyvatel v regionu nepřetržitě klesal, bylo to
způsobeno jednak vyššími počty zemřelých než narozených, jednak zápornými
migračními přírůstky. V loňském roce byl však к 30.9.2006 počet

zemřelých

o 14 osob nižší než počet narozených a počet přistěhovalých o 773 osob vyšší než
počet osob vystěhovalých,

došlo tak к celkovému nárůstu počtu obyvatel o 787

osob. Vyšší počty přistěhovalých osob souvisejí se skutečností, že se kladenský
region, především město Kladno, v současné době stává místem, kam se hojně
přistěhovávají mladí lidé z Prahy. Důvodem jsou především nižší ceny bytů.
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3.2 G E O G R A F I C K É A G E O L O G I C K É PODMÍNKY
Z geografického hlediska je Kladensko součástí Českého masivu, severní část
patří к České tabuli, střední a jižní část k Poberounské soustavě, která se na území
Kladenska dále dělí na Pražskou plošinu, Křivoklátskou vrchovinu a vrchovinu
Džbán. Geomorfologické celky Křivoklátská vrchovina a Pražská plošina, která bývá
na území Kladenska označována také jako Kladenská tabule, se od sebe výrazně liší.
Kladenská tabule j e bezlesé území, které bylo zemědělsky využíváno již v mladší
době kamenné. Naopak Křivoklátská vrchovina je charakteristická větší lesnatostí a
rozlohou trvalých travních porostů. Tato skutečnost úzce souvisí se zemědělskou

činností

v

regionu. Zemědělství

je

soustředěno

především

do bezlesé

oblasti

Kladenské tabule.
Povrch regionu má poměrně malé výškové rozdíly, které byly způsobeny
erozivní činností vodních toků ve čtvrtohorách. Nejvyšším bodem je Vysoký vrch
u Malých Kyšic (483 m n. m.) v Lánské pahorkatině v jižní částí regionu, v blízkosti
města Kladna vyniká Kožova hora (456 m n. m.) se známou rozhlednou. (6)
Pro rozvoj těžkého průmyslu na Kladensku, v němž bylo po dlouhou dobu
zaměstnáno velké procento ekonomicky aktivních obyvatel, byl důležitý geologický
vývoj oblasti. Největší význam měla doba prvohorní, karbon, kdy bylo celé území
ponořeno ve vodách sladkovodního jezera. V močálech rostly pravěké kapradiny,
plavuně a přesličky, jejichž těla v průběhu času zapadala do hlubin a za nepřístupu
vzduchu se z nich během milionů let vytvořily vrstvy kamenného uhlí. Toto
karbonské černé uhlí se v průběhu 19. století stalo impulsem rozvoje těžařství a
železářství a s nimi i celého regionu. Ve třetihorách se v regionu vytvořily dvě
kopcovité dominanty Slánská - čedičová Slánská hora (330 m n. m.) a Vinařická
hora (413 m n. m.) Ve starších třetihorách se v místech Vinařické hory otevřela
rozsáhlá rozsedlina. V další vývojové fázi zde došlo к mohutné sopečné činnosti a
vznikl tu typický povrchový sopečný útvar - vrstevnatá sopka. Ve čtvrtohorách byl
vzniklý útvar vystaven činnosti exogenních činitelů, které mu daly dnešní tvar.
Poslední zásahy však provedl člověk. Ve snaze využít pro technické účely kvalitní
horninu otevřel v této lokalitě několik

lomů. Z ostatních nerostných

surovin

nalezneme na Kladensku jen drobná ložiska jílů, štěrkopísků a cihlářských surovin.
(6)
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3.3 Z E M Ě D Ě L S T V Í A P R Ů M Y S L
Kladensko

je

svým

potenciál je soustředěn

charakterem

především

do severovýchodní

průmyslové.

Zemědělský

části regionu, která

navazuje

na Polabskou nížinu. Zemědělství má к dispozici celkem 48 242 ha zemědělské
půdy, což představuje téměř 82 % z celkové hospodářské plochy regionu. Z této
zemědělské půdy připadá 90,4 % na ornou půdu a 4,7 % na lesní půdu. Živočišná

výroba je prakticky ve všech zemědělských závodech zaměřena na výrobu
vepřového

a hovězího masa a mléka. Produkce vajec a drůbežího masa je

soustředěna do jednoho velkokapacitního zařízení. Rozmístění rostlinné výroby j e
určováno přírodními podmínkami, téměř celé území Kladenska je ve výrobní oblasti
řepařské, pouze malá část hospodářské plochy v jižní části připadá do výrobní oblasti
bramborářské. Nejdůležitějším odvětvím rostlinné výroby je pěstování obilovin,
hlavně pšenice a ječmene, dále cukrové řepy a pícnin. V zemědělství na Kladensku
pracuje

pouze

v zemědělsky

2,3

%

ekonomicky

orientovaném

aktivního

mikroregionu

obyvatelstva

Zlonicko.

(EAO).

Největšími

Nejvíce

zemědělskými

zaměstnavateli jsou Agros Vraný, družstvo vlastníků a Agrodružstvo

Kačice.

Postupně dochází к ubývání podílu pracovních sil v zemědělství, v roce

1996

pracovalo v zemědělství ještě 8,5 % EAO. (9)
Mnohem významnější postavení než zemědělství má na Kladensku průmysl.
Rozvoj celého regionu byl ovlivněn těžbou uhlí a hutnictvím železa. Průmysl je
soustředěn převážně ve městech. Nej významnějším z nich je Kladno, proslulé těžbou
uhlí, zpracováním železa a výrobou ušlechtilé oceli. Historie těžby uhlí a těžkého
průmyslu na Kladensku je bohatá. Situace v průmyslu, především v podnicích
POLDI, v 90. letech 20. století úzce souvisí s problematikou

nezaměstnanosti.

Podrobnější objasnění vývoje průmyslu po roce 1989 pomůže к lepšímu pochopení
vývoje nezaměstnanosti

nastíněného

v podkapitole

2.1. Nejprve bude

stručně

vysvětlen vývoj průmyslu na Kladensku v 19. a 20. století.
Naléhavá potřeba zdroje paliva pro rodící se strojovou tovární výrobu vedla
к soustavnému hledání ložisek uhlí. Jeho bohaté zásoby byly již v 70. letech
18. století zjištěny na výchozech ve vrapickém údolí nedaleko Buštěhradu. V roce
1775 Václav Burgr a Jakub Opit z Buckova učinili na úbočí vrchu Vysoký u Vrapic
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větší nález uhlí a objevili sloje, které se staly základem dolů buštěhradské vrchnosti,
největšího uhelného důlního celku u nás až do 40. let 19. století. Tento nález uhlí je
opředen pověstí, v níž hlavní roli hraje krtek, který měl vynést na povrch spolu
s hlínou i kousky uhlí, které Burgr a Opit našli. Prvními šachtami v nově otevřeném
západním poli kladenské uhelné sloje byly Barbora, Jindřich a Václav, postupně se
dolování přenášelo na východ, kde ve 30. letech 19. století vznikly u Cvrěovic šachty
Ferdinand a Ludmila.
Jednou z nejvýznamnějších postav kladenského těžařství byl Jan Váňa, který
v březnu roku 1846 začal hloubit kutací jámu pro Václava Novotného. Asi 500 m
západně od něj kutal Jan Jirátko, sadař a zedník z Buštěhradu. Jan Váňa narazil
v hloubce asi 10 sáhů (1 sáh = 1,896 m) na silurskou skálu, což znamenalo, že tam
žádné uhlí není. Jirátko se začal domnívat, že i on na ni brzy narazí, a s prací skončil.
Zkušenější Váňa ale věděl, že v Jirátkově jámě ještě skála není, a tak od něj jámu
koupil. Hloubil dál a 1. listopadu 1846 narazil na uhelné ložisko, které bylo roku
1847 přiřknuto Václavu Novotnému, a jáma byla nazvána Kateřina-Josefa, podle
manželky Václava Novotného a jeho přítelkyně Josefy Libišové. Proslulý nález uhlí
u Dřině přivedl na Kladno silné podnikatele v čele se známým českobudějovickým
průmyslníkem Vojtěchem Lannou, který spolu s dalšími moravskými podnikateli,
bratry Kleinovými, založil roku 1848 Kladenské kamenouhelné těžařstvo. V blízkosti
Kladna se hloubily další šachty (Václav, František, Thinnfíeld, Amálie), vzniklo
známé panorama s charakteristickým symbolem uhelného průmyslu - železnými
konstrukcemi těžních věží s neutuchajícím rytmem točících se kol. (6)
V 50. letech 19. století vzniklo i druhé odvětví kladenského průmyslu železářství. Nej důležitějším impulsem byla stavba Vojtěšské hutě u Kladna roku
1854 a založení Pražsko-železářské společnosti (PŽS). К Vojtěšské huti pak
přistoupila roku 1889 jako druhý velký závod kladenského železářství Poldina huť,
založená ředitelem PŽS Karlem Wittgensteinem (jméno i znak dostala po jeho
manželce Leopoldině). Poldina huť se postupně specializovala na výrobu proslulých
ušlechtilých legovaných ocelí. Od počátku měl ve výrobě významné místo i zbrojní
průmysl (hlavňový materiál, ocelové střely, pancíře) a ocel pro řezné nástroje. V roce
1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická Kjellinova pec a tavba v ní
11.4.1908 byla první tavbou tohoto druhu v českých zemích. V říjnu 1910 si Poldina
huť patentovala jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě POLDI ANTICORRO.
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Kvalitní ocel se prosazovala i na světových trzích, takže ve 30. letech 20. století měla
huť svá obchodní zastoupení ve 39 zemích světa. Další expanzi zastavila druhá
světová válka. (6)
Na přelomu 60. a 70. let 19. století byly otevřeny další šachty severozápadně
(Engerth, Bresson, Barré, Mayrau) a severovýchodně od města Kladna (František
Josef), tím byl vybudován celý komplex dolů na území dnešního města, po němž
však už do dnešní doby zbyla jen místní jména. V závěru 19. století vznikly už jen
dva doly na území katastru Libušina - Max a Schoeller. Nejmladším dolem byl
Jaroslav, který vznikl v Tuchlovicích v roce 1941.
Konec druhé světové války znamenal pro Kladensko nejen radost, ale také
problémy s obnovou mírové výroby - zpřetrhaná obchodní síť, téměř žádné zásoby,
opotřebované zařízení, vysoká zadluženost a nedostatek zaučených pracovníků a
hutních odborníků. Rok 1945 znamenal
v Československu.

Znárodňovacími

radikální zásah do struktury hutnictví

dekrety

prezidenta

Beneše

zanikly

dosud

samostatné společnosti PŽS a Poldina huť a staly se základem pro Spojené ocelárny
národní podnik (SONP) se sídlem v Kladně, do nichž patřilo i dalších 30 závodů
v ČSR. V roce 1948 k nim přibyly další znárodněné podniky, a SONP Kladno tak
zahrnovalo 48 závodů na výrobu železa, ušlechtilých i neušlechtilých ocelí a
kovozpracujícího průmyslu. PŽS byla 9.5.1946 přejmenována na Huť maršála
Koněva, ukrajinského velitele, který se podílel na osvobození Kladna. (6)
Během několika let se SONP začalo rozpadat, podniky se osamostatňovaly a
v roce 1952 už označení SONP skrývalo jen kladenské hutě. V průběhu 50. let
20. století byla jména některých šachet nahrazována jmény komunistických politiků.
Vznikly tak doly Gottwald, Zápotocký či Nejedlý. Tato jména přežila až do počátku
90. let 20. století.
Roku 1968 bylo rozhodnuto místo modernizace starých hutních závodů
vystavět elektroocelárnu a válcovnu na Dříni, hlavním odbytištěm zde vyrobené oceli
měly být trhy v SSSR. V roce 1975 definitivně vyhasly kladenské vysoké pece,
jejichž opakující se rytmus provozu vytvářel nad Kladnem charakteristickou „rudou
záři", která bývala interpretována jako symbol revolučnosti města, a byl spuštěn
nový provoz závodu POLDI na Dříni. Vyhasnutí poslední z vysokých pecí jakoby
symbolicky předznamenávalo osud kladenských oceláren po listopadu 1989, kdy
rozpad východních trhů znamenal období jejich rychlého úpadku spojovaného
především se jmény Vladimír a Marko Stehlíkové.
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Po roce 1989 začala být většina kamenouhelných dolů a továren zavírána.
30.6.1990 byl uzavřen Důl Zápotocký (František Josef) v Kladně-Dubí, 30.6.1997
Důl Mayrau ve Vinařících a Důl Ronna v Kladně-Švermově, později i zbývající doly
u obce Libušin - Důl Kladno (známý pod pojmem Důl Schoeller nebo Důl Nejedlý I)
a u obce Tuchlovice - Důl Tuchlovice (původně Důl Jaroslav, pak Důl Nosek).
К úplnému zastavení těžby černého uhlí na Kladensku došlo v roce 2002.
Zachycení vývoje POLDI po roce 1989 není jednoduché. Na konci 80. let měl
podnik POLDI SONP Kladno přibližně 19 500 zaměstnanců a vyráběl ročně přes
360 000 tun oceli. V prosinci 1991 byl schválen privatizační projekt národního
podniku POLDI SONP a část jeho majetku za 8,2 mld. Kč byla převedena do Fondu
národního majetku. V průběhu let 1992 a 1993 začaly vznikat dceřinné společnosti,
celkem devatenáct, které se dále osamostatňovaly. Už v roce 1992 odešlo z POLDI
přibližně 10 000 zaměstnanců. Na tři nejdůležitější dceřinné společnosti, POLDI
OCEL, s. r. o., Huť POLDI

- Ušlechtilé oceli POLDI, s. r. o. a Konstrukční oceli

POLDI, s. r. o. byla v srpnu 1993 vyhlášena veřejná soutěž. (9)
Vítězem soutěže se stala firma Bohemia Art, která nabídla 1,75 mld. Kč
za 66 % akcií. V únoru 1994 se majoritním vlastníkem stal Vladimír Stehlík, který
zaplatil pouze 150 mil. Kč a převzal na sebe miliardový dluh. Díky benevolentním
podmínkám ve smlouvě se stal majoritním vlastníkem (54 %) POLDI OCEL. Vlivem
této skutečnosti a také díky chybné privatizaci POLDI OCEL, bez Energetického
centra Kladno a dalších pro výrobu nezbytných společností, se podnik na konci roku
1995 dostal do vleklé krize způsobené nedostatkem financí na úhradu energie a
ostatních výrobních vstupů do podniku.
Ekonomická krize pokračovala i v roce 1996, kdy věřitelé podali návrh na
konkurz

na

POLDI

OCEL

a

Bohemia

Art.

V tomto

roce

bylo

v POLDI

vyprodukováno pouze 38 800 tun oceli, nakonec se výroba zastavila úplně. V září
1996 byla založena akciová společnost POLDI STEEL, a. s., lia níž byl převeden
téměř veškerý majetek všech společností POLDI. Koncem roku 1996 došlo к uvalení
vazby na Vladimíra a Marka Stehlíkovy a také к nevyplácení mezd v pravidelných
výplatních termínech. V následujícím roce dochází к dalšímu masivnímu odchodu
zaměstnanců, kterým nebyly vypláceny mzdy. V březnu 1997 došlo к prodeji
Bohemia Art firmě Pro Win za pouhých 15 mil. Kč. Vzápětí bylo na POLDI OCEL
vyhlášeno konkurzní řízení, protože došlo к předluženosti podniku, jehož majetek
činil 6,7 mld. Kč a nesplacené závazky 6,8 mld. Kč. (9)
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Ve druhé polovině roku 1997 mělo být zahájeno válcování oceli v POLDI
STEEL, a.s. К rozběhu výroby však nedošlo. Na počátku roku 1998 byl proto
vyhlášen konkurz i na společnost POLDI STEEL, a. s. V sochorové a středojemné
válcovně na Dříňi začaly roku 1998 Třinecké železárny s výrobou válcované oceli,
v roce 1999 na Dříň vstoupila německá společnost SCHOLZ STAHLZENTRUM OST, s. r. o. Po roce 2000 začala vlivem činnosti Magistrátu města Kladna na území
bývalé POLDI vznikat průmyslová zóna Kladno-východ (viz podkapitola 2.6.2).
il

Druhým nej významnějším městem regionu je historické královské město
Slaný, kde je dnes rozvinut především průmysl strojírenský (F. X. Meiller Slaný,
s. r. o., LINET, spol s r. o., MCE Slaný, s. r. o.) a elektrotechnický (Electric
Powersteering Components Europe, s. r. o.). Z významnějších průmyslových míst
jmenujme ještě Stochov (elektronický podnik Nativel, k. s.) a Velvary (hutnictví
neželezných kovů Comax, spol s r . o. a výroba autokosmetiky a autochemie
Velvana, a. s.).

Z výše uvedené charakteristiky je patrné, že průmysl byl na Kladensku vždy
sektorem zaměstnávajícím největší procento ekonomicky aktivních obyvatel. V roce
1996, tedy těsně před nástupem nej větších potíží v podnicích POLDI, činil podíl
EAO pracujících v průmyslu ještě 54,2 %, dnes je podíl pouze 23 %. Došlo také
к významné

restrukturalizaci

průmyslu

z hutnického

na

elektrotechnický,

elektronický a strojírenský.

3.4 O B C H O D N Í SÍŤ, SLUŽBY
Rozhodující podíl občanské vybavenosti obchodní sítí a službami byl před
rokem 1989 soustředěn do střediskových sídel regionu. Uvolněním soukromého
podnikání v 90. letech se situace v menších obcích regionu zlepšila. Dnes se však
situace v malých obcích opět zhoršuje vlivem konkurence ze strany velkých
obchodních řetězců. I lidem z odlehlejších obcí se vyplatí dojíždět na nákup
do velkých supermarketů, obchody v malých obcích tak zanikají. Například jen
ve městě Kladně mají své zastoupení obchodní řetězce Ahold Czech Republic, a. s.,
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Baumax ČR, a. s., Billa, s. r. o., Delvita, a. s., Kaufland Česká republika, v. o. s, Lidl
ČR, v. o. s., Norma, k. s., Penny Market, s. r. o., Plus - Discount, s. r. o. a Tesco
Stores ČR, a. s. Několik obchodních řetězců vzniklo i ve Slaném. Vznik obchodních
řetězců ve druhé polovině 90. let 20. století a na přelomu tisíciletí měl pozitivní vliv
na řešení problematiky nezaměstnanosti. Řetězce zajistily vznik několika set nových
pracovních míst, a podílely se tak na snižování nezaměstnanosti především v městě
Kladně.
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících ve službách za posledních
deset

let

vzrostl

několikanásobně,

v roce

1996 činil

podíl

pouze

16,9

%,

v současnosti cca 50 %.
Školství je v kladenském regionu zastoupeno sítí základních škol, učilišť,
středních škol i vysokých škol. Střední odborné vzdělání lze získat v osmi školách,
střední všeobecné vzdělání na dvou gymnáziích v Kladně a jednom ve Slaném.
Na

vyšších

odborných

školách

v Kladně

lze

získat

vzdělání

zaměřené

na zdravotnictví, strojírenství a elektrotechniku nebo na územně správní problematiku.
V Kladně probíhá i vysokoškolská výuka, a to na Středočeském vysokoškolském
institutu, Vysoké škole finanční a správní a Ústavu biochemického inženýrství ČVUT
Praha.
Absolventi škol se každoročně podílejí na nárůstu nezaměstnanosti v letních
měsících. Nejhůře umístitelní jsou absolventi učebního oboru kuchař -

číšník

pro pohostinství. Z tohoto oboru vstupuje do evidence Úřadu práce v Kladně největší
počet absolventů - uchazečů o zaměstnání a současně 60 % z nich později přechází
mezi dlouhodobě nezaměstnané. Obor se vyučuje na třech odborných

školách

(Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště Slaný, Střední odborné učiliště
obchodní Kladno a Střední odborné učiliště a Učiliště Stochov). Dalším problémovým
oborem je obor kuchařské práce, který je vyučován na Speciálních školách a Učilišti
v Kladně-Vrapicích, a také produkuje velký počet nezaměstnaných se 70% podílem
později

dlouhodobě

nezaměstnaných.

Nejmenší

počet

absolventů

-

uchazečů

o zaměstnání dlouhodobě pochází se studijních oborů všeobecná sestra a diplomovaný
fyzioterapeut, které se vyučují na Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické
škole Kladno.
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3.5 REKREACE
Na závěr kapitoly věnované charakteristice regionu je uvedena podkapitola
o možnostech rekreace v kladenském regionu. Jejím cílem je ukázat, že ačkoliv oblast
Kladenska nepatří mezi turisticky nejpřitažlivější, nachází se na jeho území řada
zajímavých míst. Jedním z nich jsou Klobúky, kde se vyskytují menhiry, velké
vztyčené kameny. Předpokládá se, že měly kultovní účel. Nejznámější menhirem
u Klobuk je „Kamenný muž", který je ze železitého pískovce, má výšku 3,5 m a váhu
5 tun. Další menhiry jsou v Jemníkách a Kamenném Mostě.

z přelomu 9. a 10. století pochází hradiště Přemyslovců - Budeč. Na hradišti
je rotunda sv. Petra a Pavla, pobýval zde i sv. Václav. Další hradiště lze nalézt
v Libušině, Kyšicích či Slaném. Další památkou z doby románské je rotunda
sv. Mikuláše ve Vrapieích. Upomínkou na gotiku je chrám sv. Gotharda ve Slaném či
zřícenina hradu Okoř ze 14. století. Obytná věž patří svými rozměry k nej větším

stavbám svého druhu v Čechách. Cenným renesančním objektem je zámek
ve Smečně. Z památek barokní architektury lze uvést kostel Nejsvětější Trojice
ve Slaném a morový sloup ve Velvarech. Mezi významné památky

barokní

architektury patří také stavby navrhované architekty z rodiny Diezenhoferů, například

kaple sv. Floriána a Mariánské sousoší v Kladně. Příkladem selského baroka je Cífkův
statek v Třebízi ze 17. století. V 19. století vznikly v Kladně zajímavé stavby
novorenesanční, především radnice a lékárna U České koruny. Z počátku 20. století
pocházejí secesní budovy kladenského divadla a reálného gymnázia.
Hojně navštěvovaný je památník v Lidicích připomínající vyhlazení obce
německými

nacisty 10. června 1942. Na místě bylo zastřeleno 184 lidických mužů,

1 9 6 žen a 1 0 4 dětí bylo odvezeno gestapem do Kladna a odtud odvlečeno do různých
koncentračních táborů. Část dětí byla dána na převýchovu do německých rodin.
Nevrátilo se 52 žen a 88 dětí. Po válce byly

v blízkosti původní obce vystavěny

Lidice nové.
Větší část krajiny kladenského regionu byla silně poznamenána průmyslovou
výrobou, těžbou černého uhlí i intenzivním zemědělstvím. V posledních několika
letech doznává kvalita životního prostředí, především vlivem útlumu těžby a
průmyslové výroby, postupného zlepšení. Řada druhů rostlin i živočichů nalezla
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vhodné biotopy dokonce na starých důlních odvalech. Buštěhradská halda, zasahující
až na území města Kladna, je domovem početné populace koroptve polní a drobných
pěvců. Většinu odvalů osidluje ještěrka obecná a slepýš křehký. Na Kladensku lze
nalézt i několik přírodně velmi cenných ploch. Nej významnějším i jsou Národní
přírodní památka Bílichovské údolí, ve které je chráněna ohrožená

populace

kýchavice černé, a Národní přírodní památka Cikánský dolík, která byla zřízena
к ochraně kriticky ohrožených rostlinných druhů svahových slatin na prameništích.
Do kladenského regionu částečně zasahuje Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko,
biosférická rezervace UNESCO, která představuje jeden z nejrozsáhlejších lesních
komplexů v České republice.
V regionu se nacházejí přírodní parky Povodí Kačáku, Džbán a Okolí Okoře.
Přírodní zajímavosti jsou zpřístupněny třemi naučnými stezkami - Slánská hora,
Vinařická hora a Drvotova stezka v povodí středního Kačáku. Zajímavou lokalitou
na území města Kladna se v posledních letech staly obnovené mokřady Čabárna
na Týneckém potoce. Byla zde vybudována soustava vodních nádrží, které ve velmi
krátké době osídlila užovka obojková, skokan skřehotavý, ropucha obecná a zelená,
potápka malá, slípka zelenonohá, lyska černá, labuť velká, kachna divoká a řada
dalších druhů obratlovců. Sídlí zde také záchranná stanice Aves. Na přilehlá jezírka
byla vysazena kriticky ohrožená rdestice hustolistá, vyskytující se v České republice
na poslední lokalitě.
Upomínkou na slavnou hornickou minulost Kladenska je hornický skanzen a
muzeum hornické techniky v bývalém dole Mayrau ve Vinařících. Do objektů byly
umístěny i památky z okolních dolů. Nabízí prohlídku technických
zachovaných těžních strojů z počátku 20. století,

památek,

součástí prohlídky je i podzemní

expozice.
Mimo řady značených turistických cest je na Kladensku i stále se rozšiřující síť
cyklostezek.
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ZÁVĚR
Nezaměstnanost představuje jeden z významných celospolečenských problémů
současnosti. Situace, kdy část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která chce
pracovat, nabízí svou práci, ale nenachází pro ni na trhu práce uplatnění, má své
důsledky

ekonomické,

psychické

i

sociální.

Podíl

nezaměstnaných

v celku

ekonomicky aktivního obyvatelstva vyjadřuje míra nezaměstnanosti. V současnosti se
lze

setkat

se dvěma

typy

míry

nezaměstnanosti

-

registrovanou

"

mírou

v

nezaměstnanosti uváděnou Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a
obecnou mírou nezaměstnanosti uváděnou Českým statistickým úřadem. Stát se
problém nezaměstnanosti snaží řešit prostřednictvím státní politiky zaměstnanosti.
Z hlediska možnosti snižování nezaměstnanosti jsou důležité především nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti, například rekvalifikace, veřejně prospěšné práce,
společensky účelná pracovní místa, podpora zaměstnávání osob se ZPS či poradenství.
Důležitost jejich uplatňování se prokázala v souvislosti s nárůstem nezaměstnanosti
v České republice v druhé polovině 90. let 20. století. Zatímco v první polovině 90. let
se míra nezaměstnanosti v České republice podle Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky pohybovala mezi 3 - 4%, a nebyla tak závažným problémem, v druhé
polovině

90.

let, především

vlivem

strukturálních

změn

a zpomalení

tempa

ekonomického růstu, prudce vzrostla a dosáhla až к 10 %. V posledních několika
letech se míra nezaměstnanosti v České republice snižuje. Pozitivní roli na snížení
míry nezaměstnanosti měla i změna metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti v roce
2004. Míra nezaměstnanosti v jednotlivých regionech České republiky však není
stejná. Existují regiony, které jsou nezaměstnaností postiženy více (severní Morava,
severní

Čechy),

a naopak regiony, v nichž nezaměstnanost

není

významným

problémem (Praha a její okolí).
Analýza

situace

na

kladenském

trhu

práce

umožnila

s přihlédnutím

к celorepublikové situaci zhodnotit vývoj nezaměstnanosti v letech 1996 - 2006,
vymezit hlavní regionální problémy, rizikové skupiny nezaměstnaných i možnosti
řešení nezaměstnanosti na Kladensku. Vývoj nezaměstnanosti v kladenském regionu
byl ovlivněn nejen celkovým vývojem nezaměstnanosti v České republice, ale také
situací

v podnicích

největšího

místního

zaměstnavatele

-

POLDI.

V letech

1996 - 1998 vlivem ukončení většiny výroby v podnicích POLDI vzrostla míra
nezaměstnanosti až na 8,94 %, svého maxima dosáhla míra nezaměstnanosti
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na Kladensku v roce 2000, činila 10,35 %. Byl to důsledek nevyrovnání se regionu se
situací v podnicích POLDI a příchodu dalších nových uchazečů o zaměstnání. Dalším
významným faktorem, který ovlivnil nezaměstnanost v kladenském regionu, bylo
ukončení těžby černého uhlí v roce 2002. Míra nezaměstnanosti v tomto roce tak opět
překročila 10 %. Na základě analýzy struktury nezaměstnaných lze vymezit i rizikové
skupiny nezaměstnaných na Kladensku. Mezi nejrizikovější skupiny uchazečů patří
především osoby s nízkým stupněm vzdělání, pomocní a nekvalifikovaní dělníci,
osoby se ZPS, osoby starších věkových skupin, mladiství po skončení povinné školní
docházky, absolventi škol, ženy pečující o děti, osoby po výkonu trestu odnětí
svobody apod. I když situace na trhu práce v regionu na přelomu tisíciletí byla
poměrně kritická, zdá se, že se Kladensku podařilo nalézt opatření vedoucí ke snížení
nezaměstnanosti,

neboť

v posledních

čtyřech

letech

se

míra

nezaměstnanosti

na Kladensku výrazně snížila a v letech 2003 až 2005 klesla dokonce pod úroveň
průměrné míry nezaměstnanosti v České republice. V loňském roce činila míra
nezaměstnanosti na Kladensku 7,96 %. Mezi nej důležitější nástroje, které přispěly
ke

snížení

nezaměstnanosti,

patřila

především

aktivní

politika

zaměstnanosti

realizovaná Úřadem práce v Kladně a rozvoj dvou průmyslových zón na území města
Kladna. Snížení nezaměstnanosti však napomohla i blízkost hlavního města Prahy a
možnost využívání jejího pracovního trhu. Přesto existují na Kladensku mikroregiony,
v nichž vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává. Jde především o venkovský region
Zlonicko, v němž míra nezaměstnanosti za poslední čtyři roky nikdy neklesla
pod 10,5%.
Charakteristika regionu, jeho specifické rysy především poloha, demografická
charakteristika a situace v jednotlivých

sektorech hospodářství

s problematikou

nezaměstnanosti úzce souvisí. Z demografického hlediska je Kladensko počtem 219
obyvatel na

1 km

nejhustěji zalidněným regionem Středočeského

kraje, tato

skutečnost poukazuje na velké množství potenciálních pracovních sil. Zároveň však
jde o oblast s nerovnoměrně rozloženou průmyslovou a zemědělskou

výrobou.

Převažující těžký průmysl byl navíc výrazně poznamenán restrukturalizací, lehký
průmysl nemá v regionu příliš dlouhou tradici. Oblast služeb se v posledních letech
dynamicky rozvíjí, služby jsou také oblastí, do níž pod vlivem nepříznivé situace
v podnicích POLDI přešlo velké množství pracovních sil. Za uplynulých deset let
vzrostl podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v oblasti služeb více než
trojnásobně. Výhodou regionu je rychlé a frekventované spojení s Prahou.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
APZ

Aktivní politika zaměstnanosti

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EAO

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

ENO

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

ILO

Mezinárodní organizace práce

M M R ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

M P O ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

M P S V ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

M Š M T ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné

PPZ

Pasivní politika zaměstnanosti

PŽS

Pražsko-železářská společnost

SONP

Spojené ocelárny národní podnik

SOŠ

Střední odborná škola

SOU

Střední odborné učiliště

S RR ČR

Strategie regionálního rozvoje České republiky

v

ss

Střední škola

SÚPM

Společensky účelné pracovní místo

ÚP

Úřad práce

ÚSO

Úplné střední odborné vzdělání

ÚSV

Úplné střední všeobecné vzdělání

voš

Vyšší odborná škola

VPM

Volné pracovní místo

VPP

Veřejně prospěšné práce

v

VS

Vysoká škola

VŠPS

Výběrové šetření pracovních sil

ZPS

Změněná pracovní schopnost
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Příloha č.l Regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013
I. Strukturálně postižené regiony
obyvatelstvo

okres
1. Most

116 685

2. Karviná

275 834

3. Chomutov

125 104

4. Teplice

127 627

5. Ostrava-město

311 402

6. Frýdek-Místek

226 998
159 212
93 320

7. Nový Jičín
8. Sokolov

1,1
2,7
1,2
1,2
3,0
2,2
1,6
0,9
14,1
100,0

1 436 182

Celkem
Česká republika

rozloha

v%

10 220 577

(ha)

v%

0,6
0,4
1,2
0,6
0,3
1,6

46 715
34 723
93 534
46 923
21 422
127 274
91 772
75 360

1,2

1,0
6,8
100,0

537 723
7 886 838

II. Hospodářsky slabé regiony
okres
1. Znojmo

114 218
2. Třebíč

116 840

3. Přerov

134 181

4. Svitavy

101 940

5. Šumperk

125 268

6. Hodonín

157 750

7. Jeseník

42 014

8. Bruntál
9.Opava

103 678

10. Louny

85 958

1,1
1,1
1,3
1,0
1,2
1,5
0,4
1,0
1,8
0,8
0,0
0,1
11,4
100,0

180 430

11. Ralsko

1 786

12. Milovice -Mladá
Celkem

5 461

Česká republika

1 169 524
10 220 577

III. Regiony s vysoce nadprůměrnou
okres

rozloha

v%

obyvatelstvo

(ha)

v%

2,1
1,9
1,1
1,7
1,7
1,4
0,9
2,1
1,4
1,4
0,2
0,0
15,9
100,0

163 709
151 880
84 474
133 467
131 557
108 637
71 897
165 705
112 609
111 775
17 023
2 831

1 255 564
7 886 838

nezaměstnaností

obyvatelstvo

rozloha

v%

(ha)

v%

1. Déčín

1,3
1,1
1,2

133 778
2. Litoměřice
3. Ústí nad Labem

Г

ORP

115 252
117 729
obyvatelstvo

1. Ostrov

28 363

2. Frýdlant

24 285

3. Králíky
4. Bystřice n. Pernš.

9 500
21 148

5. Bučovice

15 756

6. Mikulov

19 888

7. Stern berk

23 761

8. Uničov

23 096

9. Kroměříž

70 176

10. Rožnov p. Radh.
11. Valašské Klobouky

35 625

celkem
Celkem l+ll+lll
Česká republika

v%

rozloha

0,3
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,7
0,3
0,2

24 125

662 482

6,5
32,0
100,0

3 268 188
10 220 577,00
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1,2
1,3
0,5

90 886
103 211
40 445
(ha)
31 862
35 200
15 971
34 756
17 054
24 474
29 862
20 720
50 016
23 929
25 872

V%

0,4
0,4
0,2
0,4
0,2
0,3
0,4
0,3
0,6
0,3
0,3

6,9
544 258
29,6
2 337 545
100,0
7 886 838
Pramen: MMR CR

Příloha č.2 Porovnání vývoje míry nezaměstnanosti v ČR a na Kladensku
Porovnání vývoje míry nezaměstnanosti
v České republice a v okresu Kladno
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Příloha č. 3 Charakteristika kladenského regionu

Poloha:

Situace:
Litoměřice

Mělník

K r a l u p y n. V .

železnice
rychlostní k o m u n i k a c e
silnice 1. a 2, třídy

10

d

Pramen: Zpráva o situaci na trhu práce v okresu Kladno za rok 2006
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