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Abstrakt: Článek se zabývá vlivem aktivní politiky zaměstnanosti 

na nezaměstnanost v Jihomoravském kraji a vývojem počtů zařazovaných osob 

na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve sledovaném období  let 2006 – 

2016, účinnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je vyhodnocována 

na základě počtů zařazovaných osob na jednotlivé nástroje. Součástí článku je 

vývoj finančních prostředků na státní politiku zaměstnanosti a prezentace 

získaných praktických poznatků z praxe od pracovníků Úřadů práce. 

Při zpracování práce byla použita metoda sběru dat, rešerše, metoda analýzy, 

komparace a následné dedukce při zpracování údajů o nástrojích aktivní 

politiky zaměstnanosti. Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti byly nejčastěji 

využívaným nástrojem rekvalifikace a z nástrojů evropského sociálního fondu 

to byly veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. 

 

Klíčová slova: míra nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, 

rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa. 

 

Abstract: The article focuses on the influence of the active employment policy 

on the unemployment rate in the South Moravian Region and on the number of 

persons included in the active employment policy instruments in the monitored 

period 2006-2016, the evaluation of effectiveness of the active employment 

policy instruments is based on the number of persons classified into each 

individual instrument. The article includes the development of financial 

resources for the state employment policy and the presentation of the obtained 

practical knowledge from the employees of the Labor offices’ practice. The 

methods of data collection, research, analysis, comparison and following 

deductions in the processing of data describing the active employment policy 

instruments were used for creation of this article. The most often used of active 
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employment policy tools has been the retraining, and community service and 

socially efficient jobs of instruments of European Social Fund. 

 

Keywords: unemployment rate, active employment policy, retraining, 

community service, socially efficient jobs. 

 

JEL klasifikace: E24. 

1 ÚVOD 

Stavebním kamenem aktivní politiky zaměstnanosti je zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, který vymezuje její působnost a charakter. S rostoucí mírou 

nezaměstnanosti v předcházejících letech nabývala aktivní politika 

zaměstnanosti na významu a nejednalo se jen o soubor nástrojů pro boj 

s nezaměstnaností v rámci státu, ale o funkční prvek v rámci celoevropské 

politiky zaměstnanosti. Na efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti 

se nepodílí jen finance ze státního rozpočtu České republiky, ale také finance 

z Evropského sociálního fondu. 

Politika zaměstnanosti se zaměřuje na eliminaci ekonomických a sociálních 

důsledků nezaměstnanosti. Ekonomickými důsledky rozumíme např. pokles 

produkce nebo celkové zpomalení ekonomiky. Sociální důsledky jsou 

představovány např. snížením životní úrovně, negativním vlivem na rodinu 

či zhoršení psychického a fyzického zdraví. (Winkler, Wildmannová, 1999) 

Politika zaměstnanosti zahrnuje pasivní politiku zaměstnanosti (PPZ), aktivní 

politiku zaměstnanosti (APZ) a hospodářsko-politická doporučení jako nástroje 

k ovlivnění vývoje na trhu práce. (Němec, 2002) 

Definicí APZ rozumíme soubor opatření vedoucí k dosažení maximální možné 

zaměstnanosti, jejíž fungování zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) s Úřady práce (ÚP). Veškeré aktivity APZ jsou financovány 

ze státního rozpočtu a hospodaření se řídí zvláštním právním předpisem. 

(Zákon č. 435/2004 Sb.) 

Cílovou skupinou, na kterou APZ působí, jsou především lidi s nedostatečnou 

nebo nevhodnou kvalifikací, osoby se zdravotními nebo jinými handicapy aj. 

Pro tyto lidi totiž prostředky PPS ve formě dávek nepomáhají řešit jejich 

situaci. (Winkler, Wildmannová, 1999) 
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Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, kterými je v České republice 

aktivní politika zaměstnanosti realizována, patří rekvalifikace, investiční 

pobídky, veřejně prospěšné práce VPP), společensky účelná pracovní místa 

(SÚPM), překlenovací příspěvek, příspěvek v době částečné nezaměstnanosti, 

příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program. 

Výše uvedené nástroje jsou doplňovány odborným poradenstvím, dalšími 

doplňkovými nástroji, cílenými programy řešení zaměstnanosti, podporou 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a nedílnou součástí je 

samozřejmě samotné zprostředkování zaměstnání. Opakované ověřování 

účinnosti nástrojů APZ je na denním pořádku, což umožňuje vznikat novým 

nástrojům APZ. 

2 METODIKA A CÍLE 

Článek je strukturován následovně. Úvodní část je věnována stručnému 

seznámení s politikou zaměstnanosti, pojmem aktivní politika zaměstnanosti 

a vymezením hlavních nástrojů této politiky. Třetí část seznamuje čtenáře 

s vývojem finančních prostředků na státní politiku zaměstnanosti v letech 

2006-2016, a to na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku 

zaměstnanosti, kterou se článek dále nezabývá. Čtvrtá část objasňuje 

problematiku aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, která je 

rámcem pro poslední část článku. Obrázek zobrazuje vývoj počtu zařazených 

osob na jednotlivých nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. Jelikož cílem 

APZ je umísťovat lidi do pracovního procesu, tak úspěšnost tohoto nástroje je 

znázorněna porovnáním počtu úspěšně zařazených lidí do práce spolu 

s vývojem míry nezaměstnanosti. V poslední, stěžejní části je zobrazen vývoj 

zařazovaných osob na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

ve sledovaném období v Jihomoravském kraji, včetně představení 

nejvýznamnějších ukončených a realizovaných regionálních individuálních 

projektů.  

Při zpracování článku byla použita metoda sběru dat, rešerše, metoda analýzy, 

komparace a následné dedukce při zpracování údajů o finančních prostředcích 

vynakládaných na pasivní nástroje politiky zaměstnanosti, ale především 

na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Metoda sběru číselných dat a jejich 

následné analýzy a komparace je použita ve třetí a čtvrté části článku. Praktické 

informace o nástrojích APZ, či konkrétně o projektech byly získány 

z rozhovorů s pracovníky ÚP v Jihomoravském kraji, kteří pracují na různých 
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pozicích. Stěžejními oblastmi rozhovorů byly specifika trhu práce 

v Jihomoravském kraji, nejužívanější nástroje, praktické zkušenosti a jejich 

hodnocení funkčnosti užívaných regionálních individuálních projektů.  

3 VÝVOJ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STÁTNÍ 

POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI 

Od roku 2008 pozorujeme snižování výdajů na APZ, oproti ostatním zemím 

EU. Tento jev je zcela v rozporu s teorií APZ, která má mít proticyklický 

charakter, tedy v případě růstu nezaměstnanosti, má docházet i k růstu 

finančních prostředků v rámci APZ společně s růstem pracovníků. Snižování 

finančních prostředků vygradovalo v roce 2012. Jediné zvyšování finančních 

prostředků, které bylo realizováno, bylo totiž jen na straně PPZ. Vše jen 

dokresluje fakt, že od doby krize se na celkové sumě pro APZ podílel Evropský 

sociální fond (ESF) z více než 50% části. Dá se tedy říci, že dosavadní vlády 

preferovaly spíše čerpání z fondů, před vlastním uvolňováním prostředků 

na politiku zaměstnanosti. (www.socialniprace.cz) 

Zlepšení situace nastává až v roce 2012 a graduje v roce 2015, kde se finanční 

prostředky na APZ konečně dostávají nad PPZ, znamená to historicky 

rekordních 9 668 796 000,- Kč. Jedním z důvodů tohoto navýšení je spuštění 

nových pěti nástrojů APZ. 

V roce 2016 pozorujeme opětovný pokles finančních prostředků na APZ, 

což potvrzuje i počet nově vytvořených pracovních míst, který je o 44,9 % nižší 

než v roce 2015. Z celkového počtu 49 183 pracovních míst, bylo 27 208 

vytvořeno v rámci SÚPM a 21 137 ve VPP. Míra nezaměstnanosti se snižovala, 

což potvrzuje úspěšnost zařazování uchazečů do zaměstnání. (Statistická 

ročenka, 2016) 

http://www.socialni/
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Obrázek 1: Vývoj finančních prostředků na státní politiku zaměstnanosti v 

letech 2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Výdaje na SPZ souhrnný přehled 1993-2016. Integrovaný 

portál MPSV [online]. 2017 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 

˂https://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydaje˃. 

4 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Vzhledem k tomu, že PPZ je nejčastěji hodnocena z pohledu počtu finančních 

prostředků, nebo jednotlivých dávek poskytnutých jednotlivým žadatelům, je 

třeba zvolit, jaký hodnotící ukazatel pro nás bude směrodatný v APZ. Cílem 

APZ je umísťovat lidi do pracovního procesu. Budeme porovnávat počty 

úspěšně zařazených lidí do práce spolu s vývojem míry nezaměstnanosti. 

Jednotlivé nástroje APZ jsou pro naše účely sloučeny do logických celků. 

Struktura jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je následující: 

Veřejně prospěšné práce (VPP), Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) - 

zřízená, vyhrazená a samostatně výdělečná činnost (SVČ), Rekvalifikace – 

zabezpečované a zvolené, Chráněné pracovní dílny zřízené (CHPD – zřízené), 

Chráněná pracovní místa (CHPM) – zřízená a vymezená, Chráněná pracovní 

místa – SVČ osob se zdravotním postižením (CHPM – SVČ OZP), Příspěvek 

na provoz CHPD, CHPM a CHPM - SVČ OZP (Příspěvek na provoz), 

Příspěvky – při přechodu na nový podnikatelský program (NPP), na dopravu, 

překlenovací, na zapracování a na podporu regionální mobility. 

Mezi cílené programy jsou zařazeny: Projekty ESF: - Operační program lidské 

zdroje a zaměstnanosti (OP LZZ) VPP a SÚPM, Cílené programy regionální 

individuální projekty (CP RIP), Mentor a Praxe pro mladé do 30 let., 

Aktivizační pracovní příležitost (APP) 
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Na obrázku 2 je zobrazeno pět sloučených oblastí a jejich poměrné zastoupení 

v celkovém počtu zařazených lidí v jednotlivých letech, kde lze jasně vidět, 

že nejčastěji využívaným nástrojem v ČR jsou rekvalifikace. 

Obrázek 2: Vývoj počtů zařazených osob na nástrojích APZ v letech 2006-2016 

v ČR 

  

Zdroj: Vlastní zpracování podle Statistických ročenek trhu práce v ČR 2006-2016.  

Nástup programů v rámci ESF registrujeme od roku 2009, avšak nesmíme 

se nechat zmást jejich grafickou absencí v letech 2015 a 2016. Jednotlivé 

politiky programů ESF byly sladěny s národními politikami, a proto nejsou 

evidovány v samostatné kategorii, ale jsou sloučeny dle jejich typu s národními 

VPP a SÚPM. 

Od roku 2009 až do konce sledovaného období není ani jednou realizován 

příspěvek na dopravu a v roce 2011 jsou ukončeny cílené programy z důvodu 

nastupujících programů ESF a dále OP RLZ a Jednotného programového 

dokumentu pro cíl 3 kvůli končícímu programovému období 2004-2006. 

Rok 2012 je plným novinek a začíná poklesem umístěných lidí do práce. 

Nejčastěji je tento jev přisuzován za vinu končícímu programovému období 

2007-2013, avšak důvodů je hned několik. Vyčerpané peníze, demotivace 

pracovníků zařazovat účastníky do programů, které se chýlí ke konci, případně 

již prokázaná neefektivnost konkrétního projektu v průběhu programového 

období. 
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V daném roce dochází ke zrušení CHPD - zřízených a zároveň vytvoření 

kategorie CHPM - vymezených, která však nepředstavuje nově vytvořená 

místa. Důvodem je pouze možnost získat finanční příspěvek 

od ÚP pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají OZP v rámci CHPM. 

Poslední novinkou v roce 2012 je kategorie rekvalifikace zvolené, protože 

nabídka rekvalifikací zabezpečovaných již nestačila potřebám trhu práce. 

(Statistická ročenka, 2012) 

Pouze v roce 2014 registrujeme využití APP, která byla vytlačena posledním 

programovým obdobím 2014-2020. Oba druhy rekvalifikací jsou již 

podporovány financemi z ESF a v rámci ESF RIP (regionální individuální 

projekty) má významný vliv odborná praxe pro mladé do 30 let. (Operační 

program, 2015) 

Od roku 2015 došlo ke splynutí ESF s VPP a SÚPM, přičemž odbornou praxi 

pro mladé do 30 let nyní evidujeme právě pod SÚPM. Tento jev byl velmi 

očekávaný, protože národní programy APZ v ČR si dlouhodobě spíše 

konkurovaly s programy ESF. Lepší sladění programů tedy ulehčilo 

ČR ve financování rekvalifikací, VPP, nebo jen pouhého poradenství. V rámci 

SÚPM navíc končí realizace míst zřízených. 

V závěru roku 2016, konkrétně od prosince, vzniká příspěvek na regionální 

mobilitu, který má nahrazovat dlouhodobě nerealizovaný příspěvek 

na dopravu. 

5 VÝSLEDKY - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

V následující části je uveden vývoj zařazovaných osob na nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti ve sledovaném období v Jihomoravském kraji, včetně 

představení nejvýznamnějších ukončených a realizovaných regionálních 

individuálních projektů. 

5.1 Aktivní politika zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti se v Jihomoravském kraji pohybovala po celou dobu 

sledovaného období kolem hodnot celorepublikového průměru. Počty 

zařazených osob byly dlouhodobě nadprůměrné, což znamená, že po kraji 

Moravskoslezském a Ústeckém, je Jihomoravský třetím nejvíce aktivním 

krajem, avšak s výrazně nižší mírou nezaměstnanosti. Celková množství 

zařazených osob lze vidět na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Vývoj počtů zařazených osob v rámci APZ v letech 2006-2016 

v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: *citace ročenky 2006-2016 a trh práce - časové řady 1993-2016 

Nejvyšší počet umístěných osob vykazoval kraj v roce 2010, kdy umístil 

15 835 osob na nástroje APZ, což bylo 12,5 % z celorepublikového objemu 

umístěných osob v daném roce. Nejnižší počet zaznamenal kraj v roce 2016, 

celkem 8 811 osob, které představovaly 10,5 % podíl na celkovém objemu osob 

v ČR.  

5.2 Rekvalifikace, SÚPM a VPP  

Z obrázku 4 je patrné, že rekvalifikace byly nejčastěji využívaným nástrojem 

v kraji. V rámci okresů však byly zaznamenány zajímavé výsledky i u ostatních 

dvou nástrojů. V roce 2010 bylo rekvalifikováno nejvíce osob, celkem 8 328 

a nejméně v roce 2012, jen 1 982 osob. 

  

8,0

5,4
4,4

6,8
7,7 7,5

8,1

6,8
6,1

5,0
3,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

[v
 %

]

[P
o
če

t 
o
so

b
]

[Sledované období]

APZ Jihomoravský kraj Míra nezaměstnanosti



ACTA STING 

14 

Obrázek 4: Vývoj počtů zařazených osob v rámci rekvalifikací, SÚPM a VPP         

v letech 2006-2016 v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: *citace ročenky 2006-2016 a trh práce - časové řady 1993-2016 

V roce 2006 zařadil okres Znojmo na VPP 36,1 % osob a byl tak druhým 

nejúspěšnějším v ČR. Ve stejném roce se umístil na druhém místě i okres 

Blansko v rámci SÚPM, který zařadil 38,3 % osob. 

Okres Vyškov se v roce 2007 zařadil na třetí místo se svými 23,5 % osob 

na SÚPM. Ve stejné oblasti byl v roce 2009 na druhém místě i Hodonín 

s 15,1 % zařazených osob.   

V rámci SÚPM se v roce 2012 umístil na druhém místě okres Brno-město 

se 42,2 % zařazených osob. 

Rok 2014 byl významný pro druhý nejlepší okres Znojmo v oblasti 

VPP vč. VPP financovaných z ESF, kam bylo zařazeno celkem 35,0 % osob 

v daném okrese. 

5.3  ESF, CHPD, CHPM, APP a příspěvky  

První, co je třeba zmínit je příspěvek na dopravu. V letech 2006-2008 byl tento 

příspěvek poskytnut celkem 722 osobám, což bylo nejvíce z celé ČR. 

V programech ESF bylo evidováno nejvíce osob v roce 2009, celkem 5 509. 

Významný byl pro kraj i rok 2012, ve kterém bylo registrováno nejvíce osob 

na CHPM – vymezených, celkem 4 790. Celkový vývoj jednotlivých balíků 

nástrojů představuje následující obrázek 5.  
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Obrázek 5: Vývoj počtů zařazených osob v rámci programů ESF, CHPD, CHPM, 

APP a příspěvky v letech 2006-2016 v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: *citace ročenky 2006-2016 a trh práce - časové řady 1993-2016 

Z lokálního pohledu, budeme nejčastěji hovořit o příspěvku na provoz. V roce 

2006 vykazoval okres Brno-město druhý nejlepší výsledek, a to 40,8 % osob 

a znovu v roce 2008 33,3 %, což byl třetí nejlepší výsledek v ČR. V témže roce 

ještě obsadilo Znojmo první místo v oblasti ESF VPP a třetí místo v ESF 

SÚPM. 

Rok 2009 a 2010 opět patřil okresu Brno-město v oblasti příspěvků na provoz. 

Nejdříve se jednalo o druhý nejlepší výsledek v ČR dosahující 33,6 % osob 

a poté 27,5 % osob, což byl následně výsledek nejlepší. 

Poslední oblastí, kde vynikl některý z okresů Jihomoravského kraje, jsou 

CHPM - vymezená a opět tu bude řeč jen o okresu Brno-město, který obsadil 

v roce 2012 první místo s 2 591 zařazenými osobami a v roce 2016 místo druhé 

se 423 osobami. 

5.4 Operační programy ESF  

Nejčastěji využívané nástroje pod hlavičkou ESF byly VPP a SÚPM. Rozdělení 

jednotlivých oblastí ESF je znázorněno na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Vývoj počtů zařazených osob v jednotlivých operačních programech 

ESF v letech 2006-2007 v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: *citace ročenky 2006-2016 a trh práce - časové řady 1993-2016 

Výchozím rokem je rok 2008, ve kterém našlo uplatnění celkem 4 673 osob. 

Pokud se podíváme na úspěšnost okresů, hovoříme o Znojmu, které dosáhlo 

nejlepšího výsledku ve VPP a zároveň v SÚPM obsadilo třetí místo. 

V roce 2010 se představilo opět Znojmo, které tentokrát obsadilo první místo 

jak ve VPP se 37,8 %, tak v SÚPM s 18,8 % zařazených osob v daném okrese. 

V následujících letech došlo k výraznému poklesu umístěných osob, který byl 

podmíněn končícím programovým obdobím a opětovnému nárůstu od roku 

2013. V roce 2016 bylo registrováno v rámci ESF RIP pouze 18 případů 

nástroje Mentor. 

5.5 Ukončené a realizované projekty ESF  

Zde jsou uvedeny nejvýznamnější ukončené regionální individuální projekty: 

 Vzdělávejte se pro růst v JmKi I a II - s rozpočty 73 840 320,- Kč a 109 

316 172,- Kč. 

 Odborné praxe pro mladé do 30 let v JmK - s rozpočtem 

178 928 488,- Kč 

 Praxí k perspektivní kariéře - s rozpočtem 46 018 240,- Kč 

 Šance pro Vás v JmK - s rozpočtem 44 827 200,- Kč 

 Příležitost pro mladé do 30 let - s rozpočtem 42 386 440,- Kč 

 Vzdělání - praxe - zaměstnání - s rozpočtem 42 321 800,- Kč  
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Realizované regionální individuální projekty: 

 Záruky pro mladé v JmK - s rozpočtem 147 684 004,- Kč 

 50 PLUS v JmK - s rozpočtem 111 510 637,- Kč 

 Život bez bariér v JmK -  s rozpočtem 41 943 000,- Kč 

 Šance pro rodiče v JmK - s rozpočtem 35 562 000,- Kč  

6 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Praktické informace o nástrojích APZ, či konkrétně o projektech byly získány 

z rozhovorů s pracovníky ÚP v Jihomoravském kraji, kteří pracují na různých 

pozicích. 

Jihomoravský kraj dlouhodobě umísťuje vysoké počty osob do zaměstnání 

a zároveň nevykazuje příliš vysokou mírou nezaměstnanosti. Pracovníci Úřadu 

práce (ÚP) uvádí, že na jednotlivé nástroje APZ nemusí uchazeče o zaměstnání 

složitě shánět, naopak si mezi nimi vybírají ty nejvhodnější. 

V roce 2016 byl největší zájem o pomocné a nekvalifikované pracovníky 

na převážně manuální práce. Dlouhodobě žádané jsou obecně technické 

profese ve strojírenství, jako např. obráběči kovů, svářeči a řezači plamenem, 

seřizovači a obsluha CNC. Stejně jako v jiných krajích je zájem i o řidiče 

nákladních automobilů. Trvalá nabídka pracovních míst je i pro specialisty 

v oblasti IT technologií, což jsou nejčastěji programátoři, vývojáři softwaru 

apod. 

U VPP uvádí pracovníci ÚP, že obce často žádají o poskytnutí těch osob, které 

již dané VPP vykonávaly a osvědčily se. Snahou pracovníků ÚP je však 

poskytnout tyto služby co nejširšímu spektru uchazečů o zaměstnání. Pokud 

tedy nedojde k nalezení takového kandidáta, většinou je obcím vyhověno 

s jejich žádostí, což často chválí jak samotné obce, tak i uchazeči o zaměstnání. 

Nejčastějším typem zabezpečovaných rekvalifikací byly v roce 2016 kurzy 

účetnictví, svařování, strojírenství a počítačových dovedností. Mezi 

rekvalifikacemi zvolenými jsou nejčastěji realizovány kurzy řidičských 

oprávnění a počítačové kurzy. 

U projektů Evropského sociálního fondu (ESF) pracovníci ÚP neuvádí žádné 

významné problémy spojené třeba se získáváním vhodných kandidátů. 

V okrese Brno-venkov jen došlo u projektu Život bez bariér na začátku jeho 
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období k potížím u zrakově postižené osoby s vysokoškolským vzděláním. 

Projekt je sice zaměřen na handicapované osoby, avšak rekvalifikační střediska 

nebyla dostatečně vybavena na tento druh postižení a nebyl k dispozici 

ani pracovník s potřebnými zkušenostmi. Na základě toho došlo k posílení 

zázemí pro smyslově postižené osoby. 
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