
 

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

Ekonomická fakulta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

2012 Bc. Markéta Šádková 



 

 

Technická univerzita v Liberci 

Ekonomická fakulta 
 

Studijní program:  N 6208 – Ekonomika a management 

Studijní obor:   Podniková ekonomika 

  

 

 

Význam lidských zdrojů pro podnikatelské prostředí se zaměřením na 

Ústecký kraj 
 

The Importance of Human Resources for Business Enviroment with the 

Focus on Ústí nad Labem Region 
 

DP – EF – KEK – 2012 – 67 

Bc. Markéta Šádková 
 

 

 

 

  

Vedoucí práce:  Ing. Miroslava Lungová, Ph.D., katedra ekonomie 

Konzultant:   Ing. Tereza Košťáková, Český statistický úřad 

 

Počet stran:   94    Počet příloh:  1 

 

Datum odevzdání: 4. května 2012 



 

5 

 

Prohlášení 

Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo. 

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (dále jen TUL) nezasahuje do mých 

autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. 

Pokud užiju diplomovou práci nebo poskytnu licenci k jejímu využití, jsem si vědoma 

povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne 

požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření této práce, až do jejich skutečné 

výše. 

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě 

konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem.  

 

       

V Liberci dne 4. května 2012  



 

6 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych velice ráda poděkovala především mé vedoucí práce Ing. Miroslavě 

Lungové, Ph.D. za ochotu, trpělivost a poskytnutí cenných rad a připomínek. Velké 

poděkování patří také celé mé rodině a přátelům za podporu po celou dobu studia. 



 

7 

 

Anotace 

Cílem diplomové práce je vypracovat analýzu v oblasti lidských zdrojů a jejich významu 

pro podnikatelské prostředí v Ústeckém kraji. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část a v teoretické části jsou vymezeny základní faktory determinující kvalitu 

podnikatelského prostředí a předurčující tak konkurenceschopnost regionu, dále definuje 

základní pojmy spojené s problematikou lidských zdrojů a trhem práce. Poté následuje 

analýza lidských zdrojů v Ústeckém kraji, kde je nejprve přiblížena situace v rámci 

podnikatelského prostředí, pak následuje objasnění situace na trhu práce z hlediska 

nezaměstnanosti a nakonec je proveden rozbor vzdělanosti obyvatel v Ústeckém kraji, 

zaměřený především na terciární vzdělávání.  
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Summary 

The aim of this thesis is to develop an analysis of human resources and their importance 

for business environment in the Ústí nad Labem region. The thesis is divided into a 

theoretical and practical part and the theoretical part specifies basic factors determining 

quality of business environment and predetermining competitiveness of the region, then it 

defines basic terms associated with the issue of human resources and labour market. This is 

followed by an analysis of human resources in the Ústí nad Labem region where the 

situation within the business environment is described at first then the situation on the 

labour market from the unemployment point of view is clarified. Finally, an analysis of 

education of the population in the Ústí nad Labem region primarily with the focus on 

tertiary education is performed. 

 

Key Words 

human resources, unemployment, business environment, regional competitiveness, labour 

market, education  
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Úvod 

Tato diplomová práce se bude věnovat závislosti rozvoje regionu na kvalitě lidských 

zdrojů a to zejména z důvodů neustále rostoucího významu lidských zdrojů. Do druhé 

poloviny 20. století byl ekonomický rozvoj společnosti určen „materiálními“ výrobními 

faktory, tzn. dostupnými přírodními zdroji, objemem pracovní síly a disponibilním 

kapitálem. Od druhé poloviny 20. století význam těchto faktorů zásadně klesá a na druhé 

straně roste význam „nemateriálních“ výrobních faktorů, především schopnosti vytvářet a 

využívat inovace, kvality lidských zdrojů a schopnost ekonomických subjektů vzájemně 

spolupracovat. Z toho vyplývá, že tradiční výrobní faktory jsou stále nezbytné, ale ve 

srovnání s novými ustupují do pozadí a nejsou dostačující pro ekonomickou 

konkurenceschopnost. 

Kvalitní podnikatelské prostředí je základní předpoklad rozvoje regionu, protože 

předurčuje, zda budou mít podnikatelské subjekty zájem lokalizovat v daném regionu 

vlastní činnost. 

V současné době je podnikatelské prostředí čím dál více ovlivněno kvalitou lidských 

zdrojů, která je dána mimo jiné dostatečným množstvím kvalifikovaných pracovníků ve 

správných oborech. Kvalitní pracovníci v regionu ovlivňují, jak se bude dařit malým a 

středním firmám v porovnání se zahraničními firmami zabývajícími se blízkou produkcí, 

ovlivňují příliv zahraničních investic do vyspělých technologií a také ovlivňují, zda budou 

chtít zahraniční potenciální investoři přesunout svoji výrobu do daného regionu. 

Cílem diplomové práce je analyzovat stávající stav v Ústeckém kraji z hlediska významu 

lidských zdrojů pro podnikatelské prostředí a na základě provedeného rozboru vyhodnotit, 

zda je úroveň lidských zdrojů adekvátní k nabídce práce a zda je kvalita lidských zdrojů 

dostatečným stimulem podporujícím kvalitu podnikatelského prostředí.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. Východiskem práce je teoretická část, v níž 

budou v potřebném rozsahu definovány základní pojmy související s podnikatelským 

prostředím a konkurenceschopností, jejím rozvojem a faktory, které ji ovlivňují. V další 
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části se práce zaměří na lidské zdroje, zejména na trh práce, kde přiblíží druhy 

nezaměstnanosti a vzdělanost.  

Další část se zabývá již praktickou analýzou podnikatelského prostředí a lidských zdrojů  

v Ústeckém kraji. Nejdříve jsou rozebrány pracovní faktory ovlivňující podnikatelské 

prostředí, výhody a nevýhody investování v Ústeckém kraji a v další části navazuje 

analýza lidských zdrojů, která obsahuje rozbory dat z trhu práce a následně vzdělanosti 

v Ústeckém kraji. 

Teoretickým východiskem pro zpracování práce jsou publikace Kvalita podnikatelského 

prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje od Viturka M. a 

kol. a Regionální hospodářská konkurenceschopnost od Adámek P. aj. V praktické části je 

provedena analýza založená na sekundárních datech z Českého statistického úřadu a 

následně provedena komparace těchto dat především z hlediska času. 
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1 Podnikatelské prostředí a regionální konkurenceschopnost 

Rozvoj regionu velmi závisí na kvalitě podnikatelského prostředí, protože podle kvality 

tohoto prostředí se firmy rozhodují, zda budou podnikat v daném regionu a tím přispějí ke 

zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V následující kapitole budou vysvětleny pojmy 

související s regionální konkurenceschopností a regionálním rozvojem, kde bude největší 

část věnována faktorům, které ovlivňují konkurenceschopnost. Poté bude následovat 

podkapitola, která se bude zabývat kvalitou podnikatelského prostředí a faktory, které ho 

ovlivňují. Vzhledem k tématu práce se bude tato část věnovat především faktorům 

pracovním. 

1.1  Teorie regionálního rozvoje a regionální konkurenceschopnosti 

Hodnocení regionální konkurenceschopnosti patří od 90. let minulého století mezi 

významné nové směry regionálně-ekonomického výzkumu. Pojem konkurenceschopnost 

se primárně vztahuje k podnikatelské sféře a je chápána buď v absolutním, nebo relativním 

smyslu. V prvním případě je každá firma na trhu, která dosahuje pozitivních výsledků ve 

své činnosti, konkurenceschopná a v dalším případě je její konkurenceschopnost odvozena 

od pozice vůči ostatním firmám. Z dlouhodobého hlediska jsou konkurenceschopné pouze 

ty firmy, které se dokáží přizpůsobit měnícím se podmínkám a prostředí na trhu. Další 

možné a zároveň složitější posuzování konkurenceschopnosti je na národní nebo regionální 

úrovni. Oproti konkurenceschopnosti firem nevede dlouhodobé snižování 

konkurenceschopnosti států nebo regionů k jejich vytlačení, ale pouze k adekvátnímu 

snížení životní úrovně obyvatelstva, spojeného s všeobecným poklesem jejich  

politicko-ekonomické situace. (Viturka a kol., 2010) 

Pojem regionální rozvoj má velmi široký význam, a proto je těžké ho přesně definovat. Je 

chápán jako celkový růst socioekonomického potenciálu a úrovně regionů, zlepšení využití 

místního rozvojového potenciálu a zvyšování konkurenceschopnosti vedoucí ke zvyšování 

celkové úrovně a kvality života místních obyvatel. (Adámek aj., 2006) 
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1.1.1 Členění regionu 

Vzhledem k tomu, že se tato část zabývá regionální konkurenceschopností, regionálním 

rozvojem a následně regionální politikou, je vhodné učinit pár poznámek k pojmu region. 

Region může být definován jako administrativní nebo účelový. Administrativní region je 

uměle vytvořen pro potřeby výkonu státní správy a územní samosprávy. Mezi jednotlivými 

úrovněmi existují dva vztahy: vztah podřízenosti a nadřízenosti vyjadřuje, že normy přijaté 

vyšší úrovní regionu platí i pro nižší úrovně a vztah skladebnosti znamená, že region vyšší 

úrovně je tvořen nižšími celky. Oproti tomu účelový region je vymezen pro řešení určitých 

problémů a bývá časově omezen. Podle stejnorodosti se regiony rozdělují na homogenní, 

které mají stejné či podobné sledované znaky a heterogenní, které jsou vnitřně různorodé 

(např.: ekonomicky, geograficky, národnostně, kulturně). (GaREP, 2009) 

V roce 1988 byla kvůli vzájemnému statistickému a ekonomickému srovnávání regionů 

v EU zavedena nomenklatura územních statistických jednotek (dále jen NUTS). Na jejím 

základě jsou podle počtu obyvatel rozděleny tři hlavní úrovně regionálního členění území, 

což ukazuje následující tabulka 2. 

Tabulka 1: Regionální členění území v EU 

Úroveň 

Doporučený minimální počet 

Obyvatel 

Doporučený maximální počet 

obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Zdroj: vlastní zpracování z (MMR, 2004) 

Česká republika byla vždy dělena do krajů s odpovídající úrovní NUTS III, ale po vstupu 

do EU muselo být zavedeno další členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony 

soudržnosti, které se skládají z jednoho či více českých krajů. Podpora z fondů EU je 

zaměřena právě na úroveň NUTS II. Dále zde existují dvě nižsí úrovně územněsprávního 

členění tzv. místní administrativní jednotky (dále jen LAU). 
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Tabulka 2: Členění území České republiky 

Úroveň Název Počet Jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 16 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Zdroj: vlastní zpracování z (MMR, 2004) 

Jak je možné vidět z tabulky výše, v České republice existuje 8 regionů soudržnosti, které 

mohou být podporovny z fondů EU. 

1.2 Regionální politika  

Rozvoj regionů může podpořit regionální politika, která je, jak uvádí Ministerstvo pro 

místní rozvoj, v evropském kontextu chápána jako „činnost, jejímž úkolem je pomáhat ke 

snižování regionálních rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a k zabezpečení 

jejich harmonického rozvoje.“ (MMR, 2002, s. 20) Tato definice v někom může evokovat 

základní otázky. Pokud je cílem regionální politiky snižování rozdílů, musí být ujasněno 

v jakých oblastech, protože určitá úroveň rozdílů v regionech je přirozená a nelze ji více 

snížit. Pokud by se snižovaly rozdíly v případě, kdy je daná situace v souvislosti 

s objektivními podmínkami území, může dojít k tomu, že regionální politika bude 

neefektivní a kontraproduktivní. (GaREP, 2009)  

Další autoři chápou pojem regionální politika jinak, např. jak uvádí Goodlhall (1987) 

„regionální politika je součást státní politiky, která ovlivňuje rozmístění hlavních 

ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu nebo v jeho části. Zahrnuje opatření 

napomáhající na jedné straně růstu stupně ekonomické aktivity na území, kde je vysoká 

nezaměstnanost a malá naděje na přirozený ekonomický růst, a na druhé straně opatření 

sloužící kontrole ekonomických aktivit na územích s nadměrným růstem.“ 
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V České republice je hlavním orgánem ve věcech regionální politiky Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR), které uvádí jako obecný cíl dosažení toho, aby 

regiony měly stejné šance a možnosti a aby jejich demografický, hospodářský a přírodní 

potenciál byl plnohodnotně využit. (GaREP, 2009) 

Základním dokumentem regionální politiky ČR na úrovni státu je Strategie regionálního 

rozvoje, kterou je pověřeno vykonávat MMR ČR a která obsahuje: 

 Analýzu stavu regionálního rozvoje 

 Charakteristiku silných a slabých stránek v rozvoji regionů 

 Strategické cíle regionálního rozvoje ČR 

 Vymezení státem podporovaných regionů 

 Doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje 

odvětví spadajících do jejich působnosti. 

Strategie regionálního rozvoje následuje cíle regionální politiky EU, která si v období 

2007–2013 stanovila 3 základní cíle: cíl konvergence, regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost a evropské územní spolupráce. Zároveň strategie regionálního rozvoje počítá 

s maximálním využitím všech možností, které České republice z členství v EU vyplývají. 

Stanovuje cíle, problémové okruhy a priority politiky regionálního rozvoje v ČR a přesahy 

mezi evropskou regionální politikou a regionální politikou ČR. Navržené rozvojové 

aktivity jsou realizovány na místní, regionální nebo resortní úrovni a financovány buď 

v rámci národních rozvojových programů, nebo ze strukturálních fondů EU. Proto je 

Strategie regionálního rozvoje velmi důležitým dokumentem při přípravě Národního 

rozvojového plánu a operačních programů, orientovaných na čerpání prostředků z EU. 

(MMR, 2006) 

K dosažení rozvojových cílů daného území přispívají nástroje regionální politiky. Lze je 

rozdělit na finanční, kam patří neinvestiční a investiční pobídky, kapitálové podílnictví, 
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daňová a rozpočtová zvýhodnění a nástroje nefinanční, které zahrnují administrativní 

nástroje, institucionální nástroje, věcné a jiné nefinanční nástroje.  

Správnost využití nástrojů k rozvoji území je velmi důležitou otázkou v regionální politice. 

Je třeba si uvědomit, že pro každou úroveň veřejné správy jsou vhodné jiné podoby daných 

nástrojů a je důležité najít jejich optimální kombinaci pro daný subjekt a území. (GaREP, 

2009) 

1.3 Regionální ekonomická konkurenceschopnost 

Vzhledem ke změně významu výrobních faktorů, kdy se význam materiálních faktorů 

snižuje a na druhé straně se zvyšuje zájem o nemateriální faktory, se tato kapitola bude 

věnovat faktorům nemateriálním. 

1.3.1 Faktory konkurenceschopnosti regionu a jejich význam 

Konkurenceschopnost regionu není založena pouze na jednom faktoru, ale je podmíněna 

multifaktorově. Kombinace těchto faktorů má velký význam, protože společně vytvářejí 

„příznivé lokální prostředí“, které je v současné době chápáno jako příznivý endogenní 

vývoj, zaměřený na vnitřní zdroje regionu, atmosféru, etiku práce, vzájemnou důvěru, 

spolupráci a efektivní vztahy v regionu. Následující kapitoly jsou zpracovány podle 

Adámek aj. (2006) a budou se věnovat  jednotlivým faktorům ovlivňující 

konkurenceschopnost regionů. 

1.3.1.1 Lidské zdroje 

V současné době jsou lidské zdroje považovány za jeden z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňující regionální konkurenceschopnost, protože mají možnost cíleně ovlivňovat 

ostatní spolupůsobící faktory.  
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Úroveň vzdělanosti je prvním významným faktorem kvality lidských zdrojů. Představuje 

určitou konkurenční výhodu a z praxe je známo, že lidé, kteří mají vysoký stupeň 

teoretického vzdělání a schopnost pracovat s informacemi, nejsou ohroženi 

nezaměstnaností a většinou dosahují nejvyšších mezd. Dalším důležitým hlediskem kvality 

lidských zdrojů je oborová struktura vzdělanosti a její spojitost s poptávkou po pracovní 

síle na trhu práce. Díky zrychlujícím se změnám a technologickému rozvoji všeobecné 

znalosti, získané tradičním vzděláváním, zastarávají a stávají se nepoužitelnými. Proto jsou 

v současné době velmi důležité i další dovednosti a schopnosti obyvatel (např. jazyková 

vybavenost, schopnost samostatného řešení problémů a další).  

Podpora lidských zdrojů by měla být významnou součástí politik ekonomického rozvoje 

zaměřených na posílení konkurenceschopnosti regionu, státu i měst, protože všechny výše 

uvedené faktory tuto konkurenceschopnost významně ovlivňují. Kvalita lidských zdrojů je 

spojena s fungováním a charakterem vzdělávacího systému, a proto by se měly veřejné 

intervence soustředit na jeho rozvoj. Díky rychlým změnám ve světové ekonomice se často 

mění i struktura poptávky na trhu práce a tím vznikají vyšší požadavky na průběžné 

přizpůsobování vzdělávacího systému a samotného obsahu vzdělávání novým podmínkám. 

Jeho významnou součástí je také vzdělávání v průběhu celého profesního života. Proto, 

pokud chce ČR zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost regionů, musí se zaměřit nejen 

na rozvoj vzdělávacího systému, ale také vyvíjet tlak na potřebu obyvatel pravidelně 

doplňovat své vzdělání a kvalifikaci. O lidských zdrojích se podrobněji zmiňuje kapitola 

2.3. 

1.3.1.2 Věda, výzkum a inovace 

V současné době mají zaostalé regiony v rozvinutých zemích mnohem větší konkurenci ze 

strany rozvíjejících se zemí. Dříve tyto regiony mohly konkurovat dostupnými přírodními 

zdroji nebo levnou pracovní silou, nyní však nejsou schopny konkurovat nižším cenám 

vstupů ze strany rozvíjejících se regionů. Proto musí zakládat svoji konkurenceschopnost 

hlavně na technologickém pokroku a inovacích. Aby mohl region vytvářet inovace, je 

důležité získat nové znalosti, které představuje věda a výzkum spolu s kvalitou lidských 
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zdrojů. Věda a výzkum se koncentrují převážně do hlavních sídel dané ekonomiky a 

nevýznamné regiony mají k dispozici mnohem nižší inovační potenciál. I přesto mohou 

tyto oblasti zlepšit svoji situaci díky přejímání technologicky založených činností 

z růstových regionů. Tato možnost závisí především na schopnosti regionu a hlavně 

obyvatel, jak technologii přijmou a efektivně využijí, což souvisí s kvalitou lidských 

zdrojů. Je důležité, abychom pojem inovace nespojovovali pouze s technickou změnou 

výrobku a služeb, ale uvědomili si, že existují také netechnické inovace, např. inovace 

v oblasti organizace a řízení, inovace trhů, inovace modelu podnikání.  

Některé z firem, především menší společnosti, si nemohou dovolit vlastní výzkum a vývoj, 

kvůli vysokým nákladům. Proto je velmi důležitá propojenost soukromých subjektů, (coby 

aktérů inovačního procesu) a vědeckotechnických institucí, které produkují nové znalosti. 

Dalším důležitým bodem pro vědu a výzkum je spolupráce firem a vzdělávacích institucí, 

kde studenti spolupracují s firmou a získavají potřebné zkušenosti a praxi pro budoucí 

povolání. Významným vnějším faktorem je legislativa, v tomto případě se jedná o ochranu 

duševního vlastnictví, která zajišťuje včasnou ochranu autorských práv a umožňuje tak 

získat i určitou konkurenční výhodu díky novému vynálezu, který konkurence nemůže 

použít.  

Vznik nových technologických soukromých podniků, které využívají nové poznatky 

dosažené ve veřejných výzkumných a vývojových institucích nebo vědeckotechnických 

parcích, je efektivní a ekonomickou přínosnou cestou k inovacím. Tyto podniky navíc 

vytvářejí nová pracovní místa, a tak pomáhají rozvíjet progresivní odvětví. Podpora vědy a 

výzkumu je spojena s podporou rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Na úrovni 

veřejných vědecko-výzkumných institucí je velmi důležitá spolupráce mezi jednotlivými 

institucemi, spolupráce se zahraničními partnery (např. výměnné stáže) a podpora rovoje 

mladých vědeckých pracovníků. Na úrovni podniku se jedná hlavně o další vzdělávání, 

zahraniční stáže a vytváření příznivého prostředí pro podnikání a inovace, zejména 

materiální zázemí (např. podnikatelské inkubátory, technologická a inovační centra, 

vědecko-technické parky). Při vzniku a vývoji nových inovačních podniků jsou největší 

překážkou finanční prostředky, a proto je potřeba vytvářet opatření, která tuto bariéru sníží. 

V zahraničí je v tomto případě využíván rizikový kapitál a další možností je vznik 



 

24 

 

zakladatelských center, která poskytují začínajícím podnikům poradenství, specifické 

služby a prostory. 

1.3.1.3 Ekonomická struktura 

Velké regionální firmy byly tradičně považovány za klíčové subjekty ekonomického 

rozvoje, protože oproti ostatním firmám disponují významnými výhodami. Mezi ně patří 

větší prostor pro úspory z rozsahu, snazší přístup k finančním prostředkům, schopnost 

překonat ztráty díky finančním rezervám, nebo si vynutit veřejnou pomoc při hrozbě 

úpadku firmy. S nástupem flexibilní specializace se mění význam velkých firem pro 

regionální rozvoj. V této době se firma již nepodobá velké továrně, kde probíhají všechny 

činnosti spojené s konečnou produkcí, ale stává se sítí mnoha dílčích subjektů 

specializujících se na konkrétní činnost. Jednotlivé dílčí subjekty nemusí být vlastnicky 

spojené s firmou a manažeři těchto jednotek mají rozsáhlejší rozhodovací pravomoci. Díky 

změně charakteru výrobních vztahů a systému řízení je dnes vhodnější nahlížet na velké 

firmy jako na síť malých a středních firem (dále jen MSP), které spolu spolupracují. 

Malé a střední firmy jsou schopny konkurovat firmám větším, protože světová produkce se 

stala flexibilnější a více specializovanou. Za jejich přínos je považován vznik nových 

pracovních míst, vytváření podnikatelského klima v regionu a udržování konkurenčního 

prostředí v ekonomice. MSP jsou také velmi flexibilní, rychle realizují jednoduché nápady 

v inovacích a nezabývají se dlouholetým výzkumem. Na druhé straně je velikost MSP 

jejich slabinou, díky které jsou zranitelnější (např. závislost na jednom nebo málo 

odběratelích, omezený přístup ke kapitálu, omezené možnosti cenové konkurence atd.). 

V posledních desetiletích se struktura ekonomiky změnila ve prospěch rozvoje sektoru 

služeb. V dnešní době tvoří fyzická produkce konečných výrobků jen malou část celkové 

ceny daného výrobku. Naopak na činnosti spojené s řízením, vývojem, marketingem, 

doprovodnými a asistenčními službami připadá mnohem vyšší přidaná hodnota.  

Technologická produkce a inovační schopnosti jsou podmínkou pro správné využití 

kvalifikovaných lidských zdrojů, neboť určují poptávku po dané pracovní síle. Pokud je 
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poptávka po kvalifikované pracovní síle nízká, může dojít ke snížení investic do 

vzdělávacího systému, celoživotního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Špatná pracovní místa 

jsou spojena s nízkými mzdami a kvalitní lidský kapitál tak není dostatečně využit a 

odchází jinam. Odvětvová struktura tak významným způsobem ovlivňuje 

konkurenceschopnost regionu. V případě znalostně založené ekonomiky by zde měla 

převládat vyspělá, technologicky založená odvětví. 

V oblasti podpory podnikání je třeba rozlišit přímou podporu konkrétních podnikatelských 

subjektů a nepřímou, která je zaměřena na rozvoj podnikatelského prostředí, kde 

podnikatelé vyvíjejí svou činnost. V současné době se místo přímých podpůrných nástrojů, 

které se zaměřují na podporu individuálních objektů, používají spíše nástroje nepřímé za 

podpory podnikatelského prostředí, protože z toho mohou mít prospěch všechny lokální 

subjekty a není zde žádná forma závislosti. Ale v některých případech mohou být nástroje 

přímé podpory přínosné.   

1.3.1.4 Přímé zahraniční investice 

Čím více je světová ekonomika provázána, tím větší je význam nadnárodních korporací 

(dále jen NNK) a přímých zahraničních investic (dále jen PZI). Přínos zahraničních 

investic pro ekonomický rozvoj existuje jak na regionální úrovni, tak na úrovni národní. 

Zahraniční investoři „umisťují“ svoji činnost dle kvality lidských zdrojů a dostupné 

infrastruktury v dané oblasti. Lokalizace pobočky NNK na vnitrostátní úrovni je také dána 

motivací příchodu NNK do daného státu. Pokud jde o pobočku zaměřenou na fyzickou 

výrobu, NNK upřednostňuje lokalizaci své pobočky do méně významných regionů, neboť 

je zde levnější pracovní síla. Naproti tomu, pokud se jedná o pobočku, jejíž činnost 

vyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu nebo kontakty s významnými subjekty místní 

ekonomiky, je preferován metropolní region daného státu. 

PZI obvykle mají na hostitelskou ekonomiku příznivý, ale i negativní dopad. Tyto dopady 

shrnuje následující tabulka 3. 
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Tabulka 3: Potenciální pozitivní a negativní důsledky přímých zahraničních investic 

  Potenciální pozitivní důsledky PZI Potenciální negativní důsledky PZI 

Ú
ro

v
eň

 p
o
d

n
ik

u
 

 pokračování a rozšíření produkce  propouštění pracovních sil 

 zvýšení produktivity práce  snížení míry investic a produkce 

 přístup k investičnímu kapitálu  přesun vědy a výzkumu do 

zahraničí 

 přístup na světový trh a 

distribučních sítí 

 

 přenos vyspělých technologií a 

know-how 

  

 zvýšení konkurenceschopnosti   

 rozvoj vědy a výzkumu   

M
ístn

í a reg
io

n
áln

í ek
o
n
o
m

ik
a 

 zachování existujících pracovních 

míst a tvorba nových 

 specializace regionu na 

nekvalifikovanou, pracovně 

náročnou výrobu 

 zvýšení mezd  místní závislot na zahraničním 

kapitálu 

 nárůst reálného příjmu  externí kontrola místní 

ekonomiky 

 nárůst exportu  lákání kvalifikovaných 

pracovníků z místních firem 

 školení pracovních sil  potlačení a zánik místních 

podniků neschopných konkurovat 

zvýhodněnému podniku pod 

zahraniční kontrolou 

 poskytnutí služeb místnímu 

obyvatelstvu 

 potlačení vývoje nových 

domácích firem 

 vedlejší důsledky na místní a 

regionální ekonomiku 

 snižování kvalifikační úrovně 

(deskilling) 

 subdodavatelské příležitosti pro 

místní firmy 

 specializace regionu na 

nekvalifikovanou, pracovně 

náročnou výrobu 

   vnik duální ekonomiky 

Zdroj: vlastní zpracovnání z (Adámek aj., 2006) 

Pokud se regiony snaží o příliv PZI, nesmí být opomenuto vytvoření dlouhodobé strategie 

rozvoje, jejíž součástí je program péče o podnikatelské prostředí. Příčinou je rozdíl v cílech 

veřejné správy a investorů, neboť veřejný sektor chce maximalizovat užitek z investic a 

investor maximalizuje zisk. Důležitý faktor, kerý ovlivňuje výsledný efekt investic, je míra 

provázanosti zahraničních firem a jejich poboček s místní ekonomikou. Síla této 

provázanosti stanovuje velikost multiplikačního efektu investic, ale zejména rozhoduje  

o tom, jestli daná pobočka NNK v regionu zůstane a rozšíří svoji činnost. Lákání nových 
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investorů je pro regiony velmi nákladné, a proto je lepší se zaměřit na existující investory a 

zlepšovat podmínky pro podnikání. V České republice se získáváním zahraničních investic 

a jinými službami pro podporu české ekonomiky zabývá Agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest. 

1.3.1.5 Dopravní a telekomunikační infrastruktura 

V dnešní době ztrácí moderní dopravní infrastruktura svůj význam v regionálním rozvoji a 

ve vyspělých ekonomikách není její dostupnost klíčovým faktorem rozvoje ekonomiky. 

Nicméně je důležitým doplňkem ostatních faktorů. Strategie místního ekonomického 

rozvoje, které jsou založeny hlavně na modernizaci dopravní infrastruktury, nejsou 

správné, ale pořád se s nimi setkáváme. Konkurenceschopnost regionu se ovšem snižuje, 

je-li infrastruktura nedostatečná a zastaralá. 

Oproti snížení významu dopravní infrastruktury se zvyšuje význam moderních 

informačních a telekomunikačních technologií (dále jen ICT). Jejich kvalita, rychlost 

zavedení a využívání moderních ICT ovlivňují konkurenceschopnost firem, místního 

prostředí a růst celkové produktivity ekonomiky do daného regionu. Díky novým 

technologiím a sítím je zcela odlišný přístup k informačním zdrojům a k práci s nimi, 

umožňují podstatné procesní a organizační změny uvnitř firmy, lidé získávají více 

dovedností a jsou příležitostmi pro modernější a efektivnější veřejnou správu. Předností 

informačních a komunikačních technologií je také snížení nákladů na skladování, logistiku 

a transport informací, a proto se stávají důležíté pro rozvoj nových a zásadní proměny 

stávajících ekonomických činností. Možnost překonání určité izolace od některých těžko 

dostupných oblastí je výsledkem využití informací a udržení určitých kontaktů bez ohledu 

na geografickou polohu. 

Na druhé straně s sebou rozvoj moderních ICT nese vyšší nároky na vzdělání a kvalifikaci 

občanů a může dojít k rozvrstvení obyvatelstva nebo vyloučení skupiny lidí, která nemá 

přístup k těmto technologiím. Fyzická dostupnost technologií není jedinou podmínkou 

využití moderních ICT, ale musí být spojena s rozvojem schopnosti moderní ICT využívat. 

Opět zde vidíme, že lidské zdroje jsou klíčovým faktorem socioekonomického rozvoje. 
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1.3.1.6 Další faktory 

Výše uvedené faktory konkurenceschopnosti regionu můžeme považovat za základní, 

protože působí vždy a ve všech regionech, nicméně nejsou jedinými. Ostatní faktory jsou 

obvykle omezeny z hlediska času nebo lokality, případně představují vnější prostředí 

socioekonomického rozvoje. Tímto vnějším prostředím je myšlen faktor životního 

prostředí a fyzická kvalita prostředí, která zahrnuje bezpečnost, estetickou atraktivitu, 

polohu atd. Tyto faktory jsou důležitým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, který 

představuje významný zdroj regionálního rozvoje. Pokud se vytváří strategie rozvoje 

cestovního ruchu, musí se správně zvážit charakter a význam místních atraktivit, 

identifikovat cílovou skupinu turistů a motivovat je k návštěvě daného regionu. 

1.4 Faktory ovlivňující podnikatelské prostředí 

Ekonomické, politické a celospolečenské klima patří mezi velmi důležité faktory 

ovlivňující nejen začínající podnikatele a samotný průběh podnikání. Celkově se o těchto 

faktorech mluví jako o podnikatelském prostředí. Žádný podnik není schopen se od 

externího prostředí zcela izolovat a toto podnikatelské prostředí ho do značné míry 

ovlivňuje nebo také omezuje. (Ipodnikatel, 2011)  

Zásadní podmínkou úspěšného ekonomického rozvoje České republiky (dále jen ČR) je 

vybudování takového podnikatelského prostředí, ve kterém se bude dařit zahraničním i 

domácím firmám.  

Stav podnikatelského prostředí v České republice se po transformaci organizační struktury 

hospodářství v devadesátých letech téměř blíží stabilizovanému uspořádání a v současné 

době je srovnatelné s úrovní, která je běžná v ostatních zemích Evrospké unie (dále jen 

EU). (EU2009, 2009) 

Pro regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí byly použity teoretické znalosti 

z knihy Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie 

regionálního rozvoje České republiky od Viturky a kolektiv. Dle uvedených autorů lze 
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kvalitu podnikatelského prostředí měřit multifaktorově. To znamená, že rozhodnutí firem 

je ovlivněno mnoha objektivně působícími faktory a firmy řeší jejich optimální kombinaci. 

Hlavní faktory se dají rozčlenit do šesti skupin: obchodní, pracovní, infrastrukturní, 

lokální, cenové a environmentální a podle významu je rozdělujeme na významné, středně 

významné a méně významné faktory. Následující tabulka 4 ukazuje faktory podle jejich 

významu.  

Tabulka 4: Faktory kvality podnikatelského prostředí podle jejich významu 

Faktory typologické skupiny 

nejvýznamnější faktory:  

podnikatelská a znalostní báze lokální faktory 

dostupnost pracovních sil pracovní faktory 

blízkost trhů obchodní faktory 

koncentrace významných firem obchodní faktory 

kvalita pracovních sil pracovní faktory 

středně významné faktory:  

cena nemovitostí cenové faktory 

kvalita silnic a železnic infrastrukturální faktory 

cena práce cenové faktory 

informační a komunikační technologie infrastrukturální faktory 

podpůrné služby obchodní faktory 

urbanistická a přírodní atraktivita území environmentální faktory 

méně významné faktory:  

přítomnost zahraničních firem obchodní faktory 

environmentální kvalita území environmentální faktory 

asistence veřejné správy lokální faktory 

blízkost mezinárodních letišť infrastrukturální faktory 

flexibilita pracovní síly pracovní faktory 

Zdroj: vlastní zpracování z (Viturka, 2010)  

V současné době dochází k poklesu významu infrastrukturních faktorů a na druhé straně 

roste celkový význam faktorů pracovních, především kvality pracovních sil a 

environmentálních faktorů.  
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Pracovní faktory zahrnují faktor dostupnosti pracovních sil, kvality pracovních sil, 

flexibility pracovních sil (podnikavost) a z pohledu hodnocení kvality podnikatelského 

prostředí je možné je hodnotit jako druhou nejvýznamnější skupinu faktorů. Následující 

kapitoly 1.4.1 až 1.4.3 vychází z (Viturka, 2010). 

1.4.1 Faktor dostupnosti pracovních sil 

Faktor dostupnosti pracovních sil poskytuje územně specifikované informace o regionální 

nabídce pracovních sil, která by měla uspokojit odpovídající poptávku soukromého a 

veřejného sektoru. Pro realizaci velkých rozvojových projektů v regionech je velikost 

disponibilní pracovní síly rozhodující a nabídku pracovních sil nejvíce ovlivňuje celkový 

počet zaměstnatelných sil. Lze předpokládat, že nejlepší podmínky pro využití potenciálu 

pracovních sil jsou dány při umístění ekonomické aktivity do centra daného regionu, jehož 

funkčním potřebám bývá uzpůsoben systém dopravní obsluhy území i dopravní a 

technické infrastruktury. 

Faktor dostupnosti pracovních sil se hodnotí podle počtu ekonomicky aktivních obyvatel, 

kteří jsou tvořeni součtem zaměstnaných (včetně podnikatelů a samostatně činných osob, 

pracujících studentů a učňů, žen na mateřské dovolené a osob ve výkonu trestu) a 

nezaměstnaných osob (nezaměstnané osoby hledající si práci, které jsou připraveny 

k okamžitému nástupu do pracovního poměru). Tento ukazatel je zjišťován podle Sčítání 

lidu, domů a bytů, který u nás byl naposledy proveden v roce 2011.  

Při zkoumání možností ovlivnění dostupnosti pracovních sil je důležité si uvědomit, že je 

určena ekonomicky aktivním obyvatelstvem, zahrnující zaměstnané i nezaměstnané. 

V roce 2011 bylo v ČR 5 172 737 ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚa, 2012).  

U nezaměstnaných je důležitá aktivní politika zaměstnanosti, která může stimulovat 

uchazeče o zaměstnání k osobnímu rozvoji a kvalifikačnímu růstu a tím zvyšovat 

atraktivitu pro potenciální zaměstnavatele. Kvalita dopravní obsluhy může také ovlivnit 

vývoj dostupnosti pracovních sil. 
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1.4.2 Faktor kvality pracovních sil 

Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující ekonomický a společenský rozvoj regionů, zemí a 

jejich celkové konkurenceschopnosti patří také faktor kvality pracovních sil.  V této oblasti 

se projevuje značná závislost mezi hierarchickým postavením sídelních center a 

odpovídající kvalitou pracovních sil, kdy se zvyšováním hierarchické úrovně dochází 

k poměrně rychlému růstu podílu absolventů vysokých škol (dále jen VŠ), vysokých 

odborných škol (dále jen VOŠ), gymnázií, středních odborných škol (dále jen SOŠ), 

učebních oborů s maturitou a na straně druhé k poklesu podílu absolventů středních 

odborných učilišť, odborných učilišť a základních škol (dále jen ZŠ). 

Hodnocení kvality pracovních sil je založeno na všeobecné úrovni kvalifikace pracovních 

sil, jejíž základní parametry se odvíjejí od ukončeného stupně školního vzdělání. 

Zkvalitňování a zvyšování kapacity vzdělávání a navazující rozvoj specializovaných 

vlastností jsou základem pro růst kvality pracovních sil. Je důležité podotknout, že 

zlepšování kvality nabídky pracovních sil by se mělo nacházet v dynamické rovnováze 

s kvalitou nabídky pracovních příležitostí. V ČR se v posledních letech zvyšuje podíl osob 

s terciárním vzděláním (VOŠ a VŠ) a je zde významný kvalifikační posun žen, které dnes 

tvoří většinu studentů i absolventů vysokých škol. Z tohoto hlediska zaujímá nejlepší 

pozici Praha, následována Jihomoravským krajem. Naopak nejhorší pozici vykazuje kraj 

Ústecký, Karlovarský a Liberecký. U studentů středních škol došlo k relativnímu nárůstu 

zájmu o maturitní obory na úkor nematuritních.  

Počáteční změny v kvalifikační struktuře obyvatelstva byly podmíněny výraznou změnou 

v životním stylu a dále zvyšováním kapacit jak na veřejných, tak i soukromých VŠ. 

Absolutní výdaje na školství se v posledních letech zvyšovaly a největšího růstu dosáhl 

segment vysokého školství. Je však důležité brát v úvahu podíl veřejných výdajů na 

vzdělávání na hrubý domácí produkt (dále jen HDP), který stále roste a v tomto ohledu se 

podíl výdajů na školství od roku 2003 spíše snižuje. Kapitola 2.4 se výdaji na vzdělávání 

zabývá podrobněji a z grafů (obr. 2,3. str. 44, 45) lze vidět, že tempo růstu výdajů na 

vzdělávání na HDP není dostatečné.  
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1.4.3 Faktor flexibility (podnikavosti) pracovních sil 

Faktor flexibility pracovních sil vyjadřuje míru přizpůsobivosti pracovních sil neustálým 

změnám charakteristických pro tržní ekonomiku a jeho hodnocení je velmi složité pro 

nedostatek informací. Z tohoto důvodu se často využívají různé dílčí ukazatele, v tomto 

případě podnikavost obyvatel. V každé tržní ekonomice jsou velmi důležitým prvkem 

soukromé firmy jednotlivců, které pomáhají zmírnit negativní důsledky strukturálních 

změn a pozitivně působí na rozvoj jednotlivých regionů. Podle údajů o celkových počtech 

podnikatelů – fyzických osob (připadajících na 1000 obyvatel starších 15 let) se hodnotí 

faktor flexibility, respektive podnikavosti pracovních sil. Mezi podnikatele se řadí osoby 

podnikající na základě živnostenského zákona, samostatně hospodařící rolníci a osoby 

podnikající na základě zvláštních předpisů (např. advokáti, lékaři, architekti atd.). 

Do skupiny s nadprůměrnými hodnotami podnikatelské aktivity u nás patří kromě Prahy, 

Středočeský kraj, kde je vysoká podnikatelská aktivita ovlivněna blízkostí hlavního města 

a Liberecký kraj, kde má zásadní vliv turistická atraktivita Krkonoš a Jizerských hor. 

Dalším nadprůměrným regionem je Karlovarský kraj, kde se nacházejí lázeňská centra ČR. 

Na možnosti ovlivnění podnikavosti pracovních sil je možné nahlížet dvojím způsobem, 

podle typů motivace. Prvním typem je motivace vnitřní, která vyplývá z povahových 

vlastností člověka (např. podnikatelský duch, iniciativnost, ochota nést riziko). V ČR byla 

vnitřní motivace negativně ovlivněna přerušením podnikatelských tradic po dobu několika 

desítek let, ale tuto motivaci jde částečně ovlivnit výchovou na podnikatelských školách. 

Druhý typ motivace je označován jako vnější a je ovlivněn okolnostmi ve společnosti, 

zejména nedostatky v podnikatelském prostředí, které se dělí na problémy při zahájení 

podnikání, samotném podnikání a ukončení podnikání. Problémem při zahájení podnikání 

je složitost procesu získání podnikatelského oprávnění a vyřízení souvisejících záležitostí 

na úřadech. V posledních letech proběhlo v ČR mnoho pozitivních změn právě v této 

oblasti, např.: změny v živnostenském zákoně, zřízení Centrálních registračních míst a 

kontaktních míst Czechpoint. Během samotného podnikání se vyskytne bohužel nejvíce 

problémů, zejména obtížná vymahatelnost práva spojená s pomalou prací soudů, platební 

morálka některých firem, složitost daňového systému nebo nedostatek kapitálu pro 
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začínající podnikatele. Poslední bod je možné částečně řešit prostřednictvím programů 

veřejné podpory (program Start – Podnikání a inovace) a další formou pomoci jsou 

podnikatelské inkubátory a podnikatelská inovační centra. V Ústeckém kraji existuje 

několik inovačních center, např. Podnikatelské a inovační centrum Most, Technologický 

prak Chomutov, Podnikatelské centrum Rumburk a jiné. Problémy související s ukončením 

podnikání se u nás týkají pouze právnických osob, které se nacházejí v úpadku a chystají se 

ukončit podnikání prostřednictvím likvidace, která je velmi časově, administrativně a 

finančně náročná. 
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2 Charakteristika trhu práce a lidské zdroje 

Následující kapitola se zabývá teoretickými pojmy spojenými s trhem práce a jeho 

fungováním, zmíní se o druzích nezaměstnanosti a situací na trhu páce v ČR. Následně 

přiblíží pojem lidské zdroje a nakonec se bude zabývat vzdělaností v ČR, které ovlivňuje 

kvalitu lidských zdrojů. 

2.1 Trh práce 

Trh práce je neodmyslitelnou součástí tržní ekonomiky, ale na rozdíl od ostatních trhů má 

svá specifika. Práce je cílevědomá lidská činnost, která společně s přírodními zdroji a 

kapitálem tvoří skupinu tří výrobních faktorů potřebnou k výrobě statků. Její význam je 

však specifický, protože pracovní síla není pouze zboží, ale souhrn fyzických a duševních 

sil člověka. (Kotýnková a Němec, 2003) 

Na trhu práce se střetává tržní nabídka a tržní poptávka po práci a na obou stranách 

existuje jistá konkurence. Tržní nabídku po práci představují všichni lidé v dané 

ekonomice a je součtem individuálních nabídek práce. Tržní poptávka po práci je součtem 

individuálních poptávek po práci a představuje poptávku všech firem v dané ekonomice. 

(Holman, 2002) 

2.2 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je ekonomický jev, jehož dopady se promítají jak do roviny ekonomické, 

tak do roviny sociální a politické. Proto je nezaměstnanost v současné době považována za 

jeden z největších a nejsložitějších problémů rozvinutých tržních ekonomik. 

Nezaměstnanost měříme pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti, který je velmi důležitý 

pro hodnocení aktuálního stavu ekonomiky. Míra nezaměstnanosti je vyjádřena 

v procentech a vypočítá se podle následujícího vzorce (1), kde nezaměstnané značíme U a 

zaměstnané E. (Kraf aj., 2009) 
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EU

U
                     (1)   

Mezi nezaměstnané se počítají všichni občané starší 15 let, kteří splňují tři následující 

podmínky: jsou bez práce, hledají si aktivně práci, (tzn., že jsou registrovaní na úřadu 

práce, hledají si práci přímo v podnicích, podávají žádost o pracovní povolení nebo licenci, 

nebo podnikají další kroky k aktivnímu hledání zaměstnání), jsou připraveni k nástupu do 

práce. Naopak zaměstnaní jsou všichni lidé, kteří vykonávají jakoukoliv placenou práci. 

Poslední skupina je definována jako ostatní a patří sem část obyvatelstva, která studuje, 

ženy v domácnosti, lidé, kteří nemohou pracovat díky svému zdravotnímu stavu a osoby, 

které práci vůbec nehledají. (Kraft aj., 2009) 

Většina nezaměstnaných lidí se hlásí na úřad práce a to ze dvou důvodů. Úřad práce jim 

může pomoci sehnat práci, protože má informace o volných pozicích v daném regionu a 

také je to podmínka pro získání podpory v nezaměstnanosti. Od 1. 1. 2012 došlo k určitým 

změnám, kdy uchazeče o zaměstnání může krajská pobočka úřadu práce zařadit, s jeho 

písemným souhlasem, do tzv. sdíleného zprostředkování zaměstnání, v němž budou úřady 

práce spolupracovat se soukromými agenturami práce. (MPSV, 2012) 

Nezaměstnanost, která se zjišťuje podle počtu registrovaných na úřadu práce, se nazývá 

registrovaná nezaměstnanost. Samozřejmě existují i nezaměstnaní, kteří se na úřad práce 

nehlásí, protože jsou nezaměstnaní pouze krátkodobě nebo již ztratili nárok na podporu 

v nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu je skutečná nezaměstnanost vždy o nějaké procento 

vyšší než registrovaná nezaměstnanost. (Holman, 2002) 

2.2.1 Druhy nezaměstnanosti 

Nejdříve je potřeba si objasnit termín přirozená míra nezaměstnanosti, což je situace, kdy 

se trh práce dostává do rovnováhy. Přirozená míra nezaměstnanosti je nejnižší dlouhodobě 

udržitelná míra nezaměstnanosti a nastává, pokud je cyklická nezaměstnanost nulová. 

Odpovídá součtu sezónní, frikční a strukturální nezaměstanosti. Jestliže je cyklická 

nezaměstnanost nulová, ekonomika operuje na úrovni potenciálu. (Kraft aj., 2009) 
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Existuje několik druhů nezaměstnanosti, které se rozlišují podle různých hledisek. 

V následující části práce budou nejprve uvedeny druhy nezaměstnanosti, které se rozlišují 

podle příčin vzniku a následně ty, které se rozlišují podle délky doby trvání. 

Nezaměstnanost, která spočívá v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce, se 

nazývá frikční nezaměstnanost. Je dočasná a krátkodobá a není spojena s nedostatkem 

pracovních příležitostí. Může být způsobená tím, že lidé hledají nová a vhodnější pracovní 

místa. Toto hledání jim zabere nějaký čas, protože se musí zorientovat v nabídkách na trhu 

práce a také často nechtějí přijmout hned první nabídku, která se objeví. K frikční 

nezaměstnanosti se řadí i doba, kdy absolventi ukončí studium a hledají si své první 

zaměstnání, nebo čas, kdy lidé hledají práci v důsledku změny bydliště. Struktura trhu 

práce nebo podmínky v zaměstnání mohou ovlivnit změny ve frikční nezaměstnanosti. 

Délka hledání nového zaměstnání velmi záleží na výši podpor poskytovaných 

nezaměstnaným. (Kraft aj., 2009) 

Dalším druhem nezaměstnanosti je strukturální nezaměstnanost, která vzniká v důsledku 

strukturálníc změn v ekonomice. Některá odvětví se zmenšují nebo zanikají a jiná odvětví 

naopak expandují. Lidé ztrácejí práci z důvodu rozpadu neefektivních podniků, (které 

vyrábějí nežádoucí produkty ve starých odvětvích), nebo v důsledku likvidace umělé 

přezaměstnanosti. Odvětví, která se rozrůstají, se setkávají s vyšší poptávkou po práci, ale 

vyžadují nové profese, kvalifikace a dovednosti. Lidé mohou nalézt práci právě v těchto 

odvětvích, ale to často vyžaduje rekvalifikaci. I z tohoto důvodu trvá strukturální 

nezaměstnanost déle než nezaměstnanost frikční. Strukturální nezaměstnanost velmi 

zasahuje do života člověka, protože není jednoduché změnit profesi, místo bydlení, projít 

rekvalifikačními kurzy, zvyknout si na nové povolání. (Holman, 2002)  

Strukturální změny probíhají v ekonomice neustále a nelze se jim bránit, protože snaha  

o potlačování strukturálních změn by ekonomiku vedla k jejímu zaostávání. Proto je i 

strukturální nezaměstnanost považována za nevyhnutelnou a přirozenou součást každé 

ekonomiky. Do strukturální nezaměstnanosti se řadí i nezaměstnanost technologická, kdy 

se ruší pracovní místa v důsledku nahrazení lidské práce technikou. (Holman, 2002) 



 

37 

 

Nezaměstnanost, která vzniká díky střídání hospodářského cyklu, se označuje jako 

cyklická nezaměstnanost. Pokud dochází k ekonomickému růstu, cyklická nezaměstnanost 

klesá a naopak v období recese či stagnace roste. Vyskytuje se tehdy, je-li nízká celková 

poptávka po práci, tzn., že lidé propuštěni v jednom odvětví nemohou najít práci ani 

v jiném odvětví a důsledkem toho je růst nezaměstnanosti v celé ekonomice. Narozdíl od 

frikční nebo strukturální nezaměstnanosti, které se mohou vyskytovat i v podmínkách 

celkové rovnováhy trhu práce, cyklická nezaměstnanost určuje celkový stav na tomto trhu. 

Následky celkové míry nezaměstnanosti závisí na pružnosti trhu práce. (Kraft aj., 2009) 

Posledním typem nezaměstnanosti z hlediska příčin je sezónní nezaměstnanost, která 

vzniká v důsledku sezónních změn v nabídce práce. Patří sem převážně práce závislé na 

ročním období (např. lyžařský instruktor, prodejce zmrzliny). (Holman, 2002) 

Podle délky doby trvání se nezaměstnanost rozlišuje na krátkodobou (její trvání je do  

12 měsíců), kdy člověk aktivně hledá nějakou práci a věří, že ji získá a dlouhodobou, která 

je mnohem závažnější. 

Nezaměstnanost je přirozeným jevem každé fungující ekonomiky, kdy jedinci  

o zaměstnání přicházejí, zlepšují svoji kvalifikaci a vracejí se zpět na pracovní trh. Pokud 

je nezaměstnanost krátkodobá, není potřeba jakkoliv zasahovat. Problém nastává při 

dlouhodobé nezaměstnanosti, která je charakterizována jako nezaměstnanost trvající déle 

než 12 měsíců. Dlouhodobá nezaměstnanost může mít za následek sociální důsledky, může 

přivodit existenční potíže jedince a jeho rodiny, ztrátu kvalifikace a sebeúcty. 

Jednou z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti může být dlouhotrvající hospodářská recese. 

Další příčinou jsou dlouhodobé mzdové strnulosti. Existují kolektivní mzdové dohody,  

ve kterých jsou mzdy dlouhodobě fixovány a odbory nechtějí dovolit jejich snížení, ani 

když přetrvává dlouhodobá nezaměstnanost. Jinou příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti je 

systém podpor v nezaměstnanosti, který je v ČR mnohem vyšší než v jiných státech,  

např. Spojené státy americké (dále jen USA) a Japonsko. Tento štědrý systém demotivuje 

nezaměstnané hledat si novou práci a vrátit se na pracovní trh. Dlouhodobá 

nezaměstnanost se někdy svévolně mění z nedobrovolné na dobrovolnou, protože se mění 
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způsob života jedinců a jejich postoj k zaměstnání. Lidé, kteří jsou dlouhodobě 

nezaměstnaní, ztrácejí motivaci hledat si práci. Někteří ztratí naději, že vůbec nějakou 

práci ještě najdou, a jiní si zvyknou na skromnější životní styl a raději volí pohodlnější 

variantu: peníze bez práce, než fyzicky náročnou práci za podobné peníze. (Holman, 2002) 

2.2.2 Možnosti působení proti nezaměstnanosti 

Problémy s nezaměstnaností se zabývá státní politika zaměstnanosti. Její činnost usiluje 

 o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, o produktivním 

využití zdrojů pracovních sil a o zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Státní politiku 

zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) v České republice vykonávají 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a úřady práce. (MPSV,2004) 

Státní politika zaměstnanosti se rozděluje na pasivní a aktivní politiku 

 Aktivní politika zaměstnanosti (dále jen APZ): cílem APZ je navrátit lidi  

do zaměstnání nebo předcházet nezaměstnanosti, zahrnuje také poradenství pro 

uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele. Úřady práce používají na provádění APZ 

různé nástroje, např. rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, 

společensky účelná pracovní místa, podpora zaměstnavatele při přechodu na nový 

podnikatelský program, společensky účelná pracovní místa). (MPSV,2004) 

 Pasivní politika zaměstnanosti (dále jen PPZ): smyslem PPZ je poskytovat 

nezaměstnaným při ztrátě zaměstnání po určitou dobu peněžní částku jako 

kompenzaci za ztrátu příjmu. V České republice existují tyto kompenzace: podpora 

v nezaměstnanosti (časově omezena, její výše je určena jako % z poslední mzdy), 

dávky sociální pomoci (jejich vyplácení je vázáno na tzv. sociální potřebnost, jsou 

časově neomezeny, nezávisí na dřívějším výdělku). (MPSV,2004) 
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2.2.3 Nezaměstnanost v České republice 

Do listopadu 1989 nezaměstnanost v ČR oficiálně neexistovala. První nezaměstnaní se 

začali objevovat po roce 1989 po změnách v ekonomické a politickém systému. V roce 

1990 dosahovala míra nezaměstnanosti 0,7 % a v následujícím roce došlo k prudkému 

nárůstu až na 4,1 %. (ČSÚ, 2004) 

V průběhu devadesátých let docházelo k velmi značným přesunům pracovních sil mezi 

odvětvími, podniky a profesemi. Tyto transfery byly jen z malé části založeny na vysokých 

kvalifikačních nárocích, zaváděním nových technologií a vznikem kvalifikačně náročných 

profesí. V některých regionech došlo k nežádoucímu přesunu části pracovních sil k méně 

kvalifikovaným pracovním činnostem. V této době začalo docházet k velkým přesunům 

v sektorové struktuře zaměstnanosti, kdy se snižoval podíl v prvním a druhém sektoru na 

úkor sektoru terciárního. (Kotýnková a Němec, 2003) 

Následující graf (obr. 1) ukazuje vývoj míry nezaměstnanosti od roku 1993 do roku 2011. 

Jak je z grafu patrné, až do roku 1996 se míra nezaměstnanosti pohybovala pod hranicí  

4 %, ale v roce 1997 byla již míra nezaměstnanosti na hodnotě 5,23 %. V této době se 

zvětšovaly problémy v regionech související s útlumem hlavních výrobních odvětví, 

značnými odbytovými problémy, nevyhovující dopravní obslužností a také s nevyhovující 

kvalifikační strukturou uchazečů o zaměstnání. (ČSÚ, 2004)  

Až do roku 2003 se míra nezaměstnanosti stále zvyšovala, ale v následujícím roce začalo 

docházet k jejímu snižování. V tomto období byl v ČR příznivý ekonomický vývoj a ten se 

odrazil i na míře nezaměstanosti. V roce 2008 byla míra nezaměstnanosti 5,96 %, ale 

v následujících letech se rapidně zvýšila v důsledku světové finanční krize.  
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Obrázek 1: Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice v letech 1993 - 2011 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚa, 2011) a (ČSÚb, 2012) 

Mezi nejrizikovější skupiny podle podílu na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání patří 

hlavně ženy s malými dětmi, mladí lidé po absolvování školy, osoby s nízkou kvalifikací a 

se změněnou pracovní schopností. (ČSÚ, 2004) 

2.3 Lidské zdroje 

Důležitostí kvality lidských zdrojů se začínají lidé zabývat až v druhé polovině 20. století 

v souvislosti s rozvojem společenských věd, hospodářstvím a společenským vývojem. 

Postupně se přechází od extenzivního rozvoje lidských zdrojů k intenzivnímu, stále více 

nabývají na významu aspekty týkající se lidských zdrojů, zvyšuje se pozornost rozvíjení 

jejich kvality a stávají se synonymem pro konkurenceschopnost. Na začátku 21. století 

začala vznikat řada dokumentů, věnujících se rozvoji lidských zdrojů a zdůrazňujících 

jejich význam pro rozvoj regionů. Jako první přistoupila k cílené podpoře lidských zdrojů 

EU a její dokumenty se tak staly výchozí rovinou pro tvorbu nových dokumentů, kterých 

je každý rok více díky rostoucímu zájmu o lidské zdroje (např.: Strategie rozvoje lidských 

zdrojů pro ČR, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další). 

Samozřejmě nestačí, aby se zájem o lidské zdroje zvyšoval pouze prostřednictvím psaní 
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knih a dokumentů, ale pro jejich rozvoj a zvýšení kvality je zásadní se lidským zdrojům 

věnovat a starat se o ně. 

Pro označení lidské zdroje neexistuje jednoznačná definice. Většina z nich má mnoho 

společného, ale pojetí lidských zdrojů může být bráno z různých pohledů a zdůrazňovat 

jiné aspekty stejného jevu, či procesu. V praxi se nejčastěji setkáváme s těmito 

označeními: lidské zdroje, lidský potenciál, lidský kapitál. 

Lidskými zdroji se přímo nezabývá žádné vědní odvětví, ale lze se s nimi setkat ve vědních 

oborech jako sociologie a psychologie, nebo v oborech praktických jako personalistika 

nebo management. Data o lidských zdrojích se shromažďují velmi obtížně a nejdostupnější 

jsou údaje o úrovni vzdělanosti a zdravotní statistiky. Možnost, jak přistupovat 

k hodnocení lidských zdrojů z hlediska dopadu na trh práce, je uvedena v dokumentu 

s názvem Konkurenční schopnost ČR 2010 (Kadeřábková a kol., 2011). Lidské zdroje jsou 

zde definovány jako všeobecně uznávaný rozhodující faktor rozvoje společnosti, jehož 

kvalita vstupuje do popředí zájmu zejména v souvislosti se zvyšující se úlohou znalostí a 

dovedností. Konkurenční výhodu jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost, představuje 

vzdělanost a flexibilita. Znalosti a dovednosti osvojené během počátečního vzdělávání již 

nestačí, v důsledku zrychlujícího se tempa technologických změn, a proto je nutné 

celoživotní vzdělávání. Lidské zdroje jsou hodnoceny prostřednictvím čtyř  

okruhů: kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání a 

lidské zdroje pro rozvoj technologie. První skupina ukazatelů postihuje kvalitu lidských 

zdrojů, druhá a třetí skupina se věnuje nejvýznamnějšímu faktoru ovlivňující tuto kvalitu, 

tedy vzdělávání, a poslední skupina se zabývá potenciálem lidských zdrojů, který je 

rozhodující z hlediska technického pokroku. Kvalita lidských zdrojů není měřitelná, a tak 

je obvykle vyjadřována pomocí dosažené úrovně vzdělání, i když je zjevné, že znalosti a 

dovednosti si lidé osvojují i v rámci neformálního a informálního učení1. Dosažení 

příslušné úrovně vzdělání je důležité, ale stejně důležitá je také jeho kvalita. Vzdělanostní 

                                                           

1
 Informální učení: nezáměrné učení, získávání pracovních a osobních zkušeností vycházející z iniciativy 

   Neformální učení: záměrné a zároveň dobrovolné, zájmové učení se (např. na pracovišti)   
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struktura obyvatelstva poukazuje na kvalitu lidského kapitálu, který je v daném období 

v jednotlivých zemích k dispozici. Schopnost jednotlivce adaptovat se na měnící se 

požadavky na trhu práce se nazývá flexibilita. V současné době se stává stále významnější 

individuální charakteristikou a je ovlivněna nejen vzděláním, ale také postojem 

jednotlivce, jeho hodnotovým žebříčkem a hlavně jeho motivací.  

Příčiny růstu významu kvality lidských zdrojů tyto:  

 postupné dočerpávání přírodních zdrojů a nárůst vlivu vědy a techniky na způsob 

uspokojování potřeb vyvolává stále větší nároky na kvalitu lidského potenciálu jak 

u výrobců, tak u spotřebitelů 

 prohlubování všech forem dělby práce s sebou přináší i všechny formy integrace 

(zvláště mezinárodní), které jsou velmi náročné na kvalitu lidského potenciálu 

každého člověka 

 rozvíjení se demokratických forem politického uspořádání států i integrací, kdy 

účinnost demokracie je v přímé úměře ke kvalitě lidského potenciálu  

(Bakoš aj., 2006)  

Jak bylo zmíněno výše, kvalita lidských zdrojů se nejlépe měří dle nejvyššího dosaženého 

vzdělání, proto se následující podkapitola bude věnovat vzdělávání v ČR. 

2.4 Vzdělávání v ČR 

Dostupné, kvalitní vzdělávání je základem pro zajištění trvalého rozvoje ekonomiky a celé 

společnosti a vzdělávací sféra musí dostatečně reagovat na měnící se ekonomické a 

sociální podmínky. (NÚOV, 2008) 

Česká republika nabízí vzdělávací soustavu složenou z několika stupňů vzdělání. 

Vzhledem k současné situaci, kdy za vzdělání nemusí nikdo platit (výjimkou jsou 

soukromé školy), mohou lidé získat nové poznatky a dovednosti víceméně zadarmo.  
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Stupně vzdělávací soustavy v ČR: 

 Preprimární vzdělávání (MŠ) 

 Primární vzdělávání (první stupeň ZŠ) 

 Nižší sekundární vzdělávání (druhý stupeň ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií, 

atd.) 

 Vyšší sekundární vzdělávání (SŠ) 

 Postsekundární neterciární vzdělávání (nástavbové studium, pomaturitní studium 

jazyků, ad.) 

 První stupeň tercirárního vzdělávání (VOŠ, bakalářské a magisterské studium na 

VŠ) 

 Druhý stupeň terciárního vzdělávání (doktorské studium na VŠ) 

 

Po roce 1990 vznikla novela Školského zákona, díky níž došlo k několika změnám  

ve školském systému. Důležitým krokem byl nový zákon o vysokých školách, který omezil 

zásahy státu na minimum a poskytl jim samostatnost a také umožnil vznik soukromých a 

církevních škol. V posledních dvaceti letech se počet studentů na VŠ dokonce ztrojnásobil 

(ČSÚa, 2011), ale i přesto se ČR v tomto směru řadí na poslední místa EU.  

V posledních letech se vláda začala zabývat reformou terciárního vzdělávání za účelem 

zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání a zlepšení profilu absolventů, které by více 

odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů. V roce 2012 vláda ČR předložila odborné 

veřejnosti návrh věcného záměru zákona o vysokých školách. Vláda má v plánu zavést  

tzv. zápisné při nástupu do semestru, které by mělo činit 3 000 - 3 500 Kč a s největší 

pravděpodobností bude platit již od akademické roku 2012/2013. Zatím není jisté, zda se 

zákon bude týkat všech studentů, nebo pouze těch, kteří nastoupí do 1. ročníku sudia. 

Nezastupitelnou úlohou ve zvýšování kvality pracovní síly je další vzdělávání. Česká 

republika se pohybuje mezi státy s nejmenší účastí populace na dalším vzdělávání, a proto 

by měla věnovat více pozornosti právě celoživotnímu vzdělávání. Další vzdělávání může 

být realizováno formálně, neformálně nebo informálně. Formální vzdělávání probíhá 
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ve vzdělávacích institucích a vede k dosáhnutí určitého stupně vzdělání a platného 

osvědčení. Příkladem je studium na školách v rámci denního, večerního, dálkového nebo 

distančního studia. Neformální vzdělávání je stejně jako formální prováděno záměrně a je 

organizované pod vedením nějakého učitele, obvykle však nevede k získání osvědčení. 

Příkladem mohou být jazykové nebo počítačové kurzy. Informální vzdělávání není 

organizované a rozumí se jím proces získávání znalostí nebo osvojování dovedností 

prostřednictvím každodenních činností. Jde např. o sledování vzdělávacího pořadu 

v televizi, četbu odborné literatury apod. (Kadeřábková a kol., 2011) 

Veřejné výdaje na vzdělávání jsou důležitým faktorem ovlivňujícím vzdělanostní kvalitu 

obyvatel. Z následujích dvou grafů (obr. 2,3) lze vidět, jak se měnila absolutní výše výdajů 

na vzdělávání a zároveň jak se měnil podíl výdajů na vzdělávání na HDP. V posledních 

patnácti letech docházelo k růstu veřejných výdajů v absolutní výši, a zatímco v roce 1995 

dosahovaly výdaje na vzdělávání hodnoty 71,9 mld. Kč, v roce 2010 to bylo již 163 mld. 

Kč. 

 

Obrázek 2: Vývoj absolutních výdajů na vzdělávání v mld. Kč 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚ, 2004) a (ÚIV, 2011) 

Výdaje na vzdělávání se v celoevropském měřítku srovnávají podle jejich podílu na HDP a 

tyto hodnoty se v průběhu posledních patnácti let spíše snižují. V letech 1995 a 1996 

tvořily veřejné výdaje na vzdělávání více než 5 % HDP, což bylo nejvíce za posledních  
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15 let. V roce 1997 začalo docházet ke snižování podílu veřejných výdajů na vzdělávání na 

HDP a jejich hodnota se pohybovala mezi 4,1 - 4,8 %.  V roce 2010 byl podíl veřejných 

výdajů na HDP 4,4 %. 

 

 
 

Obrázek 3: Vývoj podílu celkových výdajů na vzdělávání na HDP v % 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚ, 2004) a (ÚIV, 2011) 

 

Celkově se může vzdělávací soustava v ČR shrnout takto: Je zde velká základna 

základních škol, snižuje se počet lidí pouze se základním vzděláním a zároveň se zvyšuje 

počet obyvatelstva se středním vzděláním s maturitou a vysokoškolským vzděláním.  
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3 Analýza podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji 

V další části práce budou nejprve uvedeny obecné informace o Ústeckém kraji a poté bude 

provedena analýza podnikatelského prostředí a pracovních faktorů v Ústeckém kraji, které 

podnikatelské prostředí ovlivňují. 

3.1 Charakteristika Ústeckého kraje 

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky, jak ukazuje obrázek 4 níže, a svojí 

rozlohou 5335 km
2
 zaujímá 6,8 % rozlohy ČR. Severozápadní hranice je zároveň i státní 

hranicí se Spolkovou republikou Německo. Na východě sousedí s Libereckým krajem, na 

západě s krajem Karlovarským a na jihovýchodě s krajem Středočeským.  

 

Obrázek 4: Mapa České republiky rozdělená na kraje 

Zdroj: (RVP, 2010) 

Na obrázku 5 je vidět rozdělení Ústeckého kraje do sedmi okresů: Děčín, Ústí nad Labem, 

Louny, Chomutov, Litoměřice, Most a Teplice. Největším a zároveň krajským městem je 

Ústí nad Labem, což je sedmé největší město ČR. (MPSV, 2011) 
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Obrázek 5: Mapa Ústeckého kraje rozdělená na okresy 

Zdroj: (EDB, 2002) 

Dle nejnovějších údajů z Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) žije v Ústeckém kraji 

836 047 obyvatel a hustota zalidnění je 157 obyvatel/km
2
. Ústecký kraj dosahuje vyšší 

hustoty obyvatel než celostátní průměr ČR a je čtvrtou nejlidnatější oblastí republiky. 

Tabulka 5: Základní informace o kraji 

Ukazatel měrná jednotka Údaj 

rozloha kraje km
2
 5 335 

délka státní hranice se SRN Km 250 

počet okresů Počet 7 

počet obcí Počet 354 

počet obyvatel tisíc obyvatel 836 

hustota obyvatel obyv./km
2
 157 

Zdroj: vlastní zpracování z (MPSV, 2011) 

V Ústeckém kraji se nacházejí velmi odlišné krajinné typy, a proto je zde hospodářství 

specifické pro různé krajinné oblasti. Od oblastí nížinných, kde je především zemědělství 

(Litoměřice, Lounsko), přes průmyslové oblasti (pánevní oblast) a také oblasti hornaté 

(Krušné hory, České středohoří). V ČR je Ústecký kraj znám hlavně díky výrazné orientaci 

hospodářství na těžký průmysl. Vlastní značné nerostné bohatství, zejména v podobě 

rozsáhlých ložisek hnědého uhlí. V blízkosti uhelných zdrojů se také nacházejí největší 

české uhelné elektrárny (Prunéřov, Počerady, Tušimice, Ledvice). Zaměření na těžký 

průmysl má nepříznivý dopad na kvalitu životního prostředí. Ať už se jedná o poškození 
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krajiny, nebo o emisní problémy v kraji. I přes veškerá opatření a vylepšení situace 

v posledních letech, je kraj vnímán jako oblast s nejpoškozenějším životním prostředím. 

Dalšími průmyslovými obory Ústeckého kraje jsou také chemický, potravinářský, sklářský 

a lehký průmysl. Zemědělství v kraji je významné díky dlouholetému pěstování chmele na 

Litoměřicku a Lounsku. Skvělou pověst mají vína pěstovaná na Litoměřicku a Mostecku a 

proslulá je také ovocnářská oblast Polabí a Poohří nazývaná jako Zahrada Čech. 

Ústecký kraj má důležitou dopravní polohu, prochází jím mezinárodní silniční trasa E 55, 

která spojuje sever a jih Evropy a železniční trasa ze Spolkové republiky Německo přes 

Ústí nad Labem do Prahy. Řeka Labe je nejdůležitější vodní cestou v ČR a umožňuje lodní 

přepravu do Hamburku. 

V poslední době došlo v Ústeckém kraji k výraznému rozvoji cestovního ruchu, k čemuž 

přispělo také otevření nových hraničních přechodů a turistických příhraničních stezek. 

Kromě zajímavých historických památek zde mohou návštěvníci nalézt příležitosti 

k aktivnímu odpočinku, jako např. cykloturistika (cyklostezka, která má v budoucnu spojit 

Drážďany a Prahu). Z přírodních krás je známý hlavně Národní park České Švýcarsko, 

České středohoří, Tiské stěny, Labská vodní cesta s Portou Bohemicou a další. (MPSV, 

2011) 

V současné době jsou pro rozvoj regionu a zároveň pro rozvoj podnikatelského prostředí 

významné především lidské zdroje. Fungování jakéhokoliv podniku závisí zejména na 

lidech, jejich zkušenostech, znalostech, dovednostech apod., protože všechny tyto kvality 

zaměstnanci přinášejí do společnosti, ve které pracují, společně se sebou. Jak společnost 

obstojí v konkurenčním boji, závisí také na tom, jak dokáže management podniku lidské 

zdroje využít, motivovat a vytvářet podmínky pro vlastní seberealizaci. Lidské zdroje 

ovlivňují hodnotu podniku mnohem více než její materiální či technologické vybavení. 

Pokud jsou v regionu kvalitní lidské zdroje, dochází k přílivu investic, podniky v regionu 

jsou schopnější se vypořádat s konkurencí a tím dochází k rozvoji celého regionu. 
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Rozvoj Ústeckého kraje je předmětem strategického dokumentu Program rozvoje 

Ústeckého kraje 2008–2013. Na začátku dokumentu je provedena analýza kraje, kde jsou 

definovány slabé a silné stránky regionu. V oblasti lidských zdrojů jsou zde uvedeny tyto: 

Silné stránky: 

 migrační přírůstek počtu obyvatel daný mezinárodní migrací 

 relativně příznivá věková struktura obyvatel 

 pokles regionálních rozdílů v míře nezaměstnanosti uvnitř kraje 

 relativně vysoké mzdy a tržby v dominujícím sektoru (průmyslu) 

Slabé stránky:  

 přirozený úbytek počtu obyvatel v důsledku nepříznivého demografického vývoje 

 úbytek obyvatelstva z hlediska vnitrostátní migrace 

 nepříznivá vzdělanostní struktura v porovnání s ČR 

 vysoká (i když klesající) míra nezaměstnanosti 

 malá provázanost středního školství s vysokým školstvím a praxí 

Na základě této analýzy jsou rozpracovány aktivity, které by měly pomoci dosáhnout 

stanoveným cílům. Jedním ze šesti cílů Programu rozvoje Ústeckého kraje 2008–2013 je 

rozvoj lidských zdrojů. Hlavním cílem je zlepšit vzdělanostní strukturu a zvýšit kvalitu 

života obyvatel Ústeckého kraje prostřednictvím zkvalitnění poskytovaných veřejných 

služeb. Opatření, která by měla pomoci k dosážení cíle, jsou mimo jiné: vytvoření 

optimálních podmínek pro počáteční učení i celoživotní vzdělávání a podpora růstu 

vzdělanosti obyvatel odpovídající požadavkům na trhu práce. Pro růst kvality lidských 

zdrojů jsou v dokumentu navrženy tyto aktivity: 

 rekonstrukce a modernizace starých budov a pořízení lepšího vybavení za účelem 

kvalitnější výuky  

 podpora vzdělávacích programů počátečního i celoživotního učení 

 podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
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 zlepšení spolupráce vzdělávacích zařízení s firmami, díky čemuž budou moci 

studenti chodit do firem na stáže a své teoretické vzdělání uplatní i v praxi 

 zlepšení veřejné dopravy pro žáky  

(SPF Group, 2007) 

Je dobré, aby měl region vytyčené hlavní cíle a s nimi spojené aktivity, které chce region 

použít za účelem rozvoje lidských zdrojů. Tyto aktivity mají různý význam pro rozvoj 

regionu, některé jsou zaměřené přímo na zvýšení kvality lidských zdrojů a jiné na zlepšení 

služeb pro studenty nebo na zlepšení studijního prostředí. 

Pro studenty je velmi přínosné využít své teoretické znalosti v praxi a z toho důvodu je 

důležitá spolupráce škol (SŠ a VŠ) a firem v rámci regionu. Tato spolupráce může přinést 

výhody oběma stranám. Firmy si mohou vychovat potencionální zaměstnance a studenti 

budou mít určitou praxi před vstupem na trh práce, nebo mohou v budoucnu nastoupit  

do firmy, ve které praxi vykonávali. V Ústeckém kraji je v současné době možné nalézt 

především spolupráci technických škol a firem, které trpí nedostatkem technicky 

kvalifikovaných odborníků. Jedna ze škol, která nabízí spolupráci s firmou, je např. Střední 

škola stavební a technická, Ústí nad Labem, která spolupracuje s firmou Metrostav.  

Vzhledem k rychlému rozvoji věd, technologií apod., je podstatné, aby byl kladen důraz na 

celoživotní vzdělávání. Lidé se musí celoživotně vzdělávat, aby byli schopni se přizpůsobit 

změnám na trhu práce, a nejedná se pouze o technologie a inovace, ale např. také  

o jazykové znalosti, schopnost správně a efektivně pracovat s informacemi a další. 

Pedagogičtí pracovníci by měli mít nejnovější údaje v oborech, které vyučují za účelem 

předání aktuálních informací studentům. 

V dnešní době mnoho mladých lidí neví, co by chtěli v budoucnu dělat, nebo ani netuší, 

jaké jsou v dnešní době možnosti vzdělávání. Proto se staly informační a poradenské 

systémy významnou součástí při rozhodování mladých lidí odhledně dalšího studia. Pokud 

v tuto chvíli mladý člověk neví, kam by měl jít dále studovat, jsou pro něj k dispozici 

pedagogicko- poradenské poradny a informační a poradenská střediska při úřadech práce. 



 

51 

 

Ke zvýšení kvality lidských zdrojů a zlepšení vzdělanostní struktury obyvatel Ústeckého 

kraje nestačí aktivity napsané výše pouze navrhovat, ale Ústecký kraj se musí snažit, aby 

docházelo k jejich uskutečnění. K naplnění aktivit může pomoci definovat si příležitosti a 

hrozby regionu. V programu jsou uvedeny následující příležitosti a hrozby. 

Příležitosti:  

 příchod kvalifikovaných a vzdělaných obyvatel ze zahraničí 

 rekvalifikace většího množství osob s nízkým vzděláním a kvalifikací díky aktivní 

politice zaměstnanosti 

Hrozby:  

 sociální segregace (rozdělování, vylučování) obyvatel v některých lokalitách 

 vylidňování menších venkovských sídel 

 zaostalost kraje v oblasti výzkumu, vývoje a technologií  

(SPF Group, 2007) 

Pokud se bude Ústecký kraj snažit zmírnit dopad slabých stránek a hrozeb a naopak 

vyzdvihne silné stránky a příležitosti, které jsou v programu uvedeny, kvalita lidských 

zdrojů by se mohla v budoucnu zlepšit. 

3.2 Podnikatelské prostředí v Ústeckém kraji 

Ústecký kraj se významně podílí na rozvoji ekonomiky České republiky především díky 

odvětví průmyslové výroby a dobývání nerostných surovin, ale podle přepočteného HDP 

na obyvatele je stále pod celostátním průměrem. Jedním ze základních problémů pro 

rozvoj místní ekonomiky je převaha těžebního, energetického a chemického průmyslu. Je 

zde nepříznivá velikost firem ve srovnání s jinými regiony, protože v současné době jsou 

nejstabilnějším a nejpružnějším článkem hospodářského vývoje malé a střední podniky, 

kterých je v Ústeckém kraji málo (blíže viz tab. 7) a většina těchto podnikatelů je závislá 

na velkých firmách. Malé a střední podniky jsou pro dlouhodobý rozvoj regionu 
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rozhodující, přispívají k oborové diverzifikaci ekonomiky, dokáží absorbovat volnou 

pracovní sílu po restrukturalizaci těžkého průmyslu, často se věnují inovativním výrobám a 

přispívají k tvorbě pracovních míst. Je důležité vytvářet pro ně dobré podmínky a 

podporovat jejich vznik.  

Za drobného, malého a středního podnikatele se v rámci EU považuje podnikatel, který 

zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, 

nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

V následující části budou postupně nastíněny vybrané aspekty, které se na kvalitě 

podnikatelského prostředí podílejí.  

3.2.1 Investiční příležitosti Ústeckého kraje 

V posledních deseti letech se v Ústeckém kraji začaly budovat průmyslové zóny, jež 

mohou do jisté míry absorbovat zaměstnance z tradičních oborů procházejících 

restrukturalizací. Průmyslové zóny s sebou přináší mnoho výhod v podobě tvorby nových 

pracovních míst, návaznosti na tradiční průmyslovou výrobu, příchod zahraničních 

investorů nebo finanční prostředky pro spolupracující a subdodavatelské firmy. Ale nesou 

s sebou také určité nevýhody, jako např. změnu vzhledu krajiny, nebo možný odchod 

investorů po ukončení investičních pobídek. 

V Ústeckém kraji jsou dvě strategické průmyslové zóny, které v současné době nabízejí 

nevyužitou plochu pro realizaci investičních záměrů. První z nich je jedna z největších 

průmyslových zón v ČR Žatec – Triangle, která se nachází mezi městy Louny, Žatec a 

Chomutov a nyní nabízí 186 ha volné připravené plochy k využití. Mezi výhody 

průmyslové zóny Žatec – Triangle patří kvalitní napojení na hlavní dopravní tahy, 

vybudovaná technická infrastruktura okolo celé zóny, dostatek pracovní síly, státní systém 

investičních pobídek a jasné vlastnické právo, kdy je vlastníkem Ústecký kraj. Zóna 

spolupracuje s úřady práce, kterým hlásí volná pracovní místa a jaké pozice budou 

v budoucnu potřeba. Největšími investory v zóně Triangle je Panasonic Liquid Crystal 
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Display Czech s.r.o., Solar Turbines EAME s.r.o. a JC Interiors Czechia s.r.o. a zájem 

dalších investorů roste. (Ústecký kraj, 2002) 

Druhou strategickou průmyslovou zónou je Most – Joseph, která nabízí necelých 130 ha 

volné plochy k využití a investory v této zóně jsou např.: Nemak Czech Republic, s. r. o., 

Starcam, s. r. o. a jiné. 

I přes nejvyšší nezaměstnanost v ČR patří Ústecký kraj dlouhodobě mezi nejoblíbenější 

kraje pro nové investory. Hlavním důvodem, proč je Ústecký kraj tak oblíbený, je jeho 

geografická poloha. Má společné hranice s Německem, tedy hranice s nejsilnější 

ekonomikou EU a také má velmi dobrou infrastrukturu. Dalším důvodem je fakt, že je tady 

vysoký počet lidí bez práce (viz kapitola 4.1, obrázek 6, str. 63), které mohou investoři 

využít a zároveň je tady levná pracovní síla. To samozřejmě k přilákání investorů nestačí, 

lidé musejí být hlavně ochotní hledat si práci a mít vzdělání dle požadavků zahraničních 

firem. Z tohoto důvodu se CzechInvest dlouhodobě snaží propojit zaměstnavatele se 

školami. V roce 2007 vzniklo v Mostě vzdělávací a tréninkové centrum, kde si lidé 

vyzkouší veškeré reálné procesy a operace ve výrobě na trenažérech a budou připraveni 

ihned nastoupit do zaměstnání s co nejvyšší kvalifikací. (CzechInvest, 2007)  

Jak vyplývá z údajů státní agentury CzechInvest, do Ústeckého kraje v loňském roce 

zamířil největší objem investic v rámci celé ČR. Zahraniční i domácí ekonomické subjekty 

zde investovaly 6,2 mld. Kč, což je o 4 mld. Kč více než v roce předešlém a postupně by 

zde mělo dojít ke vzniku dalších 1333 pracovních míst. 

V rámci České republiky se Ústecký kraj řadí na druhé místo ve výši investic a na třetí 

příčku v počtu nových pracovních míst. Od roku 1993 do roku 2011 pomohla agentura 

CzechInvest přilákat do Ústeckého kraje investice od zahraničních i domácích investorů 

v celkové výši 123 miliard korun a vyrostlo zde 199 nových projektů, díky kterým 

prozatím vzniklo 30 744 nových pracovních míst. (CzechInvest, 2012)  

Dle průzkumu mezi japonskými investory, který se prováděl v roce 2008, je v kraji 

největším problémem nedostatek kvalifikovaných pracovníků na vyšších pozicích, malá 

ochota stěhovat se za prací nebo vysoká fluktuace a nemocnost. Na druhé straně si 
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investoři na Češích cení kreativity, spolehlivosti a vysoké kvality práce. V Ústeckém kraji 

vznikla v roce 2006 pobočka japonské firmy IPS Alpha Technology s.r.o., která se zabývá 

elektronickým zařízením. Byla postavena v průmyslové zóně Triangle a nabídla 2000 

nových pracovních míst. Mezi další významné investory v Ústeckém kraji patří Eaton 

Industry s.r.o. (USA, vznik 2002, 1182 prac. míst), Conta s.r.o. (Itálie, 2000, 600 prac. 

míst), Black & Decker s.r.o. (USA, 2002, 1300 prac. míst). Dle údajů od agentury 

CzechInvest do ČR přinesly nejvíce investic německé firmy (23,91 %), následovány 

tuzemskými firmami (17,90 %) a na třetí pozici se umístili Japonci (13,71 %). 

(CzechInvest, 2012) 

Je vidět, že PZI jsou velmi významné nejen v přínosu potřebného kapitálu do ekonomiky 

regionu, nových technologií nebo možnosti českých firem dostat se na zahraniční trh, ale 

také ve vytváření pracovních příležitostí. Proto je pro kraj důležité, aby vytvářel takové 

podnikatelské prostředí, aby těchto investorů bylo co nejvíce. 

Ústecký kraj se snaží zlepšit podmínky pro podnikatelské subjekty a v současné době začal 

fungovat nový krajský web (www.invest-uk.cz), kde potencionální investoři mohou najít 

dlouhodobě nevyužívané plochy a objekty vhodné pro různé podnikatelské subjekty. Vedle 

elektronické databáze pracují na třech místech v kraji profesionálně vyškolení pracovníci, 

kteří poskytují komplexní přehled o investičních příležitostech pro podnikatele. Různá 

ocenění nejlepších živnostníků a jejich výrobků či začínajících podnikatelů nebo firem, 

které vytvořily nejvíce pracovních míst v regionu, mohou být také dobrou motivací. Pro 

firmy to může znamenat větší zviditelnění v médiích, získání nových obchodních 

příležitostí a nových kontaktů, nebo přínos ve znalosti odborných informací, které jsou se 

soutěžemi přímo spojeny.  

Každý rok probíhá soutěž s názvem Město pro byznys, ve které se vyhodnocují města 

s nejlepšími podmínkami pro podnikatelské prostředí v ČR. Města jsou hodnocena na 

základě padesáti kritérií, která jsou rozdělena do šesti oblastí – podnikatelské prostředí, 

kvalita lokality, pracovní trh, kvalita veřejné správy, cenové podmínky a průzkum mezi 

podnikateli. V roce 2011 se na prvním místě v Ústeckém kraji umístilo město Chomutov, 

druhý byl Žatec a třetí Ústí nad Labem. Chomutov vyniká výborným podnikatelským 

http://www.invest-uk.cz/
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prostředím společně s Ústí nad Labem. Umístil se na prvním místě také v hodnocení mezi 

podnikateli a přístupem veřejné správy. V Žatci není tak dobré podnikatelské prostředí 

jako v předešlých dvou městech, ale velmi dobře byla hodnocena kvalita lokality, přístup 

veřejné správy a cenové podmínky. 

3.2.2 Pracovní faktory ovlivňující podnikatelské prostředí 

Tato část se bude zabývat pracovními faktory, které mají vliv na kvalitu podnikatelského 

prostředí v Ústeckém kraji. 

3.2.2.1 Dostupnost pracovních sil – ekonomicky aktivní obyvatelstvo  

Prvním faktorem je dostupnost pracovních sil, která se hodnotí podle ekonomicky 

aktivního obyvatelstva (podíl zaměstnaných a nezaměstnaných k celkovému počtu 

obyvatel nad 15 let). Ekonomická aktivita je ovlivněna mnoha faktory, jako odvětvovou 

specializací, kvalitou dopravní infrastruktury, nebo migrací obyvatelstva. Ekonomická 

aktivita obyvatelstva se od počátku devadesátých let snižuje. V roce 1993 byla její hodnota 

v Ústeckém kraji 63,7 % a ve 3. čtvrtletí roku roce 2011 57,4 % (ČSÚb, 2011). 

Ekonomická aktivita obyvatelstva se snižuje v celé ČR, ale v Ústeckém kraji dosahuje 

nejnižších hodnot. Celkové snižování ekonomické aktivity může být způsobeno horší 

situací na trhu práce, menším počtem pracujících důchodců, nebo delší dobou přípravy 

mladých lidí na povolání. 
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Tabulka 6: Míra ekonomické aktivity podle věku v Ústeckém kraji (v %) 

Věk 2000 2004 2010 

15 - 19 let 17,8 12,7 8,9 

20 - 24 let 71,1 63,2 58,3 

25 - 29 let 79,7 79,9 77,2 

30 - 34 let 85,6 87,7 82,0 

35 - 39 let 91,7 93,4 87,5 

40 - 44 let 93,2 91,5 92,1 

45 - 49 let 90,6 90,2 90,0 

50 - 54 let 81,0 89,3 87,8 

55 - 59 let 47,3 61,8 66,4 

60 - 64 let 15,5 18,6 21,6 

65 a více let 3,3 2,7 3,4 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚb, 2011) 

Jak je vidět z tabulky 6, míra ekonomické aktivity klesala především u lidí od 15 do 30 let. 

Nejvíce poklesla u mladých lidí ve věku mezi 20 - 24 lety, v důsledku zvýšení počtu 

vysokoškolských studentů, kteří tímto odsunuli svůj příchod na trh práce a míra 

ekonomické aktivity se tak snížila. U skupiny 15 - 19 let se míra aktivity snižovala také 

významně, důvodem byla především účast na dalším vzdělávání. 

Míra ekonomické aktivity u starších obyvatel naopak rostla, převážně z důvodu 

prodlužování věku odchodu do důchodu. 

Dostupnost pracovních sil ovlivňují i nezaměstnaní, a proto je v tomto ohledu důležitá i 

aktivní politika zaměstnanosti, kdy se uchazeč o zaměstnání může rekvalifikovat a být 

atraktivnější pro budoucího zaměstnavatele. Politiku zaměstnanosti provádějí úřady práce 

(krajské úřady) společně s MPSV. V Ústeckém kraji bylo v roce 2010 na politiku 

zaměstnanosti vynaloženo bezmála 2 171 mil. Kč a 38 % z těchto prostředků bylo dáno na 

aktivní politiku nezaměstnanosti. Krajské úřady provádějí aktivní politiku několika 

způsoby: vytvořením nových pracovních míst (společensky účelná pracovní místa, 

veřejně prospěšné práce, podpora osob se ZP), rekvalifikací (zaměřené na obsluhu 

osobního počítače, svařování, řidiče motorových vozíků, činnost v sociálních službách, 
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administrativa, atd.), nebo projekty Evropského sociálního fondu (dále jen ESF), který 

dělí projekty na národní a regionální (V padesáti nekončíme, Cesta dlouhodobě 

evidovaného uchazeče k zaměstnání, První šance i mladým bez vzdělání atd.). (MPSV, 

2011) 

Aktivní politika je důležitou součástí boje proti nezaměstnanosti a je důležité, aby se k ní 

přistupovalo jako k politice zmírňující negativní důsledky nedokonalostí trhu práce. 

Aktivní politika nezaměstnanosti nikdy nemůže zcela nahradit přirozenou formu 

zaměstnávání, ale je to vhodný prostředek, jak se navrátit do pracovního procesu, 

především pro nezaměstnané, jejichž kvalifikace snižuje šanci se uplatnit na trhu práce. 

3.2.2.2 Flexibilita pracovních sil – podnikatelská aktivita obyvatel 

Dalším faktorem je flexibilita pracovních sil neboli podnikatelská aktivita obyvatel. Vedle 

obyvatel pracujících na základě živnostenského zákona do podnikatelské aktivity obyvatel 

patří také samostatně hospodařící rolníci a osoby podnikající na základě jiných zákonů, 

např. lékaři, soudní znalci, architekti, umělci apod. Tradičně bývá nejvyšší podnikatelská 

aktivita ve velkých městech.  

V roce 2011 bylo v Ústeckém kraji zaregistrováno 178 718 ekonomických subjektů, ale 

pouze 130 subjektů s více než 250 zaměstnanci a 17 077 subjektů se zaměstnanci 1 - 250. 

Jak je vidět z tabulky 7, procentuální podíl živnostníků v Ústeckém kraji víceméně 

odpovídá českému průměru. V ČR tvoří živnostníci 70,7 % všech ekonomických subjektů 

a v Ústeckém kraji je to 72,7 %.  
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Tabulka 7: Ekonomické subjekty podle druhu a velikosti 2011 v porovnání s ČR 

Rok 2011 Ústecký kraj Česká republika 

 Počet % Počet % 

Živnostníci 129916 72,7 1 912 154 70,7 

Firmy 1 - 5 zaměstnanců 11909 6,7 191731 7,1 

Firmy 6 - 19 zaměstnanců 3333 1,86 55957 2,07 

Firmy 20 - 49 zaměstnanců 1101 0,62 18763 0,69 

Firmy 50 - 249 

zaměstnanců 734 0,41 11596 0,43 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚc, 2012) 

Rozložení drobného podnikání je v Ústeckém kraji nerovnoměrné, protože v pánevních 

oblastech (Most, Teplice, Chomutov), které se soustředí na těžký průmysl, je stále velmi 

málo živnostníků a malých firem, než je celostátní nebo krajský průměr. Trh práce je zde 

citlivější na útlum výroby daného odvětví než v jiných místech. Naopak v okresech Děčín, 

Litoměřice a Ústí nad Labem je zastoupení MSP vyšší, ale ani tak nedosahuje 

celorepublikového průměru.  
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Tabulka 8: Ekonomické subjekty podle převažující činnosti (CZ-NACE) v Ústeckém kraji 

odvětví podle CZ-NACE 2009 2010 2011 

celkem (v tis.) 174 621 176 422 177380 

Zemědělství, lesnictví a rybářství 4 940 5 293 5498 

Těžba a dobývání 

19 746 20 062 

53 

Zpracovatelský průmysl 18806 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 291 

Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady 936 

Stavebnictví 24 171 24 598 24638 

Velkoobchod a maloob.; opr. mot. 

Vozidel 49 329 48 941 48546 

Doprava a skladování 5 501 5 508 5509 

Ubytování, stravování a pohostinství 11 057 11 362 11395 

Informační a komunikační činnosti 2 540 2 682 2654 

Peněžnictví a pojišťovnictví 4 820 2 722 2851 

Činnosti v oblasti nemovitostí 7 157 7 583 7770 

Profesní, vědecké a technické činnosti 17 987 18 519 18446 

Administrativní a podpůrné činnosti 2 665 2 609 2612 

Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 798 799 745 

Vzdělávání 2 442 2 451 2445 

Zdravotní a sociální péče 2 347 2 346 2372 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3 893 4 021 4076 

Ostatní činnosti 11 425 11 943 12146 

Bez uvedené činnosti 3803 4983 5591 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚd, 2012)  

Jak lze vidět z tabulky 8, převážná část podniků se orientuje na velkoobchod, maloobchod 

a opravu motorových vozidel. V této oblasti podniká 27 % všech podnikatelských subjektů 

v kraji, ale jejich ekonomická výkonnost za ostatními regiony zaostává. Na krajském HDP 

se v roce 2010 podílely podnikatelské subjekty orientované na velkoobchod, maloobchod a 

opravu motorových vozidel z necelých 7 %. Silné zastoupení ekonomických podniků má 

stavebnictví (13,9 %) a zpracovatelský průmysl (10,6 %), které se podílely na HDP kraje 
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celými 30 %. Je to způsobeno především přítomností velkých firem, které se specializují 

na těžbu nerostných surovin, chemii a energetiku. 

3.2.2.3 Kvalita pracovních sil 

Posledním a nejdůležitějším faktorem je kvalita pracovních sil, která se odvíjí hlavně od 

nejvyššího dosaženého vzdělání. Navazující část bude zahrnovat trh práce ve vazbě na 

vzdělanostní strukturu obyvatel v Ústeckém kraji. 

3.3 Dílčí shrnutí podnikatelského prostředí 

 Nízký počet malých a středních firem, rozložení drobného podnikání je 

nerovnoměrné dle oblastí  

 Snižování ekonomické aktivity  

 Nejvíce podniků se orientuje na velkoobchod, maloobchod a opravy motorových 

vozidel, ale na krajském HDP se nejvíce podílejí podniky zaměřené na stavebnictví 

a zpracovatelský průmysl 

 Jsou zde významné průmyslové zóny s „velkým“ potenciálem  

 Nízká kvalita vzdělanosti – málo pracovníků s odpovídající technickou kvalifikací 
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4 Analýza trhu práce a lidských zdrojů v Ústeckém kraji  

V následující kapitole bude nejdříve provedena analýza trhu práce v Ústeckém kraji a poté 

bude udělán rozbor vzdělanosti v Ústeckém kraji, zaměřený především na terciární 

vzdělávání. 

4.1 Trh práce 

Od roku 1990 a v následujících letech došlo k razantním změnám v českém hospodářství. 

Snížil se podíl sektoru zemědělství a průmyslu na celkovém HDP ve prospěch sektoru 

služeb. Ve většině odvětví národního hospodářství docházelo k poklesu jak produkce, tak 

zaměstnanosti, byla omezována pracovní místa a utlumena neefektivní výroba. Pokles 

zaměstnanosti v průmyslu byl charakteristický především v odvětví těžby paliv, 

strojírenství, hutnictví a spotřebního průmyslu. Na regiony, kde se soustředila právě tato 

odvětví, to nemělo příznivý dopad. K největšímu poklesu zaměstnanosti došlo 

v severozápadních Čechách, severu Moravy a Kladensku. Právě Ústecký kraj, který se 

převážně zaměřuje na těžký průmysl (uhelný průmysl, hutnictví železa) se potýkal a nadále 

i potýká s dlouhodobou nezaměstnaností způsobenou strukturálními změnami. Jen za roky 

1991–1995 v Severočeském uhelném revíru klesl počet zaměstnanců o 7 tis. (cca 25 %). 

Na Děčínsku došlo hlavně k poklesu objemu práce textilních a strojírenských podniků. 

V zemědělství pokles zaměstnanosti zapříčinily zejména uskutečněná transformace a 

privatizace, ale také omezování zemědělské produkce v důsledku vyrovnání nabídky a 

poptávky obyvatelstva. Někteří z uvolněných pracovníků našli pracovní příležitost 

v terciárním sektoru, který byl do roku 1990 značně poddimenzován (neměl dostatečnou 

kapacitu). 

Strukturální změny v regionu odstartovala společnost ČEZ velkými investicemi  

do odsíření. Díky tomu si region udržel přední místo v energetické produkci v ČR, ale za 

jiných technických podmínek. Tyto změny měly vliv na produkci elektrické energie, 

ovlivnily servisní služby a také umožnily vznik nových průmyslových aktivit, jako např. 

výroba sekundárních produktů z energetiky (sádrovec, popílek pro silniční stavby apod.).  
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Další odvětví kraje, např. důlní těžba, chemie, sklárny atd. se také snažily zvýšit svoji 

ekonomickou efektivnost produkce, ale mnoho podniků především zaměřených na těžký 

průmysl zaniklo (ocelářský a sklářský průmysl). Díky tomu, je v regionu evidováno mnoho 

brownfieldů (Strategická průmyslová zóna Triangle, cukrovar v Lovosicích a jiné), které 

jsou investiční možností do následujících let. Zatímco v období do roku 2007 byla největší 

pozornost věnována rozvoji průmyslových zón stavěných na zelené louce, v současné době 

by měla být priorita regenerace brownfieldů pro následné využití. 

V Ústeckém kraji také začala vznikat nová výroba zaměřená především na podpůrnou 

produkci automobilové výroby. Jedná se zejména o přesun výroby ze zahraničí, kdy 

investor využije levnější pracovní sílu a pobídkové faktory centrálních orgánů. S ohledem 

na kvalifikační úroveň pracovní síly, zde nedošlo k přesunu náročnějších a 

propracovanějších výrob. (Kolektiv CES VŠEM, NOZV NVF, 2010) 

Jak ukazuje následující tabulka 9, v Ústeckém kraji došlo za posledních 17 let 

k nejvýraznějšímu poklesu pracujících v primárním sektoru. Jejich počet se z celkového 

počtu zaměstnaných snížil z 5% na 2,10 %, tzn., že se snížil o více než polovinu 

(podprůměr v ČR). Ačkoli klesl podíl zaměstnaných v sekundárním sektoru, Ústecký kraj 

stále zaujímá prvním místo v počtu zaměstnaných v tomto sektoru v ČR. I přes pokles 

průmyslové výroby má sekundární sektor velký význam pro ekonomiku kraje. 

V terciárním sektoru došlo ke zvýšení podílu zaměstnanosti skoro o 10 % a je na 

celostátním průměru. V sektoru služeb má dlouhodobý podíl doprava. Z dlouhodobého 

hlediska můžeme předpokládat, že se bude podíl zaměstnanosti v primárním a 

sekundárním sektoru stále snižovat ve prospěch sektoru terciárního.  

Tabulka 9: Struktura zaměstnanosti podle odvětví v Ústeckém kraji 

  1993 % 2002 % 2010 % 

zaměstnaní 399,60 100,00 357,80 100,00 361,90 100,00 

Primární 22,40 5,60 12,10 3,40 7,50 2,10 

sekundární 193,30 48,40 148,80 41,60 158,60 43,80 

Terciární 184,00 46,00 196,90 55,00 194,90 54,10 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚc, 2011) 
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Zaměstnanost v Ústeckém kraji již dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. 

Jak ukazuje následující graf (obr. 6), míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji za posledních 

sedm let neklesla pod 10 %. Zatímco v roce 2011 se pohybovala míra nezaměstnanosti 

v naší republice na hodnotě 8,62 %, v Ústeckém kraji byla její výše 12,94 %.  

 

Obrázek 6:Porovnání míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a v České republice 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚb, 2012)  

Od roku 2005 se nezaměstnanost snižovala (až do poloviny roku 2008), protože v celé 

České republice se na trhu práce projevoval příznivý ekonomický vývoj, zejména  

v důsledku zvýšení zahraniční poptávky. Od druhé poloviny roku 2008, kdy začalo 

docházet k poklesu zahraniční poptávky na trhu práce, se míra nezaměstnanosti a počet 

nezaměstnaných opět zvýšil. Za tuto skutečnost může především světová finanční krize, 

která se začínala projevovat koncem roku 2007 pouze v USA, ale v druhé polovině roku 

2008 se rozšířila i za hranice Spojených států amerických. V České republice začaly firmy 

dostávat méně zakázek, a proto musely přistoupit k omezování výroby a začala se 

objevovat částečná nezaměstnanost, kdy zaměstnavatelé zkracovali pracovní dobu a 

zaměstnanci pracovali jen některé dny v týdnu za 60 % mzdy. Po nějaké době došlo  

ke snížení tržeb, horší platební morálce odběratelů a tím i ke krachu některých firem. 

Nejčastěji postižená odvětví byla sklářství, obuvnictví, textilní průmysl, automobilový 

průmysl a stavebnictví. Jednou z firem, která nebyla schopna pokračovat ve výrobě, byla 
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firma Crystalex (sklářský průmysl), která měla závod v Hostomicích na Teplicku. 

V březnu roku 2009 tak přišlo o práci přes 130 lidí. Dalšími velkými podniky, které 

musely propouštět, byly např. Spolchemie (chemická a hutní výroba), Litvínovská 

prádelna Schoeller, Hartman – Rico (zdravotnictví), Aisan Industry Czech (automobilový 

průmysl) a další.  

Do velkých problémů se dostaly nově založené firmy, především fyzické osoby, kterých 

v roce 2009 v Ústeckém kraji zbankrotovala až polovina. Lidé se báli zakládat nové 

podniky a z toho důvodu došlo ke značnému útlumu nových podnikatelských subjektů. 

Nejvíce postiženým okresem je Most, kde se nezaměstnanost ke konci roku 2011 

pohybovala na hodnotě 15,60 %. Most zaujímal v posledních letech poslední příčku v míře 

nezaměstnanosti v celé ČR, ale na konci roku 2011 se dostal na třetí místo. Horší míra 

nezaměstnanosti byla zjištěna už jenom v okresech Jeseník (16,80 %) a Bruntál (16,50 %). 

Nejlépe si z Ústeckého kraje vede okres Litoměřice s mírou nezaměstnanosti 10,10 %. Jak 

je vidět na následujícím grafu (obr. 7), ve většině regionů neklesla v posledních letech míra 

nezaměstnanosti pod 10 %.  

 

Obrázek 7: Míra nezaměstnanosti podle okresů v Ústeckém kraji 

Zdroj: vlastní zpracování z (MPSV, 2012) 
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Další hodnotou vypovídající o stavu na trhu práce v regionu je počet volných pracovních 

míst (dále jen VPM) ve srovnání s uchazeči o zaměstnání. Z grafu (obr. 8) je patrné, že 

situace na trhu práce v kraji je velmi špatná. Je zde málo VPM a mnoho uchazečů  

o zaměstnání. V roce 2010 připadalo 27,7 uchazečů na 1 VPM a v ČR je to průměrně 18,2 

uchazečů. Nejhorší situace je v okrese Děčín, kde je 59,6 uchazečů na 1 VPM. Velkým 

problémem je, že všechna nabízená pracovní místa nejsou uchazeči o zaměstnání vůbec 

využita, protože zde existuje strukturální a regionální nesoulad poptávky a nabídky práce. 

Ústecký region byl dlouhodobě zaměřen na těžký průmysl a převažuje zde produkce 

s nízkou produktivitou práce a také zde neodpovídá vzdělání a kvalifikace nezaměstnaných 

požadavkům zaměstnavatelů. V mnoha profesích se zaměstnavatelé musejí spoléhat na 

zahraniční pracovní sílu. 

 

Obrázek 8: Porovnání počtu volných pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚc, 2011) 

Zajímavým hlediskem trhu práce je jeho sezónní charakter. V zimních měsících se 

nezaměstnanost a počet nezaměstnaných zvyšuje kvůli ukončení prací, které nelze 

vykonávat právě v těchto měsících (např. zemědělství, stavebnictví apod.). Stejně tak na 

konci léta dochází ke zvýšení nezaměstnanosti v důsledku příchodu absolventů na trh 

práce. V Ústeckém kraji, který má spíše průmyslový, než zemědělský charakter se 
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sezónnost tolik neprojevuje. Jedinou výjimkou jsou okresy Louny a Litoměřice, kde je 

zemědělská výroba významným odvětvím.  

Trh práce v Ústeckém kraji je velmi neuspokojivý, hlavně z toho důvodu, že je zde velmi 

málo volných pracovních míst, což znamená, že je tady nízká poptávka na trhu práce. Další 

část se bude věnovat nabídce na trhu práce. Bude se zabývat lidskými zdroji, především 

úrovní vzdělanosti, což je jeden z nejvíce používaných ukazatelů z hlediska  kvality 

lidských zdrojů.  

4.2 Analýza vzdělanosti v Ústeckém kraji 

Vzdělávání v Ústeckém kraji k roku 2011 zajišťovalo 328 mateřských škol, 280 základních 

škol, 112 středních škol (23 gymnázií), 9 vyšších odborných škol a 1 vysoká škola státní a 

2 soukromé (Vysoká škola finanční a správní (dále jen VŠFS) a Vysoká škola ekonomie a 

managementu (dále jen VŠEM)), které jsou orientovány ekonomicky.  

Úroveň vzdělání má velký význam pro postavení obyvatel na trhu práce a také pro určení 

kvality lidských zdrojů, proto je důležité se na začátku této kapitoly zmínit o vývoji 

vzdělanostní struktury obyvatel Ústeckého kraje. Z grafu (obr. 9) je vidět, že se snižuje 

počet obyvatel se základním vzděláním nebo bez vzdělání a zvyšuje se počet obyvatel se 

vzděláním vysokoškolským. Nejpočetnější skupinu tvoří lidé se střední školou bez 

maturity. Lidé s vysokoškolským vzděláním tvořili v roce 1993 4,4 % obyvatel (15+) 

Ústeckého kraje a v roce 2010 se počet vysokoškolsky vzdělaných zvýšil na 7,6 %. 

Vysokoškolské vzdělání má čím dál více lidí, ale v porovnání se zeměmi EU je tento podíl 

pořád velmi nízký. 
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Obrázek 9:Vzdělanostní struktura obyvatel v Ústeckém kraji 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚb, 2011)  

I přes rostoucí úroveň vzdělanosti celé populace, je vzdělanostní struktura v Ústeckém 

kraji méně příznivá a v porovnání s ČR patří stále k nejméně vzdělaným krajům. Je zde 

stále mnoho lidí pouze s dokončeným základním vzděláním nebo bez vzdělání a naopak 

málo lidí s vysokoškolským vzděláním. Z hlediska tempa růstu úrovně vzdělanosti 

populace, roste Ústecký kraj pomaleji než průměr ČR. Index vzdělanosti2  se v ČR zvýšil 

od roku 1993 do roku 2009 o více než 8 % (0,9 let) a v Ústeckém kraji pouze o 5 % 

(0,5let). (ČSÚ, 2010) 

Počet lidí s vysokoškolským vzděláním neustále roste, nejen v Ústeckém kraji, ale v celé 

České republice. Lidé s VŠ nejsou tak často nezaměstnaní, mohou dostat lepší nabídky 

práce, s čímž souvisí i vyšší odměna za odvedenou práci. Na druhou stranu se v poslední 

době ukazuje, že pro některé zaměstnavatele je mnohem důležitější praxe člověka, než 

vysokoškolský titul, který nemusí zaručit kvalitu zaměstnance. Je samozřejmé, že některé 

obory (např. farmacie, medicína, různé technické disciplíny apod.) vyžadují vysokoškolské 

                                                           

2
  Průměrný počet let strávených formálním vzděláváním: základní a neukončené vzdělání má váhu 7, 

střední vzdělání bez maturity váhu 11, střední vzdělání s maturitou váhu 13 a vysokoškolské vzdělání 

váhu 18. 
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vzdělání a odborné vědomosti, bez kterých by zaměstnanec nemohl svoji práci vykonávat. 

Ale v jiných oborech (marketing, obchodní pozice) si zaměstnavatelé více cení 

několikaleté praxe než daného vzdělání. Ve výsledku to znamená, že čím více je pozice 

odborně zaměřená, tím větší je předpoklad, že musí mít kandidát patřičné vzdělání.  

Z následujícího grafu (obr. 10) lze vidět, že v Ústeckém kraji lidé s vysokoškolským 

vzděláním nemají takový problém s nezaměstnaností jako obyvatelé s nižším vzděláním. 

Skupina občanů se základním vzdělání nebo bez vzdělání je stále nejvíce problematickou 

skupinou, protože se pro ni hledají pracovní místa nejhůře. V roce 2010 byla míra 

nezaměstnanosti u lidí se základním vzděláním nebo bez vzdělání 32,1 % a za posledních 

deset let se nedostala pod 25 %. U lidí s vysokoškolským vzděláním byla v roce 2010 míra 

nezaměstnanosti 2 %. Nezaměstnanost nejvíce postihuje absolventy a lidi 

v předdůchodovém věku. 

 

Obrázek 10: Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji podle dosaženého vzdělání 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚb, 2011) 

Jak již bylo zmíněno v předešlém textu, vyšší počet lidí s vysokoškolským vzděláním je 

příznivým jevem pro trh práce a rozvoj regionu. Vysokoškolsky vzdělaný člověk je 

schopen lépe pracovat s informacemi, je důsledný, umí si stanovit konkrétní cíle a má 

všeobecný přehled. Je kreativní a je schopen se lépe přizpůsobit změnám. Lidé 

s vysokoškolským vzděláním jsou v současné době předpokladem pro rozvoj ekonomik 
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založených na znalostech a pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací. Hlavně lidé 

s přírodovědným nebo technickým terciárním vzděláním představují pro ekonomiku 

významný inovační potenciál. Větší počet kvalifikovaných lidí také znamená větší příliv 

zahraničních investic do regionu a tím jeho zvýšení konkurenceschopnosti. Lidé 

s terciárním vzděláním také projevují větší ochotu se celoživotně vzdělávat. Proto se bude 

další část práce věnovat především terciárnímu vzdělání. 

4.2.1 Terciární vzdělání 

Terciární vzdělání zajišťuje z největší části v Ústeckém kraji Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně (dále jen UJEP). Dále tu jsou dvě soukromé školy VŠEM, VŠFS a také pobočky 

univerzit: České vysoké učení technické ČVUT (dopravní fakulta) a Vysoká škola 

chemicko-technologická VŠChT (fakulta chemické technologie). 

Tato kapitola se bude zabývat vzděláváním na UJEP, protože ta nabízí největší množství 

oborů (největší struktura oborů). Univerzita Jana Evangelisty Purkyně byla založena v roce 

1991 a je tvořena ze 7 fakult a 2 ústavů. UJEP nabízí studium v bakalářských, 

magisterských i doktorandských programech. 

Fakulty: 

 Fakulta výrobních technologií a managementu (dále jen FVTM) 

 Fakulta životního prostředí (dále jen FŽP) 

 Fakulta umění a designu (dále jen FUD) 

 Filozofická fakulta (dále jen FF) 

 Přírodovědecká fakulta (dále jen PŘF) 

 Pedagogická fakulta (dále jen PF) 

 Fakulta sociálně ekonomická (dále jen FSE) 

 Fakulta zdravotnických studií – od 1. 3. 2012 (nezasahuje do analýzy) 

Počet studentů na UJEP se rok od roku zvyšuje a v roce 2010 to bylo přes 11 000 studentů, 

jak ukazuje graf (obr. 11). Nejvíce jich studuje pedagogickou fakultu a fakultu sociálně 
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ekonomickou. Nejméně studentů eviduje fakulta umění a designu a fakulta výrobních 

technologií a managementu. 

 

Obrázek 11: Počet studentů na jednotlivých fakultách na Univerzitě J. E. Purkyně  

Zdroj: vlastní zpracování z (Středisko vzdělávací politiky, 2011) 

Pro rozvoj regionu není důležité, kolik lidí studuje, ale spíše kolik lidí školu dokončí 

(absolventi). Jak ukazuje graf (obr. 12) v roce 2010 zde bylo necelých 1850 absolventů a 

největší podíl na tom měla právě fakulta pedagogická (741) a sociálně ekonomická (553), 

které společně tvoří zhruba 70 % všech absolventů. Nejméně absolventů bylo na fakultě 

výrobních technologií a managementu (44) a k největšímu nárůstu (skoro o 100 %) došlo 

na fakultě umění a designu. 
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Obrázek 12: Počet absolventů na jednotlivých fakultách na UJEP 

Zdroj: vlastní zpracování z (Středisko vzdělávací politiky, 2011) 

Nejmenší podíl absolventů ve srovnání s celkovým počtem absolventů je v doktorandském 

studiu. V roce 2009 absolvovalo v doktorandském programu 9 studentů, což je nejvyšší 

počet za posledních 6 let. Jinak se hodnoty pohybují mezi třemi až pěti studenty za rok. 

Nejvyšší počet absolventů každoročně vykazuje bakalářský stupeň studia, protože nabízí 

nejvíce oborů.  

Dalším důležitým bodem pro rozvoj regionu je počet vystudovaných lidí, kteří zůstanou 

právě v tomto regionu. Z následujícího grafu (obr. 13) je vidět, že na UJEP studují lidé ze 

všech regionů republiky. Studenti s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji tvoří 65 % všech 

studentů, což je z hlediska rozvoje regionu dobré. Následují sousedící kraje plzeňský  

(14 %) a liberecký (7 %). Podle statistik z ČSÚ v Ústeckém kraji zůstalo v roce 2009 

pouze 28 % všech vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm v tomto kraji. Je 

pravděpodobné, že by zde zůstal větší počet studentů, kdyby došlo ke zlepšení kvality 

života v Ústeckém kraji (vyšší bezpečnost, lepší životní prostředí) a díky tomu by se mohla 

zlepšit i kvalita vzdělanosti kraje.  
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Obrázek 13: Podíl studentů na UJEP podle trvalého bydliště ve školním roce 2010/2011 

Zdroj: vlastní zpracování z (ÚIV, 2011)  

Jak si absolventi UJEP vedou na trhu práce, ukazují následující grafy (obr. 14,15). Pro toto 

porovnání byl použit ukazatel míry nezaměstnanosti absolventů. Na prvním grafu jsou 

počty nezaměstnaných absolventů podle roků a podle fakult a na dalším grafu jejich míra 

nezaměstnanosti. Pod pojmem nezaměstnaný absolvent se rozumí takový uchazeč o práci, 

registrovaný na úřadu práce, který úspěšně dokončil studium maximálně před dvěma lety. 

Počet nezaměstnaných absolventů je tedy počet těch, kteří ve zvoleném období absolvovali 

VŠ a ke zvolenému měsíci a roku byli nezaměstnaní. Např. pokud zvolíme rok 2010, 

výstup se bude týkat absolventů, kteří absolvovali v období říjen 2009 – září 2010.  
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Obrázek 14: Počet nezaměstnaných absolventů podle fakult z UJEP 

Zdroj: vlastní zpracování z ((Středisko vzdělávací politiky, 2011) 

Míra nezaměstnanosti absolventů se počítá jako podíl počtu nezaměstnaných absolventů  

k rozdílu mezi celkovým počtem absolventů a počtem absolventů dále studujících na VŠ. 

Z grafu vyplývá, že nejhůře se na trhu práce prosazují absolventi z fakulty  umění a 

designu a přírodovědecké fakulty, u kterých se v roce 2011 míra nezaměstnanosti 

pohybovala okolo 30 %. Naopak nejlépe jsou na tom absolventi z fakulty pedagogické, kde 

může být důvodem možnost uplatnit se i v jiných oborech, než vystudovali. Dalšími, kteří 

se dobře uplatňují na trhu práce, jsou absolventi fakulty výrobních technologií a 

managementu. V roce 2010 míra nezaměstnanosti u těchto absolventů dosáhla hodnoty  

0 %, z čehož je možné usuzovat, že je zde vysoká poptávka po technicky vzdělaných 

pracovnících. 
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Obrázek 15: Míra nezaměstnanosti absolventů podle fakult na UJEP 

Zdroj: vlastní zpracování z (Středisko vzdělávací politiky, 2011) 

Celkově lze říci, že situace na trhu práce se zlepšuje. Od roku 2003 do roku 2008 se počet 

nezaměstnaných absolventů snižoval ze 126 na 81. V roce 2009 se začal počet 

nezaměstnaných absolventů zase zvyšovat pravděpodobně kvůli začínající světové 

ekonomické krizi. 

4.3 Dílčí shrnutí analýzy trhu práce a lidských zdrojů 

 Snížení sekundárního a primárního sektoru ve prospěch terciárního 

 Nejvyšší nezaměstnanost v ČR 

 Velmi málo volných pracovních míst 

 V porovnání s ČR je v kraji stále mnoho lidí pouze se základním vzděláním/bez 

vzdělání a méně lidí s VŠ 

 Postupně dochází k nárůstu studentů s VŠ a klesá počet lidí se ZŠ  

 Nejvíce absolventů VŠ má bakalářský titul 

 Čím vyšší vzdělání, tím vyšší zaměstnanost 

 Nedostatek technicky vzdělaných lidí 
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4.4 Důsledky pro podnikatelské prostředí 

V následující části práce budou vyvozeny na základě analýzy lidských zdrojů důsledky pro 

podnikatelské prostředí v Ústeckém kraji. 

1) Nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků 

Údaje z různých institucí (pracovní agentury, instituce do rozvoje vzdělávání, MPSV aj.) 

poukazují na skutečnost, že se řada regionů a států potýká s nedostatkem kvalifikovaných 

technických pracovníků. Vzhledem k tomu, že je Ústecký kraj orientován především na 

průmysl, je zde potřeba mnoho technicky vzdělaných lidí na všech úrovních 

vzdělanostního stupně. Podle MPSV byla v roce 2011 největší poptávka, v rámci 

klasifikace zaměstnaných, po třídě 8 a 7 (obsluha strojů a zařízení, řemeslníci a 

kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé, opraváři) a následně po třídě 3 (techničtí, zdravotní a 

pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech).  

Následující tabulka 10 ukazuje, v jakých odvětvích je nejvíce zaměstnaných lidí 

v Ústeckém kraji, z čehož se dá usoudit, v jakém odvětví se vyskytuje největší poptávka po 

práci. 
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Tabulka 10: Klasifikace zaměstnaných občanů podle odvětví činnosti (CZ – Nace3) 

odvětví činnosti zaměstnaných v NH (dle 

CZ-NACE) 1993 2002 2010 

celkem (v tis.) 399,6 357,8 361,9 

Zemědělství, lesnictví a rybářství 22,4 12,1 7,5 

Těžba a dobývání 28,6 13,2 12,6 

Zpracovatelský průmysl 106,0 82,9 90,6 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 11,6 11,0 6,7 

Zásobování vodou; činnosti souvis. s odpady 3,9 4,4 5,8 

Stavebnictví 43,2 37,3 42,8 

Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 39,5 45,7 40,5 

Doprava a skladování 36,3 30,7 31,3 

Ubytování, stravování a pohostinství 10,0 11,7 10,9 

Informační a komunikační činnosti 5,3 5,9 5,8 

Peněžnictví a pojišťovnictví 5,3 5,4 4,5 

Činnosti v oblasti nemovitostí 2,9 1,5 2,7 

Profesní, vědecké a technické činnosti 5,2 7,5 10,3 

Administrativní a podpůrné činnosti 5,6 6,2 9,5 

Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 17,8 24,7 25,9 

Vzdělávání 24,6 22,1 18,6 

Zdravotní a sociální péče 21,1 22,5 23,3 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2,8 4,2 3,1 

Ostatní činnosti 7,4 8,6 8,5 

NH – národní hospodářství  

CZ – NACE – CZ (czech) klasifikace odvětvových činností 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚb, 2011) 

                                                           

3
  Klasifikace CZ – NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství a nahrazuje 

odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). 

 



 

77 

 

V Ústeckém kraji pracuje nejvíce lidí v terciárním sektoru (v tabulce 10 je to dáno součtem 

řádků počínaje od velkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidel až do konce 

po řádek ostatní činnosti), ale hned za ním ho následuje sektor sekundární, ve kterém 

pracuje skoro polovina všech obyvatel (viz kap. 4.1, tabulka 9, str. 63). Jak je možné vidět 

z tabulky 10 výše, nejvíce lidí je zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu. Následují ho 

stavebnictví, velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, které ale zdaleka 

nemají takový podíl na zaměstnanosti jako zpracovatelský průmysl. Dohromady 

zaměstnávají tato tři odvětví cca 48 % práceschopných obyvatel.  

V Ústeckém kraji je hodně vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale pořád je nedostatek 

technicky vzdělaných pracovníků. Jednou z možností nedostatku technicky vzdělaných 

pracovníků je neshoda oborů na středních a vysokých školách. Ústecký kraj má velmi 

širokou síť technicky zaměřených středních škol a většina těchto škol se zaměřuje na 

strojírenství, mechanizaci, využití výpočetní techniky v průmyslu apod. Ale pokud studenti 

absolvují technicky zaměřenou SŠ, mohou pokračovat ve studiu pouze na fakultě 

výrobních technologií a managementu, kde jsou 3 obory s technickým zaměřením 

(strojírenství, strojírenská technologie, energetika). Dalším důvodem, proč je málo 

technicky vzdělaných pracovníků, je nízká motivace mladých lidí jít studovat technický 

obor. S tímto problémem se v poslední době potýká celá ČR. Přitom lidé s technickým 

vzděláním nemají problém sehnat práci a většinou jsou i dobře finančně ohodnoceni. Kraj i 

UJEP se snaží podpořit mladé lidi ke studiu technických oborů pomocí různých 

motivačních programů. 

Od roku 2011 probíhá celonárodní projekt „Podpora technických a přírodovědných oborů“, 

jehož hlavním cílem je zlepšit propagaci a více informovat o technických a přírodovědně 

orientovaných oborech na vysokých školách. Aktivity spojené s projektem jsou zaměřeny 

na skupinu potenciálních uchazečů o studium a to ve třech hlavních bodech - motivační 

aktivity, komunikace vědy a podpora výuky. Projekt reaguje na stále větší nedostatek 

technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. (MŠMT, 2009).  

V roce 2009 začal na UJEP projekt s názvem „Teen Age University“ aneb univerzita pro 

středoškoláky a žáky základních škol. Díky tomuto projektu si desítky dětí mohou 
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vyzkoušet, jak probíhá studium na vysoké škole, jak se diskutuje na přednáškách, práci a 

výzkum v laboratořích, imatrikulaci, nebo třeba zjistit, k čemu se používá index. Do 

projektu se připojily Fakulta výrobních technologií a managementu, Pedagogická, 

Filozofická a Přírodovědecká fakulta. Na fakultě výrobních technologií a managementu 

bude probíhat každoročně akce s názvem Škola techniky, kde se žáci seznámí se základní 

problematikou vybraných kapitol z techniky, mají možnost si vyzkoušet některé 

technologie a seznámit se s možnostmi směřování jednoduchého výzkumu. (UJEP, 2009) 

Další program je zaměřený na SŠ a SOŠ a jmenuje se „Motivační program pro střední 

školství v Ústeckém kraji – stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech 

vzdělání 2011/2012“. Cílem projektu je motivovat žáky, kteří jdou na střední školu, aby 

začali studovat a následně dokončili studium v dlouhodobě poptávaných oborech na trhu 

práce. V rámci tohoto programu mohou žáci studujících ve vybraných oborech dostat za  

3 roky studia 12 000 Kč a při vyznamenání až 21 000 Kč. (Ústecký kraj, 2011) 

Od roku 2009 se kraj snaží pomoci maturantům, kteří se chystají na vysoké školy 

technického zaměření. Studenti mohou absolvovat přípravný kurz v oblasti matematiky a 

fyziky, kde často na VŠ selhávají. Profesoři by měli během 14 dnů látku se studenty 

přijatými na vysoké školy zopakovat a poradit jim, jak studovat. Dalším krokem pro 

udržení vzdělaných lidí v regionu je vyplácení stipendií právě pro studenty VŠ s trvalým 

bydlištěm v regionu. Letošní akademický rok 2011/2012 je již 8. ročníkem tohoto 

motivačního programu pro studenty VŠ. Student může dostávat od kraje 20 000 Kč za 

každý rok studia, ale při sepsání smlouvy se musí zavázat k tomu, že po ukončení studia 

bude v Ústeckém kraji pracovat tolik let, kolik dostával stipendium. Pokud student po 

ukončení studia nesplní podmínky, musí peníze vrátit. V roce 2009 pobíralo krajská 

stipendia 383 studentů a na rok 2010 měl kraj připraveno 5 milionů korun. (Topregion, 

2009) 

Protože je Ústecký kraj velmi oblíbený investory a ti hledají právě technicky vzdělané lidi, 

je důležité, aby jim kraj byl schopen nabízet takovou kvalitní pracovní sílu, kterou 

investoři požadují. I když je v Ústeckém kraji dostatek volné pracovní síly, často dochází k 
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tomu, že ji zaměstnavatelé nechtějí přijmout z důvodů nízké kvalifikace a tím zůstává 

nezaměstnanost stále na stejné hodnotě. 

2)  Zaměstnanost v Ústeckém kraji podle vzdělání 

Jako velmi pozitivní jev je bráno zvýšení absolventů VŠ, protože právě vysokoškoláci by 

měli pomoci k rozvoji kraje. Pokud se ale podíváme na tabulku 11 níže, zjistíme, že 

Ústecký kraj nedokáže vytvořit příslušná místa pro tolik vysokoškoláků. 

Tabulka 11: Klasifikace zaměstnání a postavení zaměstnaných v NH v Ústeckém kraji (v tis.) 

zaměstnaní v NH podle KZAM (Klasifikace 

zaměstnání podle ČSÚ) 1993 2002 2010 

1. Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 18,7 16,3 13,9 

2. Vědečtí a odborní duševní pracovníci 19,2 26,1 19,8 

3. Techn., zdravot. a pedagog. prac. (vč. příbuz. oborů) 73,0 61,5 87,7 

4. Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 33,0 33,5 26,8 

5. Provozní pracovníci ve službách a obchodě 43,6 54,3 44,4 

6. Kvalifik. dělníci v zem. a les. (vč. příbuz. oborů) 7,0 4,1 3,7 

7. Řemeslníci a kvalifik. výrobci, zpracovatelé, opraváři 98,8 69,1 73,9 

8. Obsluha strojů a zařízení 52,3 55,6 61,9 

9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 48,6 34,5 29,0 

  Příslušníci armády 4,8 2,9 0,8 

  Nezjištěno 0,7 - - 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚb, 2011) 

Požadované vzdělání pro jednotlivé třídy zaměstnání 

1. - patří sem i podnikatelé s malým počtem zaměstnanců, pokud uvedou, že jejich řídící činnost převažuje - 

vazba na vzdělání není 

2. - zaměstnání vyžadující převážně vysokoškolské vzdělání, jsou zde zařazeni i lékaři, inženýři, architekti a 

právníci, většina pedagogických pracovníků 

3., 4. –, středoškolské vzdělání s maturitou 

5. - středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyučen 

6., 7. a 8. - předpokládá se vyučení 
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9. – bez kvalifikace 

Český statistický úřad rozděluje zaměstnání i podle úrovně vzdělání. Tato klasifikace je 

rozdělena do devíti tříd, ve kterých jsou zaměstnání seskupena na základě podobnosti 

vykonávané práce a na základě podobnosti kvalifikace, kterou by měli pracovníci mít 

v daném zaměstnání. I když vzdělání pracovníků nemusí zcela odpovídat tomuto systému, 

lze zjistit strukturu vzdělání potřebnou k vykonávané činnosti. 

Podle této klasifikace jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé potřeba pouze ve třídě 2. Vědečtí a 

odborní duševní pracovníci. V roce 2010 bylo v Ústeckém kraji v této třídě zaměstnáno 

19,8 tisíc pracovníků, což představuje zhruba 5 % ze všech práceschopných lidí. V textu 

výše (viz kap. 4.2, obrázek 9, str. 67) bylo ale zjištěno, že v roce 2010 bylo v Ústeckém 

kraji až 7,6 % lidí s vysokoškolským vzděláním, což je více, než kolik bylo v roce 2010 

odpovídajících pozic pro toto vzdělání. Z toho vyplývá, že už v tuto chvíli nejsou 

v Ústeckém kraji volná pracovní místa pro všechny vysokoškolsky vzdělané lidi a pokud 

se bude jejich nárůst stále zvyšovat, mnoho z nich nenajde odpovídající pracovní 

příležitost a bude se buď stěhovat za prací do jiných regionů, nebo zůstane v kraji, ale bude 

pracovat na nižší pracovní pozici, než by odpovídalo jeho vzdělání a dojde 

k překvalifikování pracovníků. 

K velkému snížení došlo u pracovníků skupiny 7, řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, 

zpracovatelé, opraváři, ale i přes značné snížení je to druhá nejvíce zastoupená skupina 

z hlediska počtu pracovníků. Podle statistik z úřadu práce je největší poptávka 

zaměstnavatelů právě po vyučených uchazečích zejména v řemeslnických oborech, jako je 

např. zedník, zámečník, obráběč kovů, tesař apod. Spolu se snižováním zaměstnanosti 

v primárním sektoru, klesal i počet kvalifikovaných dělníků v zemědělství a příbuzných 

oborech.  

Nejvíce zastoupená skupina v počtu pracujících obyvatel jsou techničtí, zdravotní a 

pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech. Vypovídá to o tom, že nejvíce 

jsou potřeba lidé se středním vzděláním s maturitou. Jak je možné vidět z tabulky 12 níže 

(i když jsou to data pro ČR, předpokládáme, že v průměru to bude podobné jako 

v Ústeckém kraji), v této skupině se objevují ve velkém počtu také lidé s vysokoškolským 
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vzděláním, což znamená, že mnoho vysokoškolsky vystudovaných lidí opravdu dělá na 

nižší pozici, než by mělo podle svého vzdělání. Část vysokoškoláků dělá také ve třídě 1, 

kam se řadí i podnikatelé. 

Tabulka 12: Zaměstnaní v NH podle KZAM dle vzdělání v ČR v roce 2010 

Zaměstnaní v NH podle KZAM 

(Klasifikace zaměstnání podle ČSÚ) ZŠ a bez vz. 

SŠ bez 

maturity 

SŠ 

s maturitou VŠ 

  

  

počet 

v tis. % 

počet 

v tis. % 

počet 

v tis. % 

počet 

v tis. % 

1. 

Zákonodárci, vedoucí a řídící 

pracovníci 1,9 0,7 36,2 13,9 111,7 42,8 111,3 42,6 

2. Vědečtí a odborní duševní pracovníci X x 1,4 0,3 59,6 11,6 457,2 88,1 

3. 

Techn., zdravot. a pedagog. prac. 

(vč. příbuz. oborů) 6,2 0,5 112,3 9,3 833,6 69,0 256,1 21,2 

4. 

Nižší administrativní pracovníci 

(úředníci) 11,5 3,0 101,2 26,3 246,1 64,0 25,9 6,7 

5. 

Provozní pracovníci ve službách a 

obchodě 43,9 7,3 316,2 52,3 222,3 36,7 22,6 3,7 

6. 

Kvalifik. dělníci v zem. a les. (vč. 

příbuz. oborů) 8,1 12,1 36,6 54,7 17,7 26,5 4,5 6,7 

7. 

Řemeslníci a kvalifik. výrobci, 

zpracovatelé, opraváři 31,8 3,7 636,6 75,0 171,0 20,1 9,7 1,2 

8. Obsluha strojů a zařízení 54,5 8,1 465,5 69,6 142,6 21,3 6,4 1,0 

9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 80,4 26,3 175,8 57,4 47,9 15,6 2,2 0,7 

  Příslušníci armády X x 2,2 14,9 8,5 57,4 4,1 27,7 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚd, 2011) 

Pokud tedy člověk vystuduje VŠ a nenajde práci, která odpovídá jeho vzdělání, může 

nastoupit buď na nižší pracovní pozici, nebo začít podnikat. V obou případech by mu 

stačilo nižší vzdělání. Proč je tedy v současné době tak velký zájem o to, aby zde bylo co 

nejvíce vysokoškoláků, když se pro ně nedokáží vytvořit příslušná místa pracovní místa? 

Jak bylo zmíněno dříve, lidé s vysokoškolským vzděláním jsou předpokladem pro rozvoj 

ekonomik založených na znalostech a především lidé s technickým terciárním vzděláním 

představují významný inovační potenciál. V současné době je největší poptávka po 

absolventech technického zaměření, ale z obrázku 12 (kap. 4.2.1, str. 72) je vidět, že 

nejvíce absolventů terciárního vzdělávání v Ústeckém kraji je z humanitních a 

ekonomických oborů. 
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3) Vazba podnikatelské aktivity na vzdělanost 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o podnikatelském prostředí (str. 57), v Ústeckém kraji je 

málo malých a středních podniků. Zda bude člověk podnikat nebo ne, závisí na mnoha 

faktorech, např. na věku, zaměstnání a pracovních zkušenostech, velikosti města, kde lidé 

žijí, a také na vzdělání. Jak je vidět z tabulky níže, v roce 2010 podnikalo v ČR nejvíce lidí 

se SŠ bez maturity (vyučení), ale vzhledem k tomu, že je velký rozdíl v počtu lidí, kteří 

vystudovali SŠ nebo VŠ, bude se vycházet z podílu podnikatelů podle vzdělání. Z tabulky 

lze vidět, že největší podnikatelskou aktivitu v roce 2010 vykazovali lidé 

s vysokoškolským vzděláním. V Ústeckém kraji je méně vysokoškoláků v porovnání 

s celou ČR (viz kap. 4.2, str. 67) a v důsledku toho je možné, že je zde podnikatelský 

potenciál nižší než v jiných regionech a z toho důvodu je tu i méně MSP.  

Tabulka 13: Podíl podnikatelů v NH podle vzdělání v ČR v roce 2010  

nejvyšší dokončené 

vzdělání ZŠ 

SŠ bez 

mat. SŠ s mat. VŠ 

počet absolventů (v tis.) 1500,2 3191,0 3086,6 1236,3 

počet podnikatelů v NH 

(v tis.) 23,2 340,9 319,5 180,9 

podíl podnikatelů v NH 

podle vzdělání (%) 1,5 10,7 10,4 14,6 

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚb, 2011)  

 

4) Demografický vývoj 

Situace v kraji je ovlivněna také nepříznivým demografickým vývojem v devadesátých 

letech minulého století, kdy se rodilo méně dětí a z toho důvodu je méně potenciálních 

studentů. Z grafu (obr. 16) je vidět, že velký propad nastal v roce 1996 a pokračoval až do 

roku 1999. Rozdíl mezi dětmi narozenými v roce 1991 a 1999 bylo téměř 3000 dětí. 
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Obrázek 16: Demografický vývoj v Ústeckém kraji  

Zdroj: vlastní zpracování z (ČSÚ, 2011) 

Špatný demografický vývoj v budoucnu zapříčiní, že bude mnohem méně ekonomicky 

aktivních obyvatel, méně lidí bude schopno absolvovat vysokou školu, nebo dělat náročné 

povolání. Situace, která je nyní na středních školách, kdy je na mnoha školách, především 

technicky zaměřených velmi málo studentů, se za několik let dostane i na VŠ. Vysoké 

školy budou muset o své budoucí studenty bojovat a nabízet jim určité výhody, aby šli 

mladí lidé studovat právě k nim. 

4.4.1 Celoživotní vzdělávání 

Z hlediska kvality lidských zdrojů je důležité také celoživotní vzdělávání, které je 

v současné době nezbytné ke zvýšení konkurenceschopnosti. Pro uplatnění se na trhu práce 

již nestačí pouze počáteční vzdělávání, ale je důležité své znalosti a dovednosti rozvíjet po 

celý život.  

V Ústeckém kraji se formálnímu celoživotnímu vzdělání věnuje Univerzita J. E. P., která 

měla v roce 2010 otevřených 118 kurzů, které se lišily jak oborem studia, tak délkou kurzu. 

Na UJEP existuje také univerzita třetího věku, která studentům nabízí čtyřsemestrové 

studium v mnoha oborech a této příležitosti využilo v akademickém roce 2009/2010  
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450 studentů. V roce 2011 nabídlo dospělým kurz dalšího vzdělání 27 středních škol, kde 

dospělí studují především totožné obory jako mladí studenti. Odborné školy tak chtějí 

využít své kapacity v době, kdy počet studentů ubývá. Pedagogové spolupracují s úřady 

práce, aby zjistili, o jaké obory na trhu práce je největší zájem a kde je nedostatek pracovní 

síly. 

Vedle celoživotního vzdělávání je významné také vzdělávání zaměstnanců v podnicích. 

Prvním důvodem je, že někteří zaměstnanci se musejí dále vzdělávat, aby vůbec mohli 

jejich činnost vykonávat. Jedná se většinou o povinná školení (BOZP, školení požární, 

řidičů, elektrikářů aj.), které se v určité periodicitě opakují. Dalším důvodem je, že pokud 

chce podnik konkurovat jiným firmám (národní, nadnárodní), je nezbytné rozvíjet 

nejdůležitější potenciál, lidské zdroje. Možnost vzdělávání zaměstnanců v podnicích 

nejvíce závisí na dostupnosti a velikosti finančních prostředků, kterými firma disponuje, 

ale také na kvalifikaci lidských zdrojů, ochotě zaměstnanců se vzdělávat apod.  

Od roku 1994 začala EU pod vedením eurostatu provádět dotazníkové šetření, ve kterém 

řeší otázky ohledně vzdělávací politiky a strategie a také nákladů vynaložených na 

vzdělání v rámci podniků. Česká republika se prvního šetření zúčastnila v roce 2000 a poté 

každý rok, kdy šetření probíhalo. Podle dat z posledního šetření (2011) se situace v ČR 

výrazně zlepšila a podniky začaly věnovat více pozornosti odbornému vzdělávání svých 

zaměstnanců. 

Celkové výdaje, které jsou vynaloženy na vzdělávání, odrážejí význam, jakou prioritu mu 

společnost, jednotlivci a firmy přisuzují. Výdaje do vzdělávání mají dlouhodobý charakter 

a jejich návratnost se těžko počítá. Výdaje se dělí na soukromé a veřejné, které se následně 

dělí na přímé výdaje (pokrytí mzdových nákladů, nákup učebních pomůcek, školní 

stravování, doprava studentů a další) a na transfery soukromým subjektům z veřejných 

zdrojů (stipendia, příspěvky, půjčky studentům apod.). Jak bylo zmíněno v kapitole 2.4, 

podíl výdajů na vzdělávání na HDP byl v roce 2010 4,4 %, což je ve srovnání s EU 

podprůměrné. (Kadeřábková, 2011) 
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat lidské zdroje v Ústeckém kraji a posoudit jejich význam 

pro podnikatelské prostředí, zjistit zda nabídka odpovídá poptávce na trhu práce a zda 

kvalita lidských zdrojů je na takové úrovni, aby do kraje přicházely další investice a 

zahraniční kapitál potřebné pro rozvoj kraje. 

V první části práce byly definovány pojmy spojené s podnikatelským prostředím a 

konkurenceschopností, jejím rozvojem a faktory, které ji ovlivňují. Následovalo přiblížení 

trhu práce, druhů nezaměstnanosti a lidských zdrojů. Poté byla udělána analýza lidských 

zdrojů a podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji a nakonec byly vyvozeny důsledky 

pro podnikatelské prostředí. Analýza lidských zdrojů byla založena na datech týkajících se 

především terciárního vzdělávání, protože vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou příznivým 

jevem pro trh práce a rozvoj regionu. 

Kvalita podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji je velmi důležitá pro zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu. Vzhledem k tématu práce byly použity tři pracovní faktory, 

které ovlivňují kvalitu podnikatelského prostředí: ekonomická aktivita, podnikatelská 

aktivita a kvalita pracovních sil.  

Z analýzy bylo zjištěno, že ekonomická aktivita (hodnotí se podle podílu zaměstnaných a 

nezaměstnaných k celkovému počtu obyvatel nad 15 let) se od roku 1993 snižuje v rámci 

celé ČR a ve 3. čtvrtletí v roce 2011 dosahovala v Ústeckém kraji hodnoty 57,4 %, což je 

pod průměrem ČR. Snížení může být zaviněno delší dobou přípravy mladých lidí na 

budoucí povolání nebo horší situací na trhu práce. 

Z hlediska podnikatelské aktivity (hodnotí se podle počtu obyvatel pracujících na základě 

živnostenského zákona a také sem patří samostatně hospodařící rolníci a osoby podnikající 

na základě jiných zákonů, např. lékaři, soudní znalci, architekti, umělci apod.) bylo 

zaregistrováno v Ústeckém kraji 178 718 ekonomických subjektů a přes 70 % tvoří 

živnostníci a pouze necelých 10 % MSP. V porovnání s ČR je zde málo malých a středních 

podniků, které jsou v současné době hybnou silou ekonomiky a dokáží zaměstnat mnoho 
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lidí. Většina těch, které tu vnikly, jsou závislé na velkých firmách, což je dáno především 

orientací Ústeckého kraje na těžký průmysl o čemž svědčí i to, že na HDP se nejvíce podílí 

podniky v odvětví stavebnictví a zpracovatelském průmyslu (až 30%). 

Kvalita pracovních sil je měřena především podle nejvýše dosaženého vzdělání. Jak bylo 

dokázáno v kapitole 4.2, v Ústeckém kraji se vzdělanostní struktura obyvatel zvyšuje, 

snižuje se počet lidí pouze se základním vzděláním nebo bez vzdělání a zvyšuje se počet 

lidí se vzděláním vysokoškolským. V roce 1993 tvořili lidé s vysokoškolským vzděláním 

4,4 % obyvatel Ústeckého kraje a v roce 2010 se počet vysokoškolsky vzdělaných lidí 

zvýšil na 7,6 %. I přes to, je vzdělanostní úroveň obyvatel Ústeckého kraje nižší než 

v jiných regionech ČR. 

Jedním z cílů bylo zjistit, zda nabídka práce odpovídá poptávce po práci. Rok od roku se 

zvyšuje počet studentů na UJEP a v akademickém roce 2010/2011 zde studovalo přes 

11 000 studentů. Nejvíce absolventů je z fakulty pedagogické (741) a sociálně ekonomické 

(553), naopak nejméně absolventů vykazuje fakulta výrobních technologií (44). Ačkoli je 

Ústecký kraj zaměřen především na těžký průmysl, v sekundárním sektoru pracuje 43 % 

lidí, plně tomu neodpovídá počet absolventů technicky zaměřené fakulty (FVTM). Zda je  

u lidí s vysokoškolským vzděláním nabídka na trhu práce v souladu s poptávkou, je možné 

zjistit podle ukazatele míry nezaměstnanosti. Nejméně nezaměstnaných je z fakulty 

pedagogické a fakulty výrobních technologií a managementu, naopak největší míru 

nezaměstnanosti vykazují absolventi fakulty přírodovědné a fakulty umění a designu.  

Dalším cílem bylo zjistit, zda kvalita lidských zdrojů dosahuje takové úrovně, aby sehrála 

pozitivní roli v přílivu investic. V Ústeckém kraji jsou výborným pilířem pro příchod 

zahraničních investorů právě průmyslové zóny. Kraj je velmi oblíbený mezi investory, což 

dokazují i údaje od agentury CzechInvest. V loňském roce zde byl příliv investic od 

ekonomických subjektů (zahraničních i domácích) 6,2 mld. Kč, což bylo nejvíce v rámci 

celé ČR. Kraj je velmi oblíbený také z důvodů dobré dopravní infrastruktury, nižší ceny 

průmyslových zón a výborné geografické polohy, ale potýká se s problémem nedostatku 

technicky kvalifikovaných odborníků, především na terciární úrovni. V Ústeckém kraji 

existuje mnoho středních škol, které jsou technicky zaměřené, ale málo oborů na VŠ, kde 
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by mohli studenti pokračovat ve studiu. Mladých lidí, kteří by chtěli studovat technicky 

zaměření obory je stále méně a tak se kraj snaží je motivovat ke studiu technických oborů. 

Možnosti jak se kraj snaží motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů, byly popsány 

v kapitole 4.4. 

Dále bylo zjištěno, že počet studentů s vysokoškolským vzděláním se zvyšuje, ale trh práce 

pro ně není schopen vytvořit taková pracovní místa odpovídající jejich vzdělání. Již v roce 

2010 pracovalo mnoho vysokoškoláků na nižších pozicích, než odpovídají jejich vzdělání a 

docházelo tak k překvalifikaci. V roce 2010 bylo zaměstnáno na odpovídající pozici pro 

lidi s VŠ 5 % obyvatel Ústeckého kraje, ale bylo zde 7,6 % lidí s VŠ vzděláním. V kapitole 

4.4 (tab. 12) bylo prokázáno, že mnoho lidí s VŠ vzděláním pracuje na pozicích, kde je 

potřeba nižší vzdělání anebo podniká. Tato situace může být dána tím, že nejvíce 

absolventů VŠ jsou pedagogové a ekonomové, ale trh práce vyžaduje zejména lidi 

s technickým zaměřením. 

Vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou důležití pro příliv investic do kraje, pro realizaci 

výzkumu, vývoje a inovací, ale na druhou stranu kraj musí disponovat lidmi s nižším 

vzděláním, např. řemeslníky apod., aby zde byli lidé, kteří budou vykonávat tuto činnost.  

Ústecký kraj vykazuje dlouhodobě nejvyšší hodnotu míry nezaměstnanosti z celé ČR, a 

proto je pro něj zásadní, aby sem připlouvaly investice ze zahraničí a vznikaly nové 

podniky, které budou schopny zaměstnat co nejvíce lidí. I přes určité rezervy v oblasti 

lidských zdrojů si Ústecký kraj zachovává mezi investory stále dobrou pověst.  
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