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Vážení čtenáři,

dovolujeme si vám předložit již desáté číslo recenzovaného elektronického periodika Regionální
disparity. Časopis Regionální disparity byl po dlouhou dobu vydáván v rámci projektu WD-55-07-1
Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace, který byl
uskutečněn na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v období od 1.4.2007 do 31.12.2010 v rámci
výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky WD – výzkum pro potřeby řešení
regionálních disparit.

Nyní se časopis nachází v další fázi svého vývoje, kdy bude vydáván na Katedře regionální
a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě a bude se zaměřovat na nejrůznější
témata prostorových věd.

V tomto čísle nalezneme dva zajímavé příspěvky, které byly autorkami realizovány v rámci doktorského
studia. První z nich, který je velmi přínosný, se zabývá lokalizačními podmínkami a disparitami na trhu
práce v ostravské aglomeraci a druhý z nich zase zdařile zachycuje disparity na trhu práce
v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize.

Doc. Ing. Jan Sucháček, PhD.
šéfredaktor časopisu

Zájemci o publikování v našem časopise se mohou obracet na výkonnou redaktorku Ing. Lucii
Holešinskou (e-mail: lucie.holesinska@vsb.cz).
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LOKALIZAČNÍ PODMÍNKY A DISPARITY NA TRHU PRÁCE V OSTRAVSKÉ
AGLOMERACI
Ing. Lucie Holešinská

ABSTRAKT
Příspěvek se zabývá diferencemi na trhu práce v ostravské aglomeraci a hodnocením pracovních
lokalizačních podmínek ve vnitřní struktuře daného regionu. Územní komparace vychází z údajů za
období let 2000-2009. Po vymezení definovaného území a postupu řešení jsou analyzovány vybrané
ukazatele z oblasti dostupnosti a kvality pracovní síly. Následně je na základě dílčích výsledků provedeno
souhrnné vyhodnocení podmínek lokalizace, vztahujících se k charakteristikám trhu práce v okresech
ostravské aglomerace. Analýza svědčí o značné vnitřní heterogenitě trhu práce daného regionu, přičemž
z výsledného hodnocení vyplývá, že nejvhodnější lokalizační podmínky poskytuje okres Frýdek-Místek
a naopak nejhoršími dispnuje okres Karviná.
KLÍČOVÁ SLOVA
lokalizační podmínky, ostravská aglomerace, pracovní síla, trh práce
ABSTRACT
This paper is focused on labour market differences in Ostrava agglomeration and evaluation of labour
location conditions within the region inner-structure. It gives spatial comparison during the period from
2000 to 2009. Firstly, determination of defined region and methods are described. Than it analyses
selected indicators relate to labour force availability and quality. Final evaluation of the district's
location conditions in the framework of labour market aspects is presented consequently, on the basis
of partial results. Analysis shows significant inner-heterogeneity of regional labour market and also that
Frýdek-Místek district provides the most suitable conditions and on the other hand, district Karviná the
worst.
KEYWORDS
location conditions, Ostrava agglomeration, labour force, labour market
ÚVOD
Podmínky na trhu práce, především dostupnost a také kvalita pracovní síly, jsou jedny z nejdůležitějších
faktorů při rozhodování o lokalizaci investice a hodnocení kvality podnikatelského prostředí regionu.
Tento fakt vyplývá z řady uskutečněných výzkumů, dotýkajících se této problematiky (viz např. Vanhove,
Klaasen, 1987; Viturka a kol., 2002).
Důležitost těchto aspektů byla testována rovněž při řešení projektu specifického výzkumu „Socioekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů“ 1, zabývajícího se potenciálem
jednotlivých okresů ostravské aglomerace, s ohledem na váhu určitých lokalizačních faktorů. V rámci
1

Tento příspěvek vznikl v rámci projektu studentské grantové soutěže VŠB-TU Ostrava SP/2010175 „Socio-ekonomická

evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů“.
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uvedeného projektu proběhlo šetření u vybraného vzorku zahraničních investorů působících v regionu,
a dále ve vybraných „zprostředkujících institucích“ (ARR, Czechinvest a další). Cílem bylo, mimo jiné,
hodnocení významu daných lokalizačních faktorů při rozhodování o investici, přičemž dostupnost
a kvalita pracovní síly nabyla v celkovém vyhodnocení nejvyššího významu. Perspektivy regionu tak
mohou být v kontextu nových investic do jisté míry ovlivněny také kvalitou vzdělávacích institucí
a zlepšováním životních podmínek obyvatel, včetně možností bydlení a životního prostředí, aby bylo
zabráněno odlivu pracovní síly do jiných regionů či zemí.
Cílem příspěvku je analýza kvantitativních a kvalitativních znaků a diferencí v oblasti pracovního
potenciálu ostravské aglomerace a následné zhodnocení lokalizačních podmínek z tohoto hlediska, ve
vnitřní (okresní) struktuře daného území.
1

VYMEZENÍ AGLOMERACE

Aglomeraci je možno vymezit jako určité seskupení vzájemně blízkých sídel, vyznačující se určitými
společnými existenčními atributy (blízká poloha, sektorové zaměření, společná hromadná doprava,
apod.).
Využijeme-li jednu z možných definic, můžeme říci, že aglomerací se rozumí „geografická koncentrace
obyvatelstva a ekonomických, sociálních a jiných aktivit. Je to forma územní koncentrace, která spojuje
sídla do jednoho vnitřně funkčně integrovaného celku, propojeného intenzivními vztahy, při nichž jsou
formou přemisťování hmoty, informací a energie zajišťovány a uspokojovány potřeby aglomeračních
prvků a jevů. Jde o socioekonomicky provázané území, jehož obyvatelé jsou převážně zaměstnáni
v nezemědělských povoláních. Aglomerace jsou tvořeny hierarchicky vyšším jádrem a jeho zázemím“
(Malinovský, Sucháček, 2006: 25).
1.1

Vymezení ostravské aglomerace

Ostravská aglomerace je typickým starým průmyslovým regionem. Názory na její prostorové vymezení
se liší dle pojetí autora, od ostravsko-karvinské pánve až po zahrnutí celého území Moravskoslezského
kraje (podrobněji např. Sucháček, 2005). Dle Malinovského lze pojem „ostravská aglomerace“ vnímat na
třech úrovních – jádrové, funkčně-správní a statisticko-okresní (Malinovský in Klasik, 2009). V nejužším
pojetí lze tedy ostravskou aglomeraci vymezit pouze jedenácti městy nacházejícími se na území pěti
okresů Moravskoslezského kraje. V okrese Ostrava-město se jedná o krajskou metropoli Ostravu,
v okrese Karviná jsou to města Karviná, Havířov, Český Těšín, Bohumín a Orlová, okres Frýdek-Místek
pak zahrnuje města Frýdek-Místek a Třinec. Na území okresu Nový Jičín jsou za jádrová města
aglomerace považována města Bílovec a Kopřivnice a v okrese Opava je takto vnímán Hlučín. V tomto
pojetí je aglomerace tvořena městy, která na sebe nemusejí geograficky bezprostředně navazovat, což je
skutečností ve většině případů. Jsou to tedy „určité oddělené městské póly“ (Malinovský in Klasik, 2009:
198).
Rozšíříme-li vymezení ostravské aglomerace z hlediska funkčně-správního, je možné zde začlenit celkem
127 obcí, z nichž jedenáct je tvořeno zmíněnými jádrovými městy, která jsou v rámci těchto území
pověřena výkonem přenesené působnosti státní správy. V tomto smyslu hovoříme o jedenácti správních
obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP).
Nejširší úroveň (statisticko-okresní) zahrnuje obvykle území pěti okresů, v nichž se daná města nacházejí,
a to tedy konkrétně území již zmiňovaných okresů Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín
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a Opava. Toto poslední účelové vymezení aglomerace je východiskem i této studie, a to především
s ohledem na dostupnost a srovnatelnost statistických dat.
1.2

Stručná socio-ekonomická charakteristika ostravské aglomerace

Vymezíme-li území ostravské aglomerace v rámci Moravskoslezského kraje (MSK), můžeme říci, že zabírá
72 % celkové rozlohy kraje, tedy 3 891 km2. Rozlohou největším okresem je Frýdek-Místek, nejmenší je
naopak okres Ostrava-město. Pro charakter ostravské aglomerace je příznačný vysoký počet obyvatel
a nadprůměrná hustota zalidnění. K 31.12.2009 zde dle ČSÚ žilo 1 035 891 obyvatel, což činí 83 %
populace MSK. Obecně patří mezi nejlidnatější a nejhustěji osídlené oblasti okolí měst Ostravy, Havířova,
Karviné a Frýdku-Místku. Nicméně i ostravská aglomerace se potýká s populačním poklesem. Kromě
tradičních záporných hodnot přirozeného přírůstku, s výjimkou pozitivního vývoje v letech 2007-2008,
trpí především negativním migračním saldem. Dlouhodobě lze sledovat kladné migrační toky pouze
v okrese Frýdek-Místek, který se stává atraktivním místem pro život.
Ostravská aglomerace prošla po politickém převratu rozsáhlou restrukturalizací hospodářské základny,
která však byla, vzhledem k odvětvové struktuře hospodářství, velice problematická. Vlivem razantního
omezení těžby uhlí a těžkého průmyslu zde vznikl výrazný nedobrovolný převis nabídky práce. Oblast tak
dodnes patří ke strukturálně nejpostiženějším regionům ČR, potýkajícím se s jednou z nejvyšších měr
nezaměstnanosti, a to především v okrese Karviná.
Nicméně je nutno zdůraznit, že v rámci střední Evropy se ostravská aglomerace řadí i nadále
k nejvýznamnějším industriálním oblastem se značným podílem těžkého průmyslu (hutnictví, těžké
strojírenství a hornictví). Své postavení a význam má však také lehké strojírenství, elektrotechnický
a potravinářský průmysl, rozvíjející se automobilový průmysl, a také stavebnictví a výroba plastových
výrobků.
Vzhledem k vymezení dotčeného území na úrovni okresů, nelze pro popis hospodářské situace využít
makroekonomické ukazatele typu HDP a další, neboť data za nižší územní úrovně (než za kraje, NUTS 3)
nejsou sledována. Obecně lze konstatovat, že ostravská aglomerace patří k ekonomicky nejvýkonnějším
oblastem ČR, s významným podílem na tvorbě HDP. I přesto byly všechny její okresy až do roku 2010
vymezeny jako regiony se soustředěnou podporou státu2. Za strukturálně postižené regiony jsou i nadále
považovány okresy Karviná a Nový Jičín. Okres Ostrava-město je nově řazen k regionům s vysoce
nadprůměrnou nezaměstnaností. Aktualizovaný seznam vymezující regiony se soustředěnou podporou
státu na roky 2010-2013 již nezahrnuje okresy Frýdek-Místek (původně strukturálně postižený region)
a Opava (původně hospodářsky slabý region).
Uskutečnění řady velkých či menších investic v posledních letech svědčí o snaze vytvořit z ostravské
aglomerace přitažlivé místo pro investory. Nicméně investiční atraktivita tohoto regionu byla výrazně
posílena regionalizací systému investičních pobídek. Jako příklad významné investice lze uvést příchod
korejské automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. a jejích subdodavatelů. Tyto investice
mají velice pozitivní dopad na tvorbu nových pracovních míst, ekonomickou prosperitu regionu a rovněž
budování infrastruktury.

2

Regiony se soustředěnou podporou státu jsou vymezeny na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Zařazení okresů do stanovených skupin aktuálně vyplývá
z usnesení vlády ze dne 22.2.2010, č. 141 a vztahuje se na období let 2010-2013.
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METODIKA ŘEŠENÍ

Pro zhodnocení podmínek v pracovní oblasti bylo z hlediska dostupnosti a kvality pracovních sil navrženo
sedm ukazatelů (viz tabulka 1), na jejichž základě lze vysledovat určité regionální disproporce
a odlišnosti. Ukazatele jsou nejprve charakterizovány dílčím způsobem, přičemž komparace je vztažena
ke zvolenému období let 2000-2009, s ohledem na dostupnost a srovnatelnost statistických dat.
Hodnoty v jednotlivých letech jsou následně průměrovány za každý okres a dle tohoto průměru je při
přijetí určitého předpokladu sestaveno průběžné pořadí okresů.
Tabulka 1: Hodnotící ukazatele dle souhrnných oblastí evaluace
Oblast hodnocení
Dílčí oblasti
Konkrétní hodnotící ukazatele
vlastní pracovní kapitál (pracovní síla/počet obyvatel regionu)
celková zaměstnanost
Dostupnost
průměrná míra registrované nezaměstnanosti
pracovních sil
míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Pracovní
počet uchazečů na jedno volné pracovní místo (VPM)
podíl počtu uchazečů s vysokoškolským vzděláním na celkovém
počtu uchazečů
Kvalita
pracovních sil
podíl počtu uchazečů se základním vzděláním a bez vzdělání na
celkovém počtu uchazečů
Zdroj: vlastní zpracování
Jednotlivé ukazatele jsou následně integrovány do dvou souhrnných dílčích oblastí – dostupnost
a kvalita pracovních sil, a výsledného souhrnného indikátoru za pracovní oblast. Pro integraci a převod
hodnot ukazatelů na bezrozměrná čísla byla zvolena metoda normované proměnné. Kriteriální
hodnotou byl stanoven průměr hodnot ukazatele v daném časovém období, což umožňuje eliminovat
možné diskrepance, způsobené příliš vychýlenými hodnotami.
Normování dle průměru bylo provedeno na základě uvedeného vzorce:
,

(1)

kde uij udává normovanou veličinu i-tého ukazatele pro j-tý okres, xij je hodnota i-tého ukazatele pro j-tý
okres, xiprum označuje průměrnou hodnotu i-tého ukazatele a sxi je směrodatnou odchylkou i-tého
ukazatele.
Souhrnné ukazatele jsou tvořeny neváženým3 součtem normovaných proměnných v každém okrese
a jejich následným průměrem. Varianta užití vzorce závisí na tom, zda je za optimální považována vyšší či
naopak nižší hodnota indikátoru. To znamená, že výpočet v první variantě byl aplikován v případě
ukazatelů vlastního pracovního kapitálu, celkové zaměstnanosti a podílu počtu uchazečů
s vysokoškolským vzděláním na celkovém počtu uchazečů, tedy s preferencí vyšší hodnoty. U zbylých
čtyř ukazatelů byla využita druhá varianta výpočtu.

3

Pro souhrnný ukazatel nebyl záměrně využit součet vážený, ale pouhý součet prostý, jelikož odhadnout váhu

přikládanou indikátorům je, z důvodu odlišných preferencí investorů, velice obtížné.
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DIFERENCE NA TRHU PRÁCE V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI

3.1

Pracovní síla – vlastní pracovní kapitál

Pracovní síla je ČSÚ definována jako součet zaměstnaných osob (v hlavním zaměstnání) v národním
hospodářství a nezaměstnaných osob. Jedná se tedy o ekonomicky aktivní obyvatelstvo ve věku 15
a více let. Základní ukazatel pracovní síly je v okresním srovnání dostupný za roky 2000-2009, ovšem
jeho vnitřní složení dle charakteristik typu pohlaví, vzdělání apod. je běžně dostupné pouze do úrovně
NUTS 3, takže není možné provést komparaci za okresy pro různé kategorie obyvatel.
Pracovní síla aglomerace v roce 2009 čítala 595 110 osob, což představuje 51,8 % z celkové populace
oblasti (k 31.12.2009). Třetina ekonomicky aktivních obyvatel náleží k okresu Ostrava-město, následuje
okres Karviná (24 %), Frýdek-Místek (18 %), Opava (15 %) a nejmenší pracovní silou disponuje území
okresu Nový Jičín (13 %).
Obr. 1 znázorňuje vývoj pracovní síly a počtu obyvatel aglomerace v letech 2000-2009. Je z něj patrný již
zmiňovaný populační pokles a zároveň nárůst pracovní síly. Avšak i přes kolísavé zvyšování počtu
ekonomicky aktivních obyvatel je současný stav stále výrazně nižší než na konci 90. let.
Obrázek 1: Pracovní síla a počet obyvatel v ostravské aglomeraci v letech 2000-2009
600 000

1 235 000
1 230 000
1 225 000

590 000

1 220 000
1 215 000

585 000

1 210 000

580 000

1 205 000

počet obyvatel

pracovní síla

595 000

1 200 000

575 000

1 195 000

570 000

1 190 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
pracovní síla

počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ, 2010
Pro zhodnocení postavení jednotlivých okresů z hlediska potenciálu nabídky na trhu práce, je více
vypovídající relativní ukazatel podílu pracovní síly na počtu obyvatel příslušných k danému okresu4.
Tento ukazatel nabídkových možností daného okresu můžeme nazvat jako vlastní pracovní kapitál,
jehož hodnoty v letech 2000-2009 uvádí Tabulka 2.

4

Potenciální nabídka práce samozřejmě není reálně vymezena hranicemi jednotlivých okresů, vezmeme-li v potaz

možnost dojížďky za prací i z jiných regionů. Chceme-li však určit postavení či pořadí okresů v rámci tohoto
ukazatele, musíme na ně nahlížet jako na autonomní jednotky, čímž se zároveň tomuto silnému zjednodušení
můžeme vyhnout.
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Tabulka 2: Vlastní pracovní kapitál - pracovní síla/počet obyvatel okresu (v %)5
Okres/rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Frýdek-Místek

46,96

46,53

49,02

49,09

49,27

51,29

50,98

51,20

51,04

50,43

Karviná

49,90

50,30

48,80

47,97

49,22

49,71

50,41

51,49

50,98

51,85

Nový Jičín

51,58

49,11

50,78

49,29

50,50

52,36

52,19

50,20

51,88

50,97

Opava

49,25

49,45

51,57

52,01

50,98

49,82

50,55

48,38

50,23

52,14
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50,14

49,86

51,26

51,04

52,31

52,74

51,41

52,14

51,18

52,68

Zdroj: ČSÚ, 2010
Pracovní potenciál ostravské aglomerace se, i v rámci jednotlivých okresů, pohybuje okolo 50 %, tedy
polovina obyvatelstva, náležící daným okresům, je potenciálně schopna vytvářet produkt, zbylá část je
ekonomicky neaktivní. Přijmeme-li předpoklad, že čím větším vlastním pracovním kapitálem disponuje
daný okres, tím je hodnocen lépe, můžeme konstatovat, že ač jsou meziokresní diference velice nízké,
má v průměru nejvyšší „zásoby“ okres Ostrava-město, následován okresy Nový Jičín, Opava a Karviná.
Nejmenší vlastní pracovní kapitál vykazuje okres Frýdek-Místek, kde převažovaly ekonomicky neaktivní
osoby ještě mezi lety 2000-2001. Srovnáme-li výchozí a koncový rok sledovaného období, můžeme učinit
závěr, že průměrná hodnota pracovního kapitálu za celou aglomeraci vzrostla o 2 p.b., ze 49,6 % na
51,6 %, což je pozitivní trend. Jediný okres, který oproti výchozímu roku zaznamenal v roce koncovém
nižší hodnotu daného ukazatele, je Nový Jičín.
3.2

Zaměstnanost

Zaměstnanost lze vyjádřit jako uspokojenou nabídku práce. Zaměstnaní představují tu část ekonomicky
aktivního obyvatelstva, která pracuje na plný nebo částečný úvazek, je samostatně výdělečně činná či
osobou spolupracující.
Ukazatel, který je pro tuto oblast využit vychází z monitoringu úřadů práce. Ty monitorují zaměstnanost
u firem s 26 a více zaměstnanci6. V rámci dlouhodobého vývoje docházelo od roku 1992 k velmi silnému
poklesu zaměstnanosti, což souviselo s restrukturalizací hospodářské základny, a také s ekonomickým
vývojem. Tento pokles byl zaznamenáván až do roku 2005 a znamenal snížení zaměstnanosti o více než
třetinu, oproti roku 1992. V souvislosti s příznivým hospodářským vývojem, růstem české ekonomiky
a také pozitivním dopadem zahraničních investic se situace začala od roku 2006 zlepšovat. Nicméně
tento trend byl v roce 2008 přerušen vlivem nastalé hospodářské krize. Meziročně došlo v rámci
ostravské aglomerace k poklesu zaměstnanosti o 6,4 % (2009/2008). K úbytku došlo ve všech okresech,
ovšem nejvíce byl zasažen okres Nový Jičín (-13,8 %), naopak nejméně okres Ostrava-město (-3,7 %).
V ostravské aglomeraci mají tradiční postavení velké podniky. Největším regionálním zaměstnavatelem
a zároveň třetím největším soukromým zaměstnavatelem v ČR je jediný producent černého uhlí v ČR,
společnost OKD, a.s. (těžba, zpracování a prodej uhlí), která zaměstnává více než 14 tisíc osob (2009).
Mezi další významné zaměstnavatele nad 5 000 zaměstnanců patří Arcelor Mittal Steel Ostrava, a.s.
(hutní prvovýroba, výroba hutních finálních výrobků a strojírenská výroba), Třinecké železárny, a.s.
(hutní výroba), řádově v počtu 2000-3000 zaměstnanců se jedná o Pegatron Czech, s.r.o. (původním

5

6

Přepočteno na územní strukturu k 1.1.2007.
Firmy do 25 zaměstnanců monitorování nepodléhají od roku 2002. V důsledku této změny metodiky sledování

dat je pracováno s časovou řadou 2002-2009, nikoliv 2000-2009, jako u ostatních ukazatelů.
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názvem ASUS Czech, s.r.o., výroba, instalace a opravy elektronických zařízení), Visteon-Autopal Services,
s.r.o. (vývoj a výroba automobilových dílů), Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (automobilka),
ŽDB Group, a.s. (hutní zpracování železa, oceli a feroslitin), Continental Automotive Systems Czech
Republic s.r.o., Frenštát p. R. (elektronické a mechanické komponenty automobilové techniky), nad), nad
1500 zaměstnanců jde o společnosti Tatra, a.s. (vývoj a výroba nákladních automobilů), Vítkovice Heavy
Machinery, a.s. (strojírenská a hutní výroba, velkoobchod) a další.
Stinnou stránkou přílišné dominance velkých firem v regionu je silný negativní dopad v případě obtíží či
nepříznivého hospodářského vývoje. To se projevilo také v ostravské aglomeraci v souvislosti
s proběhlou hospodářskou krizí, která nejvíce postihla firmy ve zpracovatelském průmyslu, a to
především v hutním a automobilovém odvětví, na které je navázána řada subdodavatelů. Kupříkladu na
Novojičínsku, kde je v současnosti koncentrována řada významných firem v oblasti automobilového
průmyslu, byl dopad hospodářské krize znásoben, když začaly hromadně propouštět zaměstnance firmy
velikosti Visteon-Autopal Services, Tatra, Continental Automotive Systems, apod. Avšak nastat může
i opačná situace, kdy významný zahraniční investor negativní dopady na zaměstnanost v regionu tlumí,
jako v případě automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. na Frýdecko-Místecku.
Situaci a vývoj od roku 2002 v okresech ostravské aglomerace dokumentuje Obr. 2. V absolutních
hodnotách je nejvyšší zaměstnanost evidována v okrese Ostrava-město, nejnižší na Novojičínsku
a Opavsku. Oproti výchozímu roku došlo, s výjimkou okresu Frýdek-Místek (kladná nula), ve všech
okresech ke snížení zaměstnanosti, v Ostravě však jen mírně. Nejhorší situace převládá v okrese Karviná,
kde dochází k permanentnímu úbytku, se zatímním negativním rozdílem 15,5 %. Zajímavý vývoj byl
zaznamenán na Ostravsku v období 2006-2007, kde činil meziroční nárůst zaměstnanosti 6 183
zaměstnanců. Obdobného výsledku, ovšem v záporných hodnotách, dosáhl okres Nový Jičín při
meziročním propadu zaměstnanosti 2008/2009 o 5 329 zaměstnanců.
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Obrázek 2: Vývoj zaměstnanosti v okresech ostravské aglomerace (31.12.)
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Pro stanovení pozice jednotlivých okresů lze přijmout předpoklad, že čím větší zaměstnanost je
evidována v okrese, tím lépe, jelikož ukazatel vyjadřuje zároveň velikost uspokojené poptávky,
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což v konečném důsledku vede k vyšší ekonomické výkonnosti regionu7 (v ideálním případě). Zároveň je
zohledněna i dojížďka za prací. V absolutním vyjádření je tedy zaměstnanost v průměru nejvyšší v okrese
Ostrava-město, o 40 % nižší počet zaměstnanců eviduje okres Karviná, následuje Frýdek-Místek
(průměrný rozdíl 52 %), Nový Jičín (průměrný rozdíl 63,6 %) a Opava (průměrný rozdíl 63,7 %).
3.3

Nezaměstnanost

Za nezaměstnané se dle Mezinárodní organizace práce (ILO) považují všechny osoby 15-ti leté a starší,
které ve sledovaném období souběžně splňovaly tyto tři podmínky:





byly bez práce, tzn., že nebyly ani v placeném zaměstnání ani nebyly sebezaměstnané,
v průběhu posledních čtyř týdnů hledaly aktivně práci (formou aktivního hledání práce se
rozumí hledání prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále
hledání práce přímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků pro založení vlastní
firmy, podání žádosti o pracovní povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným
způsobem),
byly připraveny k nástupu do práce, to jest, během referenčního období byly
k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání
nebo sebezaměstnání.

Pokud osoby nesplňují alespoň jednu ze tří uvedených podmínek, jsou klasifikovány jako zaměstnané
nebo ekonomicky neaktivní.
V ostravské aglomeraci panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou
pracovního trhu, projevující se zejména v řemeslných a technických profesích. V důsledku již zmiňované
restrukturalizace hospodářské základny došlo k útlumu silného postavení těžkého průmyslu, což vedlo
ke zrychlenému uvolňování pracovních sil, pro které však nevznikal potřebný počet nových pracovních
míst. Míra nezaměstnanosti tak soustavně narůstala až do roku 20048.
Vývoj průměrné míry registrované nezaměstnanosti9 uvádí Obr. 3. Je evidentní, že s nejvyšší mírou
nezaměstnanosti se dlouhodobě potýká okres Karviná, kde ještě v roce 2003 dosahoval ukazatel
enormní výše 20,3 %. Samozřejmě je i zde zjevná korelace s hospodářským vývojem. Od roku 2004 došlo
k velmi výraznému zlepšení situace nezaměstnaných, a to především mezi roky 2006-2008. Dlouhodobě
vykazoval nejnižší míru nezaměstnanosti okres Opava, avšak v posledních letech se na nejnižší úroveň
dostal okres Nový Jičín, kde se v roce 2008 míra nezaměstnanosti přiblížila 5 %. Ale právě tento okres byl
silně zasažen krizí a propouštěním a míra nezaměstnanosti se zde v roce 2009 zvýšila o 5,7 p.b. Pozitivně
se do konce roku 2008 vyvíjela i situace na trhu práce v okrese Frýdek-Místek.

7

Problém nastává, chceme-li ukazatel převést do relativního vyjádření. Vztažením počtu zaměstnaných k pracovní

síle okresu bychom opět nezohlednili skutečnost, že řada zaměstnanců dojíždí za prací pře hranice okresu svého
bydliště. Obdobně tomu je v případě dosazení celkového počtu obyvatel do jmenovatele. Navíc zde nejsou
zahrnuty firmy do 25 zaměstnanců. Proto je v tomto případě ponechán ukazatel v absolutních hodnotách.
8

V roce 2004 došlo ke změně metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti, což zapříčinilo „technický“

pokles míry nezaměstnanosti. Avšak zároveň došlo i k reálnému poklesu hodnot sledovaného ukazatele.
9

Průměrná míra nezaměstnanosti je průměrem za 12 měsíců kalendářního roku. Je nutno upozornit, že faktická

míra nezaměstnanosti významně převyšuje údaje vyplývající z monitoringu úřadů práce, např. v souvislosti
s rezignací nezaměstnaných na uplatnění se na trhu práce.
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Míra nezaměstnanosti (%)

Obrázek 3: Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v okresech ostravské aglomerace
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Zdroj: MPSV, 2010
V souvislosti s projevy hospodářské krize je dále uveden také měsíční vývoj registrované míry
nezaměstnanosti v období 9/2008-9/2010, tedy od doby, kdy se projevy hospodářské krize začaly stávat
hmatatelnými i v tomto regionu (viz obr. 4).
I přesto, že se míra nezaměstnanosti nevyšplhala k úrovni roku 2003, nabyly její hodnoty výrazných
negativních změn. Na Karvinsku zůstala situace nezaměstnaných nadále nejhorší, nárůst se pohyboval
v rozmezí 3-4 p.b. V okrese Frýdek-Místek, který dosahuje nejnižších měr, i díky tlumivým efektům
automobilky HMMC, vzrostla nezaměstnanost až k 10,7 % (únor 2010), poté začala opětovně klesat.
Obdobný vývoj, který téměř kopíruje výkyvy v okrese Frýdek-Místek, můžeme zaznamenat i na Opavsku.
V okrese Ostrava-město dosáhla míra nezaměstnanosti až ke 12 %.
Nejdramatičtější situace nastala na Novojičínsku. Z výše uváděných důvodů zde nezaměstnanost od října
2008 vzrostla až o 8,6 % v první třetině roku 2010. Samozřejmě hrají významnou roli i sezónní výkyvy,
především ve stavebnictví a zemědělství, ale i s tímto zřetelem zde byly následky útlumu ekonomiky
nejcitelnější. Nicméně již v květnu 2010 začal tento okres vykazovat nižší míry nezaměstnanosti než
Ostrava.
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Obrázek 4: Měsíční vývoj nezaměstnanosti v okresech ostravské aglomerace (09/2008-09/2010)
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Při hodnocení okresů mohou cyklické výkyvy ekonomiky zcela zvrátit výsledky, proto je nutné brát
v potaz delší časové období. Z tohoto hlediska dosahuje v průměru let 2000-2009 nejnižších hodnot
okres Opava, následuje Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava-město a Karviná.
3.4

Dlouhodobá nezaměstnanost

Doba evidence uchazečů o zaměstnání je sledována úřady práce v několika kategoriích. Do tří měsíců
můžeme hovořit o krátkodobé nezaměstnanosti, která by se dala označit za frikční, a tudíž „zdravou“,
z hlediska efektivní alokace pracovních sil. Následují kategorie evidence 3-6 měsíců, 6-9 měsíců, 9-12
měsíců, 12-24 měsíců a nad 24 měsíců. Poslední dvě zmíněné kategorie uchazečů o zaměstnání
dohromady symbolizují tzv. dlouhodobě nezaměstnané10.
V ostravské aglomeraci je právě dlouhodobá nezaměstnanost závažným problémem. Ukazuje, že
struktura pracovní síly je stále nevyhovující, jako ve všech strukturálně postižených regionech.
Dlouhodobě nezaměstnaní jsou jen stěží dále uplatnitelní, protože nedosahují potřebné kvalifikace,
přičemž jejich schopnosti a dovednosti se s rostoucí dobou bez práce ještě snižují. V roce 2000
dosahovala míra dlouhodobé nezaměstnanosti 6,5 %, do roku 2003 narostla na 7,9 % a poté již
soustavně klesala až k 3,4 % v roce 2009. V jednotlivých okresech koreluje vývoj s předešlým
ukazatelem, takže v průměru je postavení okresů v daném období shodné, jako při hodnocení pomocí
průměrné míry registrované nezaměstnanosti.

10

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti není běžně sledována. Je vypočtena jako podíl uchazečů o zaměstnání evidovaných na

úřadu práce 12 a více měsíců k pracovní síle.
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Struktura nabídky práce je nejméně vyhovující v okrese Karviná, kde je míra dlouhodobé
nezaměstnanosti výrazně vyšší než v ostatních okresech aglomerace (viz obr. 6), i když její hodnota
v posledních uvedených pěti letech výrazně poklesla, stejně jako na Ostravsku. Snížit dlouhodobou
nezaměstnanost až pod 2 % se podařilo v roce 2008 v okresech Nový Jičín a Frýdek-Místek, kde se tento
trend udržel i v roce 2009.
Obrázek 5: Vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti v okresech ostravské aglomerace
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Zdroj: RIS, 2010; ČSÚ, 2010
3.5

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa

Další specifikaci z hlediska relace mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu udává ukazatel počtu
uchazečů na jedno volné pracovní místo (1 VPM)11. V případě, že je počet uchazečů vyšší než počet
pracovních míst, můžeme hovořit buď o nedostatečné poptávce, nebo spíše o strukturálním nesouladu.
V opačném případě, tedy je-li počet uchazečů nižší než počet volných míst, se jedná o přebytek poptávky
nad nabídkou.
Počet uchazečů na 1 VPM se rovněž snižuje od roku 2004, kdy dosáhl v průměru 50,3 osob. Jen pro
srovnání v roce 1999 bylo úřady práce evidováno v průměru 55,4 uchazečů na 1 VPM, přičemž v okrese
Ostrava-město dosahoval tento poměr téměř 82 osob. Mezi lety 2007-2008 připadalo na jedno místo
6,5 resp. 7,6 uchazečů, tedy výrazné zlepšení, srovnatelné s přelomem let 1996-1997. V roce 2009 už
připadalo na jedno místo 32 uchazečů.
V rámci jednotlivých okresů stojí za povšimnutí enormní nepoměr na Karvinsku (viz obr. 7), a to zejména
v letech 2002 a 2004, od kterého docházelo k výraznému snížování, a to až o 108 uchazečů v roce 2007.
Výkyv od roku 2004 je patrný i v okrese Frýdek-Místek, kde se tento nepoměr snížil o 90,1 %, tedy o 47
osob. Ve zbylých třech okresech byl pozitivní trend nastolen již od roku 2003, skokově na Novojičínsku.
Vyjma okresu Karviná se v letech 2007-2008 podařilo snížit počet uchazečů na 1 VMP pod 10.

11

Lze se setkat rovněž s ukazatelem v převrácené podobě, tedy s počtem volných pracovních míst na jednoho uchazeče.
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počet uchazečů na 1 VMP

Obrázek 6: Počet uchazečů na 1 VMP v okresech ostravské aglomeraci
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Zdroj: RIS, 2010
Za předpokladu, že čím méně uchazečů připadá na 1VPM, tím je postavení okresů hodnoceno lépe,
z důvodu vyššího strukturálního souladu mezi subjekty na trhu práce, můžeme konstatovat, že
v průměru zaujímá nejlepší postavení okres Nový Jičín (na rozdíl od předchozích dvou ukazatelů míry
nezaměstnanosti), následuje Opava, Frýdek-Místek, Ostrava-město a Karviná.
3.6

Uchazeči o zaměstnání a jejich kvalifikace

Pro zařazení uchazečů do jednotlivých skupin dle kvalifikace bylo využito zjednodušené členění kategorií
vzdělání. Tyto kategorie vycházejí z metodického sloučení klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
s úrovněmi vzdělání dle Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97. V rámci hodnocení byly zvoleny
kategorie uchazečů se základním vzděláním či bez vzdělání a uchazeči s vysokoškolským vzděláním,
včetně vědecké výchovy, i když každý potenciální zaměstnavatel může mít odlišné preference a potřeby.
Obecně lze říci, že na trhu práce v aglomeraci výrazně převažují uchazeči o zaměstnání, jejichž dosažená
kvalifikace z hlediska vzdělání odpovídá střednímu odbornému vzdělání bez maturity. Druhou
nejčetnější kategorii poté tvoří právě uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání. Tyto dvě skupiny
se také nejvíce podílejí na statistikách v rámci dlouhodobé nezaměstnanosti.
Zaměříme-li se konkrétně na skupinu uchazečů se základním vzděláním a bez vzdělání, pohybuje se
jejich podíl na celkovém počtu uchazečů okolo 30 %. Mírnější pokles lze zaznamenat v roce 2009, ovšem
to je důsledkem navýšení počtu nezaměstnaných v dalších kategoriích dosaženého vzdělání.
Jak ukazuje obr. 7, nejnižší podíl uchazečů se základním vzděláním a bez vzdělání vykazuje po celé
sledované období okres Frýdek-Místek (cca 21 %), který je spolu s Opavou (cca 27 %) a Novým Jičínem
(cca 28 %) pod průměrem aglomerace. Nad průměrem se naopak s přibližně 34 % vyskytuje okres
Karviná a zhruba o 7 % převyšuje průměr okres Ostrava-město.
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Obrázek 7: Podíl počtu uchazečů se základním vzděláním a bez vzdělání na celkovém počtu uchazečů
o zaměstnání v okresech ostravské aglomerace (%)
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Zdroj: RIS, 2010
Za předpokladu, že čím nižší je podíl této kategorie na celkovém počtu uchazečů, tím je okres hodnocen
lépe, z důvodu vyšší kvalifikace nabídky práce, je postavení okresů následující – Frýdek-Místek, Opava,
Nový Jičín, Karviná, Ostrava-město.
Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o zaměstnání evidují úřady práce podstatně méně, což je
samozřejmě dáno získanou kvalifikací, specializací, a vyšší možností uplatnění těchto osob. V ostravské
aglomeraci se jejich podíl v evidenci úřadů práce pohybuje v posledních deseti letech v průměru okolo
3 %. Nicméně meziroční hodnoty tendují směrem nahoru. Mezi lety 2000-2009 vzrostl podíl VŠ
vzdělaných uchazečů o 1,6 %, což do jisté míry stále svědčí o strukturálním nesouladu.
Rozdíly v rámci okresů již nejsou tak evidentní jako v předešlém případě. Nejvyšší podíl vysokoškolsky
vzdělaných uchazečů o zaměstnání vykazuje okres Frýdek-Místek, v průměru 3,7 %, v roce 2009 až
5,14 %. Naopak nejméně osob je v této kategorii evidováno na Karvinsku (viz obr. 8).
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Obrázek 8: Podíl počtu uchazečů se základním vzděláním a bez vzdělání na celkovém počtu uchazečů
o zaměstnání v okresech ostravské aglomerace (%)
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Zdroj: RIS, 2010
Při hodnocení postavení jednotlivých okresů lze přijmout předpoklad, že čím vyšší podíl mají
vysokoškolsky vzdělaní uchazeči o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů, tím jsou možnosti okresu
z hlediska kvalifikace nabídky práce lepší. I přesto může vyšší podíl této kategorie obyvatelstva v evidenci
svědčit také o neschopnosti najít si práci, či o v horším případě o nevalné kvalitě vzdělávacích institucí.
Obecně však tento předpoklad můžeme aplikovat. Za těchto podmínek lze nejvíce kvalifikovaných
nezaměstnaných využít v okrese Frýdek-Místek, Ostrava-město a dále v okresech Nový Jičín, Opava
a nakonec opět Karviná.
4

ZHODNOCENÍ LOKALIZAČNÍCH PODMÍNEK NA TRHU PRÁCE V AGLOMERACI

Dosud se příspěvek zabýval analýzou jednotlivých hodnotících indikátorů v pracovní oblasti a na tomto
základě bylo udáváno postavení či, lépe řečeno, pořadí okresů s využitím průměrných hodnot za dané
časové období. Předmětem této kapitoly jsou již výsledky vyplývající z integrace těchto ukazatelů do
souhrnných indikátorů – dostupnost a kvalita pracovní síly a za pracovní oblast celkem.
Nejprve však tabulka 3 shrnuje průběžná pořadí okresů, která byla určena na základě analýzy
jednotlivých ukazatelů. Za každý okres je zde uvedena průměrná hodnota za období let 2000-2009
a bezrozměrné číslo s využitím metody normované proměnné.
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Tabulka 3: Průběžné pořadí okresů dle jednotlivých indikátorů – shrnutí
DOSTUPNOST PRACOVNÍCH SIL
ukazatel

okres průměr

FM
KI
vlastní pracovní
NJ
kapitál
OP
OV
FM
KI
zaměstnanost
NJ
OP
OV
FM
KI
míra
NJ
nezaměstnanosti
OP
OV

49,58
50,06
50,89
50,44
51,48
48 408
60 477
36 677
36 566
100 840
5,10
9,31
4,70
4,34
6,83

normovaná průběžné
proměnná
pořadí
-1,24
5.
-0,58
4.
0,54
2.
-0,07
3.
1,35
1.
-0,31
3.
0,15
2.
-0,75
4.
-0,75
5.
1,66
1.
0,47
3.
-1,58
5.
0,66
2.
0,83
1.
-0,37
4.

ukazatel

okres průměr
FM
KI
NJ
OP
OV
FM
KI
NJ
OP
OV

dlouhodobá
nezaměstnanost

uchazeči/1 VPM

5,10
9,31
4,70
4,34
6,83
24,10
59,80
21,39
24,05
24,17

normovaná průběžné
proměnná
pořadí
0,47
3.
-1,58
5.
0,66
2.
0,83
1.
-0,37
4.
0,40
3.
-1,78
5.
0,57
1.
0,41
2.
0,40
4.

KVALITA PRACOVNÍCH SIL
ukazatel

okres průměr

FM
podíl uchazečů se
KI
ZŠ a bez vzdělání
NJ
na
celkovém
OP
počtu uchazečů
OV

20,88
33,90
28,61
26,83
37,06

normovaná průběžné
ukazatel
proměnná
pořadí
1,36
1. podíl
uchazečů
-0,71
4. s VŠ, vč. vědecké
0,13
3. výchovy
na
0,42
2. celkovém
počtu
-1,21
5. uchazečů

okres průměr
FM
KI
NJ
OP
OV

3,71
2,00
3,18
3,21
3,68

normovaná průběžné
proměnná
pořadí
0,80
1.
-1,67
5.
0,03
3.
0,08
4.
0,75
2.

Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka 4 již obsahuje souhrnné hodnocení za dílčí souhrnné oblasti a za pracovní oblast celkem.
Nejlepší podmínky v oblasti dostupnosti pracovních sil byly zjištěny v okrese Ostrava-město, za nímž,
s nepříliš velkým odstupem figurují okresy Nový Jičín a Opava. Frýdek-Místek v průběžném hodnocení
zaujímal ve většině případů středovou pozici, celkově je tedy čtvrtý a Karviná je v pořadí posledním
okresem.
Tabulka 4: Výsledné hodnocení lokalizačních podmínek v okresech ostravské aglomerace
DOSTUPNOST PRACOVNÍCH SIL
souhrnný ukazatel za výsledné dílčí
okres
dílčí oblast
pořadí
OV
0,50
1.
NJ
0,35
2.
OP
0,27
3.
FM
-0,06
4.
KI
-1,06
5.

okres
FM
OP
NJ
OV
KI

KVALITA PRACOVNÍCH SIL
souhrnný ukazatel
výsledné dílčí
za dílčí oblast
pořadí
1,08
1.
0,25
2.
0,08
3.
-0,23
4.
-1,19
5.

PRACOVNÍ OBLAST CELKEM
okres
PRACOVNÍ OBLAST
CELKEM

FM
OP
NJ
OV
KI

souhrnný ukazatel
0,51
0,26
0,21
0,14
-1,12

celkové
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Zdroj: vlastní zpracování
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V oblasti kvality pracovních sil se pořadí okresů liší. Nejvyšší kvality dosahují uchazeči v okrese FrýdekMístek, poté následují opět okresy Opava a Nový Jičín, tentokrát však v opačném pořadí. Ostrava-město
má relativně nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním a bez vzdělání, což jej v rámci
kvality pracovní síly posunulo na čtvrté místo, a nejhorší podmínky z hlediska kvalifikace uchazečů
o zaměstnání vykázal opět okres Karviná.
Celkový výsledek hodnocení pracovních lokalizačních podmínek je souhrnem za dílčí oblasti dostupnosti
a kvality pracovních sil. Jak dále vyplývá z tabulky 4, nejvhodnějšími lokalizačními podmínkami v oblasti
charakteristik lokálních trhů práce disponuje okres Frýdek-Místek, následuje Opava, Nový Jičín, Ostravaměsto a Karviná.
ZÁVĚR
Ostravská aglomerace je starým průmyslovým regionem se specifickými podmínkami na trhu práce,
které jsou dány charakterem odvětvové struktury, velikostí podniků a typem vykonávaných prací. Pro
rozhodování o umístění investice jsou podmínky v pracovní oblasti jedny z nedůležitějších faktorů.
Potřeby a činnost firem jsou však velmi diferencované a jednotlivé preference se mohou lišit
individuálně. Investiční rozhodnutí je tak multifaktorové a zasahuje do mnoha dalších oblastí, jako jsou
obchodní, infrastrukturní, sociální, environmentální a jiné podmínky. Cílem článku však bylo s pomocí
praktické metody vyhodnotit pouze oblast vybraných aspektů trhu práce a na základě této dílčí oblasti
sestavit pořadí jednotlivých okresů z hlediska podmínek lokalizace.
Každý okres má svá specifika a hodnotit jej na základě jednoho ukazatele by vedlo ke zkreslením. Proto
bylo zahrnuto větší množství indikátorů, po jejichž souhrnném vyhodnocení byl jako okres
s nejvhodnějšími podmínkami stanoven Frýdek-Místek. Ten se v posledních letech stává velice atraktivní
lokalitou pro podnikání i život. Dále v pořadí se umístily dva okresy, Opava a Nový Jičín, kde se až do
hospodářské krize vyvíjel charakter trhu práce velice pozitivně. Ostrava se, možná poněkud překvapivě,
umístila na čtvrtém místě, což je silně ovlivněno negativními výsledky dosaženými v oblasti
nezaměstnanosti a vyšším procentem nekvalifikované nabídky v evidenci úřadů práce. Karviná je
v obecném povědomí s nepříznivými podmínkami na trhu práce prakticky spojena, takže její umístění,
jako okresu s nejhoršími lokalizačními podmínkami v této oblasti, bylo očekávatelné.
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SITUACE NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V OBDOBÍ
HOSPODÁŘSKÉ KRIZE
Mgr. Martina Krpcová, Mgr. Martina Stachoňová

ABSTRAKT
Hospodářská krize se promítla v propadu na světových trzích. Článek se snaží analyzovat vliv
hospodářské krize na trh práce v Moravskoslezském kraji. Sledovány jsou ukazatele vyjadřující stav na
trhu práce pro vybrané období 2007-2010. Součástí článku je i výčet podniků, které byly v souvislosti
s hospodářskou krizí nuceny propouštět své zaměstnance nebo dokonce ukončily svoji činnost.
Závěrem jsou zmíněny průmyslové zóny a aktivní politika zaměstnanosti, která vytváří podmínky pro
vznik nových pracovních míst.
KLÍČOVÁ SLOVA
trh práce, hospodářská krize, aktivní politika zaměstnanosti
ABSTRACT
The economic crisis was reflected in a decline in world markets. The article tries to analyze the
impact of economic crisis on the labor market in the Moravian-Silesian Region. Indicators expressing
the labor market situation are monitored for the selected period 2007-2010. List of companies that
were in the context of the economic crisis forced to lay off their employees or even end their
activities is part of the article. The industrial zones and the Active Employment Policy that creates the
conditions for new jobs are described in the end.
KEYWORDS
labor market, economic crisis, the Active Employment Policy
ÚVOD
Moravskoslezský kraj je znám jako jeden z nejvíce strukturálně postižených regionů České republiky
se stále ještě neukončenou restrukturalizací jeho hospodářské základny. Od roku 2003 zde dochází
k dynamickému ekonomickému rozvoji, jehož základem je vysoký příliv přímých zahraničních investic.
V posledních třech letech kraj opět zaznamenává zhoršující se ekonomickou situaci. Stejně jako
ostatní oblasti České republiky se potýká s dopady finanční krize a následné hospodářské recese,
která se zde začala projevovat koncem roku 2008. Krize se v kraji mimo jiné podepsala na snížení
produkce jednotlivých podniků a následném hromadném propouštění osob, což se projevilo na vývoji
trhu práce.

1

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Moravskoslezský kraj leží v severovýchodní části České republiky. Hraničí s Polskem a Slovenskem
a v rámci České republiky sousedí se Zlínským a Olomouckým krajem. Je tvořen okresy Bruntál,
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město, které se dále dělí na 22 správních obvodů
obcí s rozšířenou působností. Z celkového počtu 299 obcí se v kraji nachází 41 měst. Rozloha kraje
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zaujímá 5 427 km2, což představuje 6,9 % území celé České republiky. Se svým počtem obyvatel přes
1 250 tis. osob patří mezi nejlidnatější kraje České republiky. Dlouhodobě zde však dochází, kromě let
2007 a 2008, k poklesu stavu obyvatel kraje. Příčinou je klesající míra porodnosti a vysoké emigrační
saldo. Vzhledem k plošné výměře má kraj poměrně vysokou hustotu zalidnění, která činí 230
obyvatel na km2. Nejhustěji osídlenou oblastí je jeho centrální část v okolí měst Ostrava, Havířov,
Karviná a Frýdek-Místek. Naopak nejnižší koncentrací obyvatel se vyznačuje okres Bruntál i přes to, že
je rozlohou největším okresem kraje (ČSÚ, 2008).
Jádrem kraje je již od 19. století tradiční industriální oblast ostravsko-karvinské aglomerace
s vysokým podílem průmyslu se zaměřením na těžký průmysl, zejména těžbu černého uhlí a hutnictví.
„Před rokem 1989 byl hospodářský význam ostravské průmyslové oblasti pro celé Československo
nepochybný; v rámci celostátní populace připadlo v osmdesátých letech 86 % těžby černého uhlí
(kolem 24,5 mil. tun ročně), 82,5 % výroby koksu (7,6 mil. tun ročně), 66,8 % surového železa (6,6 mil.
tun ročně) a 60,3 % výroby oceli (9,2 mil. tun ročně)“ (Sucháček, 2005). V kraji je soustředěna téměř
celá produkce těžby černého uhlí České republiky, i když dochází k poklesu vytěženého množství.
Kraj však po roce 1990 začal postupně měnit svou tvář. Je poznamenán rozsáhlou restrukturalizací
hospodářské základny, která zde v první polovině 90. let 20. století započala. Došlo k výraznému
omezení těžby uhlí a průmyslové výroby vůbec, což vedlo k nárůstu nezaměstnanosti. Kraj se
s vysokou mírou nezaměstnanosti potýká dodnes. Největší vliv na zhoršující se situaci na trhu práce
měl v posledních třech letech dopad celosvětové krize. V současné době je kraj stále významným
průmyslovým regionem. Vedle tradičních odvětví je zde také zastoupeno lehké strojírenství,
elektrotechnický, potravinářský, automobilový průmysl, stavebnictví atd.
2

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE PŘED KRIZÍ

Jak uvádí Nešporová, „ostravský průmyslový region se na začátku transformačního období ocitl ve
značně obtížném postavení. Bylo zřejmé, že se nemůže vyhnout poklesu výroby a zaměstnanosti
v těžkém průmyslu a to zejména v těžbě uhlí a v hutnictví. Hned v roce 1990 nová postkomunistická
vláda ostře zredukovala dotace jak důlním, tak i hutním podnikům a oznámila, že je jejich další vývoj
v rukou managementů. Kromě toho došlo k výraznému poklesu domácí poptávky po výrobcích
těžkého průmyslu. K těmto potížím se přidal rozpad Československa, který učinil z regionu periferní
oblast nejen z hlediska geografického, ale v souvislosti s přístupem centrálních míst také z pohledu
sociálně-ekonomického“ (Sucháček, 2005).
I přes to, že již v prvních letech transformace došlo v Moravskoslezském kraji k významnému propadu
produkce, stále ještě v roce 1993 patřil ke krajům s nejvyšším produktem na obyvatele. Míra
nezaměstnanosti kraje se pohybovala na nízké úrovni, okolo 5 %. Hospodářský propad se dostavil
v druhé polovině 90. let. „Útlumem dříve silného postavení těžkého průmyslu v kraji došlo ke
zrychlenému uvolňování pracovních sil, pro které však nevznikal potřebný počet nových pracovních
míst. Tak vznikl dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu
práce v MSK. Z neumístěných na trhu práce tak narůstaly počty nezaměstnaných a kraj se začal
potýkat se zvyšující se mírou nezaměstnanosti, která rostla až do roku 2004. V rámci České republiky
patří Moravskoslezský kraj díky útlumu těžkého průmyslu a omezení těžby uhlí ke strukturálně
nejpostiženějším oblastem“ (Krpcová, Stachoňová, 2011). „Intenzita nárůstu a tempo poklesu
personálních stavů u moravskoslezských zaměstnavatelů bylo nejvýraznější v letech 1997 až 1999,
kdy za třicet šest měsíců stoupl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání o 57 013 (+155,5 %)
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a celková zaměstnanost u firem v kraji poklesla o 80 130 (-15,4 %) osob. Od roku 2004 se situace na
trhu práce v MSK začala pomalu obracet k lepšímu, a to přestože zde stále ještě dozníval vliv
restrukturalizace. Od února 2004, kdy byl stav evidovaných uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ, 110
792) nejvyšší v celé historii ÚP MSK, se jejich počet do konce roku 2008 snížil o 53 337 (-48,1 %) osob.
Tento pozitivní vývoj byl ale vlivem dopadu celosvětové krize zastaven a od října 2008, kdy bylo
dosaženo v posledních letech nejnižší hodnoty (52 991 UoZ), se začala evidovaná nezaměstnanost
opět zvyšovat“ (MPSV, 2010).
3

OBDOBÍ KRIZE A TRH PRÁCE V MSK

3.1 Nezaměstnanost v MSK
Moravskoslezský kraj dlouhodobě vykazuje jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti v rámci České
republiky. Vůbec nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Moravskoslezském kraji zaznamenána v roce
2003, kdy její hodnota dosáhla 16,8 %. Následně se začala snižovat. Její pokles se zastavil v roce 2008
na hodnotě 8,5 %.
Obrázek 1: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v MSK v letech 1993-2010
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Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ
V závěru roku 2008 se již začaly projevovat první náznaky zhoršující se ekonomické situace
a nezaměstnanost se začala postupně zvyšovat. V roce 2009 byl zaznamenán meziroční nárůst míry
nezaměstnanosti v kraji o 3,6 %. Ke konci roku 2010 se kraj potýkal s 12,4% mírou nezaměstnanosti,
čímž neustále převyšuje celorepublikový průměr o 2,8 %.
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Tabulka 1: Vývoj míry nezaměstnanosti v okresech MSK v letech 2007-2010
Okresy MSK

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Bruntál

10,7

11,1

15,4

17,9

Frýdek-Místek

7,9

5,9

9,8

9,5

Karviná

13,4

11,5

14,4

14,3

Nový Jičín

6,2

6,6

13,0

11,4

Opava

8,5

7,5

10,5

11,4

Ostrava-město

9,4

8,4

11,3

12,0

Zdroj: vlastní zpracování, portál MPSV
Co se týče jednotlivých okresů kraje, u všech můžeme po roce 2008 vidět výrazný nárůst míry
nezaměstnanosti v důsledku ekonomické krize a následné hospodářské recese. Největší meziroční
nárůst byl zaznamenán v okrese Nový Jičín a to o 6,4 %. Dále následoval okres Bruntál, kde se míra
nezaměstnanosti z 11,1 % v roce 2008 vyšplhala na 15,4 % ke konci roku 2009. Nejlepší situace je
zaznamenávána v okrese Frýdek-Místek. Za poslední sledované tři roky vykazuje nejnižší míru
nezaměstnanosti v rámci kraje. K této situaci přispívá dlouhodobá tradice a kapacitně dostatečně
rozvinutá průmyslová základna v řadě průmyslových odvětví, relativně nízké náklady na pracovní sílu,
pracovní síla zvyklá na dojížďku za prací a na práci na směny, velký a silný zahraniční investor spolu
s dalšími navazujícími subjekty atd. (MPSV 2011). Koncem roku 2010 zde došlo dokonce ke snížení
míry nezaměstnanosti na 9,5 %. Kromě okresu Frýdek-Místek došlo k meziročnímu snížení tohoto
ukazatele ještě u okresů Nový Jičín (o 1,6 %) a Karviná (o 0,1 %).
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Kartodiagram 1: Míra nezaměstnanosti, počet uchazečů a volných pracovních míst v jednotlivých
okresech MSK za roky 2007-2010

Zdroj: vlastní zpracování, portál MPSV
Naopak nárůst nezaměstnanosti i v roce 2010 evidovaly okresy Ostrava-město (o 0,9 %), Opava
(o 0,7 %) a okres Bruntál (o 2,5 %). Okresy Bruntál a Karviná dlouhodobě vykazují vůbec nejvyšší
míru nezaměstnanosti v kraji. Hodnota 17,9 % k 31. 12. 2010 řadí okres Bruntál na druhé místo ze
všech okresů ČR hned po okrese Jeseník. Nejhorší situace se dlouhodobě v tomto okrese pohybuje
v Osoblažském mikroregionu. K 31. 12. 2010 zde byla zaznamenána nejvyšší míra nezaměstnanosti ze
všech mikroregionů MSK a to 25,5 %. Ze 67 obcí okresu Bruntál k 31. 12. 2010 překročilo dokonce 6
obcí 30% míru nezaměstnanosti. Špatná situace je v této oblasti způsobena převážně tím, že se jedná
o zemědělskou příhraniční oblast s nedostatkem pracovních příležitostí a nerozvinutou
infrastrukturou. Vlivem horského charakteru větší části okresu zde vznikají velké nároky na údržbu
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dopravní sítě a nastává zhoršená dostupnost v zimním období. Také jsou zde zaznamenávány jedny
z nejnižších mzdových úrovní v rámci ČR (MPSV, 2011).
„Okres Karviná se díky restrukturalizaci těžkého průmyslu a těžby uhlí potýká s velmi vysokou mírou
nezaměstnanosti již od druhé poloviny 90. let 20. století. V roce 2003 dokonce překročila 20 %.“
(Krpcová, Stachoňová, 2011). V okrese se nejvíce projevuje pokles zaměstnanosti v odvětví těžby
nerostných surovin.
Obrázek 2: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v MSK v letech 2007-2010
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Zdroj: vlastní zpracování, portál MPSV
V letech 2007-2010 zaznamenal trh práce v Moravskoslezském kraji nárůst počtu uchazečů
o zaměstnání o 16 960 osob. Od roku 2003 docházelo v kraji ke snižování tohoto ukazatele, a to ze
106 304 uchazečů v roce 2003 na 57 455 osob ucházejících se o zaměstnání ke konci roku 2008.
Vlivem hospodářské krize došlo v následujícím roce k jejich nárůstu na 80 581 osob. Negativní vývoj
UoZ pokračoval i v roce 2010, kdy se jejich počet vyšplhal na 82 776 osob. Od konce roku 2008 se
tedy hodnota tohoto ukazatele zvýšila o 25 321 osob. Největší podíl uchazečů o zaměstnání v období
let 2007-2010 tvořily z hlediska věkové struktury osoby ve věku 50-54 let. Dle vzdělanostní struktury
se ve zmiňovaném období o zaměstnání ucházelo nejvíce osob s dosaženým středním odborným
vzděláním bez maturity a následně osoby se základním vzděláním.
Vzhledem k počtu uchazečů o zaměstnání není v kraji vytvořen dostatečný počet volných pracovních
míst (dále jen VPM). V letech 2007 a 2008 činil počet uchazečů na jedno VPM v průměru 6,34 osob.
Nejnižší počet volných pracovních míst a to 2 756 byl ve sledovaném období evidován k 31. 12. 2009,
tzn. na 1 VPM připadlo 29,2 uchazečů o zaměstnání. V následném roce došlo sice ke zvýšení počtu
volných pracovních míst na 3 191, ale vzhledem k nárůstu uchazečů o zaměstnání se o jedno volné
pracovní místo ucházelo stále 25,9 osob. Podle členění kvalifikace zaměstnání patřilo v období let
2007-2010 nejvíce volných pracovních míst do třídy „Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři“ a naopak nejméně do třídy „Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví (včetně
příbuzných oborů)“.
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Co se týče jednotlivých okresů je největší počet uchazečů o zaměstnání na 1 VPM v posledních letech
evidován v okresech Karviná a Bruntál. V okrese Karviná je dlouhodobě zaznamenáván nejvyšší počet
uchazečů o zaměstnání a v okrese Bruntál zase nejnižší počet volných pracovních míst. Vlivem krize
došlo mezi lety 2008 a 2009 k největšímu nárůstu počtu UoZ v okrese Ostrava-město a to o 5 038
osob. V tomto okrese došlo také k největšímu snížení nabízených volných pracovních míst (o 3 383
VPM). I přesto je zde nabídka VMP největší ze všech okresů kraje. Naopak nejnižší nárůst zaznamenal
okres Bruntál a to jak v počtu UoZ (o 2 444 osob), tak v poklesu počtu volných pracovních míst (o 103
VPM) (viz Kartodiagram 1). Koncem roku 2010 se situace v počtu UoZ a VPM začala mírně zlepšovat.
3.2 Dopady krize na zaměstnanost v podnicích v Moravskoslezském kraji
Světová ekonomická krize zasáhla Českou republiku v druhé polovině roku 2008. První náznaky krize
se v České republice projevují nepatrně, nejdříve ji pocítil sklářský a automobilový průmysl. Postupně
se však začala šířit do všech odvětví průmyslu.
Rok 2007 se pro Moravskoslezský kraj, z hlediska zaměstnanosti, vyvíjel stále ještě pozitivně. „Na
zvýšení zaměstnanosti se kromě frýdecko-místeckého, opavského a karvinského podílely ostatní tři
okresy MSK, nejvíce ostravský (+8 987 osob). Okres Nový Jičín zaznamenal nárůst o 1 270 osob
a bruntálský o 534 zaměstnanců“ (MPSV, 2008). V tomto roce byl zaznamenán nárůst zaměstnanců
u firem všech velikostních kategorií, nejvíce pak u firem do 49 zaměstnanců, tzn. kategorie malých
firem.
V jednotlivých odvětvích byla pak situace odlišná. V zemědělství byl zaznamenán pokles počtu
zaměstnanců, což způsobila zejména sezónnost prací. V odvětví těžby došlo k poklesu zejména díky
uzavření závodu Dukla Havířov (okres Karviná), jeho zaměstnanci byli ovšem z velké části přesunuti
do jiných důlních závodů. Pokles zaměstnanců zaznamenaly i doly Darkov a ČSA (okres Karviná).
Pozitivní růst počtu zaměstnanců je možno sledovat u zpracovatelského průmyslu a výroby
dopravních prostředků a zařízení. Hlavní zásluhu na růstu zaměstnanosti o 3 081 osob měly firmy
Tatra a.s., Dura Automotive Systems CZ, s.r.o., Job Air - Central Europe Aircraft Maintenance a.s.
a Brose CZ spol. s r.o. (okres Nový Jičín), společnost Sungwoo Hitech, s.r.o (okres Ostrava-město).
V odvětví hutnictví se na zvýšení nabídky pracovních míst podílela UnionOcel, s.r.o., Stecomtra s.r.o.,
Tawesco s.r.o., Taforge a.s. a MSV Metal Studénka spol. s r.o. (okres Nový Jičín), akciové společnosti
Vítkovice Heavy Machinery, Evraz Vítkovice Steel, Vítkovice Cylinders (okres Ostrava-město)
a zejména Třinecké Železárny a.s. (okres Frýdek-Místek), kde zaměstnanost vzrostla poprvé od roku
1991. Dlouhodobý pokles se ukazuje u textilního průmyslu. V roce 2007 v Moravskoslezském kraji
propouštěla firma Lanex a.s. (okres Opava). V tomto odvětví došlo k poklesu o 684 zaměstnanců
(MPSV, 2008).
„Celková zaměstnanost v MSK se meziročně, i přes pokles během druhé poloviny roku, zvýšila
a v prosinci 2008 dosáhla nejvyšší hodnoty od roku 2001. Na nárůstu se nejvíce podílely okresy
Ostrava (+3 260 osob) a Frýdek-Místek (+2 150 osob). Naopak ke snížení zaměstnanosti došlo
u karvinského okresu (-437), bruntálského (-602) a nejvíce u novojičínského (-1 172)“ (MPSV, 2009).
V druhé polovině roku 2008 se začínají projevovat dopady hospodářské krize i v Moravskoslezském
kraji. Ke konci roku se nejvíce na poklesu pracovních míst podílely firmy střední velikosti tj. od 50-249
zaměstnanců (MPSV, 2009).
Zaměstnanost v roce 2009 již v plné míře ovlivňuje situace na světových trzích a hospodářská krize.
Tyto negativní dopady pociťují zejména průmyslové podniky a dominantní odvětví
v Moravskoslezském kraji. „Pokles zaměstnanosti se projevil ve všech okresech MSK, nejvíce v okrese
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Nový Jičín (-5 329 osob). Nejmenší úbytek zaznamenal okres Ostrava (-3,7 %)“ (MPSV, 2010). U firem
všech velikostních kategorií došlo až k šestiprocentnímu propadu počtu zaměstnanců.
V zemědělství se projevuje dlouhodobější úbytek zaměstnanců, který mimo jiné souvisí se snižováním
živočišné a rostlinné produkce. Došlo k propouštění nejen u firem Agroprůmyslový kombinát a. s.
Sedlnice, Podnik živočišné výroby Nový Jičín a. s., Sugal spol. s. r. o., Zemspol Studénka a. s. (okres
Nový Jičín). V odvětví těžby se na propouštění nejvíce podílely důlní závody Důl Darkov, Důl ČSM
a Důl Karviná (okres Karviná). Nejvyšší pokles zaměstnanosti se projevil ve zpracovatelském
průmyslu; jednalo se o 15 661 zaměstnanců. Úbytek zaměstnanců v textilním průmyslu je
dlouhodobějšího charakteru, avšak v souvislosti s hospodářskou krizí propouštěly podniky Slezan
Frýdek-Místek a. s. (okres Frýdek-Místek), Pega - Vel, a. s. (okres Opava), Tonak a. s. a KON - KYS s. r.
o. (okres Nový Jičín). Dalším odvětvím, ve kterém se značně propouštělo, bylo hutnictví. Došlo zde
k poklesu o 7 527 zaměstnanců a to ve firmách ArcelorMittal Ostrava, a. s., ŽDB Group Bohumín
(okres Karviná), Vítkovice Heavy Machinery, a. s., Evraz Vítkovice Steel, a. s., ArcelorMittal Tubular
Products Ostrava, a. s., ŽP Tažírny trub Svinov spol. s r. o. (okres Ostrava-město). Mnohé diskuse
dlouhou dobu nepřipouštěly, že automobilový průmysl postihne hospodářská krize v takovém
měřítku. Ani vstup Hyundai do nošovické průmyslové zóny (okres Frýdek-Místek) se na růstu
zaměstnanosti v automobilovém průmyslu neprojevil, což bylo způsobeno propouštěním v Tatra a. s.,
Visteon - Autopal Services s. r. o., Visteon - Autopal, s. r. o. a Brose CZ spol. s r. o., Henniges
Automotive, s. r. o. (okres Nový Jičín). Nakonec byla i samotná Hyundai nucena omezit výrobu
a propustit část svých zaměstnanců. Stavebnictví se potýkalo s poklesem o 1 443 zaměstnanců, téměř
polovina spadala pod okres Ostrava-město. K propouštění došlo u firem Eiffage Construction Česká
republika, s. r. o., ODS-Dopravní stavby, TEPLOTECHNA Ostrava a VAMOZ-servis. Několik firem
z odvětví stavebnictví ukončilo svoji činnost (MPSV, 2010).
Vývoj v roce 2010 se odvíjel od doznívající hospodářská krize. „MSK byl postižen velmi výrazně,
protože se na jeho území nachází řada velkých firem, které podnikají v odvětvích s největším
útlumem a s prioritním zaměřením na export“ (MPSV, 2011).
Sezónní efekt a omezování produkce v zemědělství se stále projevuje na úbytku počtu zaměstnanců.
V roce 2010 se propouštění dotklo společností 1. Hradecká zemědělská, a. s. Hradec nad Moravicí, ZP
Otice, a. s. (okres Opava), Agroprůmyslový kombinát, a. s. Sedlnice a Sugal spol. s r. o. a Agro
Jesenicko, a. s. (okres Nový Jičín). Zpracovatelský průmysl vykazuje nárůst počtu zaměstnanců o 1,3%
až na jedinou výjimku a to odvětví výroby potravinových výrobků, nápojů a tabákových výrobků.
V hutnictví došlo k nárůstu dokonce o 4,2 %. Na tomto pozitivním vývoji se podílely firmy Smart
Tranding Company, s. r. o., Hutní montáže, a. s., Vítkovice Power Engineering, a. s. (okres Ostravaměsto), Trestles, a. s., Sejong Czech, s. r. o. (okres Karviná), Kovo Třinec s. r. o. (okres Frýdek-Místek)
a Cirex CZ, s. r. o. (okres Nový Jičín). Odvětví stavebnictví se v roce 2009 potýkalo s propadem
zaměstnanců a zakázek v souvislosti s hospodářskou krizí a ani v roce 2010 se nedočkalo zlepšení.
V automobilovém průmyslu došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 9 %. Největší zásluhu na tom měly
firmy Brose CZ, spol. s r. o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., KIA Motors Slovakia s. r. o.,
Sungwoo Hitech, s. r. o., ITT Holdings Czech Republic, s. r. o. a I-ZONE Czech, s. r. o. (okres Ostravaměsto). Na druhou stranu se na poklesu podílela firma Henniges Automotive, s. r. o., u které došlo ke
zrušení celé výroby (MPSV, 2011).
Období růstu vystřídala recese způsobená světovou hospodářskou krizí, která se promítla do poklesu
zaměstnanosti a zániku mnoha firem. Nyní se naše ekonomika vzpamatovává a pozvolna vznikají
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nová pracovní místa. Přehled vývoje počtu zaměstnanců v jednotlivých odvětvích od roku 2007 do
roku 2010 naleznete v tabulce níže.
Tabulka 2: Vývoj počtu zaměstnanců v odvětvích podle klasifikace ekonomických činností
(monitorované firmy se stavem 26 a více osob)
Stav k
Ekonomické činnosti
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
Zemědělství, lesnictví a rybářství

5 924

5 794

4 762

4 150

Těžba a dobývání

17 718

17 213

16 027

15 683

Zpracovatelský průmysl

121 247

125 852

108 043

111 921

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim.
4 352
vzduchu

4 165

3 880

3 832

Zásobování vodou, činnosti související s
5 050
odpadními vodami, odpady a sanacemi

5 187

4 921

4 927

Stavebnictví

13 033

12 999

11 176

10 773

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
18 805
motorových vozidel

18 483

18 395

17 614

Doprava a skladování

20 682

20 310

19 402

18 578

Ubytování, stravování a pohostinství

2 707

2 675

2 615

2 193

Informační a komunikační činnosti

4 642

4 557

4 789

5 068

Peněžnictví a pojišťovnictví

2 838

2 821

3 321

3 258

Činnosti v oblasti nemovitostí

1 182

1 306

1 714

1 588

Profesní, vědecké a technické činnosti

3 080

3 210

3 311

3 508

Administrativní a podpůrné činnosti

7 398

8 429

7 192

7 601

Veřejná správa a obrana, povinné soc.
18 221
zabezpečení

18 404

18 877

18 430

Vzdělávání

28 782

28 066

28 444

28 112

Zdravotní a sociální péče

26 702

26 483

27 391

27 984

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3 488

3 574

3 595

3 470

Ostatní činnosti

2 319

2 287

2464

2 074

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů,
činnosti
domácností produkující
blíže 0
neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

0

0

0

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

0

0

0

0

Celkem

308 170

311 815

290 319

290 764

Zdroj: vlastní zpracování, portál MPSV
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PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Obrovský ekonomický přínos v podobě nově vytvořených pracovních míst s sebou do kraje přináší
průmyslové zóny. V posledních letech zájem investorů o Moravskoslezský kraj ožívá. Firmy se nyní
navracejí k projektům, jejichž realizaci značně zpomalila nastupující hospodářská krize. Investory
přitahuje Moravskoslezský kraj díky dostatečnému počtu vybavených průmyslových zón, rozvíjející se
infrastruktuře, strategické poloze, kvalifikované pracovní síle a kvalitnímu střednímu a vysokému
školství. Tento fakt potvrzuje i 75% obsazenost průmyslových zón.
Nejvíce průmyslových zón zde začalo vznikat počátkem 21. století, v rozmezí let 2000-2006. Zóny se
postupně začaly zaplňovat investory se zaměřením na různé oblasti hospodářských činností. Největší
průmyslové zóny v kraji jsou Nošovice a Mošnov, které se řadí svým významem ke strategickým
průmyslovým zónám České republiky. V roce 2008 zahájil zkušební provoz strategický investor
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v průmyslové zóně v Nošovicích. K 2.1.2011 zaměstnávala
společnost 3 481 zaměstnanců, kteří jsou z 96 % občany České republiky a pocházejí zejména
z Moravskoslezského kraje. Průmyslová zóna Mošnov se rozkládá na 200 ha plochy a vznikala od roku
2000, dnes je to plně vybavená průmyslová zóna. V roce 2009 bylo v zóně investováno více než 1,03
miliardy korun. Do budoucna se očekává nárůst o 1 300 nových pracovních míst. Obě zóny jsou
obsazeny převážně investory orientující se na automobilový průmysl.
K významným průmyslovým zónám v kraji se dále řadí Ostrava- Hrabová, Karviná- Nové Pole,
Kopřivnice, Krnov- Červený Dvůr, Český Těšín- Pod Zelenou. V rozmezí let 2005-2007 průmyslovou
zónu Ostrava- Hrabová postupně zaplnili jednotliví investoři, kteří zde vytvořili téměř 7 700 nových
pracovních míst. Tím se stala jednou z nejúspěšnějších zón v České republice. Počet pracovních míst
by se zde měl i nadále zvyšovat. Karviná- Nové Pole a Kopřivnice mají největší počet investorů a patří
k prosperujícím průmyslovým parkům. Průmyslovou zónou roku 2008 se stala zóna Český Těšín - Pod
zelenou. Dnes je ze sta procent využitá a pracuje v ní 800 osob. Úspěšnými jsou i menší průmyslové
zóny např. průmyslová zóna Bolatice, která je obsazena zejména menšími investory. Tři místní
univerzity a to Vysoká škola Báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Slezská
univerzita Opava ve spolupráci se statutárním městem Ostrava a Agenturou pro regionální rozvoj se
stali zakladateli Vědecko-technologického parku Ostrava, který slouží mimo jiné i jako inkubátor pro
začínající podnikatele.
Moravskoslezský kraj je v současné době připraven na všechny typy projektů. Nyní se do popředí
dostávají spíše menší projekty zaměřené na výzkum a vývoj. Od roku 1993 zde 204 investorů
zprostředkovaných agenturou Czechinvest investovalo sto miliard korun k postupnému vytvoření 26
841 pracovních míst.
5

AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

„Velice důležité a nenahraditelné místo v působení ÚP MSK při zajišťování státní politiky
zaměstnanosti mají nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (dále APZ)“ (MPSV, 2011).
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Tabulka 3: Výdaje na PPZ a APZ 2007-2010
Ukazatel (tis. Kč)
Výdaje na státní politiku
zaměstnanosti celkem (PZ)
Pasivní politika
zaměstnanosti (PPZ)
Aktivní politika
zaměstnanosti (APZ)

2007

2008

2009

2010

2 029 425 1 624 446 2 678 249 2 696 229

987 784

866 854

1 891 943 1 612 662

825 903

538 615

546 461

782 389

Zdroj: vlastní zpracování, portál MPSV
Nejvíce zdrojů, celkem 2 696 229 tis. Kč, bylo vydáno na státní politiku zaměstnanosti v roce 2010.
V roce 2009 bylo z celkových zdrojů použito 1 891 943 tis. Kč (70,6 %) na pasivní politiku
zaměstnanosti, což je nejvíce ze všech let. Zatímco v roce 2007 bylo nejvíce vydáno na aktivní politiku
zaměstnanosti a to 825 903 tis. Kč (40,7 %).
Nejméně pracovních míst, s finanční pomocí úřadů práce (dále jen ÚP) Moravskoslezského kraje, bylo
vytvořeno v roce 2008 (celkem 4 228). Naopak největší počet pracovních míst (celkem 6 347) vznikl
v roce 2010. Co se týče jednotlivých okresů, nejméně pracovních míst s finanční pomocí ÚP MSK bylo
ve sledovaném období vytvořeno v okrese Nový Jičín a nejvíce v okresech Karviná a Ostrava-město.
Ve všech čtyřech sledovaných letech vznikly pracovní místa zejména v odvětví obchodu a služeb, dále
byla poptávka po pomocných a nekvalifikovaných pracovnících. K zahájení samostatné výdělečné
činnosti se nejvíce osob odhodlalo v roce 2007 (487) a v těsném závěsu ho následuje rok 2010 (477).
Nejmenších hodnot opět dosahuje rok 2008, který je spojen se světovou hospodářskou krizí a recesí
ekonomiky.
Důležitým prostředkem aktivní politiky zaměstnanosti jsou také rekvalifikace. Největší zájem
o rekvalifikace byl v roce 2010, kdy ji využilo celkem 11 130 uchazečů. Uchazeči byli nejčastěji
zařazováni do kurzů obsluhy PC (2 780 osob), rozšíření řidičských oprávnění a svářečských kurzů
(MPSV, 2008, 2009, 2010, 2011).
Ve sledovaném období měli zaměstnavatelé možnost získat finanční prostředky z evropských fondů
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007-2013. Další prostředky
poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Národních individuálních projektů
a Globálních grantů. Regionální individuální projekty zaštiťují pověřené úřady práce. Moravskoslezský
kraj získal pro období 2008-2011 celkem 559 mil. korun na realizaci 4 projektů: Návrat+, Start,
Příprava+, Změna včas. Aktivní politika zaměstnanosti je důležitým nástrojem, který pomocí
různorodých programů usměrňuje trh práce.
ZÁVĚR
Moravskoslezský kraj se neustále potýká s problémy spojenými s restrukturalizací průmyslu.
Následkem bylo masivní propouštění zaměstnanců v druhé polovině devadesátých let. Došlo
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k disharmonii mezi nabídkou pracovních míst a poptávkou po práci. Prohlubující se míra
nezaměstnanosti dosáhla v roce 2003 nejvyšších hodnot. Situace se v dalších letech podstatně
změnila a nastal pozitivnější vývoj na trhu práce, kdy došlo k poklesu míry nezaměstnanosti. Tento
stav trval pouze do října roku 2008, kdy se hospodářská krize přesunula ze Spojených států do
ostatních ekonomických center. Krize se v Moravskoslezském kraji podepsala na nárůstu míry
nezaměstnanosti a počtu uchazečů o zaměstnání. Současně se snížil počet nabízených volných
pracovních míst. Tuto situaci bylo možné sledovat ve všech okresech kraje. Dále se krize projevila až
v šestiprocentním poklesu počtu zaměstnanců u firem všech velikostních kategorií. U firem s 26
a více zaměstnanci došlo k výraznějšímu poklesu zejména u zpracovatelského průmyslu, stavebnictví
a těžby a dobývání.
Ke snížení počtu nezaměstnaných osob přispívá příchod investorů do připravených průmyslových
zón, kteří v kraji vytvářejí nová volná pracovní místa. Významným investorem, který v období krize
nabídl velký počet nových pracovních míst, byl Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
v průmyslové zóně v Nošovicích.
Důležitým nástrojem na podporu zaměstnanosti je aktivní politika zaměstnanosti, která ovlivňuje
situaci na trhu práce a zajišťuje stálá pracovní místa. Nejvíce prostředků na aktivní politiku
zaměstnanosti bylo poskytnuto v roce 2007. Naopak v roce 2009 bylo nejvíce peněz uvolněno na
pasivní politiku zaměstnanosti, což kopíruje stav ekonomiky, která byla zasáhnuta hospodářskou krizí.
Koncem roku 2010 se situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji částečně zlepšila. Další vývoj
ukazatelů na trhu práce je nejasný, bude se odvíjet od stavu ekonomiky.
Seznam zkratek
APZ

Aktivní politika zaměstnanosti

ČSÚ

Český statistický úřad

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK

Moravskoslezský kraj

PPZ

Pasivní politika zaměstnanosti

UoZ

Uchazeči o zaměstnání

ÚP

Úřad práce

VPM

Volná pracovní místa
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