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Úvod 
 

Současný  vývoj  nezaměstnanosti v České republice sice překonává  i 

nejoptimističtěj�í předpovědi  povolaných ekonomů, přesto v�ak zatím nelze 

s jistotou  očekávat, �e se tento   pozitivní obrat  stane  dlouhodobým nebo dokonce 

trvalým jevem.  Existují a dlouho je�tě nepochybně budou existovat oblasti, v nich� 

bude docházet jak v důsledku pokračujících restrukturalizací, tak  předev�ím 

v důsledku celkových útlumů výroby k  dal�ímu zvy�ování této nepříjemné 

ekonomické veličiny.  Víme, �e  nejvíce ohro�enými   regiony  je stále oblast 

Severočeská a oblast Severní Moravy a Slezska, kde pro předimenzované výstupy  

hornictví, hutnictví a zpracování �eleza dosud  nebyla nalezena uspokojivá ře�ení. 

Existují samozřejmě doprovodné sociální a dal�í státní programy, které sledují 

zmírnění sociálních problémů provázejících útlum hornictví a hutnictví, ty v�ak přes 

nepochybně pozitivní dopady nemohou být samospasitelné mimo jiné u� proto, �e 

nezahrnují v�echny kategorie osob ohro�ených nezaměstnaností.  Proto Ministerstvo 

práce a sociálních věcí chce pokračovat ve snaze o sní�ení nezaměstnanosti 

v nejvíce ohro�ených oblastech, a to v prvé řadě intenzivním vyu�íváním stávajících 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zároveň v�ak hodlá odzkou�et a v případě 

pozitivních výsledků rovně� obecně uplatnit  i nástroje, které jsou navr�eny 

v závěrečné kapitole tohoto projektu . 

Jako oblast vhodná pro vypracování a ověření pilotního projektu ke sní�ení 

regionální nezaměstnanosti bylo vytipováno Třinecko v okrese Frýdek-Místek, kde 

jsou v�echny problémy související se strukturální nezaměstnaností zastoupeny  a 

kde je současně výrazná ochota jak místních orgánů slu�eb zaměstnanosti, tak i 

zaměstnavatelských subjektů a obecních samosprávných orgánů k funkční 

spolupráci.  
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1. Analýza statistických dat v regionu 
 

Geograficko - sociální struktura okresu 
Okres Frýdek-Místek je nejvýchodněj�ím okresem ČR, který má v regionu 

Severní Moravy a Slezska stejně jako z celostátního hlediska výrazné strategické 

postavení z hlediska útlumu či konverze tě�kého průmyslu, ře�ení ekologické situace 

v Ostravsko-karvinské oblasti, rozvoje dopravní infrastruktury ve vztahu k  Polské 

republice a ke Slovenské republice a  z hlediska trhu práce a zaměstnanosti. 

Okres se rozkládá  na plo�e 1273 km2, co� jej velikostně řadí na 20. místo 

mezi okresy České republiky. Z rozlohy okresu představuje téměř polovinu lesní 

půdní fond. Celé území je značně ekologicky zatí�eno imisemi, předev�ím 

z průmyslových zón regionu Severní Moravy a Slezska, ale i ze sousední Polské 

republiky. 

Přes tyto ekologicky nepříznivé skutečnosti je okres největ�í rekreační oblastí 

ostravské průmyslové aglomerace. Je zde umístěno přes 8 tisíc objektů individuální 

rekreace a stovky zařízení pro společnou rekreaci, co� řadí okres v tomto ukazateli 

dokonce na 3. místo v České republice. Na území okresu se nachází Chráněná 

krajinná oblast Beskydy i dal�í přírodní rezervace, chráněná nalezi�tě a přírodní 

útvary. Území okresu je polo�eno v rozmezí nadmořských vý�ek od cca 250 a� po 

1323 m. Klimaticky jde o oblast spí�e chladněj�í. 

Vlastní zdroje okresu jsou bohaté na kamenné uhlí, co� ovlivnilo i vznik 

hutnictví a následně pak strojírenství. Zemědělství okresu je vzhledem k půdnímu 

fondu, převá�ně situovanému v horských oblastech, orientováno na �ivoči�nou 

výrobu, zejména chov skotu a prasat, v men�í míře i na obilnářství a pěstování 

brambor převá�ně pro krmné účely. 

Věková a vzdělanostní struktura. 

 

Věková a vzdělanostní struktura 
Okres Frýdek-Místek dosáhl k 31.12.1998 počtu 228.660 obyvatel, čím� 

zaujímá 5. místo v celé ČR. Současně je to v�ak o 65 méně ne�  ke konci 

předchozího roku. Z tohoto počtu je 116 524 �en, t.j. 51 %. Hustotou obyvatelstva 

180 osob na km2  se v oblasti   ostravské   průmyslové   aglomerace  okres  řadí na 

třetí místo, hned  za  okresy  Karviná  a Ostrava  a v celé ČR pak zaujímá  14. místo. 
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Národnostní skladba obyvatelstva okresu je poměrně různorodá. Rozhodující podíl, 

podle posledního sčítání lidu v roce 1991, zaujímá národnost česká s 85,6 % před 

národností polskou ( 9,1% ) a  slovenskou (4,3 %). Význačná část práceschopného 

obyvatelstva okresu (cca 10 %) doposud vyjí�dí za prací mimo okres, co� je na 

severozápadním okraji okresu ovlivněno ostravskou průmyslovou aglomerací a na 

severním okraji karvinskou průmyslovou oblastí. Men�í vliv má okres Nový Jičín 

s průmyslovými zónami Příbor, Kopřivnice a Fren�tát pod Radho�těm, zanedbatelný 

vliv má  okres Vsetín. Naopak sousedství se Slovenskou republikou přiná�í poměrně 

vysoký podíl zaměstnanosti občanů z tohoto státu. 

Demografický vývoj a jeho predikce do roku 2010 ukazují na mírně sestupné 

počty trvale bydlícího obyvatelstva v okresu. V současné době  je cca 59 % trvale 

�ijících obyvatel  v produktivním věku, 22 % v předproduktivním věku a 19 % 

obyvatel v poproduktivním věku. Lep�í přehled o tomto vývoji uká�e následující 

tabulka: 

 
1995 2000 2005 2010  

věková skupina absol. % absol. % absol. % absol. % 
 0 -14 44 465 19,4 39 548 17,4 34 082 15,1 29 464 13,2 
15 - 59 145 754 63,6 148 407 65,1 148 540 65,6 144 401 64,6 
60 a více 38 891 17,0 39 965 17,5 43 720 19,3 49 709 22,2 
celkem 229 110 100,0 227 920 100,0 226 342 100,0 223 574 100,0 
 

V tabulce nejsou zahrnuty osoby, které do okresu za prací pouze dojí�dějí. 

Nepříznivé tendence v demografickém vývoji okresu u vlastních obyvatel okresu 

naznačují potřebu dosáhnout aktivní bilance v migraci osob směrem do okresu. 

Úrovní vzdělání je obyvatelstvo okresu pod standardem ČR. Při posledním  

sčítání  lidu  připadlo  na 100 osob  star�ích  25  let  26,7% obyvatel se 

středo�kolským vzděláním (94 % úrovně vzdělání ČR) a 7,1% obyvatel 

s vysoko�kolským vzděláním (80 % úrovně vzdělání v ČR). Tyto výsledky řadí okres 

na 33. místo mezi okresy z pohledu dokončeného středo�kolského vzdělání a 

z hlediska dosa�eného vysoko�kolského vzdělání na 18. místo. 

 
Vývoj  evidované nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost v okrese Frýdek-Místek má od roku 1992, s výjimkou roku 

1995, trvale vzestupnou tendenci. Jestli�e v první polovině tohoto časového období 

docházelo pouze k postupnému či pozvolnému zvy�ování tohoto ukazatele, počínaje 
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rokem 1996 mů�eme mluvit o jeho poměrně  strmém růstu. Pokud se za období  

1993-1995 míra nezaměstnanosti zvý�ila o 1,5 procentního bodu, tak za dvouleté 

období 1997-1999 do�lo ke zvý�ení míry nezaměstnanosti u� o 7,6 procentních 

bodů, co� představuje více ne� dvojnásobek výchozího podílu. V červenci roku 1999 

překročil počet evidovaných nezaměstnaných po prvé hranici 15 tis.  osob a měl dále 

vzestupný trend - ke konci roku dosáhla míra nezaměstnanosti v okrese  14,8%, co� 

bez dvou osob představovalo 16 tis. uchazečů. Vývoj nezaměstnanosti v roce 1999 

byl odrazem nepříli� příznivé hospodářské situace ČR a korespondoval s celostátním 

vývojem tohoto ukazatele.  K mírnému zlep�ení do�lo v první polovině roku 2000, 

kdy se nezaměstnanost oproti koncovému stavu předchozího roku sní�ila o  670 

osob. Z tohoto vývoje  by snad bylo mo�no usuzovat na dílčí zlep�ení vývojových  

trendů.  Dostupné informace získané �etřením u zaměstnavatelských subjektů ale 

naopak naznačují, �e v pří�tím roce dojde spí�e k dal�ímu, v některých případech  

mo�ná dokonce hromadnému propou�tění zaměstnanců a �e růst nezaměstnanosti 

v okrese bude proto i přes zmíněné přechodné stávající zlep�ení pokračovat. 

Znepokojivě by měla působit také skutečnost, �e v okrese současně dochází 

k nárůstu počtů těch uchazečů o zaměstnání, které zařazujeme mezi tzv. definované 

- nebo rizikové  skupiny. Jedná se  předev�ím o občany se změněnou pracovní 

schopností (ZPS), dále pak o mladistvé, absolventy �kol, �eny s malými dětmi, osoby 

nad 50 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané. U těchto skupin do�lo v roce 1999 

v koncových stavech ke zvý�ení oproti předchozímu roku o 3 700 osob, co� 

představuje přibli�ně 45 procentní  meziroční nárůst. Podíl uchazečů o zaměstnání 

z těchto definovaných skupin na celkovém počtu nezaměstnaných dosahuje dnes 

v okrese alarmujících cca 76 %. 

Pokud jde o zaměstnanost �en, zůstává z celkového počtu uchazečů o 

zaměstnání podíl  nezaměstnaných �en v okrese  mírně pod polovinou. Ke konci 

roku 1999 se nezaměstnané �eny podílely na celkové  nezaměstnanosti v okrese 

46,5 %. Vzhledem k ekonomické situaci, kdy v nejbli��í době se předpokládá 

sni�ování stavu zaměstnanců předev�ím ve velkých průmyslových podnicích 

zaměstnávajících �eny  zpravidla jen v men�ím počtu,  se zvy�ování podílu �en na 

celkové nezaměstnanosti okresu neočekává. Problémem hodným zřetele v oblasti 

zaměstnanosti �en v�ak zůstává zaměstnávání �en po návratu z mateřské dovolené, 

kde i přes trvalou snahu úřadu práce se nedaří dosáhnout nějakého výrazného 

zlep�ení.  
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Nedobrá je v okrese rovně� situace ve vývoji volných pracovních míst, která 

je v souladu  s logikou  charakterizována opačným  vývojovým trendem, ne� 

vykazuje  vývoj míry nezaměstnanosti. Čím je míra nezaměstnanosti vy��í, tím je 

počet volných pracovních míst ni��í a naopak, při poklesu  míry  nezaměstnanosti se  

počet volných pracovních míst  zvy�uje. 

Názorný přehled o vývoji nezaměstnanosti v okrese Frýdek-Místek poskytne     

následující tabulka: 
 k 31.12. 1993 1995 1997 1999 k 30.6.2000 
počet nezaměstnaných 5 982 4 555 8 151 15 958 15 288 
míra nezaměstnanosti (%) 5,7 4,1 7,2 14,8 14,1 
volná pracovní místa 461 1 026 928 337 543 
 

Z hlediska absolutního počtu  uchazečů o zaměstnání  byl okres Frýdek- 

Místek k 31.12.1999  se svými 15 958 uchazeči v rámci celé České republiky na 

nelichotivém  4. místě. 

 

Vývoj věkové  struktury nezaměstnanosti 
Zajímavý pohled na nezaměstnanost v okrese Frýdek-Místek  dá  věkové 

rozlo�ení uchazečů o zaměstnání. Dlouhodobě silnou věkovou skupinou uchazečů 

jsou mladí lidé do 25 let - tato věková kategorie v sobě zahrnuje  předev�ím 

absolventy �kol. Mezi lety 1995 - 1998 docházelo trvale ke zvy�ování podílu 

uchazečů o zaměstnání mlad�ích 25 let na celkové úrovni nezaměstnanosti, přičem� 

nejvy��í podíl vykázala tato věková kategorie v roce 1998, a to 34,2 %. V roce 1999 

podíl sice mírně poklesl (30,6 %), přesto v evidenci úřadu práce, přes jeho zvý�enou 

pozornost, stále zůstává velký počet  uchazečů této věkové kategorie. 

Zaměstnavatelé toti� nejeví příli�ný zájem o zaměstnávání absolventů bez 

praktických zku�eností. Připočteme-li k této věkové skupině je�tě uchazeče  mezi 25 

a� 30 lety, dosáhne podíl mladé generace na celkové nezaměstnanosti v okrese  

více ne� 42 %. V této věkové kategorii, stejně jako v kategorii o 5 let vy��í, mají 

vysoké zastoupení �eny, které zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat z důvodu péče 

o nezletilé děti. Podíl �en v těchto věkových kategoriích je dlouhodobě vy��í ne� 

podíl mu�ů a pohybuje se  dnes okolo 55 %. 

Odhlédneme-li od  předdůchodové kategorie, je nejni��í nezaměstnanost u 

občanů mezi 35 a� 39 lety. V tomto věku ji� mají  potenciální zaměstnanci  vysokou 
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hodnotu na trhu práce pro jejich dostatečnou míru zku�eností a  maximální 

výkonnost.    

Kategorie předdůchodového věku je sice podílově ni��í, co� je způsobeno 

vysokým vyu�íváním mo�ností předčasného odchodu do starobního důchodu, přesto 

v�ak je výrazně  problémová. Zaměstnavatelé toti� nechtějí uchazeče, kteří v tomto 

věku ztratili zaměstnání, zaměstnávat pro jejich nízkou přizpůsobivost novým 

podmínkám, tak�e se tito uchazeči stávají téměř neumístitelní. 

V kategorii nad 60 let jsou v evidenci úřadu práce jednak mu�i, kteří pobírají 

rentu a pro ně� je odchod do starobního důchodu finančně nevýhodný, jednak �eny, 

které pro nedostatek odpracovaných let nemají nárok na přiznání důchodu. 

Vzhledem k celkově nízkému  počtu těchto uchazečů je tato věková kategorie 

z na�eho pohledu zanedbatelná. Přehled o věkovém rozlo�ení nezaměstnaných 

poskytne tabulka:  
 

1997 1998 1999 věková kategorie   počet % počet % počet % 
do 24 let 2 134 31,4 3 557 34,2 4 869 30,6 
25 � 29 let 724 10,7 1 143 11,0 1 851 11,6 
30 � 34 let 678 10,0 1 050 10,1 1 743 10,9 
35 � 39 let 639 9,4 947 9,1 1 655 10,4 
40 � 44 let  749 11,0 1 111 10,8 1 712 10,7 
45 � 49 let 833 12,3 1 167 11,3 1833 11,5 
50 � 59 let 1 026 15,1 1 384 13,3 2 256 14,1 
nad 60 let 8 0,1 23 0,2 39 0,2 
celkem  6 791 100,0 10 382 100,0 15 958 100,0 
Průměrný věk uchazečů činil v roce 1999 34 let ( u �en 35 let ). 

 

Nezaměstnanost podle profesních kategorií a vzdělání 
Přes zvy�ující se počty nezaměstnaných zůstává poměr mezi 

nezaměstnanými působícími dříve v dělnických profesích a nezaměstnanými 

technicko - hospodářskými pracovníky prakticky neměnný. V období posledních tří let 

se pohybuje podíl dělníků na celkové nezaměstnanosti v rozmezí 76,5 a� 77,4 %. 

V kategorii dělnických profesí jsou nejvíce zastoupeni řemeslníci a 

kvalifikovaní dělníci, jejich� podíl představuje 23 % ze v�ech nezaměstnaných, dále 

profese pomocných a nekvalifikovaných pracovníků ( 22 % ) a provozní pracovníci ve 

slu�bách a obchodě (cca 15 %). 
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kategorie k 31. 12. 1997 1998 1999 
 počet % počet % počet % 
dělníci 6 279 77,0 9 302 76,5 12 347 77,4 
THP 1 872 23,0 2 852 23,5 3 611 22,6 
celkem 8 151 100,0 12 154 100,0 15 958 100,0 
 

Procentuálnímu zastoupení dělníků a THP odpovídá i vzdělanostní struktura 

nezaměstnaných. V evidenci úřadu práce tvoří vysoko�kolsky vzdělaní lidé v�dy 

pouze malou část (necelá 3 %). Naopak největ�í podíl uchazečů o zaměstnání 

představují vyučenci a středo�koláci bez maturity (cca 48 %). Za období posledních 

tří let se podíly vzdělanostních ani profesních kategorií na celkové nezaměstnanosti 

v okresu nijak výrazně nezměnily. 

 
vzdělání k 31.12. 1997 1998 1999 

 počet % počet % počet % 
základní, příp. bez vzdělání 1 819 23,2  2 599 21,4  3 405 21,3 
vyučen a středo�k. bez maturity      4 017 49,3  5 909 48,6  7 684 48,2 
vyučen a středo�k. s maturitou        2 022 24,8 3 320 27,3 4 402 27,6 
vysoko�kolské 222 2,7 326 2,7 467 2,9 
celkem 8 151 100,0  12 154 100,0  15 958 100,0  
 

Přesto�e podíl uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním, příp. bez 

vzdělání, mírně klesá, stále patří tato skupina k nejobtí�něji umístitelným uchazečům 

a podílí se vysokou měrou na počtech dlouhodobě nezaměstnaných. Specifická míra 

nezaměstnanosti osob se základním vzděláním, příp. bez vzdělání, činila 

k 31.12.1999 15,4 %. 

Na trhu práce i za současné nepříznivé situace převládá zájem o vyučené. 

V některých oborech je jich dokonce nedostatek. Předev�ím vyučení absolventi 

s maturitou v�ak často nechtějí pracovat ve svých původních dělnických profesích a 

hledají práci v kancelářích. Přitom úroveň vzdělanosti těchto maturantů ve vět�ině 

případů nedosahuje standardní úrovně  absolventů gymnázií nebo obchodních 

akademií. 

 

Nezaměstnanost podle délky jejího trvání 
Délka evidence uchazečů o zaměstnání se i přes poměrně vysoké toky   

zaměstnanosti za poslední období výrazně prodlu�uje. Je to předev�ím důsledkem 

nepříznivé ekonomické situace v okresu a pota�mo i v celém regionu. 

Zaměstnavatelé jsou nuceni v zájmu zachování existence k provádění 
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racionalizačních opatření s cílem dosa�ení konkurenceschopnosti  jejich výroby  při 

porovnatelné  produktivitě práce, co� vede ke sni�ování počtu zaměstnanců.  

Obdobný  důsledek má také  nedostatečný odbyt výrobků, co� bývá prvotní příčinou 

ukončení výrobní činnosti některých provozů. Proto�e nová pracovní místa vznikají 

velice zvolna, zůstávají  uchazeči o zaměstnání  v evidenci úřadu práce  stále del�í 

dobu. 

Počet  uchazečů o zaměstnání evidovaných déle ne� 6 měsíců má v roce 

1999 ve vztahu k přede�lému roku meziroční index 183, v případě uchazečů 

evidovaných déle ne� 12 měsíců dokonce index 201. Přitom průměrný  meziroční 

index nezaměstnanosti dosahuje  v okrese Frýdek-Místek ve stejném období  

�pouze� hodnoty 131. Srovnání je nejlépe patrné na následující tabulce: 

 

1997 1998 1999 délka nezaměstnanosti    
(fyzické osoby)                 počet % počet % počet % 
do 3 měsíců                     3 023 44,5  3 826 37,1  3 920 26,8 
3 � 6 měsíců                    1 751 25,8  2 486 24,1  3 183 21,7 
6 � 9 měsíců                    792 11,7  1379  13,5  2 204 15,0 
9 � 12 měsíců                  366  5,4  841 8,2  1 569 10,7 
nad 12 měsíců                 860 12,6  1764 17,1  3 778  25,8 
celkem 6 792  100,0  10296 100,0  14 654  100,0  

 

Přesto�e se v roce 1999 rychlost nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti 

nepatrně zmírnila, dosáhl podíl dlouhodobé nezaměstnanosti nad 6 měsíců v ročním 

průměru hodnoty 51 %, nad 12 měsíců 25 %. O neutě�ené situaci ve vývoji tohoto 

ukazatele hovoří skutečnost, �e stav ke konci roku 1999 byl je�tě kritičtěj�í. 

Nezaměstnanost nad 6 měsíců dosáhla u� 56,2 %, nezaměstnanost nad 12 měsíců  

29,4 %. 

Současně vzrostla  průměrná délka evidence  z  245 dnů  ve 4. čtvrtletí 1998  

a� na 315 dnů ve stejném období roku 1999. Rovně� absolutní počty dlouhodobě 

nezaměstnaných osob překračují v�e, co bylo dosud vykázáno. Stav osob, které jsou 

v evidenci déle ne� 12 měsíců, dosáhl koncem roku 1999 4692 uchazečů, co� 

představuje roční zvý�ení indexem 101 %. 

Přesto�e dlouhodobě nezaměstnaným občanům je ze strany okresního 

úřadu práce věnována zvý�ená pozornost a péče � prostředky aktivní politiky 

zaměstnanosti jsou směrovány téměř výhradně do této skupiny � nestačí  tyto 
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aktivity k výraznému sní�ení nebo alespoň zastavení nárůstu počtu dlouhodobě 

nezaměstnaných. 

Obdobně  nepříznivá situace je u dlouhodobě nezaměstnaných osob se ZPS. 

Tam sice do�lo ke sní�ení jejich podílu (ze 31,9 % k 31.12.1998 na 22,5 % 

k 31.12.1999), ale to bylo pouze důsledkem výrazného zvý�ení počtu 

nezaměstnaných celkem. Absolutní počet dlouhodobě nezaměstnaných osob se 

ZPS se toti� meziročně zvý�il indexem 142 a dosáhl absolutně dosud nejvy��ího 

počtu 1054 osob. 

Stejně jako v celkovém vzorku uchazečů o zaměstnání je ve skupině 

dlouhodobě nezaměstnaných největ�í zastoupení osob ve věku 20 - 29 let. Z toho 

vyplývá, �e v evidenci úřadu práce zůstává stále vět�í počet mladých lidí, pro které 

by uplatnění na trhu práce mělo být relativně snadněj�í ne� pro občany 

v předdůchodovém věku, ale vzhledem k ubývajícímu počtu pracovních míst 

v okrese a okolí nemohou ani tito lidé práci získat. 

Z hlediska dosa�eného stupně vzdělání je největ�í procentuální zastoupení  

dlouhodobě nezaměstnaných v kategorii vyučených (28 %). Se zvy�ujícím se 

vzděláním podíl nezaměstnaných klesá, co� opět svědčí o lep�í umístitelnosti lidí s 

 vy��ím vzděláním. Z pohledu statistických výsledků je typickým uchazečem o 

zaměstnání nejvíce ohro�eným dlouhodobou nezaměstnaností  vyučený mu� ve 

věku 20 - 29 let. 

 

Hlavní zdroje nezaměstnanosti 
Hledisko regionální 

Okres Frýdek-Místek  patří svojí rozlohou do první třetiny okresů v České 

republice, počtem obyvatel je dokonce pátý.  Pro sledování a ře�ení problému 

zaměstnanosti je okres rozdělen do tří mikroregionů, které jsou dány spádovostí obcí 

k městům Frýdek-Místek, Třinec a Frýdlant nad Ostravicí. 

Mikroregion Frýdecko-Místecko je v okrese největ�í, a to jak rozlohou, tak i 

počtem obyvatel. V současné době zahrnuje 35 obcí a 4 města s  cca 125 tis. 

obyvatel, co� je téměř 55 % v�ech obyvatel okresu. Frýdecko-Místecko má oproti 

ostatním mikroregionům příznivěj�í polohu. Prakticky celé území se rozkládá v mírné 

pahorkatině, hornaté jsou pouze jeho okrajové části zahrnující území Beskyd. 

Rovně� vybudovaná infrastruktura a dopravní spojení s okolními okresy je v tomto 

mikroregionu na poměrně dobré úrovni. Mezi hlavní zaměstnavatele  zde patří OKD, 
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a.s. Důl Paskov,  Slezan  a.s. Frýdek-Místek, Válcovny pechu, a.s. Frýdek-Místek, 

Pivovar Radegast, a.s. No�ovice a Biocel, a.s. Paskov.  

Mikroregion Třinecko zahrnuje 23 obcí a 2 města s celkovým počtem cca 81 

tis. obyvatel, co� činí asi 36 % v�ech obyvatel okresu. Je nejvýchodněj�ím územím 

celé ČR a hraničí s Polskou republikou a se Slovenskem. Od ostatních dvou  

mikroregionů je Třinecko geograficky výrazně odli�eno. Téměř 60 % jeho území  je 

zalesněno a proto�e se jedná o podhorskou oblast, je nevhodné pro intenzivní 

zemědělskou výrobu. Dominantním zaměstnavatelem mikroregionu jsou Třinecké 

�elezárny, a.s. Třinec. Z dal�ích významněj�ím zaměstnavatelů zde působí D 5, a.s. 

Třinec a Energetika, a.s. Třinec, které jsou ov�em technologicky vázány na Třinecké 

�elezárny. 

  Nejmen�ím mikroregionem je oblast Frýdlantska tvořená 10 obcemi a 

jedním městem, osídlená téměř 22 tis. obyvatel, co� představuje 9 % v�ech obyvatel 

okresu. Frýdlantsko hraničí se Slovenskou republikou, je ze dvou třetin zalesněné a 

svojí podstatnou částí zasahuje do pohoří Beskyd. Na jeho území je vybudována 

největ�í zásobárna pitné vody nejen pro okres Frýdek-Místek, ale i pro část 

Ostravska - přehradní nádr� �ance. To způsobuje, �e v části tohoto území není 

mo�no, z důvodu ochranných pásem, rozvíjet investiční činnost. Vět�ina 

zaměstnavatelských subjektů je zde soustředěna do města Frýdlant nad Ostravicí. 

Mezi hlavní zaměstnavatele patří Ferrum, a.s. (od roku 1999 rozdělená na 4 

samostatné akciové společnosti) a Norma, Frýdlant nad Ostravicí, spol. s r. o.       

Tomuto vý�e uvedenému členění do tří mikroregionů odpovídá i rozmístění 

jednotlivých poboček Úřadu práce Frýdek -Místek. 

 

Odvětvové hledisko 
V roce 1999 zasáhl negativní ekonomický vývoj prakticky v�echna odvětví 

okresu. Z hlediska absolutního vlivu na nezaměstnanost měla jednotlivá odvětví 

různou váhu danou velikostí firem uvnitř těchto odvětví. 

Hutnictví 

Prohlubující se celosvětová krize hutnictví ve světě a sni�ující se odbyt jak v 

rámci exportu, tak na tuzemském trhu vedly k nutnosti dal�ích racionalizačních kroků 

prakticky u v�ech výrobců v tomto odvětví. To na�lo samozřejmě svůj negativní odraz 

i v oblasti zaměstnanosti. 
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Průmysl paliv a energetiky 

V polovině roku 1999 byl ukončen útlum tě�by na závodě Paskov OKD a.s., 

který nejvíce negativně ovlivnil vývoj nezaměstnanosti v okrese. 

Strojírenství 

Ve vazbě na celkový ekonomický vývoj bylo zasa�eno razantněji i toto 

tradičně stě�ejní odvětví okresu. U řady zaměstnavatelů nepříznivý vývoj pokračoval, 

u některých dospěl a� za hranice jejich existence (Hutní montá�e a.s. Ostrava, závod 

Sviadnov ). 

Stavebnictví 

Pokračující pokles  investičních aktivit  v okrese se nemohl neprojevit  

poklesem objemu stavebních prací, dal�í snahou vět�iny  stavebních organizací o 

zvý�ení produktivity práce a tedy pokračujícím sni�ováním zaměstnanosti v tomto 

odvětví. Některé, předev�ím men�í stavební organizace, přivedl tento vývoj a� 

k zastavení stavební činnosti ( Frygesta,a.s. Frýdek-Místek). 

Textilní průmysl 

Zde se v plné míře projevila zhor�ující se odbytová situace u odvětvově 

dominantního zaměstnavatele okresu Slezan Frýdek � Místek a.s., která se 

stabilizovala a�  ve druhém pololetí roku 1999. 

Slu�by a ostatní 

V této oblasti působí řada středních a drobných subjektů, v jejich� 

hospodaření se negativně projevily důsledky hospodářských tě�kostí v jiných 

odvětvích. K  ekonomickým tě�kostem těchto organizací přispěla i sni�ující se 

koupěschopnost  obyvatelstva, co� vedlo k ni��í poptávce po slu�bách a výkonech 

v této oblasti. 

 

Zaměstnanost u dominantního zaměstnavatele v okresu 
Z popisu situace na trhu práce z odvětvového hlediska je zřejmé, �e 

rozhodující podíl na nepříznivé situaci v zaměstnanosti má v okrese Frýdek-Místek 

oblast strojírenství a v ní předev�ím Třinecké �elezárny, a. s., Třinec. 

V historickém kontextu patří Třinecké �elezárny mezi nejstar�í hutní provozy 

na území na�eho státu, neboť první tuny  surového  �eleza zde byly vytaveny před 

více ne� 160 lety. Vlastní huť, která byla v počátečním období zaměřena  předev�ím 
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na slévárenství a výrobu surového �eleza  pro okolní hutní závody, procházela 

postupně řadou organizačních a technologických změn, aby se nakonec na počátku 

80. let na�eho století změnila na integrovaný hutní závod produkující vyhledávanou 

bessemerovou ocel, která  byla dále zpracovávána  na válcovacích tratích na 

výrobky určené v největ�í míře pro �elezniční  dopravu a stavitelství. 

V dal�ích letech byly v ocelárnách postupně uplatněny v�echny pokrokové 

technologické způsoby výroby oceli jako bessemerování, pudlování, thomasování a 

martinský proces. Současná  třinecká ocel je vyráběna  v kyslíkových konvertorech a 

v elektrických obloukových pecích. Válcovací tratě, poháněné zprvu parními stroji, 

byly počátkem 20. století elektrifikovány. Světové prvenství v zavedení elektrického 

pohonu vratné tratě v roce 1906 patří  právě Třineckým �elezárnám. 

Ze tří největ�ích českých hutních firem, které dohromady vyrábějí přes 90% celkové 

produkce české oceli, jsou Třinecké �elezárny jedinou zcela odstátněnou akciovou 

společností. Rozhodujícím akcionářem  společnosti je akciová společnost Moravia 

Steel, která vlastnila v závěru roku 1999 téměř tři čtvrtiny akcií.    

Ve�kerá finální výroba Třineckých �elezáren byla, stejně jako u ostatních 

společností v na�em státě a vlastně v celoevropském kontextu, poznamenána 

hlubokou recesí . Přesto  současná  výroba v Třineckých �elezárnách dosahuje 

relativně pozitivních výsledků.  Konečná roční produkce válcovaného materiálu 

zůstává meziročně na stabilní úrovni, výroba surového �eleza a oceli se sni�uje, 

přitom v�ak dochází ke zvy�ování produktivity práce. To má samozřejmě přímý odraz 

ve sni�ování počtu zaměstnanců. Za období  posledních deseti let se firemní 

zaměstnanost sní�ila o více ne� polovinu a tento proces bude, i kdy� v ni��ím tempu, 

podle dostupných prognóz je�tě dal�ích pět let pokračovat.  

Třinecké �elezárny investovaly v roce 1999 do rozvoje svých výrobních 

zařízení 1670 mld. Kč. Značná část těchto investičních prostředků byla vyu�ita na 

ochranu �ivotního prostředí. Bylo zprovozněno zařízení na odsíření  koksárenského 

plynu, které sní�í zatí�ení okolí oxidem siřičitým a dokončena hermetizace a 

modernizace zařízení chemické části. Obě tyto akce významným způsobem 

přispívají k dal�ímu zlep�ování ekologických parametrů v této oblasti. 

Před náročné úkoly jsou postaveny Třinecké �elezárny v oblasti řízení 

lidských zdrojů, kde je třeba zajistit redukci zaměstnanosti z titulu potřeby zvý�it 

produktivitu práce a pokračovat v procesu restrukturalizace.  
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Představu o vývoji zaměstnanosti v Třineckých �elezárnách poskytne nejlépe 

následující tabulka. 

  

Vývoj zaměstnanosti v Třineckých �elezárnách, a.s. Třinec 

skutečnost     
rok            stav k 31.12. 1989 1990 1991 1992 

evidenční stav 18 455 18 199 16 479 15 818 

     

rok stav k 31.12. 1993 1994 1995 1996 

evidenční stav 15 349 12 587 12 531 11 660 

     

rok stav k 31.12. 1997 1998 1999  

evidenční stav 9 424 9 201 7 566 

     

předpoklad     
rok stav k 31.12. 2000 2001 2002 2003 

evidenční stav 7 196 6 892 6  503 6 153 

     

rok stav k 31.12. 2004 2005 2010 2015 

evidenční stav 5 000 4  740 5 000 5 000 

 

Z uvedeného tabulkového přehledu je zřejmé, �e počty pracovníků 

v organizaci byly nejvíce - skokově - sni�ovány předev�ím počátkem devadesátých 

let a následně v roce 1997. V těchto případech se v�ak z vět�í míry jednalo 

předev�ím o delimitace ucelených provozů, které nebyly přímo spjaty s výrobou, 

mimo vlastní podnik, co� se nemuselo v plném rozsahu projevovat nepříznivě 

v okresních bilancích pracovních sil. V současné době je v�ak tato etapa dokončena 

a do budoucna půjde tedy o rozvolňování pracovních sil s bezprostředním dopadem 

na trh práce. 

Grafické vyjádření názorně ukazuje, �e nejni��í úrovně zaměstnanosti 

dosáhnou Třinecké �elezárny v roce 2005, v dal�ích letech se uva�uje se 

stabilizovaným počtem zaměstnanců . 
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Grafické znázornění vývoje pracovních sil v Třineckých �elezárnách, a.s. 

ukazuje rovně� na převládající �řízený� charakter vývoje firemní zaměstnanosti  

v průběhu první dekády z uvedeného dvacetiletí, kdy si firma systematickým, 

plánovitým sni�ováním počtu zaměstnanců připravila dobré východisko pro dal�í 

kvantitativní i kvalitativní regulaci vlastní personální základny.   

 

Kvalifikační a personální agentura k ře�ení sni�ování počtu pracovníků  
Kvalifikační a personální agentura (dále jen KaPA) byla zalo�ena  Třineckými 

�elezárnami, městem Třinec a odborovou organizací OS KOVO T�. Její zřízení 

dokládá snahu uvedených aktérů pomáhat pracovníkům ohro�eným ztrátou 

zaměstnání v huti a v navazujících subjektech při hledání nového uplatnění na trhu 

práce. KaPA poskytuje obecně prospě�né slu�by zaměřené na ře�ení problematiky 

zaměstnanosti včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání 

nebo připravujícím se na změnu zaměstnání, případně na vykonávání jiné výdělečné 

činnosti včetně podnikání. Jedná se o tyto slu�by: 

- plánování, organizování a koordinace kvalifikačních opatření, 

- psychologické poradenství, 

- podnikatelské poradenství, 

- poskytování informací ve věcech zaměstnanosti, 

- zprostředkování zaměstnání 
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- rozvoj celo�ivotního vzdělávání, 

- poradenství osobám ohro�eným ztrátou zaměstnání. 

KaPA se zaměřuje zejména na poradenskou činnost pro zaměstnance, kteří 

jsou teprve ohro�eni ztrátou zaměstnání a nejsou je�tě tedy v  registru 

nezaměstnaných na úřadě práce. Navázání kontaktů a spolupráce u� v  této době je 

mo�no vyu�ít k jejich aktivizaci a k nastartování zaměstnaneckých rekvalifikačních 

programů. 

KaPA vykonává svoji činnost ve spolupráci s Úřadem práce Frýdek-Místek, 

předev�ím pak s pobočkami v Třinci a Českém Tě�íně. Tato spolupráce mů�e 

znamenat nalezení nového zaměstnání pro zaměstnance posti�ené restrukturalizací 

bez toho, �e se uvolňovaný zaměstnanec huti musí stát klientem úřadu práce jako 

uchazeč o zaměstnání. 

Činnost této agentury v oblasti podpory zaměstnanosti má tedy komplexní 

charakter a bezpochyby je mo�no ji označit pro dal�í vývoj trhu práce v okrese za 

velice prospě�nou. 

Cizinci na trhu práce  

Příhraniční poloha okresu Frýdek-Místek předurčuje okres k tomu, �e  u jeho 

zaměstnavatelských organizací jsou zaměstnáváni také občané sousedních zemí. 

Jde zejména o vět�í počet občanů Slovenské republiky, kteří ov�em z hlediska 

předpisů o zaměstnanosti nejsou pova�ováni za cizince, a dále občané Polské 

republiky. Legální zaměstnávání občanů dal�ích států je z početního hlediska nutno 

pova�ovat pouze za okrajové.  

K 31.12.1999 bylo v okrese zaměstnáno 148 cizinců a 1 773 občanů 

Slovenské republiky. Předev�ím počet zaměstnaných Slováků se mů�e zdát vysoký, 

lze v�ak dolo�it, �e postupně, ale trvale dochází k  jeho sni�ování. Počet 

registrovaných slovenských občanů pracujících v okrese Frýdek-Místek kulminoval 

v roce 1995. 
 1995 1997 1998 1999 
u českého zaměstnavatele - 2 150 1 986 1 541 
u slovenského zaměstnavatele - 237 176 232 
celkem 3 270 2 387 2 162 1 773 
 

Převá�ná část slovenských občanů (255) pracuje dnes v  IPS Třinec a.s. ve 

stavebních profesích zedník, tesař, �elezář a dělník, ve Třineckých �elezárnách   

(188) převá�ně v profesích hutník a strojník a v  a.s. Lesy Frýdek-Místek (141) 
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převá�ně �eny v pěstební činnosti při sezónních pracích. Proto�e je úřadu práce 

známo pracovní zařazení slovenských pracovníků v podnicích okresu,  bylo by 

mo�no na jejich místa cíleně rekvalifikovat tuzemské uvolňované pracovníky a 

projednat jejich následné přijímání se zaměstnavateli. 

Mimo občanů Slovenské republiky jsou v okrese tradičně zaměstnáváni 

nejvíce pol�tí občané. Rovně� jejich počty se za poslední období výrazně sní�ily. 

Zatímco v roce 1997 bylo zaměstnáno  v okrese 267 občanů Polské republiky,  

k 31.12.1999 to bylo pouze 106 osob. Působí zde převá�ně v rámci smluv o dílo 

v profesích svářeč, zedník, tesař, �elezář a soustru�ník. Kromě těchto dělnických 

profesí působí pol�tí občané také jako duchovní a učitelé nábo�enství (jde celkem o 

19 osob). 

Stálo by mo�ná za úvahu poučit se ve Spolkové republice Německo a vybírat od 

zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zahraniční pracovníky měsíční poplatek, 

například ve vý�i vypláceného průměrného hmotného zabezpečení uchazečů o 

zaměstnání.  Zřejmě by takto nemělo být zpoplatněno zaměstnávání cizinců ze zemí 

EU. 
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2. Státní programy  schválené v souvislosti s uskutečňováním 
restrukturalizace ocelářského průmyslu v ČR 
 

Usnesení vlády ke Komplexnímu projektu doprovodného sociálního 

programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu. 

Usnesením č. 809 ze dne 23. srpna 2000 schválila vláda nařízení o některých 

opatřeních souvisejících s  restrukturalizací českého ocelářského průmyslu a zároveň 

rozhodla o vyčlenění prostředků do vý�e 130 mil. Kč pro realizaci opatření ve 

zbývající části tohoto kalendářního roku.  

Uvedeným nařízením vlády byly předev�ím určeny podmínky pro 

poskytování příspěvku ze státního rozpočtu zaměstnancům 16 vyjmenovaných 

hutních společností podléhajících restrukturalizaci, a to k  ře�ení sociálních důsledků 

restrukturalizace. Vedle Nové huti, Vítkovických �elezáren, �elezáren a drátoven 

Bohumín, Válcoven plechu Frýdek-Místek a dal�ích podniků obsahuje výčet firem 

uvedený v příloze k  vládnímu nařízení rovně� a.s. Třinecké �elezárny. Distributorem 

finančních prostředků je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Obecnou podmínkou pro poskytnutí příspěvku je míra nezaměstnanosti 

dosahující za předchozí pololetí kalendářního roku v okrese, v něm� má hutní 

společnost sídlo, alespoň hodnoty celostátního průměru v tomto ukazateli.  

Příspěvek je určen zaměstnancům zmíněných hutních podniků, pokud jejich  

pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou byl nebo bude skončen v době od 

1.1.2000 do 31.12.2003, a to z důvodů uvedených v paragr. 46 odst. 1 písm. a) a� c) 

zákoníku práce (tzn. výpovědí danou zaměstnavatelem z  tzv. organizačních důvodů, 

z důvodů nadbytečnosti nebo ze zdravotních důvodů), a pokud vyhoví zaměstnanec i 

dal�ím podmínkám stanoveným v  paragr. 2 cit.  nařízení vlády. Jde o to, aby 

zaměstnanec byl v pracovním poměru k hutní společnosti alespoň 10 let nepřetr�itě 

a k dosa�ení věku potřebného pro přiznání starobního důchodu mu nechybělo více 

ne� 10 let, případně méně ne� 10 měsíců. 

Na zaměstnance, splňující dobu a důvody rozvázání pracovního poměru 

sjednaného na dobu neurčitou, pokud utrpěli �kodu na zdraví (z titulu pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání) při výkonu práce v hutním podniku, se pro účely 

přiznání příspěvku nevztahují podmínky stanovící dobu nepřetr�itého trvání  

pracovního poměru a dobu do získání nároku na starobní důchod. 
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Doba nepřetr�itého trvání pracovního poměru zaměstnance k hutní 

společnosti je v�ak v ka�dém případě podmínkou rozhodnou pro určení vý�e 

přiznávaného příspěvku. Tzn., �e příspěvek není zaměstnancům ocelárenských 

podniků přiznáván v jednotné vý�i, nýbr� je diferencován na základě různých 

hledisek. Minimální vý�e příspěvku se rovná desetinásobku průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance, nepřesahuje-li doba nepřetr�itého trvání jeho pracovního 

poměru 10 let a zmíněný desetinásobek výdělku částku 160 tis. Kč. Do doby 

nepřetr�itého trvání pracovního poměru se započítává té� doba trvání pracovního 

poměru zaměstnance k  právním ad. předchůdcům příslu�ného zaměstnavatelského 

subjektu v  hutnictví, pokud do�lo k  přechodu práv a povinností z  pracovněprávních 

vztahů.  

Příspěvek je splatný ve dvou částech. První část ve vý�i 40% automaticky, tj. 

nikoliv na �ádost zaměstnance, a rovně� bez zbytečného odkladu (nejpozději do 8 

měsíců od skončení pracovního poměru). Druhá část je vyplácena ve stejných 

termínech, av�ak na základě písemné �ádosti zaměstnance.  

Je zřejmé, �e uvedená konstrukce členění příspěvku na části byla zavedena 

do systému výplat proto, aby mohla být zakomponována stimulace zaměstnance 

k aktivnímu vyhledání dal�ího zaměstnání. Druhá vyplácená část příspěvku se toti� 

zvý�í o 10%, pokud zaměstnanec do tří měsíců po skončení pracovního poměru 

nastoupí do zaměstnání, a to v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou ne 

krat�í ne� 6 měsíců. V případě, �e doba, na ni� je  pracovní poměr zaměstnance, 

uzavřený na dobu určitou do uvedeného časového termínu, sjednán, činí  alespoň 12 

měsíců, bude druhá část příspěvku zvý�ena o 20%, pokud je pracovník zaměstnán v 

pracovním poměru na dobu neurčitou, činí zvý�ení druhé části příspěvku dokonce 

30%. Jestli�e zaměstnanec zahájí do tří měsíců po skončení pracovního poměru 

samostatnou výdělečnou činnost a vykonává ji nejméně po dobu 6 měsíců, získá 

nárok na 50% navý�ení druhé části příspěvku. 

Do souboru podmínek rozhodných pro výplatu druhé části příspěvku jsou 

dále promítnuty takové skutečnosti, jako je spolupráce (příp. maření spolupráce) 

�adatele o příspěvek s  příslu�ným úřadem práce nebo předčasné (a bez vá�ných 

důvodů) ukončení nabídnuté rekvalifikace. Rozsah navý�ení druhé části příspěvku 

se řídí také rozsahem sjednaného pracovního úvazku zaměstnance. 
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Příspěvek se pro účely zdanění pova�uje za příjem ze závislé činnosti a 

oprávněným osobám jej vyplácí hutní společnost.  

Citovaným vládním nařízením se kromě podmínek a způsobu výplaty 

zmíněného příspěvku stanoví rovně� bli��í okolnosti poskytování dotace hutní 

společnosti na úhrady ztráty vzniklé odpisem její pohledávky z nesplacených 

bezúročných půjček poskytnutým zaměstnancům. Jde o zaměstnance, kterým byl v 

 souvislosti s  restrukturalizací pracovní poměr skončen z  důvodů vymezených 

paragr. 46 odst. 1 písm. a) a� c) zákoníku práce. O tyto dotace hutní společnost �ádá 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a po�adavek dokládá seznamem příslu�ných 

zaměstnanců s uvedením částek prominutých půjček. 

 

Program úvěrů pro podnikání pracovníků uvolněných z hutního průmyslu - 
START 

Na rozdíl od sociálního programu tvořeného nevratnými finančními příspěvky 

a určeného občanům bez pracovního poměru nebo s  pracovním poměrem 

sjednaným na dobu určitou nebo neurčitou, jako� i ve prospěch osob vykonávajících 

samostatnou výdělečnou činnost, a týkajícího se pouze jednotlivců, je program 

START zaměřen na podnikatelské subjekty a spočívá v poskytování zvýhodněných 

úvěrů. Oba doprovodné programy jsou v�ak shodně věnovány podpoře pracovníků 

uvolněných ze zaměstnání v  důsledku restrukturalizace hutního průmyslu a také 

výčet zahrnutých ocelárenských podniků je u obou programů toto�ný.   

Zadavatelem programu START je Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho 

realizátorem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Účelem programu je 

umo�nit pomocí zvýhodněných úvěrů vstup do podnikání pracovníkům uvolněným 

v důsledku restrukturalizace hutního průmyslu. Účastnit se programu mohou fyzické 

osoby i obchodní společnosti s výjimkou akciových společností. V případě 

právnických osob jde o to, aby k datu podání �ádosti byli členy nebo společníky 

občané, kteří byli uvolněni ze zaměstnání z vyjmenovaných podniků hutní výroby na 

základě ji� zmíněného ustanovení zákoníku práce. Oprávněný občan musí být 

zaměstnán v příslu�ném hutním podniku před svým uvolněním minimálně po dobu 1 

roku.  

Účastník programu -podnikatelský subjekt- nesmí k  datu podání �ádosti 

zaměstnávat více ne� 50 zaměstnanců, tr�by, resp. příjmy podniku za poslední 

účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 250 mil. Kč a aktiva, resp. 
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majetek podniku ke konci daného kalendářního roku nesmějí přesáhnout 180 mil. Kč. 

Podnik musí rovně� splňovat kritérium nezávislosti, kdy alespoň 25% kapitálu 

podniku nebo hlasovacích práv nesmí být ve vlastnictví jediné firmy nebo několika 

firem nesplňujících definici malých a středních podniků. 

Úvěrovaný podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební 

nebo řemeslné výroby nebo slu�eb, jak jsou tyto činnosti vymezeny seznamem 

odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) vyjmenovaných v příloze 

k programu. Projekty musí být realizovány na území ČR. Projekty obchodní činnosti 

s vy��ím ne� 20% podílem tr�eb z prodeje zbo�í dová�eného ze zahraničí nejsou do 

programu zahrnuty.  

Úvěr mů�e být maximálně z 50% pou�it i na zásoby a pohledávky do lhůty 

splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací 

projektu. Podpora nebude poskytnuta subjektům, které k  datu �ádosti nemají 

vypořádány v�echny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům. 

Materiální podstatou programu je bezúročný úvěr poskytovaný na realizaci 

podnikatelského záměru maximálně ve vý�i 3 mil. Kč pro jednoho příjemce podpory, 

s dobou splatnosti max. 6 let a způsobem splácení rovnoměrnými čtvrtletními 

splátkami. Úvěr, který je poskytován na základě smlouvy, je ji�těn vlastní bianco 

směnkou příjemce podpory nebo bianco směnkou podepsanou v�emi společníky 

nebo členy příjemce podpory jako směnečnými ručiteli. 

Program stanovuje rovně� sankce za nedodr�ení podmínek úvěru. Doba 

trvání programu v bě�ném roce je vymezena objemem disponibilních finančních 

prostředků.  
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3. Dotazníkové �etření u rozhodujících organizací v regionu 
 

Pro získání představy o záměrech rozhodujících zaměstnavatelů v okrese 

v časovém horizontu deseti let bylo formou anketního dotazníkového �etření  

úspě�ně osloveno 38 podniků s celkem 22 332 zaměstnanci v následujícím 

velikostním členění: 

                      
 počet podniků 
 v evidenci ÚP �etřených podíl 
do 25 zaměstnanců 3 793 2 0,05 
26 - 500 258 27 10,5 
501 - 1 000 9 3 33,3 
1 001- 5 000 8 5 62,5 
přes 5 000 1 1 100,0 
celkem podniků 4 069 38 1,0 
 

I kdy� celkový počet podniků, které se ankety aktivně zúčastnily, představuje 

pouze jedno procento, co� je způsobeno početně silným zastoupením malých a 

středních podniků, je �etřený soubor reprezentativní, neboť se předev�ím zaměřuje 

na podniky s vy��ími počty zaměstnanců, které jsou  očekávanými strukturálními 

změnami nejvíce ohro�eny. Odhlédneme-li od malých podniků do 25 zaměstnanců, 

zvý�í se podíl �etřených podniků na 13,0 %. Kvalita souboru se je�tě zvýrazní, 

vezmeme-li v úvahu počet zaměstnanců v dotčených firmách. 

 
 počet zaměstnanců 
 podniky v evidenci ÚP �etřené podniky podíl 
do 25 zaměstnanců 16 551 40 0,2 
26  - 500 22 662 4 528 20,0 
501 - 1 000 7 270 1 799 24,7 
1 001 - 5000 14 493 8 675 59,9 
přes 5 000 7 290 7 290 100,0 
celkem 68 069 22 332 32,8 

 

Odhlédneme-li opět od počtu zaměstnanců z malých podniků, zvý�í se podíl 

�etřeného souboru na 43,3%. Pro správné stanovení hodnoty �etřeného souboru je 

třeba vzít do úvahy  je�tě celkový počet zaměstnanců v okrese. Úřad práce jako 

podklad pro svoji zprávu o situaci na trhu práce, z ní� projekt čerpá  některá 

statistická data, oslovil 345 zaměstnavatelských subjektů. Pozitivní  reakci projevilo 

276 firem s 51 518 zaměstnanci, přičem� celkový počet osob zaměstnaných v rámci 
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okresu v podnicích nad 25 zaměstnanců činí 76 527.  Porovnáme-li s tímto údajem 

počet osob v �etřených podnicích nad 25 zaměstnanců (22 292 osob), získáme: 

- konečný porovnatelný podíl �etřených podniků ve vztahu k počtům zaměstnanců,  

a to 29,1  

- a jeho reciproční hodnotu, a to 3,43, která bude korektivem  výstupů ze �etření. 

Z dotazovaných 36 podniků nad 25 zaměstnanců uva�uje 14 firem s 

nárůstem  zaměstnanosti, 9 firem se zachováním počtu zaměstnanců a 13 firem se 

sni�ováním zaměstnanosti. Celkově se má zaměstnanost v uvedených firmách  

vyvíjet takto: 
rok počet  zaměstnanců 

2000 22 292 
2005 18 532 
2010 17 720 

 

K největ�ímu sní�ení zaměstnanosti v okrese dojde tedy v následujících pěti 

letech, kdy zaměstnavatelé v  �etřených podnicích očekávají sní�ení počtu svých 

zaměstnanců o 3 760 osob. Dal�í pětileté období u� potom nevykazuje tak 

vyhraněné trendy, sní�ení za toto období představuje pouze 812 pracovních míst. 

Uplatníme-li tyto hodnoty předpokládané redukce firemní zaměstnanosti promítnutím 

ji� zmíněného korektivu 3,43 na v�echny zaměstnavatele v okrese, dojdeme na 

základě údajů zaměstnavatelů k očekávanému rozsahu sní�ení firemní 

zaměstnanosti,  a  to o 12 896  osob  za  pětileté  období   do roku  2005  a  o dal�ích  

2 785 osob do roku 2010. Rozlo�íme-li tyto trendy rovnoměrně do ročních průměrů 

v�dy v rámci pětiletého období, přinese první pětileté období roční sní�ení o 2 580 

osob, v dal�ím  pětiletém období  dojde k ročnímu sní�ení o  557 osob. 

Tento problém je je�tě slo�itěj�í vzhledem ke  skutečnosti, �e Frýdek-Místek  

patří mezi věkově �mladé� regiony, kde přírůstky pracovně aktivní části obyvatelstva  

vřazováním věkové kategorie 15 - 19 let  vysoce převy�ují úbytky  zaměstnanosti,  

předev�ím odchody do důchodu, tedy  věkovou  kategorii 55 a� 59 let. 

K nejvýrazněj�ím rozdílům dochází v období do roku 2005,  jak je patrné z tohoto 

sestavení: 

 
          věková kategorie  15 � 19 let 16 452 osob 
                              55 � 59 let 13 221 osob 
rozdíl    3 231 osob 
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Výsledných 3 231 osob za pří�tí pětileté období je nutno započítat jako 

přírůstek do nabídky pracovních sil. Znamená to zvý�it počty osob, které se budou 

ročně ucházet o zaměstnání, o 646 osob. 

Na základě součtu uvedených hodnot získáme údaj, který uká�e, o kolik  

obyvatel regionu se zvý�í nabídka pracovních sil: 

             
 2001 - 2005 ročně 
sní�ení zaměstnavateli 12 896 2 580 
vliv věkové struktury    3 231 646 
celkem 16 127 3 226 
 

V pětiletém období 2001-2005 bude tedy třeba, při nezměněné míře 

nezaměstnanosti, nalézt na trhu práce uplatnění pro 16 127 osob, co� znamená  

zajistit v okrese ročně 3 226 nových pracovních příle�itostí.  

V případě, �e bychom chtěli dosáhnout sní�ení míry nezaměstnanosti 

v okrese Frýdek-Místek  na úroveň  průměrné míry nezaměstnanosti v ČR, museli 

bychom na trhu práce v uvedeném pětiletém období uplatnit dal�ích 5 990 osob, co� 

představuje při tříletém časovém horizontu umístění dal�ích cca  2000 osob a v rámci 

pětiletého horizontu cca 1200 osob ročně. 
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4. Vyu�ívání stávajících opatření aktivní politiky zaměstnanosti 
 

Relevantními právními předpisy, které se zabývají otázkami aktivní politiky 

zaměstnanosti,   jsou    předev�ím   zákon   č. 1/1991 Sb.,    o    zaměstnanosti, z   

1. února 1991,  v  platném  znění a zákon České národní rady  č. 9/1991 Sb., 

o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti ze 

dne 19. prosince 1991, v platném znění.  

Vzhledem k tomu, �e uvedené zákony zmiňují otázky aktivní politiky 

zaměstnanosti pouze okrajově, byly doplněny  vyhlá�kou Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bli��ích podmínkách 

zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, ze dne 7. ledna 1991, ve znění 

vyhlá�ky č. 324/1992 Sb., a dále vyhlá�kou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 

35/1997 Sb., ze dne 19. února 1997, kterou se stanoví podrobnosti  zřizování 

společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospě�ných prací. 

 

 Společensky účelná pracovní místa 
Společensky účelné pracovní místo je nové pracovní místo, které 

zaměstnavatel zřizuje  na základě písemné dohody s úřadem práce a obsazuje 

uchazeči  o zaměstnání vedenými  na úřadě práce, kterým nelze zajisti pracovní 

uplatnění jiným způsobem. 

Úřad práce uzavírá se zaměstnavatelem na zřízení společensky účelného 

pracovního místa písemnou dohodu podle § 5 zákona  ČNR č. 9 /91 Sb. Dohodu 

nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem, státním fondem 

a rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, jejich� zřizovatelem je správní úřad. 

Na základě dohody  mů�e  úřad práce zaměstnavateli poskytnout  

- návratnou finanční výpomoc  

- dotaci na úhradu mezd a jejich náhrad, včetně zdravotního a sociálního poji�tění, 

- dotaci  na úhradu úroků z úvěrů, 

- jinou účelově určenou dotaci. 

Vý�e dotace nebo návratné finanční výpomoci mů�e činit na jedno pracovní 

místo nejvý�e 80 000 Kč v závislosti na předpokládaných nákladech na jeho zřízení. 

V dohodě se zaměstnavatel zavazuje, �e na zřízená společensky účelná pracovní 
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místa přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, které písemně 

doporučil úřad práce. 

Úřad práce mů�e uzavírat obdobné dohody o poskytnutí  dotací nebo 

výpomoci ve shodné vý�i, jak je uvedeno shora, také s občany, kteří začnou 

vykonávat  samostatně výdělečnou činnost a jsou v době uzavření dohody v evidenci 

úřadu práce. 

 

Vyu�ívání společensky účelných  pracovních  míst v okrese 
V  této polo�ce aktivní politiky zaměstnanosti zaujímá okres Frýdek-Místek 

v Severomoravském kraji nadprůměrné postavení. To je asi hlavním důvodem, proč  

27 firem ze 37 dotázaných  odpovědělo, �e nejsou schopny ani ochotny vytvářet 

tento typ pracovních míst ani při zvý�ení dotace od Úřadu práce. Naproti tomu 10 

dotázaných firem je ochotno zvy�ovat počet SÚPM, a to celkem o 70 nových míst. 

Přitom dotace od Úřadu práce by se podle po�adavků respondentů měla pohybovat 

v rozmezí od 2 do 10 tis. Kč, přičem� nejčastěj�í po�adavek je vyčíslen částkou 

5.000 Kč. Roz�íříme-li výstupy z dotazníkového �etření na v�echny podniky v okrese 

korekčním indexem 3,43, dojdeme k předpokladu, �e v�echny podniky v okrese by 

mohly vytvořit 240 nových  společensky účelných pracovních míst. Při po�adované 

vý�i dotace 5 000 Kč na 1 místo by si zvý�ení počtů SÚPM vy�ádalo dal�ích 14 400 

tis. Kč. 

Zajímavé odpovědi přineslo dotazníkové �etření na otázku, zda a jakým 

způsobem by byla firma ochotna, při realizaci příslu�ných opatření, spolupodílet se 

na ře�ení dopadů spojených s  propou�těním zaměstnanců. Ze 38 dotázaných 

odpovědělo 7 firem, �e se jich tato otázka netýká, neboť se pova�ují za rozvojovou 

firmu a neočekávají, �e by u nich do�lo k propou�tění, 18 firem vyjádřilo ochotu 

spolupodílet se na ře�ení dopadů propou�tění zaměstnanců a 12 z dotázaných se 

podílet nehodlá. Formy spolupodílení jsou seřazeny podle četnosti takto: 

- vyplácení vy��ího ne� zákonného odstupného                           13 firem 

- organizování rekvalifikačních programů                                        6  firem 

- nakoupením slu�eb od specializovaných agentur                         4 firmy 

- vkladem do fondu doprovodného sociálního programu                1 firma 

- jiná opatření, např. poskytování vlastních zaměstnanců  

- jiné firmě v mimosezónní době  a dal�í                                         3 firmy 
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Veřejně prospě�né práce 
Veřejně prospě�né práce jsou nové  pracovní příle�itosti, které  vytváří obec 

nebo zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému 

umístění uchazeče o zaměstnání. Přitom krátkodobým  umístěním se rozumí doba, 

která nepřesahuje 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne sjednaného 

nástupu uchazeče  o zaměstnání na tyto práce. 

Na vytvoření veřejně prospě�ných prací  mů�e úřad práce poskytnout těm, 

kteří tato místa vytvoří, dotaci a� do vý�e skutečně vyplacených mezd a jejich náhrad 

včetně zdravotního a sociálního poji�tění  za  zaměstnance  umístěné na tyto práce. 

 

Vyu�ívání veřejně prospě�ných  prací v okrese 
Přesto�e okresu Frýdek-Místek patří v Severomoravském kraji ve vytváření  

pracovních míst na veřejně prospě�ných pracích nejpředněj�í umístění, nejsou ani 

zde je�tě vyčerpány v�echny mo�nosti, které tato kategorie nabízí.   K získání 

představy o maximálních mo�nostech  tvorby nových pracovních míst na veřejně 

prospě�ných pracích  bylo osloveno formou anketního �etření  41 měst a obcí 

v okrese, s celkovým počtem obyvatel  114 684 osob. Při celkových počtech obyvatel 

okresu 228 660 osob, představuje podíl  obyvatel �etřených měst a obcí 50,15 %, 

tak�e �etřený vzorek je mo�no označit jako vysoce reprezentativní. Reciproční 

hodnota podílu se pro účely této studie stane korektivem výstupů �etření, který činí 

1,99. Rovně� míra nezaměstnanosti  �etřených měst a obcí je téměř toto�ná s mírou 

nezaměstnanosti v okrese celkem, kde počet nezaměstnaných celkem činí 15 825 

osob, v �etřených lokalitách 7 153 osob, co� představuje podíl  45,2%. 

Z dotazníkového �etření vyplynulo, �e v roce 1999 vytvořily �etřené obce 136 

míst na veřejně prospě�ných pracích. Tento počet by bylo mo�né podle názoru obcí 

zvý�it o dal�ích 78 - 120  míst, co� násobeno  korektivem 1,99 představuje  

průměrně cca 200 dal�ích míst.   

Jako nejčastěj�í příčiny, které znesnadňují  zadávání veřejně prospě�ných 

prací,  obce uvádějí 

• omezení mo�nosti zařazení na VPP pouze na 12 měsíců (obce uvádějí  

po�adavek, aby alespoň jeden pracovník mohl tuto činnost vykonávat např. 3 roky), 

nutnost 12 měsíční evidence na ÚP, doporučuje se zkrátit nutnou dobu evidence na 

6 měsíců, 
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• nízký počet pracovníků na obecních úřadech, který brání �ir�ímu uplatnění tohoto 

opatření,  

• náročná organizace práce, kontrola, dohled, potí�e s vybavením pracovním 

nářadím, ochrannými pomůckami, neexistence �aten a mo�nosti osobní očisty, 

• �patná finanční situace obcí, 

• nedostatečný zájem mezi nezaměstnanými. 

 

Jako druhy činností vhodných pro provádění veřejně prospě�ných prací 

bývají  nejčastěji uváděny: 

• údr�ba veřejných prostranství v obci, údr�ba obecních budov, cest a zeleně, 

• údr�ba komunikací v zimě,  

• práce pro rozvoj turistického ruchu v obci, např. hlídání parkovi�ť, oprava  veřejně 

pou�itelného sportovního nářadí, trasování, výstavba a označování turistických 

stezek, 

• či�tění lesa, výsadba  nových stromků, či�tění příkopů podél silnic a okolí vodních 

toků, likvidace odpadů a černých skládek, úpravy místních hřbitovů, údr�ba 

dopravního značení silnic, práce s motorovou pilou a křovinořezem, rozná�ení po�ty 

aj. 

Po�adovaná vý�e dotace ÚP na jedno místo VPP se pohybuje nejčastěji v 

úrovni 5 000 Kč, nebo je po�adavek vyjádřen jako částka o 1 000 Kč vy��í, ne� je 

minimální mzda. Zabezpečení  dal�ích 200  míst VPP  by  ročně vy�adovalo  12  mil. 

Kč. 

 

Rekvalifikace 
Rekvalifikací se rozumí taková změna dosavadní kvalifikace uchazeče o 

zaměstnání, kterou je potřebné zajistit získáním nových znalostí a dovedností  

teoretickou nebo praktickou přípravou umo�ňující jeho  pracovní uplatnění  ve 

vhodném zaměstnání. 

Rekvalifikace se provádí na základě písemné dohody uzavřené mezi 

uchazečem o zaměstnání a úřadem práce. V  dohodě se uvede zejména  obsah 

rekvalifikace, způsob a doba jejího zabezpečení a podmínky hmotného zabezpečení 

uchazeče  po dobu rekvalifikace. 
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Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dal�ího pracovního 

uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě dohody s úřadem práce plně 

nebo částečně  hrazeny náklady  spojené s touto činností. 

K rekvalifikaci se vyu�ívají vhodné formy, a to jak  teoretické, tak praktické 

přípravy, zejména příprava v učebním nebo studijním oboru s případnou úpravou 

teoretické a praktické přípravy, specializační kurzy přebírající  krátkodobé formy 

středo�kolského a vysoko�kolského studia. Rekvalifikace se uskutečňuje se zřetelem 

na předpoklady a po�adavky potřebné pro výkon práce.  

 

Rekvalifikace prováděná v okrese 
V  okrese Frýdek-Místek působí celá řada vzdělávacích a rekvalifikačních 

agentur, které v současné době dosahují odpovídajících výsledků. Okres vykazuje 

v provedených rekvalifikacích s výjimkou ÚP Ostrava nejvy��í počty  v regionu, a to 

jak u nově zařazených, tak i u vyřazených občanů.  

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce 

Frýdek-Místek oslovil v prvním kole formou anketního �etření vybraná vzdělávací 

zařízení v regionu a po�ádal je o sdělení, v jakých směrech a maximálních  počtech 

rekvalifikovaných by byla schopna zabezpečovat rekvalifikaci pracovníků, k jejich� 

uvolnění z pracovního poměru bude nesporně v následujících letech postupně 

docházet. Dotázané organizace nabídly pro tento rok kapacity pro rekvalifikaci  cca   

2 700 osob,  pro rok 2001 pak kapacity vy��í o cca 350-400  osob. Přitom  rozdělení  

na profese dělnické  a THP bylo následující: 

                                  
 2000 2001 
dělnické profese 908 1 083 
technicko-hospodář�tí pracovníci 1 689 1 857 
bezpečnostní a po�ární technici 80 90 
celkem 2 677 3030 
 

Současně vzdělávací zařízení  oznámila i cenu za realizovanou rekvalifikaci. 

Ceny byly samozřejmě závislé na rozsahu rekvalifikace (na počtech hodin) a druhu 

profese, na ni� mají být zájemci rekvalifikováni. Cena nabízená za provedení 

rekvalifikace jednoho účastníka se pohybovala v rozmezí od 3 000 Kč do 18 000 Kč 

s tím, �e vá�ený průměr dosáhl cca 14 000 Kč u dělnických profesí, 12 000 Kč u 

technicko-hospodářských pracovníků a 8 000 Kč u  techniků BOZP a PO. Plné 
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vyu�ití těchto nabídek by zatí�ilo rozpočet úřadu práce  částkami přesahujícími ročně  

30 mil. Kč takto: 

      

 průměrná cena celkový roční náklad 
  2000 2001 
dělnické profese          14 000 12,7 mil. Kč 15,2 mil. Kč 
technicko hospodář�tí pracovníci    12 000 20,3 mil.Kč  22,3 mil. Kč 
revizní technici                                  8 000 0,6 mil.Kč  0,7 mil. Kč 
celkem            33,6 mil.Kč 38,2 mil. Kč 
 

Ve druhém kole byla provedena panelová diskuse se třemi vzdělávacími 

zařízeními, jejich� zpracování údajů a přístup k první etapě se ukázal jako 

nejpropracovaněj�í. Jednalo se o  zařízení, která mají s rekvalifikací pracovníků u� 

dlouhodoběj�í zku�enosti:  

• Akademie J. A. Komenského, Frýdek-Místek 

• SO�, SOU, OU a P�, Třinec 

Lesy Krnov a. s., Ostravice. 

Výběr těchto vzdělávacích zařízení byl proveden tak, aby proporcionelně 

zaji�ťoval v�echny kategorie pracovníků. Akademie J. A. Komenského se zaměřuje 

výhradně na vzdělávání pracovníků v  technicko-hospodářských funkcích, 

SO�,SOU,OU a P� Třinec se zabývá rekvalifikací  jak  THP, tak  dělnických profesí a 

a.s. Lesy Krnov zaměřuje rekvalifikaci pouze na dělnické profese. 

Po diskusi se uvedená vzdělávací zařízení zavázala propracovat návrhy 

svých učebních plánů tak, aby tyto zabezpečovaly  předev�ím necílenou rekvalifikaci 

pro uvolňované pracovníky. Forma necílené nebo nespecifické rekvalifikace, která 

má zvý�it celkovou vzdělanostní úroveň  uchazečů o zaměstnání v okrese, je volena 

předev�ím proto, �e v  současné době nejsou známy konkrétní záměry budoucích 

investorů na území okresu a tím nejsou známy ani  po�adavky na vzdělání a 

kvalifikaci budoucích zaměstnanců. Domníváme se, �e �iroce pojatá nespecifická 

rekvalifikace bude mít pozitivní význam předev�ím při  rozhodování se  potenciálního 

investora o alokaci jeho budoucí investice  a přispěje k tomu, aby se při výběru 

zaměřil  právě na  okres Frýdek-Místek.  

Lze konstatovat, �e učební plány, které uvedená vzdělávací zařízení 

předlo�ila, splnily zadání. Jsou koncipovány vesměs tak, �e tvoří flexibilní modulový 

systém vzdělávání, umo�ňující volbu oborového zaměření včetně kvalitativní hloubky 
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tohoto zaměření. Vhodným vyskládáním jednotlivých modulů-předmětů je mo�no 

volit výsledný profil absolventa, a to jak co do oboru (např. oblast stavebních prací, 

práce s kovem, oblast slu�eb), tak i co do hloubky vzdělání  (základní, doplňkový, 

roz�iřující modul). Pro ilustraci uvádíme následující výčet vyučovacích předmětů, 

určených pro účastníky rekvalifikace zaměřené na  stavební práce v  investiční 

výstavbě, případně v  rekonstrukcích a modernizacích: 

cizí jazyk (angličtina, němčina) 

• ekonomika 

• orientace ve stavebních výkresech a kreslení ve stavebnictví 

• stavební materiály 

• technologie provádění stavebních prací  

• úpravy, přestavby a  rekonstrukce budov 

• malířské a natěračské práce 

• chod firmy. 

Celé studium v rozsahu cca 630-750 vyučovacích hodin bude zakončeno 

závěrečnou zkou�kou orientovanou na praxi. Úspě�ní absolventi obdr�í osvědčení o 

rekvalifikaci na základě akreditace M�MT. 

Podrobně rozpracované učební plány tří vý�e jmenovaných vzdělávacích 

zařízení tvoří samostatnou přílohu této výzkumné zprávy. 

Ve zmíněném dotazníkovém �etření provedeném u výrobních organizací v 

okrese byl polo�en dotaz, zda by firmy souhlasily s  tím, aby rekvalifikace probíhala 

ji� v době, kdy její účastníci jsou sice je�tě zaměstnanci firmy, ale je ji� rozhodnuto o 

jejich propu�tění. Na tuto otázku odpovědělo kladně 17 firem, záporně 13 firem a 7 

se nevyjádřilo. 

 

Odborná praxe absolventů a mladistvých 
Absolvent �koly je z  pohledu úřadu práce uchazeč o zaměstnání, jeho� 

celková doba zaměstnání v pracovním nebo obdobném poměru nedosáhla po 

úspě�ném ukončení studia dvou let, přičem� se do této doby nezapočítává vojenská 

základní slu�ba, náhradní civilní slu�ba, mateřská a dal�í mateřská dovolená. 

Absolventi �kol, jejich� počet se na trhu práce stále zvy�uje, představují skupinu 

osob, na kterou zaměstnavatelé nahlí�ejí zcela specifickým způsobem.   Absolventi 

sice na jedné straně mají pro zaměstnavatele nevýhodu  nedostatečných profesních 
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zku�eností, na druhé straně v�ak by měli být pro podnik perspektivní, přispívají 

k přirozené věkové obměně zaměstnanců a přínosem mů�e být rovně� jejich obvykle 

dobré jazykové vybavení, otevřenost novým podnětům a  schopnost reagovat na 

nové pracovní postupy, technologie a trendy, absence odborných i lidských 

předsudků a �patných pracovních návyků. 

Přesto zaměstnávání absolventů přiná�í v okrese celou řadu problémů, 

přičem� názor zaměstnavatelů je v zásadě jednotný. Hlavními příčinami obtí�ného 

přechodu ze �koly do praxe jsou z jejich pohledu skutečnosti, které se často prolínají 

a které lze jen velmi tě�ko od sebe oddělit.  Jedná se o: 

• nedostatek vhodných pracovních míst 

• absenci pracovních zku�eností na straně absolventů 

• nesoulad mezi profesní strukturou nabídky a poptávky na trhu práce v kategorii 

absolventů �kol 

nedostatečný kontakt �kol a učili�ť s praxí. 

K ře�ení uvedených nedostatků přispívá značnou měrou zavedení odborné 

praxe absolventů, která jim umo�ňuje seznámit se v  průběhu jednoho roku  

s konkrétní činností v podniku a usnadňuje jim tak, po ukončení absolventské praxe, 

přijetí do řádného pracovního poměru. 

Lze prokazatelně uvést, �e tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je v okrese 

Frýdek-Místek vyu�íván v nadprůměrné míře. Tento okres je toti� 

v severomoravském regionu na prvním místě jak co do  počtu vytvořených 

absolventských míst, tak i v  počtech umístěných uchazečů. Na vytvořená 

absolventská místa  se  v průběhu roku  1999 podařilo umístit 426 absolventů, co� je 

sice částečný pokles oproti roku 1998, ale vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci 

v okresu se stále jedná o poměrně výrazný úspěch. 

Novou mo�ností je přijímání absolventů i do rozpočtových organizací, které 

v�ak není zatím dostatečně vyu�íváno. Zaji�ťování odborné praxe absolventů 

v rozpočtových organizacích je toti� organizačně značně náročné. Úřad práce jako 

součást státní správy nemů�e poskytovat finanční vyrovnání za absolventy jiné státní 

organizaci přímo, tak�e se absolventi musí stát na dobu absolventské praxe 

zaměstnanci soukromé zprostředkovatelské agentury, která je následně na praxi 

státním organizacím zapůjčuje. Po dobu  absolventské praxe dostávají pak 

absolventi stejnou vý�i podpory jako kdyby nepracovali a byli rekvalifikováni.  
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Soukromá zprostředkovatelská agentura, která s absolventy uzavře pracovní poměr, 

obdr�í od úřadu práce za vedení jejich agendy a jejich kontrolu max. 250 Kč 

měsíčně. 

Vět�ímu zájmu ze strany zaměstnavatelů v okrese a na druhé straně i 

absolventů �kol o tuto formu aktivní politiky zaměstnanosti brání předev�ím ní�e 

uvedené důvody: 

a}  ze strany zaměstnavatelů 

-     stanovené limity počtu pracovníků rozpočtových organizací (tento důvod odpadá 

v případě zaji�ťování odborné praxe přes soukromou agenturu) 

-     nedoře�ená problematika ochrany osobních údajů, s nimi� absolventi mohou 

přijít do styku 

- nedoře�ená legislativa pro styk absolventů s  utajovanými skutečnostmi 

- nedoře�ená otázka odpovědnosti zaměstnavatele za případný úraz absolventa 

- problémy s  pracovní morálkou absolventů, kteří nemají zpravidla osobní 

odpovědnost za svoji činnost ve vztahu k rozpočtové či příspěvkové organizaci 

- nedoře�ená odpovědnost absolventa za případnou způsobenou �kodu 

organizaci; 

 

b)   ze strany absolventů �kol 

- malé vyhlídky na trvalý pracovní poměr 

- finanční příjem pouze ve vý�i shodné s hmotným zabezpečením při rekvalifikaci. 

Přesto oslovil Úřad práce Frýdek-Místek rozpočtové a příspěvkové 

organizace  činné v okrese a zjistil u nich zájem o absolventy �kol v celkovém  max. 

počtu 40 osob. Je to ov�em podmíněno odstraněním nebo alespoň zmírněním vý�e 

uvedených bariér. Jako ře�ení, které by mohlo zvý�it současný nevelký zájem 

absolventů o toto opatření aktivní politiky zaměstnanosti, se ze strany rozpočtových a 

příspěvkových organizaci nabízí zvý�ení limitu pracovních míst těmto organizacím a 

přiměřené posílení jejich rozpočtů  s vyloučením vazby na úřad práce. 
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5. Opatření ke zmírnění sociálních důsledků restrukturalizace 
uplatněná v některých zemích západní Evropy  
 

Úloha EU 
Sociální aspekt restrukturalizace ocelářského průmyslu a jeho ře�ení je 

součástí v�eobecného rámce ozdravných sociálních aktivit, naplňujících strategii 

zaměstnanosti  EU. Aktuálně tvoří tento rámec předev�ím následující čtyři stě�ejní 

oblasti: 

a) Podpora zaměstnanosti  

Východiskem je chápání kvalifikace jako priority v oblasti zaměstnanosti. 

Odstranění mezer v kvalifikaci zaměstnanců je pova�ováno za předpoklad pro 

zvládnutí tří dimenzí problému nezaměstnanosti, tzn.: 

poskytnout takové vzdělání mladým lidem, které bude odpovídat potřebám trhu 

práce, a to pokud mo�no i mladistvým s učebními problémy, 

dlouhodobě nezaměstnaným umo�nit přístup ke zvý�ení a doplnění kvalifikace, aby 

mohli úspě�ně soutě�it na trhu práce, 

koordinovat úsilí vlád a sociálních partnerů s cílem dosáhnout stavu, kdy celo�ivotní 

vzdělávání bude integrální součástí společenské reality. 

 

b) Podpora podnikání 

Za rozhodující pro vytváření nových zaměstnaneckých příle�itostí je 

pokládán vznik zdravých, malých podnikatelských subjektů. Předpokladem je 

příznivé podnikatelské klima přispívající k snadněj�ímu zakládání podniků a 

usnadňující případně i opakování podnikatelského startu v případě předchozího 

neúspěchu. Samozaměstnávání  a rozvoj malých firem jsou pova�ovány za prioritní 

faktory  úspě�ného ře�ení celkové zaměstnanosti.   

 

c) Flexibilita zaměstnaneckých vztahů 

Uplatňování moderních forem organizace práce vede ke zvy�ování 

produktivity, kvality stě�ejních parametrů pracovního procesu a schopnosti 

zaměstnávat pracovní sílu, je v�ak podmíněno funkčním sociálním partnerstvím na 

podnikové i nadpodnikové úrovni. Např. velkou část míst vzniklých v zemích EU v 
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průběhu posledních deseti let tvoří jak známo částečné pracovní úvazky sjednávané 

na dobu určitou, řada nově obsazovaných míst má tak přechodný charakter.    

 

d) Rovné příle�itosti pro �eny 

Jedním z hlavních atributů sni�ování celkové nezaměstnanosti je 

odstraňování diskriminace podle pohlaví a podpora zvý�eného zaměstnávání �en. 

Jde zejména o rozvoj kvalifikace �enské části populace a rozvoj sektoru slu�eb, na 

straně zaměstnavatelů vy�aduje tento proces mimo jiné pru�né přizpůsobování 

pracovních podmínek (zejména uplatňování zkrácených pracovních úvazků). 

Faktorem zásadního významu, který přímo či nepřímo působí na ekonomické 

aktivity a operace na trhu práce, jsou veřejné výdaje. Rovně� zde platí, �e investice 

do vzdělávání mají prioritu, přispívají k udr�ení konkurenceschopnosti evropské 

ekonomiky a tím i k vybudování potenciálu pro vytváření pracovních příle�itostí. 

V politice veřejných výdajů přitom do�lo k posunu tě�i�tě, zdůrazňují a preferují se 

zejména aktivní formy politiky zaměstnanosti a trhu práce (rekvalifikace, podpora při 

vyhledávání pracovního místa ad.).   

Shora zmíněné zásady, obecné skutečnosti a trendy mají z pohledu inovační 

roviny uplatňovaných sociálních aktivit, vytvářené postupně jako neoddělitelná 

součást procesu restrukturalizace ocelářského průmyslu v průběhu desítek let, 

význam aktuálního v�eobecného rámce. Průběh i dosa�ené výsledky této 

restrukturalizace se v�ak vyznačují řadou významných specifických aspektů, které 

mohou i pro účely interpretace sociální slo�ky restrukturalizačních procesů ve svém 

souhrnu ospravedlnit sektorový diachronní přístup.   

Předev�ím je třeba připomenout, �e přes v�echny ekonomické změny a 

strukturální proměny, ke kterým v ocelářském průmyslu do�lo od poloviny 70. let, 

zůstala výroba oceli v EU na relativně stabilní, v zásadě stagnující úrovni. �ádná 

z členských zemí nezastavila výrobu, ačkoliv sektorová zaměstnanost se ve stejném 

období sní�ila na polovinu.  Hovoří-li se proto o krizi ocelářského průmyslu, jde 

zejména v současné době spí�e o krizi struktury ocelářské výroby, spojenou 

s extenzivní a intenzivní modernizací a racionalizačními opatřeními. Příčiny této 

strukturální krize, která úzce souvisí s nepříznivým vývojem v oblasti zaměstnanosti a 

generuje tedy  celou řadu sociálních problémů, jsou spatřovány v následujících 

faktorech: 

-     nadbytečných dříve vytvořených výrobních kapacitách 
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-     změněné struktuře dodávek na světové trhy, vyvolané rozvojem ocelářského 

průmyslu v rozvojových zemích a transformačními procesy v zemích střední a 

východní Evropy koncem 80. a začátkem 90. let 

-     rozsáhlé technické modernizaci 

-     �iroké modernizaci řízení výroby (mikroelektronika, nové informační a 

komunikační technologie) 

-     probíhající koncentraci výroby v zemích EU i v celé Evropě. 

Lze přirozeně předpokládat, �e procesy modernizace a racionalizace 

v ocelářské výrobě budou pokračovat a sektorová zaměstnanost bude mít nadále 

klesající tendenci. Odhaduje se rovně�, �e velmi důle�itou roli v průběhu 

restrukturalizace sehraje pokračující koncentrace průmyslu hutnictví a �eleza. 

Dal�ím důle�itým aspektem restrukturalizace ocelářského průmyslu je 

regionální charakteristika probíhajících relevantních procesů, projevující se kumulací 

a nepříznivými synergickými efekty dopadů strukturálních změn obvykle v rámci 

určitého regionu (pro posti�ené regiony je typický vysoký podíl tzv. montánních 

průmyslových odvětví, kdy vedle hutnictví �eleza bývá v regionu soustředěn rovně� 

uhelný průmysl, přičem� obě odvětví participují na nepříznivém sociálně 

ekonomickém vývoji a přitom se bezprostředně ovlivňují). Proto i Evropská unie 

přistupuje k ře�ení problémů restrukturalizace předev�ím z hlediska regionálního.  

Úloha ES při spolufinancování téměř v�ech nástrojů uplatněných k ře�ení 

sociálních aspektů restrukturalizace se opírá o článek 56 paragr. 2b Smlouvy ESUO. 

Nejdůle�itěj�ím finančním zdrojem tzv. readaptační pomoci (readaptation aid), která 

je nevratnou finanční dotací, byly původně příspěvky do zvlá�tního fondu placené 

ocelářskými a uhelnými společnostmi členských zemí.  

Readaptační pomoc je pouze dodatečnou, doplňkovou dotací a má 

harmonizační efekt. Ka�dá země vyu�ívající těchto prostředků poskytuje nejméně 

50% veřejné pomoci nále�ející zaměstnancům. Jako doplňková je tato pomoc 

označována proto, �e při financování sociálních a regionálních opatření spolupůsobí 

obvykle dal�í evropské zdroje (např. prostředky strukturálních fondů). Harmonizační 

efekt vyplývá z nastoleného jednotného přístupu k nárokům zaměstnanců v souladu 

s příslu�nými národními standardy a z uplatnění principu, �e jednotlivé země bez 

ohledu na  rozdílné ekonomické a sociální podmínky a odli�né systémy sociálního 

zabezpečení obdr�í odpovídající podíl pomoci.  
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Readaptační pomoc je zakotvena v bilaterálních smlouvách uzavřených mezi 

Evropskou komisí a jednotlivými členskými zeměmi, konkrétní modifikace podle 

aktuální potřeby této pomoci byly pravidelně jednou a� dvakrát do roka projednávány 

mezi zástupci věcně příslu�ných ministerstev zúčastněných členských států a  

zástupci Evropské komise. Bilaterální dohody jsou právním základem pro poskytnutí 

pomoci k ře�ení pěti typů nestandardních situací: 

-     předčasných odchodů zaměstnanců do důchodu 

-     nezaměstnanosti (strukturální) 

-     vnitřních přeřazení v rámci podniku (tzn. hromadných, systémových opatření) 

-     přeřazení mezi podniky 

-     odborného výcviku (rekvalifikací). 

Fond readaptační pomoci bude pro potřeby restrukturalizace uzavřen 

společně s ukončením platnosti Smlouvy ESUO v roce 2002, členské země EU 

budou v�ak mít mo�nost nárokovat finanční prostředky z fondu a� do května 2002 a 

finanční příspěvek mohou obdr�et a� do konce roku 2006 (poté bude mo�no vyu�ívat 

prostředků z fondu readaptační pomoci pouze na projekty v oblasti vědy a výzkumu). 

Podle čl. 130 Římské smlouvy o zalo�ení Evropského hospodářského 

společenství je cílem Společenství posílení ekonomické a sociální soudr�nosti. 

K dosa�ení tohoto cíle vytvořilo Společenství některé dal�í nástroje, mezi ně� patří 

zejména strukturální fondy, jich� je mo�no vyu�ít k financování sociálních opatření 

souvisejících s restrukturalizací v ocelářském průmyslu. Po reformě strukturálních 

fondů v roce 1988 rozhodla Rada EU v červenci 1993 s ohledem na pokročilej�í 

vývoj, �e v letech 1994 a� 1999 se strukturální politika soustředí na následujících pět 

hlavních cílů: 

-     podporu zaostalých regionů (za zaostalé se pova�ují regiony, kde HDP 

nepřekračuje 75% průměru ES) 

-     revitalizaci a konverzi regionů, příhraničních regionů a mikroregionů tě�ce 

posti�ených poklesem průmyslové výroby (jde o situace charakterizované výrazným 

poklesem zaměstnanosti v průmyslu a mírou nezaměstnanosti překračující průměr 

ES) 

-     sni�ování dlouhodobé nezaměstnanosti a zlep�ování podmínek pro pracovní 

začlenění mláde�e a dal�ích skupin osob obtí�ně umístitelných na trhu práce 

-     snadněj�í adaptaci pracovních sil na změny v průmyslové výrobě a ve výrobních 

systémech  
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-     podporu rozvoje venkovských oblastí rychlej�ím přizpůsobováním agrárních 

struktur a usnadnění strukturální modifikace. 

Pro intervence ES platí princip subsidiarity. V souladu s tímto principem jsou 

podpůrná opatření uplatňována v�dy pouze jako doplněk národních, místních 

případně dal�ích aktivit, a to za předpokladu, �e vlastní prostředky nepostačují.  

Zdroje pro financování opatření k překonání strukturálních krizí v uhelném a 

ocelářském průmyslu jsou soustředěny předev�ím v Evropském fondu regionálního 

rozvoje a v Evropském sociálním fondu.    

Evropský fond regionálního rozvoje se podílí předev�ím na výrobních 

investicích a na podmiňujících infrastrukturních investicích (včetně investic ve 

zdravotnictví a �kolství), jako� i na investicích do transevropských dopravních, 

telekomunikačních a energetických sítí. K mobilizaci vnitřního rozvojového potenciálu 

regionů a na podporu inovací, cizineckého ruchu a místních slu�eb mů�e fond 

podporovat malé a střední podniky, a to i v oblasti jejich provozních potřeb, a podílet 

se na výzkumu a vývoji. 

Evropský sociální fond přispívá převá�ně na opatření zmírňující 

nezaměstnanost, sledující usnadnění přístupu na trh práce, prosazení zásady 

stejných pracovních příle�itostí a vytváření nových pracovních míst. V cílových 

zaostalých regionech mů�e finančně přispívat i na rozvoj v�eobecného a profesního 

vzdělávání. 

 

Strukturální změny a jejich sociální souvislosti ve vybraných evropských 
regionech 
 
Německo � region Porúří 

Region Porúří ve spolkové zemi Severní Porýní-Westfálsko představuje 

území o rozloze cca. 4,4 tis. km2, které hustotou osídlení mnohonásobně převy�uje 

celoněmecký průměr. Dominantní pozici z hlediska tvorby hrubého produktu mají 

v Porúří tradičně hutní a uhelný průmysl, které rovně� tradičně disponovaly majoritou 

z hlediska průmyslové zaměstnanosti.   

V letech 1980-1987 klesla v Porúří tvorba hrubého produktu na 92% a podíl 

hrubého produktu vytvořeného v regionu na celkovém hrubém produktu SRN se 

sní�il na 8,2% (např. v roce 1957 činil tento podíl 12,2%). Zaměstnanost poklesla na 

96%, zatímco nezaměstnanost se téměř zdvojnásobila a přes postupný úbytek 
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obyvatelstva (v Porúří probíhalo cca od pol. 60. let vylidňování průměrným ročním 

tempem 0,6%) dosáhla v pol. roku 1988 míra nezaměstnanosti hodnoty 15,1% (tj. o 

7,0% více ne� činila míra nezaměstnanosti v celé tehdej�í SRN). Ve srovnání se 

SRN, kde průměrná délka nezaměstnanosti v roce 1987 činila 31 týdnů, v Porúří byla 

průměrná délka nezaměstnanosti 48 týdnů. Zatímco k obsazení volného pracovního 

místa do�lo v SRN do 4,9 týdne, v Porúří ji� do 3,2 týdne. Mladí zaměstnanci do 20 

let věku se podíleli na celkové nezaměstnanosti v SRN 6,5%, v Porúří 11%.    

Přesto�e nepříznivý sociálně ekonomický vývoj regionu v letech 1981-1986, 

resp. 1987 úzce souvisel se situací dominujících ocelárenských a důlních podniků, 

nevyčerpává se pouze útlumem montánního sektoru. V uvedeném období byl 

v regionu pokles zaznamenán také např. v  investičně dodavatelských a spotřebních 

průmyslových odvětvích, která jinde v Německu procházela příznivým vývojem. 

Zatímco produkce investičních statků v SRN vzrostla v letech 1981 � 1986 o 21%, 

v Porúří klesla o 6%. Výroba spotřebního zbo�í ve stejném období vzrostla v SRN o 

2,3%, v Porúří naopak zaznamenala 1% pokles.  Obdobně protichůdné hodnoty (1% 

pokles v Porúří resp. nárůst o 4,2% v SRN) vykázala  výroba surovin a polotovarů. 

Porúří se ve sledovaném období takřka vůbec nepodílelo na vysoké dynamice růstu 

elektrotechniky (v SRN 30% nárůst, v regionu pokles o 7%), informační techniky 

(SRN + 94%), produkci umělých hmot apod.  

Specifická situace (z hlediska regionu) vznikla v sektoru slu�eb. V Porúří 

pracovalo v hutnictví �eleza v roce 1986 celkem 88,5 tisíc zaměstnanců, tj. o 24 tisíc 

osob méně ne� v roce 1981. Na tomto sní�ení se podílelo 22 tisíc zaměstnanců 

obslu�ných profesí. Zpracovatelský průmysl  v regionu za stejné období uvolnil 32 

tisíc zaměstnanců obslu�ných profesí, počet zaměstnanců terciárního sektoru 

v Porúří v�ak celkově vzrostl pouze o 43,5 tisíc osob. V regionu se tedy nerozvíjela 

přiměřeným (z hlediska SRN) tempem dynamizující výrobní odvětví ani odvětví 

slu�eb, která tak nemohla absorbovat rostoucí poptávku po pracovních příle�itostech 

na straně uvolněných zaměstnanců obslu�ných profesí. Mezi dlouhodobými faktory 

brzdícími rozvoj regionu bývají uváděny následující okolnosti: 

dlouholeté dominantní postavení dolů a oceláren přineslo celkově vy��í mzdovou 

úroveň a tím i vy��í úroveň mzdových nákladů 

montánní provozy zaujaly velké rozlohy pozemků, relativní nedostatek půdy a její 

cenové relace zhor�ily podmínky pro vstup nových podnikatelských subjektů do 
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regionu, kromě toho více ne� 80% půdního fondu Porúří bylo zatí�eno vysokými 

náklady na jeho nové vyu�ití 

v Porúří celkově utrpělo ekologické prostředí a region ztratil přita�livost pro 

pracovníky vysoce kvalifikovaných dynamizujících profesí.  

Odbytové potí�e porúrského ocelárenského průmyslu v�ak byly patrné ji� 

v polovině 70. let - dramatický pokles odbytu v r. 1975 byl provázen pádem cen. 

Obnovení konkurenční schopnosti bylo ře�eno cestou montánní západoevropské 

kartelizace, tj. stanovením výrobních a dovozních kvót. V první polovině 80. let se 

protekcionistická politika je�tě prohloubila, příslu�ná komise EHS vydala �subvenční 

kodex�, do�lo k roz�íření regulačních a subvenčních opatření na národní úrovni 

(přímá a nepřímá pomoc státu montánním odvětvím překročila v roce 1986 úroveň 

50 mld. DM). 

Kartelizace tě�by uhlí a ochranářství v  hutním a ocelářském průmyslu 

generovaly  klima výlučnosti jako projev sní�ené schopnosti pru�ně reagovat na tr�ní 

impulsy. Jednostrannost podnikatelské iniciativy provázená v�eobecnou převahou 

technického my�lení nad obchodním přístupem vedla k  dal�ímu posílení 

ochranářských tendencí namísto k  razantním inovativním podnikatelským záměrům. 

Regionální ochranářské uva�ování získalo politický rozměr a infiltrovalo do činnosti 

územních a městských samospráv ovládaných představiteli montánních podniků, 

ovlivňujících směrování dotací ze spolkového a zemského rozpočtu. Mentalita 

místních a regionálních orgánů prodlu�ovala schvalovací procesy nových investic, 

flexibilita strukturálních změn byla ve srovnání s jinými regiony ni��í.  

Jako důsledek nedostatku regionálních veřejných zdrojů způsobeného 

neefektivní strukturální politikou a v reakci na omezování výdajů na obecně 

prospě�né slu�by a  sociální politiku a nakonec i zadlu�ování místních a regionálních 

rozpočtů docházelo postupně k obecněji pozorovatelnému procesu přenesení 

strukturální politiky z regionu do centra. Původní podpora a ochrana uhelných a 

ocelárenských podniků v této fázi přerostla do podpory celého regionu a regionálních 

veřejných slu�eb. Namísto ztenčujících se místních příjmů nastoupily centrální výdaje 

a zadlu�enost centrálních rozpočtů, do�lo k centralizaci neefektivní strukturální 

politiky.  

Východisko ze situace v oblasti řízení přinesla nová zemská a zejména 

regionální strukturální politika spojená s novými místními iniciativami. Města a okresy 

začaly vytvářet nové podnikatelské prostory a příle�itosti, zvý�ila se selektivnost 
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strukturální politiky. Byla proklamována nová místní kooperace namísto dřívěj�í 

centrální koordinace. Prohlubující se decentralizace regionálního řízení byla 

provázena zvý�ením odpovědnosti místních orgánů, původní subvenční politiku 

nahradila změna daňového a rozpočtového systému, která poskytla místním 

orgánům vět�í řádné a přímé příjmy nahrazující dřívěj�í zdroje z přerozdělení. Tím se 

�narovnaly� a zkrátily cesty k naplnění místních rozpočtů, místních orgány se 

zaměřovaly více na podporu prosperity firem v  jejich dosahu ne� na �úspěch� v  

instančních soubojích o přerozdělení centrálních financí. 

Hutě a ocelárny na�ly postupně cestu k efektivní restrukturalizaci � odbytová 

i cenová konjunktura umo�nila zrychlení modernizačních a restrukturalizačních 

investic pro sní�ení nákladů, zvý�ení kvality produktu a zlep�ení postavení na 

světových trzích. Těsněj�í součinnost regionálních institucí s ocelárnami a strojírnami 

urychlila zavádění nového programu produkce zařízení pro ochranu �ivotního 

prostředí, do dal�ích odvětví regionu pronikli výrobci nových technologií a 

mikroelektroniky, nastal rychlý rozvoj institucí pro vzdělávání, kulturních zařízení a 

zařízení pro volný čas atd.  

Důle�itou součástí restrukturalizace hutního průmyslu se stala opatření 

v oblasti zaměstnanosti, která vedla zejména v průběhu 80. let k  významnému 

trvalému sní�ení počtu pracovních sil v resortu. V 80. letech také dochází  k  

výraznému posunu směrem k  aktivním nástrojům politiky zaměstnanosti, k  

přechodu od uplatňování sociálních plánů zalo�ených prioritně na různých formách 

finančních kompenzací  k programům zaměstnanosti, které mají cestou diversifikace 

výroby, rozsáhlým uplatněním rekvalifikací a za pomoci centrálních (Federální úřad 

práce) i regionálních finančních zdrojů zmírnit nezbytnost propou�tění. Pozitivní 

výsledky přinesl vývoj také v oblasti normotvorné, kdy nově přijatá legislativa v 

případě strukturálních změn zásadně preferovala úlohu rekvalifikace před 

rozvolňováním pracovních poměrů. 

Dlouhodobě prováděnými racionalizačními a restrukturalizačními opatřeními 

je podmíněna rovně� tvorba nových pracovních míst. Jde zejména o prohlubování 

firemní specializace, dosahované přenecháváním (delimitováním) pracovních míst 

obslu�ného charakteru subjektům specializujícím se na tyto činnosti a pracujícím na 

vy��í úrovni jakosti a know-how. Dochází tak jednak k  rozptýlení pracovních vstupů-  

nákladů, jednak k  přerozdělení pracovních míst. Důsledkem tohoto procesu 
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terciarizace je přerozdělení objemu práce mezi odvětvími a nárůst terciárního sektoru 

s  preferencí pru�něj�ích forem zaměstnanosti.  

Hlavní metodou vymisťování obslu�ných činností je obvykle tzv. 

externalizace uplatňovaná v současnosti ve stále vět�ím měřítku také v podmínkách 

ČR, a to právě ze strany největ�ích hutních podniků (např. Třineckých �elezáren, 

a.s.). Spočívá v  permanentním zbavování se slu�eb realizovaných původně 

vlastními kapacitami firmy pro potřeby daného zaměstnavatele (resp. jeho 

zaměstnanců) obvykle uvnitř firemních budov a areálů. V Porúří ov�em dosáhl tento 

obecný, �ir�í proces pouze limitovaných výsledků.  

Ze srovnání vývoje zaměstnanosti v  hlavních průmyslových odvětvích v  

regionu (energetika, doly, chemie, hutě, ocelárny, válcovny, slévárny, kovárny, 

výroba strojů, obuv, ků�e, textil, konfekce, elektrotechnika, stavebnictví) mezi lety 

1978 a 1987 a nárůstu zaměstnanosti v  terciárním sektoru (velkoobchod, spoje, 

doprava a zasilatelství, peně�nictví, věda, umění, publicistika, správa nemovitostí, 

poradenství, reklama, půjčovny, veletrhy atd.) za stejné časové období vyplývá, �e 

nárůst v terciárním sektoru (o 43,5 tis. zaměstnanců) nepřevý�il počet pracovních 

míst vymístěných z výroby. Statistické údaje o vývoji zaměstnanosti v osobních 

slu�bách, maloobchodě apod. vykázané za region Porúří naznačují spí�e stagnaci 

ne� dynamiku (ve srovnání s 11,3% růstem terciární zaměstnanosti v Porúří činí 

tento údaj za Severní Porýní-Westfálsko 19% a jeho hodnota za celou SRN 

překračuje 25%).  

V Porúří tak jen relativně pomalu vznikala vy��í koupěschopná poptávka. 

Byla potvrzena obecněj�í zásada, �e dojde-li ke ztrátě růstových faktorů a růstu 

vůbec, nevytváří se ani jinak obvyklá poptávka v terciárním sektoru. Vzhledem 

k tomu, �e nová pracovní místa jsou zřizována ve slu�bách zprostředkovatelských a 

ty souvisejí spí�e s  firemní sférou ne� s domácnostmi, závisí rozvoj zaměstnanosti 

v terciární sféře v  zásadě na dynamice rozvoje výrobních odvětví-v případě jejich 

dlouhodobého útlumu nedoká�e pouze terciární sféra substituovat v regionu jejich 

roli v oblasti zaměstnanosti. Potvrdilo se, �e vznik nových pracovních příle�itostí se 

v daných podmínkách regionu neobejde bez výrazné podpory poptávky po 

pracovních silách a bez stimulace pracovní síly k vy��í přizpůsobivosti v profesně 

kvalifikační rovině a v rovině profesní i územní mobility. 
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Francie � region Lotrinsko 
Vývoj lotrinského ocelářského průmyslu v posledních desetiletích měl 

vzhledem k vývoji tohoto odvětví v Porúří v řadě parametrů obdobný charakter. 

Začátkem 90. let, kdy Lotrinsko produkovalo ji� jen 25% francouzské oceli (během 

80. let do�lo k poklesu tohoto podílu cca o 15%), klesl počet zaměstnanců v resortu 

na úroveň asi 15 000 osob. Od roku 1974, kdy mů�eme hovořit o počátcích 

restrukturalizace hutnictví (ale i  báňského průmyslu, který měl spolu s hutním 

průmyslem v regionu dominantní postavení) v Lotrinsku, do�lo v tomto odvětví ke 

zru�ení téměř 65 tis. pracovních míst. 

Územně tvoří Lotrinsko rozsáhlou průmyslovou oblast se 2 mil. obyvatel, co� 

představuje 4% obyvatel Francie. Celková zaměstnanost v regionu činí cca 800 tis. 

osob. 

Charakteristická pro celý proces konverze hutního (i báňského) průmyslu 

byla velmi silná podpora ze strany státu a rovně� skutečnost, �e restrukturalizace 

probíhala převá�ně v konsenzuálním prostředí zalo�eném na součinnosti státu se 

zaměstnavateli a dohodě s odbory. Stát pro potřeby finančních intervencí vytvářel 

účelové industrializační fondy, ze kterých byla �iroce financována ozdravná sociální 

opatření včetně předčasných odchodů do důchodu. Např. v roce 1987 činily náklady 

na realizaci těchto odchodů věkově star�ích zaměstnanců téměř 1,1% HDP a 

neporovnatelný rozsah subvencovaných mimořádných odchodů v období 1975 a� 

1985 dokumentuje rovně� např. sní�ení míry zaměstnanosti mu�ů ve věku 54-64 let 

o téměř 20%. Kromě těchto výdajů na sociální účely se dotační politika státu 

zaměřila také na podporu  zřizování nových pracovních míst (uvádí se cca 50 tis. F 

na jedno pracovní místo), při tvorbě nových pracovních příle�itostí byly 

zaměstnavatelům poskytovány rovně� příspěvky na úhradu souvisejících 

investičních nákladů a� do vý�e 25%, nově zalo�ené podniky byly po dobu a� 10 let 

osvobozeny od placení daní apod.   

Mezi uvedenými aktéry byly v  průběhu konverze uzavírány v�dy 

v několikaletých časových odstupech tzv. v�eobecné úmluvy (generální dohody), 

které při ře�ení nezaměstnanosti a souvisejících sociálních dopadů v regionu sehrály 

stě�ejní roli.  

V�eobecná úmluva o zabezpečení konverze z roku 1977 (první v řadě 

dohod) zahrnovala ře�ení řady sociálních vazeb konverze-nejvýznamněj�í bylo 

zavedení mimořádných odchodů do důchodu pro uvolňované zaměstnance po 
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dosa�ení věku 55 let, ustanovení o uvolňování zaměstnanců podmíněném 

souhlasem státu, mo�nost částečné zaměstnanosti s 50% sní�ením mzdy ad.  

V�eobecná úmluva uzavřená v roce 1979 (druhá v pořadí) dospěla k posunu 

hranice pro odchod do důchodu v oblastech s obzvlá�tě rozsáhlou konverzí na 

zavr�ených 50 let věku.   

Třetí úmluva, sjednaná v roce 1984, profilovala nárok na konverzní 

dovolenou v rozsahu 24 měsíců s tím, �e zaměstnanec po dobu trvání této dovolené 

zůstával nadále v pracovním poměru, pobíral mzdu sní�enou o 30% a účastnil se 

rekvalifikace, na jejím� závěru byl zaměstnavatel povinen účastníkovi navrhnout 

mo�nost pokračovat v zaměstnání a nabídnout výběr zpravidla ze dvou míst. Za 

dobu �esti let, tj. do roku 1990, na této sociální výhodě participovalo 10 tis. osob, 

přičem� pouze s 250 z  nich byl skončen zaměstnanecký poměr. Tato úmluva 

ponechala ji� zmíněnou sní�enou hranici pro odchod do předčasného důchodu s  

tím, �e příjem z důchodu tvořil 79% hrubé mzdy (ve věkové kategorii do 55 let) a 

poté 70% hrubé mzdy a� do dosa�ení nároku na starobní důchod. Kromě toho 

v rámci některých velkých hutních společností (např. společnosti ISINOR-SACILOR) 

byla místa, solidárně  i v prosperujících  podnicích uvolněná odchodem zaměstnanců 

star�ích 50 let do předčasného důchodu, obsazena mlad�ími zaměstnanci 

ohro�enými v jiných podnicích propou�těním. 

V důsledku v�eobecné úmluvy z roku 1984 do�lo k poklesu zaměstnanosti 

v hutních podnicích regionu o 20,4 tis. pracovních míst. Do předčasného důchodu 

ode�lo 37% uvolňovaných zaměstnanců, 25% bylo převedeno v rámci hutnictví, 28% 

absolvovalo rekvalifikaci po dobu konverzní dovolené, 2% (zaměstnanci ze 

zahraniční) se vrátilo do vlasti a 8% začalo soukromě podnikat. 

Počínaje čtvrtou v�eobecnou úmluvou o sociální ochraně zaměstnanců 

hutních podniků dotčených restrukturalizací ze dne 16. července 1987 dochází 

k eliminaci nebo postupnému sni�ování rozsahu některých přiznávaných výhod, a to 

v první řadě ke zru�ení podmínky souhlasu státu vy�adovaného při propou�tění a ke 

zkrácení doby konverzní dovolené na polovinu, tj. na 12 měsíců. Pátá sjednaná 

v�eobecná úmluva (1990) posunula věkovou hranici pro odchod do předčasného 

důchodu z 50 na 55 let a provedla dal�í zkrácení rozsahu konverzní dovolené na 6 

a� 10 měsíců. 
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V souvislosti s  vý�e uvedenými i dal�ími ochrannými sociálními opatřeními 

směřujícími k ře�ení dopadů restrukturalizace lotrinského hutnictví v  oblasti 

zaměstnanosti, je mo�no konstatovat, �e v Lotrinsku nedo�lo k rozvinutí sociální 

krize včetně typických projevů sociálního vyloučení skupin obyvatel a destrukce 

sociální soudr�nosti regionu. Zároveň je v�ak zapotřebí zdůraznit, �e velké centrální 

investice směřovaly do revitalizace odvětví i regionu vůbec. Počínaje rokem 1988 ji� 

lotrinská ekonomika i pod vlivem �ir�ího hospodářského o�ivení a přílivu 

zahraničních investic začala opět vytvářet pracovní místa. Do roku 1990 jich 

v regionu bylo zřízeno 10 000, a to i v hutnictví, které se nově orientovalo na výrobky 

s vysokou přidanou hodnotou a od počátku 90. let se stalo do značné míry opět 

konkurenceschopným odvětvím.   

V sociálním vývoji Lotrinska v�ak přes zmíněné příznivé hospodářské trendy 

působí některé negativní faktory demografické. Převaha v počtu narozených nad 

zemřelými nedoká�e (ji� od roku 1997) zabránit postupnému  vylidňování, a to z titulu 

vystěhovalectví zejména mladých lidí, kteří v posledních letech vstoupili na trh práce, 

nenalezli v�ak v rámci regionu uplatnění. Přesto�e Lotrinsko je z celofrancouzského 

hlediska stále je�tě relativně mladým regionem, způsobuje ji� zmíněná dlouhodobě 

převa�ující migrační orientace spolu s poklesem natality nárůst podílu star�ích 

generací v populačním spektru a celkové stárnutí regionu.  

Jestli�e lze tedy hovořit o projevech krizového vývoje z  hlediska 

demografického, vyhnul se region sociální krizi i vzhledem ke stagnující úrovni 

aktivní populace, nízké zaměstnanosti �en, rozmachu přeshraniční práce a velkému 

rozsahu cestování za prací do jiných regionů.  

Regulativnímu dopadu řady vý�e zmíněných opatření v oblasti hospodářské 

politiky a politiky zaměstnanosti, působení regionálních faktorů trhu práce včetně 

vlivu migračních toků, jako� i převládajících demografických trendů na území regionu 

lze přisoudit zejména skutečnost, �e pokles počtu pracovních míst v Lotrinsku nevedl 

automaticky ke zvý�ení nezaměstnanosti. I v době, kdy Lotrinsko zaujímalo jedno 

z posledních míst v dynamice tvorby nových pracovních příle�itostí, vyvíjela se zde 

nezaměstnanost příznivěji ne� v celostátním měřítku a ani v období nejhor�í krize 

nepřekročila regionální míra nezaměstnanosti celostátní průměr. V mezidobí let 1988 

a� 1990 pak do�lo v rámci regionu dokonce ke sní�ení počtu uchazečů o zaměstnání 

o 8% (oproti 9% nárůstu za  celou Francii) a v roce 1991 přes ji� zmíněnou trvalou 
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redukci počtu pracovních míst činila míra nezaměstnanosti v  Lotrinsku �pouze� 9,5% 

a pohybovala se  tak na úrovni francouzského průměru.  

 

Lucembursko 
Hutnictví v této zemi bylo posti�eno hlubokým útlumem, podmíněným 

předev�ím energetickou krizí, obdobně jako v jiných zemích v polovině 70. let. 

V podmínkách Lucemburska, které je malým státem, měla ov�em rozsáhlá krize v  

hutním průmyslu alarmující dopad i odezvu. Hutní výroba představovala 58% celkové 

průmyslové produkce a poskytovala pracovní příle�itosti 18 % aktivní populace. Z 

 hlediska průmyslové zaměstnanosti tvořilo hutnictví 47% a toto odvětví disponovalo 

a� 55% podílem na mzdách vyplácených v průmyslovém sektoru. Tyto údaje 

vymezují zároveň kvantitativní rozsah potenciálních sociálních důsledků hutní krize 

v Lucembursku a podmiňují rovně� míru anga�ovanosti státu při jejím překonávání.  

Ve prospěch znovunabytí odvětvové konkurenceschopnosti byly pro dal�í 

rozvoj hutní výroby stanoveny následující direktivy: 

-     přizpůsobit produkční kapacity odbytovým mo�nostem, 

-     orientovat se na výrobky a trhy s maximální rentabilitou, 

-     koncentrovat výrobu do nejproduktivněj�ích a nejrentabilněj�ích provozů, 

-     modernizovat, racionalizovat a restrukturalizovat výrobní zařízení a technologie, 

-     podstatně sní�it počet zaměstnanců.  

Na základě konsensu a efektivní spolupráce mezi rozhodujícími aktéry, tj. 

vládou, zaměstnavateli a odbory, do�lo poměrně brzy k  vytvoření legislativních 

podmínek nezbytných pro realizaci první fáze ozdravných opatření, a to přijetím 

zákona proti nezaměstnanosti  z roku 1975.  

Zákon umo�ňoval státu uplatnit při vykonávání �irokého spektra společensky 

prospě�ných prací nadbytečné hutníky. Práce byly prováděny na základě dohod 

mezi veřejnou administrativou a hutními podniky, a to počínaje druhou polovinou 

roku 1975. Návrhy zakázek veřejných prací byly schvalovány na koordinačním 

meziresortním výboru zasedajícím pravidelně měsíčně a slo�eném z  odpovědných 

činitelů ministerstva práce, představitelů hutních podniků a zástupců průmyslových 

svazů. K financování veřejně prospě�ných prací bylo pou�ito prostředků státního 

rozpočtu a od roku 1976 prostředků fondu pro nezaměstnané získávaných z výtě�ku 

zavedených daní solidarity.  
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V období od září 1975 do konce roku 1976 bylo uzavřeno cca 500 kontraktů 

poskytujících pravidelnou pracovní příle�itost vykonáváním různých činností (např. 

při či�tění řek, práci v lese, značkování turistických a cyklistických stezek, údr�bě 

krajnic silničních a dálničních vozovek, při opravách historických budov a při 

demolicích zchátralých stavebních objektů), a to denně a� 1500 zaměstnancům. 

Organizace a řízení těchto prací bylo svěřeno mladým in�enýrům, kteří sami najímali 

potřebné pracovníky. Průběh kampaně byl příznivě ovlivněn vý�í mezd 

dosahovaných při vykonávání veřejně prospě�ných prací a srovnatelných se 

mzdovou úrovní obvyklou v hutních profesích, včetně příplatků za práci v noci a o 

nedělích. 

Uvedený způsob regulace zaměstnanosti vyhovoval hlavně zpočátku, av�ak 

ji� ke konci roku 1976 začalo být zřejmé, �e krize, která postihla hutnictví 

v Lucembursku, má strukturální charakter a vy�ádá si uplatnění rozsáhlej�ích 

intervenčních opatření. Spolupráce mezi hlavními aktéry - vládou, zaměstnavateli a 

odbory byla �iroce institucionalizována, a to nejprve zalo�ením Tripartitní generální 

rady a v roce 1977 Tripartitní hutnické rady, které byly oprávněny k  předbě�ným 

konzultacím v�ech připravovaných opatření technického, finančního nebo sociálního 

charakteru v souvislosti s restrukturalizací. Zároveň začalo být realizováno 

dorovnávání příjmů hutníků při změně zaměstnání a od počátku roku 1978 byl 

umo�něn předčasný odchod do důchodu ve věku 57 let.  

S vyu�itím zku�eností získaných při  organizaci veřejně prospě�ných prací 

byla v polovině roku 1977 vytvořena tzv. protikrizová divize - DAC, která měla za úkol 

předev�ím evidovat v�echny uvolňované zaměstnance v hutnictví a zajistit pro ně 

dal�í uplatnění. Pro stimulaci hutního managementu ke sni�ování firemní 

zaměstnanosti mohl být se zaměstnanci, přicházejícími v úvahu při propou�tění, 

rozvázán ihned po jejich registraci v  DAC zaměstnanecký poměr, přičem� dále 

vyplácené mzdy se staly součástí nákladů divize. Nábor nových zaměstnanců do 

hutních provozů byl zastaven. Propu�tění hutníci nacházeli dal�í uplatnění v  první 

řadě v  souvislosti s budováním nových investičních celků (v důsledku pokračujícího 

programu restrukturalizace do�lo k  rozsáhlé modernizaci řady výrobních zařízení), 

ale rovně� při demoličních činnostech a úpravě odpadu z  likvidovaných zařízení, při 

instalaci dálničních svodidel, montá�i různých mechanických konstrukcí apod. Nově 

byla nastolena praxe najímání bývalých hutníků podniky terciární sféry. Kromě toho 

absolvování rekvalifikačních a různých doplňkových kurzů včetně odborného 
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praktického výcviku (např. svářečské a zednické kurzy, pře�kolování 

administrativních pracovních sil pro výkon některých méně kvalifikovaných řemesel) 

umo�nilo pracovníkům na místech ohro�ených ru�ením dal�í, efektivní uplatnění, ať 

u� v rámci modernizovaných nebo nově zakládaných hutních provozů. 

Pro zvý�ení mobility zaměstnanců v hutnictví, které bránily ni��í platy v jiných 

odvětvích a záruky zaměstnání poskytnuté hutními podniky, bylo z prostředků 

státního rozpočtu zaji�ťováno mzdové vyrovnání a odstupné ve vý�i 12 měsíčních 

platů. Vlivem těchto opatření a  v důsledku  rostoucích  zahraničních investic na�lo v 

 jiných odvětvích lucemburského hospodářství uplatnění a� 30% uvolňovaných 

pracovníků. 

Důle�itou, av�ak nákladnou slo�kou ochranných sociálních opatření byly 

předčasné odchody do důchodu v 57 letech věku na základě zákona přijatého 

Tripartitní radou v roce 1977. Od roku 1980 se odchod do důchodu pro zaměstnance 

v hutnictví stal po dovr�ení 57 let povinným. Touto cestou opustilo v průběhu 

devítiletého období trh práce celkem asi 5 000 bývalých hutníků, co� odpovídá asi 

1/3 celkového počtu zaměstnanců propu�těných z hutních podniků. 

Problémy související s činností DAC, která se postupně stala iniciátorem 

řady dal�ích dílčích kroků v oblasti zaměstnanosti a zároveň i jejich realizátorem, byly 

pravidelně diskutovány se sociálními partnery. V  této souvislosti bývá zdůrazňováno, 

�e konzultace probíhaly v konsenzuálním ovzdu�í, a to i v  období nejtě��í krize v  

letech 1981 a� 1983. Lucembur�tí daňoví poplatníci akceptovali značné finanční 

zatí�ení vyvolané realizací strukturálních změn a doprovodných sociálních opatření, 

a to zejména zvý�ení úrovně daní solidarity, zmrazení mezd apod. Také zaměstnanci 

hutí respektovali nutnost dlouhodobého sní�ení �ivotní úrovně v  důsledku sní�ení 

reálných mezd v rozmezí 4,6 a� 25%. Vzhledem k tomu, �e hutníkům registrovaným 

v DAC bylo garantováno zaměstnání, spolupracovaly i odbory při restrukturalizaci 

odvětví a akceptovaly programovou likvidaci některých hutních provozů a ru�ení 

pracovních míst. Po celou dobu 12 let, kdy probíhala restrukturalizace hutního 

průmyslu, byl zachováván sociální smír a nedo�lo ke zmarnění  jediného pracovního 

dne z titulu stávkové činnosti. 

V letech 1985 a 1986, kdy proces restrukturalizace kulminoval, začalo 

docházet k celkovému hospodářskému o�ivení a současně se počalo upou�tět od 

vynucených sociálně ochranných opatření (skončení předčasných odchodů do 

důchodu), přestal být striktně regulován mzdový nárůst apod. Ji� koncem roku 1986 
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v�ak do�lo k  dal�ímu rozsáhlému poklesu na trhu hutních produktů, který vyvolal 

dodatečnou restrukturalizaci včetně zru�ení dal�ích 3000 pracovních míst. V roce 

1987 vláda přistoupila na zavedení �plánu dílčí zaměstnanosti�, který vedl ke sní�ení 

mezd v odvětví a� o 12% (včetně doprovodných ne�ádoucích efektů - např. skrytého 

zaměstnávání nebo sní�ení maloobchodního obratu z titulu ni��í koupěschopné 

poptávky), byl znovu umo�něn (nejenom hutníkům) předčasný odchod do důchodu 

v 57 letech, čeho� v odvětví hutnictví vyu�ilo cca 1500 pracovníků, a do�lo rovně� k  

zalo�ení slu�eb pro zaměstnávání nadbytečných pracovníků (SEPE). 

V období let 1974 a� 1986 celkový počet zaměstnanců v lucemburském 

hutnictví poklesl z více ne� 29 000 na 13,5 tis. osob, tzn. o 53,5%, zatímco 

produktivita práce se zdvojnásobila, a to z 10 hod./t válcovaného materiálu v roce 

1976 na méně ne� 5 hodin v roce 1984. Organizací své činnosti umo�nila DAC 

hutním firmám procházejícím restrukturalizací pru�ně reagovat na personální potřeby 

hutních provozů podle aktuálního stavu zakázkové naplněnosti, neboť i v případě 

přechodné nezbytnosti vícesměnných pracovních re�imů byli stále k dispozici 

zaměstnanci kvalifikovaní pro práci v hutnictví.  

 

Shrnutí 
Uvedením tří zmíněných západoevropských regionů posti�ených strukturální 

krizí hutní výroby v  minulých desetiletích není ani zdaleka vyčerpán výčet 

evropských zemí nucených podstoupit restrukturalizaci v  metalurgickém průmyslu. 

Rovně� problematika souvisejících ochranných sociálních opatření mohla být 

z důvodu omezeného rozsahu studie pouze naznačena. To dovoluje formulovat 

pouze některé nejobecněj�í poznatky:  

-     konverze hutní výroby je chápána jako dlouhodobý proces, v jeho� průběhu je 

třeba zaji�ťovat dynamickou rovnováhu mezi ru�enými a nově vznikajícími 

pracovními místy, 

-     realizace konverze včetně příslu�ných ochranných sociálních opatření vy�aduje 

značné finanční prostředky a obvykle dlouhodobě zatě�uje disponibilní firemní zdroje 

a obecní, regionální i státní rozpočty (vícezdrojové financování), 

-     jedním z typických doprovodných projevů konverze hutního průmyslu je plo�ný 

charakter souvisejících, zejména sociálních procesů v daném regionu, 

-     mezi nejvýznamněj�í předpoklady minimalizace sociálních dopadů strukturálních 

změn v  regionech s  převahou hutního průmyslu patří konsenzuální chování 
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rozhodujících sociálních aktérů, tj. zaměstnavatelů, odborů a státu, a jejich účinná 

spolupráce, součástí opatření ke zmírnění zaměstnanosti je zkracování pracovní 

doby a vyu�ívání přechodné částečné zaměstnanosti, 

-     stát spolu s příslu�nými samosprávnými orgány vytváří co nejpříznivěj�í 

podmínky pro revitalizaci regionu, podporuje vznik nových pracovních míst a 

stimuluje příliv zahraničního kapitálu v podobě nových investic,   

-     maximální úsilí je věnováno zabezpečení odchodu star�ích generací 

zaměstnanců hutního průmyslu mimo trh práce (předčasné odchody do důchodu), 

neboť úspě�ná rekvalifikace těchto lidí, kteří v  hutnictví působili převá�nou část 

svého profesního �ivota, je i s  ohledem na specifickou kvalifikační strukturu hutních 

profesí mimořádně obtí�ná, 

-     stát ve spolupráci se  sociálními partnery podporuje motivaci ostatních 

uvolňovaných pracovníků k aktivnímu ře�ení otázky jejich dal�ího profesního 

uplatnění,  

-     pru�něj�í odbornou orientací vzdělávacích aktivit a reorientací náboru nových 

pracovních sil je s časovým předstihem regulován vstup mladé generace do 

útlumových průmyslových odvětví včetně hutnictví atd. 
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6. Sekundární analýza projektů PALMIF v regionu Frýdek-Místek 
 

PALMIF je fond zřízený Evropskou unií prostřednictvím programu PHARE, 

jeho� cílem je  

• podporovat  politiku restrukturalizace trhu práce v procesu postupného sbli�ování 

s  mechanizmy evropských strukturálních fondů 

• působit jako katalyzátor podpory nových, komplexních a experimentálních 

opatření na trhu práce, zejména na regionální a místní úrovni 

• aktivně ovlivňovat �ádoucí rozvoj efektivní zaměstnanosti a bránit zvy�ování 

nezaměstnanosti. 

Jde tedy o hledání a funkční ověřování nových nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti spojených se změnou kvalifikační struktury a s  vytvářením nových 

pracovních míst předev�ím pro obtí�ně umístitelné skupiny občanů na trhu práce. 

Případné pozitivní zku�enosti jsou doporučovány k plo�nému vyu�ití  jejich 

zařazením do návrhů nových  nástrojů nebo změn legislativních  norem a předpisů 

v oblasti zaměstnanosti. 

Fond podporuje předev�ím ty projekty, které jsou zaměřeny na nová aktivní 

opatření na trhu práce a která  plně respektují priority vytypované Ministerstvem 

práce a sociálních věcí v souladu s programem PHARE EU. Jedná se předev�ím o : 

- profesní integraci dlouhodobě nezaměstnaných, mladistvých a občanů 

dlouhodobě vyloučených z trhu práce, 

prosazování stejných mo�ností na trhu práce pro v�echny občany,  

adaptaci zaměstnaných dělníků na strukturální změny, 

stabilitu a růst zaměstnanosti, 

podporu �kolících a vzdělávacích systémů, 

podporu zaměstnanosti v malých a středních podnicích. 

Projekty  předkládané zájemci o dotaci z fondu PALMIF, které musí 

respektovat  vý�e uvedené  priority,  jsou posuzovány  nejprve výběrovou okresní 

komisí na místně příslu�ném úřadu práce. Výběrová komise provádí výběrové řízení 

podle příslu�ných kritérií a úspě�né projekty zasílá k projednání Poradní komisi 

PALMIF Ministerstva práce a sociálních věcí, která následně provádí závěrečné 

schvalování. Úspě�ní �adatelé  schválení Poradní komisí uzavřou  s úřadem práce, u 

něho� předlo�ili svoji �ádost o dotaci, smlouvu o realizaci projektu 
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S podporou z fondu PALMIF lze počítat nejdéle po dobu dvou let od podpisu 

smlouvy, přičem� finanční objem grantu nesmí přesáhnout 75% celkových nákladů 

na projekt, při dodr�ení  maximálního limitu 50 tis. Euro (dříve ECU). Přitom projekty  

orientované na oblast vytváření nových pracovních míst musí respektovat vytvoření 

minimálního počtu nových pracovních příle�itostí pro 15 osob. 

V současné době jsou okresu Frýdek-Místek  schváleny a přiděleny grantové 

prostředky PALMIF na tři projekty. Jedná se o : 

• nová pracovní místa pro rozvoj regionu, Oldřich Machander � NERVY, 

• vytvoření nových pracovních míst pro hendikepované zaměstnance,  Třinecké 

�elezárny, a.s., 

• nové pracovní příle�itosti v Rehabilitačním středisku seniorů, Charita Frýdek- 

Místek. 

 

Nová pracovní místa pro rozvoj regionu, Oldřich Machander � NERVY 
Předmětem podnikání je v  tomto projektu roz�íření dosavadní výroby  

nerezového nábytku. V současné době je v  provozovně vyráběn předev�ím nábytek 

pro restaurace a výrobny potravin (mycí stoly, dřezy, regály, servírovací vozíky 

apod.). Předmětem předkládaného projektu je roz�íření  výroby o sortiment výrobků 

pro nemocnice, centrální sterilizace, laboratoře, zařízení pro výrobu léčiv a jiných 

výrobků do čistých prostor, v�e v nerezu.  Podle nezávislého posudku se jedná o 

perspektivní výrobní program, zejména s ohledem na skutečnost, �e firma působí 

jako subdodavatel podniků, které jsou ji� na trhu zavedeny. Svoji váhu má i 

skutečnost, �e firma má zaji�těn odbyt i pro export. 

Ve firmě v současné době pracuje 22 osob a 3 její spolumajitelé. Dotace 

PALMIF umo�ňuje zvý�ení kapacity  výroby  v celkovém počtu 15 osob v tomto 

členění: 

kvalifikovaní dělníci                                     9 osob 

- nekvalifikovaní dělníci                                 3 osoby 

- technicko-organizační pracovníci               2 osoby 

- pomocný a obslu�ný personál                    1 osoba. 

Je výhodou, �e nová pracovní místa jsou co do charakteru činnosti téměř 

toto�ná se stávajícími místy, co� personálně i organizačně usnadňuje kvalitní 

za�kolení a následné vedení nových zaměstnanců. 
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Podnikatelský zájem je zaji�těn cca ze 60 % vlastními finančními prostředky 

firmy, zbylých 40 % je kryto dotací fondu PALMIF ve vý�i 50 tis. ECU. Je reálný 

předpoklad, �e firma bude schopna finančně krýt své investiční a provozní náklady 

uva�ované v podnikatelském záměru ze svých zdrojů, a to za předpokladu dosa�ení 

plánovaných tr�eb či sní�ení výdajů a dále z přidělené dotace. 

 

Vytvoření nových pracovních míst pro hendikepované zaměstnance, Třinecké 
�elezárny, a.s. 

Podnikatelský záměr předpokládal zalo�ení výrobně obchodního 

podnikatelského subjektu Třineckých �elezáren, a.s. společně  s  výrobním 

dru�stvem Vkus, Frýdek-Místek. Předmět činnosti této společnosti je orientován na 

�ití ochranných pracovních oděvů a poskytování slu�eb v oblasti či�tění, praní a 

oprav pracovních oděvů a vybraných druhů pracovních ochranných pomůcek. 

�ití pracovních oděvů pro Třinecké �elezárny zaji�ťuje dosud výrobní 

dru�stvo Vkus Frýdek-Místek.  Vytvořením nového dru�stva, a to na základě úspě�ně 

předlo�ené �ádosti o dotaci, je zaji�těna trvalá zakázková náplň jak pro stávající, tak 

i pro nově přijaté zaměstnance. 

V dal�ích fázích se předpokládá  roz�íření  podnikatelských aktivit o 

zaji�ťování výměnného systému udr�ování pracovních oděvů, nakupování sortimentu 

ochranných pracovních pomůcek a toaletních potřeb pro zaměstnance T� a 

vybudování konsignačního skladu ochranných pomůcek a toaletních potřeb pro 

zaměstnance. 

Realizace projektu předpokládá zvý�ení počtu dosavadních pracovních míst 

na zhruba dvojnásobek výchozího stavu, co� představuje vznik 20 nových 

pracovních míst v tomto členění: 

-     manipulant či�tění  a praní oděvů                             13 osob 

- manipulant �ití pracovních oděvů                               5 osob 

- ekonom                                                                       1 osoba 

- řidič                                                                             1 osoba. 

Charakter práce, pro kterou jsou nová pracovní místa vytvářena, umo�ňuje 

zaměstnávat uchazeče o zaměstnání jednak z řad občanů, kteří jsou obtí�ně 

umístitelní zejména z důvodu jejich pracovního posti�ení, jednak  zaměstnance 

Třineckých �elezáren dotčené probíhající restrukturalizací. Pracovníci  zařazení na 
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nová místa jsou za�kolováni přímo ve firmě, u cca 10 pracovníků je realizován 

program zvy�ování kvalifikace. 

Podnikatelský záměr je oceněn částkou 6,1 mil. Kč, přičem� z vlastních zdrojů se 

předpokládá krytí 4,1 mil. Kč a ze zdrojů PALMIF 1,9 mil. Kč (t.j. 50 tis. ECU), co� 

představuje 31,1% z  předpokládané celkové vý�e finančních nákladů. Skutečnost, 

�e oba členové nově zakládaného dru�stva  měli mo�nost poskytnout vhodné 

prostory, know-how, vývojové a zku�ení kapacity a část strojního  vybavení,  

umo�ňuje  sní�ení  vlastních  výrobních  nákladů  a dodr�ení předpokládané 

rentability. 

 

Nové pracovní příle�itosti v Rehabilitačním centru seniorů, Charita Frýdek-
Místek 

Projekt, který je předkládán neziskovou organizací Charita Frýdek � Místek 

umo�ní poskytnout komplexní péči 85 klientům nově vzniklého Charitního domu u 

Panny Marie Frýdecké. Záměrem je předev�ím zlep�ení fyzické i psychické kondice 

seniorů, u nepohyblivých klientů pak zabránění vzniku kontraktur, zlep�ení mobility a 

nácvik sebeobsluhy, co� má přispět ke zvý�ení kvality i délky jejich �ivota. 

Projekt je realizován ve třech nově dokončených budovách a jeho kapacita je 

rozlo�ena následovně:  

1. stanice  - charakter domova důchodců,  kapacita 30 mobilních klientů 

2. stanice  - o�etřovací jednotka pro 30 imobilních klientů 

3. stanice  - sdru�ený ústav sociální péče pro mentálně posti�ené mu�e a �eny 

s kapacitou  25 míst. 

Rehabilitační centrum umo�ní postupně vytvářet 10 nových pracovních míst 

a bude poskytovat tyto slu�by: 

a) rehabilitace - vodoléčba, elektroléčba, plynové koupele, masá�e, rehabilitační 

cvičení a nácvik pou�ívání rehabilitačních a ortopedických pomůcek, 

b) stacionář - mo�nost denního pobytu pro seniory, kteří u� nejsou zcela soběstační 

a rodina, zejména v  dopoledních hodinách, není schopna  jim poskytnout potřebnou 

péči vlastními silami. Součástí slu�eb je i podávání stravy, odborný dohled, vzájemná 

komunikace klientů, kteří u� sami nevycházejí z domu, mo�nost odpočinku, 

sledování TV, videa, hudby, náv�těva  různých osvětových předná�ek a spojení 

s Charitativním klubem seniorů, občasná účast na jeho činnosti a společné vyu�ívání 

jeho programu. 
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Podnikatelský záměr zaji�ťuje pracovní příle�itosti pro 10 nových pracovníků, a to ve 

skupině profesí: 

 - kvalifikovaní rehabilitační pracovníci                   4 osoby 

 - pomocný zdravotní personál                               2 osoby 

 - pomocný obslu�ný personál ve stacionáři          4 osoby.  

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány v částce 2,1 mil. Kč, 

z toho dotace fondu PALMIF představuje 1,26 mil. Kč  (33 tis. Euro), tj. 60 % 

z celkových nákladů. 

Shrnutí uvedených tří projektů PALMIF v okrese Frýdek-Místek ukazuje na 

efektivnost tohoto způsobu podpory podnikání a vytváření nových pracovních míst. 

Je jen �koda, �e prostředky fondu jsou omezené a �e tedy nemohou uspokojit 

v�echny �adatele. 

 

název projektu 
PALMIF 

počet nově 
vytvořených míst 

dotace 
PALMIF v tis. 

Kč celkem  

dotace na 1 
vytvořené místo v tis. 

Kč 
nerezová výroba 
Oldřich Machander 

 
15 

 
1 900 

 
126,6 

�ití pracovních oděvů 20 1 900 95,0 
rehabilitační centrum 10 1 260 126,0 
celkem 45 5 060 112,4 

 

Z prostředků fondu PALMIF bylo na jedno nově vytvořené pracovní místo 

v okrese Frýdek-Místek vynalo�eno 112,4 tis. Kč. Nabízí se otázka, zda nevyu�ít 

velkého zájmu o dotace PALMIF a neumo�nit nahrazení jejich nedostatku 

z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti. 
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7. Opatření  ke sní�ení nezaměstnanosti 
 

Pro okam�ité zlep�ení podmínek pro zaměstnávání občanů v okrese Frýdek 

-Místek uvádíme náměty a doporučení, jejich� realizace by mohla přispět ke zlep�ení 

současného nepříznivého stavu. Přitom jsou zmíněna pouze ta opatření, která byla 

souhlasně předprojednána s vrchním ředitelem Správy slu�eb zaměstnanosti Ing. 

Janem Kasnarem, CSc. 

• Umo�nit pořádání nespecifických rekvalifikačních projektů, jejich� význam 

spočívá v tom, �e obohatí posluchače o poznatky z oblastí, v nich� lze očekávat 

budoucí investiční činnost  předev�ím zahraničních investorů a zvý�í vzdělanostní 

úroveň regionu. Tím posílit pozici regionu při rozhodování  investora  o alokaci  

budoucí  investice. 

Umo�nit rekvalifikaci zaměstnancům ohro�eným ztrátou zaměstnání, přesto�e dosud 

nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání. V této souvislosti umo�nit i rekvalifikaci 

�en, které se budou vracet z mateřské dovolené, vězňů před ukončením výkonu 

trestu nebo pacientům léčebných zařízení, kteří se zbavují závislosti na drogách 

nebo alkoholu. 

! Rekvalifikace v době mateřské dovolené a dal�í mateřské dovolené nesmí 

způsobit zastavení výplaty rodičovského příspěvku, pokud by účastnice rekvalifikace 

po dobu kurzu umístily své dítě v mateřské �kole. Dne�ní právní úpravou toto není 

o�etřeno. 

• Umo�nit provádění modulového systému rekvalifikací, který umo�ní pouze 

doplnění chybějících znalostí a dovedností zájemců, a to bez nutnosti dodr�et celou 

předepsanou pevnou strukturu rekvalifikace. 

• U praktikantských míst roz�ířit mo�nost konání praxe i v oborech, je� jsou 

příbuzné s oborem, v něm� absolvent �koly nebo učili�tě dosáhl příslu�ného stupně 

vzdělání. Cílem musí být jeho zaměstnání, získání potřebných pracovních návyků, 

nikoli pouhé praktikování v oboru. Rozhodně by tím do�lo k roz�íření nabídky 

potenciálních zaměstnavatelů.      

• Podle stávající právní úpravy mů�e úřad práce podporovat zřizování nových 

společensky účelných pracovních míst a veřejně prospě�ných prací jen v okruhu své 

působnosti, tedy ve vlastním okrese. Tato podmínka je někdy zbytečně  omezující, 

neboť je obvyklé časté dojí�dění do sousedních okresů. Podpora při zřizování 
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nových míst by v zájmu �ádoucí mobility pracovních sil neměla být omezována buď 

vůbec, nebo alespoň ne na sousední okresy. Opatření: Umo�nit ÚP Frýdek - Místek 

finanční spoluúčast na vytváření SÚPM a VPP v obcích a podnicích sousedních 

okresů.      

•  veřejně prospě�ných prací umo�nit jejich vyu�ívání i u organizací v  neziskovém 

sektoru, jako jsou nadace, občanská sdru�ení atp. a neomezovat je pouze na obce a 

města.  

• Zvý�it návratnou finanční  výpomoc s mo�ností změny na dotaci pro osoby, které 

zahájí SVČ, a to na dvojnásobek rozsahu daného vyhlá�kou č. 35/97 Sb.,  tedy a� na 

160 tis.Kč. 

• Umo�nit poskytování dotace z prostředků APZ ÚP k úhradě sociálního a 

zdravotního poji�tění zaměstnavatelům, kteří přijmou do prvního zaměstnání  

absolventa �koly nebo osobu uvolněnou z  pracovního poměru z organizačních 

důvodů. 

• Zavádět u zaměstnavatelů funkci asistenta mladistvých, který by na mladistvého 

nebo skupinku mladistvých odborně i výchovně dohlí�el a zodpovídal za ně a� do 

doby jeho nebo jejich úplného zapracování nebo dosa�ení plnoletosti. Umo�nit, aby 

se na jeho výběru a úhradě jeho mzdy   podílel úřad práce. 

• Umo�nit zaměstnancům star�ím 55 let uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o 

vykonávání práce na 50% pracovního úvazku. Po dobu trvání dohody by pracovník k 

50% mzdy od zaměstnavatele pobíral rovně� 20% navý�ení mzdy z prostředků 

aktivní politiky zaměstnanosti. Tím by bylo mo�no obsadit jedno pracovní místo 

dvěma zaměstnanci. 
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NESPECIFICKA REKV ALIFlKACE

.
~
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Kurz je urèen pro všechny , kterýrn má pomoci k orientaci na trhu práce, k uvìdomìní si

vlastních kvalit a zvýšení životních kompetencí pøi prezentaci vlastní osobnosti pøi výbìru a

ucházení se o zamìstnání.

Kurz je proto postaven jednak na znalostech nutných k orientaci na trhu práce, jednak
na rozvoji dovedností potøebných pro osobní prezentaci a prosazení sebe sama na trhu práce,
komunikativní dovednosti (zároveò v cizím jazyce ), jednání s lidmÍ.

l. Název vzdìlávací akce
Rekvalifikaèní kurz "Nespecifická rekvalifikace" zamìøený k prohloubení obecných
speciálních znalostí a dovedností a k rozvoji východisek v klíèové životní kompetenci.

2. Jméno or2anizátora a odbornÝch 2arantù
Odbomým garantem kurzu je PhDr .Karel Kohout, CSc., vedoucí vzdìlávacího oddìlení
AJAK.
Organizátorem kurzu je Mgr. Helena Bonková, øeditelka AJAK oblasti Frýdek-Místek, která
má zkušenosti s praktickým vedením kurzù obdobné povahy i s organizací rekvalifikaèních
kurzù všeobecnì.

3 .Charakteristika a cíl vzdìlávací akce

Vzdìlávací kurz je zamìøen na doplnìní a rozvoj dosud získaných vìdomostí a dovedností

na jejich aplikaci v každodenní praxi. Základní znalosti z oblasti právní, psychologické a

pedagogické tvoøí východisko pro vìcné vystupování. Rozvinuté dovednosti ( obecné

manažérské, komunikativní, vyjednávací, administrativní) urnožòují uplatnit adekvátním

zpùsobem pøedchozí vzdìlání uchazeèe o zamìstnání a zvyšují jeho uplatnitelnost

v nejrùznìjších institucích.

Studijní program je koncipován jako prezenèní intenzívní studium v dále uvedeném

rozsahu. Studium nemá charakter pøednášek, pøevažují naopak formy a metody výuky

s pøevažujícími diskusními metodami a metodami praktických cvièení.

V zhledem k charakteru uèebnic, které má poøadatel k dispozici je variantnì možné

uplatnit v nìkterých f'azích též distanèní prvky studia, které samy o sobì rozvíjejí

samostatnost a rozhodovací schopnosti úèastníka.

4. Kritéria oro vÝbìr úèastníkù vzdìlávací akce
Kurz je urèen pro všechny zájemce hledající orientaci ve svìtì práce. V zhledem k charakteru
kurzu není vhodné vymezovat blíže pøedchozí vzdìlanostní úroveò uchazeèù.
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5. Obsahová náolò kun;u
Kurz probìhne v rozsahu 210 hodin. Jsou možné 2 varianty:

V arianta intenzívní pøedpokládá pøítornnost úèastníkù kurzu v prùbìhu celého dne ( 6
hodin) po dobu 35 dní, tj. 1,5 mìsíce denní výuky. Rozvrh jednotlivých disciplín je
uspoøád'án z pedagogických a psychologických dùvodù tak, aby student v prùbìhu dne
absolvoval více forem vzdìlávání -pøednášky , sernináøe, praktická cvièení atd.

Varianta Qolointenzívní pøedpokládá studium rozložené do delšího èasového období 2-2,5
mìsícù, kdy student dochází na výuku v odpoledních èi veèerních hodinách. Pravidla pro
rozvrhové uspoøádání jsou obdobná jako u intenzívní varianty .

Vlastní obsah studia

A) Blok psychologický
Tìžištìm studia jsou znalosti a dovednosti v otázkách vztahù mezi Iidmi, organizace skupin
-zvláštì pracovních a informace o fungování trhu obecnì.

Jednotlivá témata:
-psychologie osobnosti
-psychologie uèení
-sociální psychologie
-komunikativní dovednosti
-motivace k práci a k uèení
-motivace k životnímu sebeprosazení

-sebepoznání
-asertivita
-metodika pracovní èinnosti

Èasová dotace: 40 hod.

B) Blok právní
Smyslem studia tohoto bloku je získání znalostí z oblasti zamìstnávání (Zákoník práce ) a
souvisejících právních oblastech.

Jednotlivá témata:

-základní práVIÚ pojmy

-normatíVIÚ øád a socíálIÚ normy

-zákolÚk práce

-práVIÚ dokumenty v pracovnìpráVIÚ oblastí

Èasová dotace: 30 hod.

C) Blok managementu a øídících dovedností
Tìžištìm bloku je poznání klíèových øídících poznatkù a dovedností úèelných pro zvýšení
vlastních schopností, zaèlenìní do pracovního týrnu pracovníka a øešení èinností s tím

souvisejících.
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Jednotlivá témata:

-práce v týmech

-vede,ní lidí

-kon:t1iktové situace a jejich øešení

-øízení èasu

-sebevzdìlávání jako cesta k vlastní úspìšnosti

Èasová dotace: 30 hod.

D) Blok administrativní
Úèelem zaøazení do tohoto bloku je nauèit "kultuøe" bìžné administrativy -psaní dopisù,
žádostí, vyplòování tiskopisù, dotazníkù atd.

Jednotlivá témata:

-opakování pravopisu èeského jazyka

-normy korespondence
-psané administrativní úkony -dopis, žádost, dotazník, základní typy smluv

-ústní vyjadøování, telefonování

Èasová dotace: 20 hod.

E) Blok cizího jazyka (angliètina, nìmèina)
Úèelem studia cizího jazyka v rámci tohoto kurzu bude rozvoj komunikativních dovedností.

Jednotlivá témata:

-komunikativní dovednosti

-základní zdvoøilostní fráze

-telefonování

-základy korespondence

Èasová dotace: 42 hod. x 2 skupiny

F) Blok PC
Doplnìní a rozvoj popø .získání nových dovedností a vìdomostí z oblasti výpoèetní techniky
s ohledem na aktuální potøeby. Cílemje efektivní získávání a zpracování informací.

Jednotlivá témata:
-s ohledem na aktuální situaci

-Wmdows
-Word
-Excel
-Intemet

Èasová dotace: 48 hod.

3



Vvuèující rekvalifikaèního kurzu
PhDr. Jan »olášek, 521et, specializace psychologie, sociální politika, politika zamìstnanosti
JUDr. Jiøí ~ìmec, 53 let, specializace právo
Ing. Hana Palicová, 361et, specializace management
Ing. Marie Mikušová, 40 let, specializace podnikatelství
Ing. Monika Kuchaøová, 58 let, specializace norrny korespondence
PhDr. Irena Ruèková, 491et, specializace nìmèina, angliètina
Mgr .V endula Mruzková, 29 let, specializace angliètina
Ing. Roman Kafka, 36 let, specializace inforrnaèní a výpoèetní techniky

6. Metodika vÝukv a studia
Studijní program je zpracován jako presenèní intenzívní studium ve výše uvedeném obsahu
a rozsahu. Výuka bude vedena s pøevahou forem a metod diskusního charakteru a
praktických cvièení.
Vzhledem k charakteru uèebnic, které má poøadatel k dispozici je variantnì moŽI1é uplatnit
v nìkterých fázích též distanèní prvky studia, které samy osobì rozvíjení samostatnost a
rozhodovací schopnosti úèastníka.

7 .Vvhodnocení orùbìhu vVukv a studia
Získané znalosti a dovednosti budou prùbìžnì ovìøovány zvl. fonnou krátkých pøípadových
studií. Celé studium je zakonèeno prakticky vedenou závìreènou zkouškou.
Úspìšní absolventi obdrží osvìdèení o rekvalifikaci na základì povìøení MSMT CR

8. Místo konání rekvalifikaèního kurzu
Akadenùe J.A.Komenského, oblast Frýdek-Místek vlastní modemì vybavené univerzální
uèebny a 2 uèebny výpoèetní techniky,vybavené 18 poèítaèi typu PENTIUM 330 MHz.

9 .Minimální a maximální Doèet úèastníkù

15 -20

Výuka jazyka bude rozdìlena do skupin

10. Cena: 14 990,- Kè (viz. kalkulace)

Pøílohy: akreditace MŠMT ÈR
kalkulace
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Rekvalifikaèní kurz vybaví frekventanty komplexnírni znalostrni a dovednostrni s chodem

malých a støedních firem tak, aby se úèastníci mohli prosadit nejen sarni v podnikání, ale i

v klasickém zamìstnaneckém pomìru, pøedevším u podnikatelských subjektù. Pøedpokládaným

výsledkem tohoto rekvalifikaèního kurzu je získání schoQnosti samostatnì se Qrosadit.

1. Název vzdìlávací akce

Základy podnikání

2. Jméno or2:anizátora a odbornÝch 2arantù
Odbomým garantem kurzu je PhDr. Karel Kohout, CSc., vedoucí vzdìlávacího oddìlení
AJAK.
Organizátorem kurzuje Mgr. Helena Bonková, øeditelka AJAK oblasti Frýdek-Místek, která
má zkušenosti s praktickým vedením kurzù obdobné povahy i s organizací rekvalifikaèních
kurzù všeobecnì.

3 .Charakteristika a cíl vzdìlávací akce

Vzdìlávací kurz je zamìøen na získání znalostí pro zaèínající podnikatele nebo pro

zamìstnance u podnikatelských subjektù.

Jde o úèelovì a logicky uspoøádaný soubor vìdomostí a dovedností, jež se mají

pedagogickýrni prostøedky pøenést do vìdomí a jednání frekventantù a pomoci k získání

schopností samostatnì se prosadit.

4. Krltérla oro výbìr úèastníkù vzdìlávací akce
Kurz je urèen pro všechny zájemce o soukromé podnikání nebo všechny budoucí
zarnìstnance u podnikatelských subjektù. Jde pøedevším o kurz pro úèastníky s ukonèenýrn
støedoškolským popø .vysokoškolskýrn vzdìláním.

Obsahová náolÏ vzdìlávací akce

Kurz probìhne v rozsahu 252 hodin. Jsou možné 2 varianty:

V arianta intenzívní pøedpokládá pøítornnost úèastníkù kurzu v prùbìhu celého dne

(6 hodin) po dobu 42 dní, tj. 2 mìsíce denní výuky. Rozvrh jednotlivých disciplín je
uspoøádán z pedagogických a psychologických dùvodù tak, aby frekventant v prùbìhu dne
absolvoval více forem vzdìlávání -pøednášky, semináøe, praktická cvièení atd.

V arianta Qolointenzívní pøedpokládá studium rozložené do delšího èasového období -3

mìsícù, kdy student dochází na výuku v odpoledních èi veèerních hodinách. Pravidla pro

rozvrhové uspoøádáníjsou obdobnájako u intenzívní varianty.
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Vlastní obsah studia

A) Osobní poèítaè
-Windows
-Word
-Excél
-Intemet

Èasová dotace: 50 hod.

B) Úèetnictví s využitím výpoèetní techniky
-jednoduché úèetnictví
-podvojné úèetnictví
-transfonnace z jednoduchého úèetnictví na podvojné
-danì
-rozbory podnikové èinnosti

-odpisy
-úèetnictví na PC

Èasová dotace: 100 hod.

C) Podnikatelství

-založení podniku a jeho fonny

-le~slativa pro soukromého podnikatele

-financování

-úvìrování

-podnikatelský zámìr

-podnikatel jako zamìstnavatel

-živnostenský zákon, obchodní zákoník

-bankovní styk

-technickohospodáøské nonny
-firemní kultura

-podpora drobného a støedního podnikání

-pøíèiny neúspìchu malých a støedních podnikù, podnikatelská krize
"v v .

-poJlstem
-ukonèení èinnosti podniku

Èasová dotace: 36 hod.

D) Management, marketing
-úvod do managementu
-TIME management

-personalistika
-plánování, rozhodování, kontrola
-vedení lidí

2



-konfliktní komunikace

-obchodníjednání
-základy a koncepce marketingového øízení
-zákazník, konkurence, trh
-psycbologie trhu
-marketingový výzkum a jeho organizace
-marketingová koncepce a strategie podniku
-výrobní a výrobkový program
-marketingové plánování a audit
-cenový program a kalkulace
-marketingový mix
-komunikaèní nástroje

Èasová dotace: 30 hod.

E) Právo
-zpùsoby vZ1Ùku pracovního pomìru

-zmìny pracovního pomìru
-ukonèení pracovního pomìru
-škoda a náhrada škody
-obèanské právo

Èasová dotace: 18 hod.

F) Systém práce s Iidmi

Znalosi vlastní osobnosti

-systém práce s Iidmi

-psychologie chování lidí a percepce

-sebepoznání
-jednání s lidmi, komunikace

-hledání zarnìstnání -zpùsoby , metody

-tvorba životopisu

Èasová dotace: 18 hod.

Vy\!èu-iící rekvalifikaèního kurzu
Ing. Roman Kafka, 361et, specializace informaèní a výpoÈetní technika
Ing. Kamil Kuchaø, 68 let, ekonom -pedagog
Ing. Hana Hujdová, 52 Iet, ekonomka -PC
Ing. Marie Mikušová, 40 Iet, specializace podnikatelství
Ing. Hana Palicová, 361et, specializace management
JUDr. Jiøí Nìmec, 53 Iet, specializace právo
PhDr. Jan Polášek, 521et, specializace psychologie, sociální politika, politika zamìstnanosti
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6. Metodika vÝukv a studia

Studijní program je zpracován jako presenèní intenzívní studium ve výše uvedeném obsahu
a rozsahu. Výuka bude vedena s pøevahou forem a metod diskusního charakteru a

praktických cyièení.
Vzhledem k charakteru uèebnic, které má poøadatel k dispozici je variantnì možné uplatnit

v nìkterých fázích též distanèní prvky studia, které samy osobì rozvíjejí samostatnost a

rozhodovací schopnosti úèastníka.

7. ~ybodnocení nrùbìhu vÝukv a studi!
Získané znalosti a dovednosti budou prùbìžoì ovìøovány .Celé studium je zakonèeno

prakticky vedenou závìreènou zkouškou obsahující problematiku všech oblastí probírané
výuky aplikované do podmínek prac. prostøedí., v v
Uspìšní absolventi obdrží osvìdèení o rekvalifikaci na základì povìøení MSMT CR.

8. ~ístQ kQnání rekvalifikaèního kunu
Akadenùe J.A.Komenského, oblast Frýdek-Místek vlastní modemì vybavené universální
uèebny a 2 uèebny výpoèetní techniky, vybavené 18 poèítaèi typu PENTIUM 330 MHz.

10. Cena: 14 990,- Kè (viz. kalkulace)

Pøílohy; akreditace MŠMT ÈR
kalkulace
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STØEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STØEDNÍ ODBORNÉ uèILlšTÌ,
ODBORNÉ uèILlšTÌ A PRAKTlCKÁ ŠKOLA,

LÁNSKÁ 132, TØINEc
.
~
"

NÁ VRH MODULOVÉHO SYsTÉMU DAl.šÍHO VZDÌLÁ V ÁNÍ
UVOLNÌNÝCH ZAMÌSTNANCÙ SUBJEKTÙ ÈR

Z DÙVODU zMÌN NEBO ÚTLUMU JETICH ÈINNOsTÍ.

Zoracoval: Ing. Miloslav SkfièkaV Tøinci 15.09.2000



.SOŠ. SOU. OU a PŠ. 1Ánská 132. Tøinec-

Mo~ový systé.m da.lšího v:zdì.lávání uvo.lnìných zamìstnancù subjektù ÈR---~ L-- ~-- ~~J=.n...u ~

z dùvodu zmìn nebo útl.umu jejich èinností .

1. 6vod.

Støední odbomá škola, Støední odbomé uèilištì, Odbomé uèilištì a Praktická škola v Tøinci (dále
jen SOŠ, SOU, OU a PŠ) byla oslovena k vyjádøenf svých pøedstav o dalšfm vzdìlávánf a proWubová-
nf dosažených vìdomostí a dovedností uvolnìných zamìstnancù subjektù ÈR z dùvodu zmìn nebo
útlumu jejich èinností.

Vzdìlávací systém má být koncipován obecnìji a modulámì, nebo• nelze v této dobì charakteri-
zovat vstupnf vìdomosti a dovednosti uchazeèù, ale ani zamìøenf výstupnfch požadavkù z tohoto

procesu.
Navrhujeme, pro tento pøípad, skladbu výukového procesu jako t1exibilnf ve dvou rovinách. V hori-

zontálnf rovinì je t1exibilita dána možností výbìru pøedmìtù pro oborové zamìøenf výukového procesu.
V e vertikálním smìru je t1exibilita dána možností výbìru obsahové náplnì jednotlivých pøedmìtù.

Ve výukovém procesu se pøedpokládá získání jak vìdomostnfch informací, tak i dovednostnfch
návykù a to v širšfm pojetí. Nejde tedy o úzkou oborovou specializaci.

Vertikální

skladba

\!ÝUkového

procesu

Zamìøenl 2

Pøedmìt E
dODlòkoVÝ modul

Zamìøen{2

Pøedmìt E
základní ~odul

oborové zamìøení 2oborové zamìøeni 1 oborové zamìøení 3

Horzontální skladba \ýukového procesu
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~

2 .Náv:rh obsahové nápmì z poMedu vert:ikámí :t:.lexibi.li t:y
~

Pøedmìty:

"
cizfjazyk -angliètina ~ V, -) základnf, doplòkový a rozšiøujfcí modul
cizí jazyk -~ ~ základnf, doplòkový a rozšiøujícf modul

obcbodnf korespondence -základnf, doplòkový a rozšiøující modul

práce s poèítaèem -základnf, doplòkový a rozšiøujfcf modul

ekonomika -základnf, doplòkový a rozšiøujfcf modul

úèetnictvf -základnf, doplòkový a rozšiøujícf modul

odívání -základnf, doplòkový a rozšiøující modul

výživa -základnf, doplòkový a rozšiøujícf modul
právní nauka -základnf, doplòkový a rozšiøujícf modul

agroturistika -základnf, doplòkový a rozšiøující modul
kreslení ve stavebnictvf -základnf, doplòkový a rozšiøujícf modul

materiály pro stavební práce -základnf, doplòkový a rozšiøujícf modul

technologie ve stavebnictvf -základnf, doplòkový a rozšiøující modul

malíøské práce -základnf, doplòkový a rozšiøující modul

pøestavby budov -základnf, doplòkový a rozšiøující modul
práce s kovem -základnf, doplòkový a rozšiøujícf modul

obrábìní kovù -základnf, doplòkový a rozšiøujfcf modul

cbod firmy -základnf, doplòkový a rozšiøujícf modul

Obsahová náplò jednotlivých pøedmìtù:

ili{ jg.ZYK -angliètina

a) Zlikladnl modul ( 30 hodin )

-In•ormace k výslovnosti, pøedstavování, bìŽI1é pozdravy , mnoŽI1é

èíslo podstatných jmen, sloveso být, mít, slovosled v anglické vìtì,

zájmena pøivlastòovací a po pøedložkách, rozkazovací zpùsob,

zpùsobová slovesa, pøítomný èas prostý .
-Konverzace -obchod, restaurace, cestování, zamìstnání.

b) Doplòkový modul ( 30 hodin )

-Budoucí èas prostý , èíslovky .

-Konverzace -volný èas, odívání, bankovnictví, na poštì, rodina.

c) Rozšifujlcl modul ( 30 hodin )

-Minulý èas prostý -pravidelná slovesa. nepravidelná slovesa.

-Konverzace -kultura, ekonomika, politika, téma dle potøeb skupiny .

ili[ jgzy! -nìmèžna

a) Základnl modul ( 30 hodin )

-Základní poznámky k výslovnosti, èasování sloves, skloòování

podstatných jmen, osobních a pøivlastòovacích zájmen, slovo-
sled ve vìtì oznámovací, tázací, rozkazovací zpùsob sloves, èís -

Iovky zákl. + zákl. poèetní úkony, pøedložky se 3. a 4. pádem,

zápor nein, nicht a kein.

-Konverzace -seznámení se, pøedstavování, rodina, povolání, vìk,

záliby , na návštìvì, orientace ve mìstì.

b) Doplòkový modul ( 30 hodin )

-Èasové údaje, vedlejší vìty , oznaèení míry , hmotnosti a mnoiství po

èíslovkách, skloòování pøídavných jmen se èlenem urèitým ,

neurèitým, s pøivl. zájmenem, bez èlenu, slovesa s neodluèitelný-
mi a odluèitelnými pøedponami, zvratná slovesa, préteritum.

-Konverzace -škola, restaurace, bydlení, u Iékaøe, denní program.
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.SOŠ, SOU, OU a PŠ, I.ánská 132, Tøinec.

c) Rozfifuj(c{ modul ( 30 hodin )

-Perfektum, stupòovánf pøídavných jmen, pøíslovcí, pøedložkové
vazby sloves a pøídavných jmen, sloveso werden, tázací zájmeno

welcher a was fiir ein, souvìtf souøadné.

-Konverzace -nákupy , pøíprava na cestu, na poštì, kultura, cestová-

nf, volný èas.

Obchodn( koresDondence

a) Základnf modul ( 30 hodin ) -pouze pfi použitf psacfch strojù

-Seznámení s psacím strojem a jeho funkcemi.

-Psaní na el. stroji hmatovou, desetiprstovou metodou.

-Úkolem je obsáhnout celou základní klávesnici mimo psaní èísel

hmatovou metodou.

b) Doplòkový modul ( 30 hodin )

-Písemný styk a jeho význam.

-Hospodáøské písemnosti .

-Zásady stylizace obchodních dopisù.
-Normalizovaná úprava psaní obchodních dopisù podle ÈSN 01 6910

ze srpna 1997 , která nahrazuje ptivodní normu z r. 1985.

-Druhy obchodních dopisù.

-Pøíprava pro psaní obchodních dopisù na poèítaèi.
-Zásady sestavení tabulek.

c) Rozfifujfcf modul ( 30 hodin )

-Sestavení obchodních dopisù.

-Psaní obchodních dopisù podle normalizované úpravy .

-Osobní dopisy -normalizovaná úprava psaní.

-Propagaèní písemnosti.
-Písemný styk s bankou.

-Písemný styk s poštou.

rrfIY!1l00!4.q

a) ZJik/adnl modul ( 30 hodin )

-Základní právnf pojmy , právnf nomly , právnf vztahy a právnf úkony .

-Obèanské právo -obèanské právnf vztahy a zpùsobilosti. Majetková

práva obèanù, osobnf a soukromé vlastnictví. Prodej v obchodì,

zakázky , služby .Opravy a úpravy vìcí. Odpovìdnost za vady , ško-
dy a za neoprávnìný majetkový prospìch.

b)Doplòkory modul ( 30 hodin )

-Pracovnf právo -Pracovnì právní vztahy .Pracovnf pomìr a jeho

druhy , vznik, zmìny , skonèenf. Pracovnf øád a pracovnf kázeò, kár-
ná opatøenf, odpovìdnost pracovníkù za škody .Pracovnf doba, do-

volená. Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci. Odpovìdnost za-

mìstnavatelù za škody .Dohody o pracech konaných mimo pracovnf

pomìr .Pracovnf spory a kolektivnf smlouvy .

-Zabezpeèenf pøi pracovnf neschopnosti.Nemocenské pojištìnf. Dru-
hy dávek a podmínky nároku.

c) Rozfifujlcl modul ( 30 hodin )
-Právní fomly podnikání. PøeWed právnfch forem podnikání, cha-

rakteristika podnikatelských subjektù. Podnikjednotlivce (živnost).

Obchodní spoleènosti, druž.c;tva, státnf podniky .

-Živnostenská podnikání. Živnosti a jejich druhy .Živnostenské

oprávnìnf, podrnínky jeho získání. Zaloi.enf podniku. Zakládání ob-
chodních spoleèností. Podnikání se zahranièní úèastí. Majetková

práva hospodaøících subjektù, fomly vlastnictví.
-Hospodáøské závazky a obchodní èinnost. Pojem, druhy , vznik,
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zmìny , zánik. Obchodní zákoník. Smlouvy , jejich funkce, druhy , ná.

Iežitosti, uzvarívání a plnìní. Všeobecné podmínky dodávek, povin-
nosti dodavatele a odbìratele, závazky , odpovìdnost. Øešení sporù.

Vybrané èásti z ostatních právních odvìtví. Trestní právo. Správní

právo.

Materiálv J2[Q ~tavebn( ~

a) Základnf modul ( 30 hodin )

-PøeWed stavebních materiálù a jejich hospodárné využívání.

-CiWaøské pálené výrobky .

-Pøfrodnf kamen a kamenivo, pojiva, plniva a malty .

-Døevo. Kovy .Sklo. Prostý beton. Izolaènf materiály .

b) Doplòkory modul ( 30 hodin )

-Železobeton. Lehké betony .Prefabrikáty .

-Žárovzodrné výrobky .Plasty .Pomocné látky .

c) Rozšifujfcf modul ( 30 hodin )

-Pøfsady do malt a betonù.

-Materiály na kanalizace.

-Materiály na bednìní.

-Materiály na støešnf krytiny .Materiály na vnitønf a venkovní obklady

a dlažby .

Technologie rf stavebnictv{

a) Zákiadn( modul ( 30 hodin )

-Úvod, konstrukènf systémy , urbanismus.
-Cihelné zdivo, vazby .

-Práce sedøevem. Lešenf. Bednìnf.

-Betonáfské práce.

-Izolace.

b) Doplòko"Ý modul ( 30 hodin )

-Základy a zakládánf.

-Kanalizace a zdravotechnika.

-Železobetonové konstrukce.

-Pøíèky .Osazovánf. Stropy a pøevislé konstrukce. Klenby

-Vnitønf oDÚtky .

c) Rol1ifuj(c( modul ( 30 hodin -uèebna "Ýpoèetn( techniky)

-Schodištì.

-Støechy .

-Venkovnf Iešenf.

-Fasádnf oDÚtky.

-Dokonèovacf práce.

-Montované stavby .

-Zemìdìlské stavby .

-Vývoj stavebnfch slohù.

Kreslen{ ~ stavebnictv{

a) Základnf modul ( 30 hodin ), .
-Uvod. Tech1Ùka kreslení.

-Základní geometrické konstrukce. Zobrazování tìles

-Normalizace výkresù. Kotování.

-Oznaèovánní materiálù ve stavebních výkresech.

b) Doplòkový modul ( 30 hodin )

-Základy tech1Ùcké estetiky .

-Zobrazování stavebních objektù.

-výkresy výkopù a základù. Zobrazování podlaží.
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-Železobetonové konstrukce.
-Zobrazení stropní konstrukce, podlahy a pøevislé konsrukce

c) Ro;Jifuj(c( modul ( 30 hodin )

-Schodištì.

-Zastøešení a krovy .

-Projektová dokumentace staveb.

-Výkresy adaptací.
-Ètení a kreslení støednì složitých výkresù.

Pfestavbv ~

a) Základnl modul ( 30 hodin )

-Výmìna okenních a dveønfch rámù.

-Trhliny .Zazdivání otvorù.

-Opravy obkladù a dlažeb.

-Opravy cihlového zdiva.

-Odbomý výcvik.
b) Doplòkory modul ( 30 hodin )

-Podchycování základù staveb.
-Dodateèné stavby cihlového zdiva a komfnù.

-Opravy konstrukcf stropù a kleneb.

-Dodateèné izolace.

-Rozšiøování otvorù.

-Opravy omftek.

-Odbomý výcvik.
c) Rozfifujlcl modul ( 30 hodin )

-Bourání a podchycování zdf a pøfèek.

-Pøestavba schodiš•.

-Udržování budov .

-Opravy panelových objektù.
-Bourání budov .

-Odbomý výcvik.

~~~

a) Zl:Jkladnf modul ( 30 hodin )

-Bezpeènost a ochrana zdravf pøi ruènfm opracovánf kovù a pøi práci

s nátìrovými bmotami.

-Pracovnf nástroje, mìøidla, pracovnf postupy .

-Ošetfovánf pracovnfch nástrojù.

-Mìfenf a orýsovánf materiálu.

-Ruènf fezánf a stffhánf. Pilovánf.

-Ohýbánf plechù.
-Vrtánf a spojovánf kovù nýty a šrouby .

-OChrana kovù proti korozi.

-Odbomý výcvik.
b) Doplòkový modul ( 30 hodin )

-Vlastnosti technických materiálù.

-Zkoušenf materiálových vlastnostf a význam tìchto zkoušek.

-Spojovánf materiálù.

-Strojnf obrábìnf.

-Odbomý výcvik.
c) Rozfifujfcf modul ( 30 hodin )

-Výkresová dokumentace.

-Význam normalizace a požitf norem.

-Nakreslenf a okotovánf souèástf.

-Technologický postup ruènfho zpracovánf.
-Postupový list souèástf.
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-Zhotovení a montáž souèástí.
-Odbomý výcvik -návrh výrobku, vypracování dokumentace a zho-

tovení výrobku.

Obrábìn( ~

a) Základnf modul ( 30 hodin )

-Plošné mìøení a orýsování.

-Øezání kovù.

-Pilování ploch.

-Vrtání a vystužování otvorù.

-Ruèní øezání vnìjších a vnitøních závitù.

b) Doplòkový modul ( 30 hodin )

-Vlastnosti technologických materiálù.

-Vliv pevnosti materiálu na øeznou rycWost.

-Geometrie nožù.

-Výkresová dokumentace.

-Technologické postupy pøi strojním obrábìní -jakost povrchu .
-Strojní obrábìní. Soustružení.

c) RolJifujfcf modul ( 30 hodin )

-Strojní obrábìní. Frézování.

-Odbomý výcvik -návrh výrobku, vypracování dokumentace a zho-
tovení výrobku.

Úèetnictvf

a) Základn( modul ( 30 hodin )

-Význam, úkoly a èlenìní úèetnictvf. Právní úprava.

-Soupis majetku, jmìní, soupis zbožf, inventarizace.
-Podstata a význam úèetní dokumentace. Druhy úèetních dokladù.

-Vyhotovovánf, pøezkušovánf a kontrola úèetních dokladù.
-ÚèetnicM o platebním styku, pohledávkách a závazcfch.

-Pokladní doklady, pokladní kniha. Bankovní úèty, výpisy.Saldokonto.

-Opravy v úèetních dokladech. Archivace úèetních dokladù.

-Iednoduché úèetnictvf. Právní úprava. Soustava úèetních knih.

-Evidence penìz, materiálu, výrobkù a zbožf. Roèní uzávìrka.

-Zjiš•ovánf hospodáøského výsledku.
b) Doplòkový modul ( 30 hodin )

-Podvojné úèetnictvf. Rozvaha. Aktiva a pasiva.

-Soustava úètù a podvojný zápis. Obraty a ZÙstatky na úètech.

-Syntetická a analytická evidence.
-Úèetní zápisy a zpùsoby jejich oprav .Úèetní knihy .

-Úètová osnova a úèetní rozvrh.

c) Rozfiøujfcf modul ( 30 hodin )

-Využitf výpoèetnf techniky.
-Programové vybavenf pro jednoduché a podvojné úèetnictví.
-Cvièenf s využitÚll výpoèetnf techniky na aplikaènfch pøíkladech

~ ~ l2oè(taèem

a) Základn( modul ( 30 hodin -uèebna rypoèetn( techniky)

-Základní èásti poèftaèe, základní pojmy .Hardware. Software.

-Programové vybavenf -operaènf, uživatelské, aplikaènf.
-Obsluha poèftaèe.

-Soubory, adresáfe, podadresáfe. Znaèenf.Stromová struktura.
-Aktuálnf cesta, aktuálnf adresáf .

-Pomocné programy ke komunikaci s poèftaèem.
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-Textový editor. Ovládání textového editoru. Psaní a úpravy textú

b) Doplòkový modul ( 30 hodin -uèebna výpoèetn( techniky)

-Práce s vybraným textovým editorem.

-Aplikace cvièení se zamìøením na obchodní korespondenci.

-Databáze a databázové systémy ( seznámení ).

-Poèítaèové sítì ( seznámení ). Intemet. Intranet.

c) Rozfifuj(c( modul ( 30 hodin -uèebna výpoèetn( techniky)

-Aplikaèní cvièení s vybraným textovým editorem.

-Aplikaèní cvièení s vybraným databázovým systémem.

-Aplikaèní cvièení s vybraným tabulkovým procesorem.

-Praktické využití a Wedání informací na intemetu.

Od(ván(

a) Základnf nwdul ( 30 hodin -odborná uèebna šitf )

-Odívání, jeho vývoj a smysl. M6da, vkus.
-Odìvní materiály .Technika zpracování a žeWení fÙzných druhù

odìvních materiálù.

-Základní techniky šití. Ruèní stehy , strojové šití.

-Zapínání odìvù a prádla.
-Šicí stroj -popis, využití údržba.

-Péèe o textil a odìvy -praní, èištìní, žeWení, mandlování, opravy

-Souèasné trendy. Vývoj.

-Odbomý výcvik.
b ) Doplòkový nwdul ( 30 hodin -odborná uèebna šitf )

-Konstrukce a modelování odìvù. Návrh modelu.

-Zjiš•ování tìlesných rozmìrù, velikostní sortimenty .
-Konstrukce základních typù odìvù -halenka, suknì, kalhoty .

-Práce se støihy støihové služby a pøíloh m6dních èasopisù.

-Odbomý výcvik.
c) Rozfitujfcf nwdul ( 30 hodin -odborná uèebna šitf )

-Návrh modelu ( suknì, kalhoty, šaty ).

-Technika støíhání odìvù.

-Odbomý výcvik -ušití vybraného odìvu z vlastního zhotoveného
støihu.

~

a) Základn( modul ( 30 hodin )

-Potraviny , jejich složenf, jakost, uchovávání, záruènf doba, energe-
tická a biologická hodnota potravin.

-Zaøízenf kuchynì.

-Zásady správné výživy -druhy stravy ,kalorická hodnota potravin, di-
ferencovaná strava.

-Základnf druhy potravin -vejce, ovoce, zelenina, brambory , luštìni-

ny , houby , tuky , mléko, mléèné výrobky , obiloviny , tìstoviny , sladid.
Ia, maso a masné výrobky , koøenf a pochutiny , nápoje.

b) Doplòkory modul ( 30 hodin )

-Zpùsob a význam konzervovánf potravin.

-Výroba tìst -druhy , postupy .

-Diferenciace ve výživì -dìtí, mladistvých, pracujících,starých Iidí,

sportovcù -režim, jídelnfèek,
-Léèebná výživa -zásady diet, druhy diet, ptedcházenf nákazám.

Gastronomická pravidla -aplikace, jídelnfèek k rùzným príležitos -

tem

c) Rozfifujfcf modul ( 30 hodin

Slrana: 8
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-Pøíprava pokrmù studené kuchynì -saláty , vejce -obložená, plnìná

pokrmy v aspiku, kokteily , obložená vejce.

-Pøíprava speciálních pokrmùl
-Speciality národní kuchynì ÈR, zahranièních kuchyní.

-Pøíprava makrobiotických pokrmù.
-Slavnostní hostina -svadba, narozeniny , vánoce.

Ekonomika

a) Základnf modul ( 30 hodin )

-Základní ekonomické pojmy -statky , výrobky , služby , vstupy výroby .

-Podnikání a podnik jako subjekt trŽ1lÍ ekonomiky ( zboží-nabídka,

poptávka, trh, cena-trŽ1lÍ mechanismus-podnikání-cíle, podstata.

-Zamìstnání a další formy výdìleèné práce -Wedání zamìstnání

(formulování svých pøedpokladù a požadavkù, odpovìï a formula-
ce inzerátu, kontakt s budoucím zamìstnavatelem).

-Služby úøadu práce, jiné formy zprostøedkování práce, kontakt s úøa-

dem práce, zjištìní moŽllostl zamìstnání v oboru.

-Nezamìstanost, podpora v nezamìstnanosti.

-Celoživotní vzdìlávání, kvalifikovaná a nekvalifikovaná práce, rekva-

Iifikace, moŽllosti pokraèování ve vzdìlávání.

b) Doplòkory modul ( 30 hodin )

-Pracovnì právní vztahy a souvisejícl èinnosti.

-Povinnosti a práva zamìstnance a zamìstnavatele -orientace
v zákoníku práce.

-Pracovní smlouva. Vznik pracovního pomìru -vyplnìní osobního

dotazníku, sestavení životopisu. Zmìny a skonèení pracovního po-

mìru -zákoník práce, sepsání výpovìdi, dohoda.

-Mzda, zdanìní, soc. zabezpeèení ( mzdové výpoèty -hrubá mzda,
daò ze mzdy , soc. a zdrav .pojištìní, položky zvyšujícl mzdu, èistá

mzda. Kolektivní smlouva.

-Drobné podnikání (živnost, drobné podnikání). Podnikatel -fyzická

a právnická osoba. Pojem živnosti a provozování živnosti, vypraco-

vání žádosti o živnostenské oprávnìní vèetnì náznaku podnika-

telského zámìru. Živnostenské úøady -zápis do živnostenského

rejstffku.
-Povinnosti pøi provozování živnosti (zákazník, kontrol. orgán. státní

správa), delikty , sankce.
-Dodávky a zakázky .Objednávka, kupní smlouva, vyhotovení

objednávky zboží. Dodacllist, faktura.
-V ady zboží -reklamace.

-Zásobování, poøizování investièního majetku.
c) Rozfifujfcf modul ( 30 hodin

-Evidence hospodaøení podnikatele.

-Danì, daòový systém.
-Marketingové èinnosti -prùzkum trhu, propagace, reklama. Další

èinnosti, -servis, jednání se zákazníky, estetika, prostøedí.
-Drobné podnikání a finance. Podnikatelský zámìr. Poèáteèní (vstup-

ní náklady .Kalkulace -ceny výrobku, služeb. Rozpoèet. Získávání

finanèních prostøedkù (úvìr, podpora). Pojištìní. Leasing. Maloob-

chod, velkoobchod, diskontní prodej.

-Organizace a podnikové èinnosti vìtšího podniku.

-Formy vìtšího podniku -vlastnické vztahy , druhy spoleènostl.

-Výrobní podnik a jeho organizace. Oblasti èinnosti -výrobní,

obchodní, zásobování, materiál. hospodáøství, odbyt, marketing.
-Øízení podniku.

-Obchodní styk se zahranièím -clo, celní deklarace, dovoz, vývoz.

-Pøepoèty valut -kurzovní Iístek.

S1rana: 9
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AJ!roturistika

a) Základnl nwdul ( 30 hodin ), ..
-Uvod -význam turtStlky na venkovì.

-Podnikatelský zámìr -projekt.

-Rozhodování, znalosti, infonnace. Mapování trhu služeb- marketing.
-Poèáteèní a provoznf kapitál. Zisk a tvorba ceny .Rentabilita, pros-

perita projektu.Služby spojené s tvorbou projektu.
b) Doplòkový nwdul ( 30 hodin )

-Ekonomika podnikánf ve venkovské turistice.

-Systémy turistických infonnac(. Pojištìní a pojistné smlouvy .
-Kultura ubytování a stravování.

-Klasifikace ubytovac(ch služeb -standarty .Klasifikace stravovac(ch

služeb. Normy a pøedpisy .Podmínky volné živnosti.

-Kultura jednání se zákaznfkem -psychologie.

c) Rozfifujlcl nwdul ( 30 hodin

-Turistika na venkovì.

-Turistické programy .Zemìdìlský program na farmì, v zemìdìl-
ském podniku.

-Regeneraèní a odpoèinkové programy. Sportovní, nauèné, kombino-

vané programy .Program s obsahem tradiènfho øemesla.

-Formy programù -rodinné, skupinové a individuální. Zájezdové pro-
gramy .Školní programy .

-Cvièení.

Q!Q41iJ:!!1:i.

a) ZIlkladn( modul ( 30 hodin

-Podnikatelský zámìr.
-Prùzkum trhu. Zakladatelský rozpoèet. V olba právní formy podniká-

ní. Postup pøi založení firmy .

-Struktura výrobního procesu.

-Technologický proces. ObsluŽI1é èinnosti.
b ) Doplòkový modul ( 30 hodin )

-Vybavení pracovištì -stroje, nástroje, náfadf, pøípravky .

-Uspoøádání pracovištì, d11ny.
Prostorová dimenze, rozmístìní vybavení, zajištìní energií.

Vybavení firmy dokumentacf.
c) Rozøifujfc( modul ( 30 hodin

-Suroviny , polotovary a subdodávky pro èinnost.
Výbìr surovin a jejich zajištìní. Propoèty spotøeby materiálu,

surovin, zásoby .Skladování surovin a jejich ošetøování.
-Skladování výrobkù, vzorkù, prototypù, dokumentace.

-Evidence a archivace. Sklad a jeho využití.

-Bezpeènost a ochrana zdravf pøi práci a hygiena práce.

-Kvalita ajakost èinnosti.

-Zásady pro kvalitní èinnost. Zabezpeèení podmínek pro kvalitní èin-

nost. Systém péèe o kvalitu produkce.

-Kalkulace ceny výrobku (produktu).

Malffské ~

a) Základn{ modul ( 30 hodin )

-Použití sádry .Pøíprava, zasádrování skoby .Bandážování rohù

a trWin.

-Jednoduchá malba.

-Bezpeènost a ochrana zdraví ve výškách.

Slrana: 10
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"

-Odstraòování staré malby

-Paèokování povrhu vápenným mlékem. Paèokování povrchu ce-

mentovým mlékem.

-Bílení.

-Ošettování malítských pomùcek, udržování èisoty a pofádku.

b) Dopú'ikory modul ( 30 hodin )

-Tapetování.
-Pfíprava podkladù. Pfíprava makulatury a tapet -mìtení a nastti-

hání tapet podle vzoru, Iepení, vyWazení.

-Dokonèovací práce -olištování, zaèištìní ukonèující páskou.

-Pfíprava Iepidla.
-Estetika práce.

c) Rozšifujfcf modul ( 30 hodin

-Úprava podkladù.
-Míchání a tónování barev .

-Pfíprava malítské práce.
-Zhotovení nástìnných maleb.

-Bezpeènost a ochrana zdraví ve výškách.

-Pfíprava podkladù -odstraòování starých maleb nebo tapet, brouše-
ní omítky .

3 .Pøíkl.ad náv:rhu obsahové náp.lnì z pohl.edu horizontál.ní .fl.exibil.i ty
--

a) Oblast sluieb.

Pøedmìty:
-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základnf, doplòkový a rozšiøující modul

-základnf, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

cizí jazyk
obchodní korespondence
práce s poèftaèem
ekonomika
úèetnictvf
odfvánf

výživa

b) Oblast prace s kovem.

Pøedmìty:

cizíjazyk
práce s poèítaèem

ekonomika

úèetDÍctví

práce s kovem

obrábìní kovù

chod finny

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

c) Oblast stavebn{ch prac{.

Pøedmìty:
-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøujícf modul

-základní, doplòkový a rozšiøujfcí modul

cizíjazyk
ekonomika

kreslení ve stavebnictví

materiály pro stavební práce

technologie ve stavebnictví

malíøské práce

Strana: 11
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pøestavby budov
chod fírDly

-základDÍ, doplòkový a rozšiøující modul

-základní, doplòkový a rozšiøující modul

d) Dalš{ oblasti.
"

~ ,

.Pøík~ad ka~~ace nák~adù pro ob~as t s~užeb

630 + 120 (dìlena výuka odbomého výcviku)

15

Celkový poèet hodin:
Poèet studujících jednoho cyklu:

Vybavení studujících: -studijní materiály vèetnì odbomých uèebnic
-pracovní ochranné pomùcky pro odbomý výcvik

( pracovní pláš•, pracovní obuv, šátek nebo èepici )

Náklady na výuku realizovanou v plném rozsahu:
Pøímý materiál celkem -70 000,- Kè

uèební pomùcky , odborné uèebnice -30 000,- Kè
pracovní ochranné pomùcky do OV -15 000,- Kè
materiál a suroviny pro OV -25 000,- Kè

Pøímé mzdy a odmìny celkem -111 200,- Kè

organizaèní pracovníci 1 200,- Kè
pedagogické výkony -110 000,- Kè

Ostatní pøímé náklady celkem -63 200,- Kè
odvody , FKSP -42 000,- Kè
cestovné Iektorù, komisatù 1 200,- Kè
nájem prostorù a technic. zaøízení -20 000,- Kè

Podl1 režijních nákladù (6,0%) -14 700,- Kè
Zisk (6%) -14 700,- Kè

Ce1kové uáklady -273 800,- Kè

Náklady na jednoho úèastníka -18 250,- Kè

Slrana: l2
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:Na6íd"F<Sl univerzá(ních uèe6ních pCánù:

název

urèení

èasová dotace

výstupní doklad

Budoucí samostatný dìlník, OSVÈ, pøípadnì manažer

firmy do 1 O-ti zamìstnancù s možným zamìøením na

lesní práce a údržbu veøejné zelenì

muži, absolventi SOU, pøíp. sš
240 hodin + závìreèné zkoušky

Certifikát vèetnì osvìdèení pro práci s køovinoøezy a

JMP

È. 2 název

urèení

èasová dotace

výstupní doklad

Budoucí sarnostatný dìlník, QSVÈ s možným zarnì-
øením na mechanizované lesní práce a mechanizovanou
údržbu veøejné zelenì
muží, absolventi SQU, pøíp. SŠ s ØP skup. T
246 hodin + závìreèné zkoušky

Certifikát vèetnì osvìdèení pro práci s køovinoøezy ,
JMP , SLKT , UKT vèetnì adaptéru

název

~~

urèení
èasová dotace
výstupní doklad

Budoucí samostatný dìlník, QSVÈ, s možným
zamìøením na lesní práce a údržbu veøejné zelenì
muži, se základním vzdìláním, pøíp.absolventi SQU
246 hodin + závìreèné zkoušky

Certifikát vèetnì osvìdèení pro práci s køovinoøezy a
døevorubec formou zauèení

È. 4 název

urèení

èasová dotace

výstupní doklad

Budoucí samostatné dìlnice, OSVÈ, pøípadnì
manažerka firmy do 1 O-ti zamìstnancù, s možným
zamìøením na nemechanizované lesní práce a údržbu
veøejné zelenì
ženy, absolventky SOU, pøíp. sš
240 hodin + závìreèné zkoušky

Certifikát, jehož souèástí je osvìdèení pro práci s vyží-
naèi, elektrickými a benzinovými sekaèkami

l '

;. ')
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Vniverzá(ní pfán èísCo 1

Název:

Budoucí sarnostatný dìlník, OSVÈ, pøípadnì manažer firrny do IO-ti zarnìstnancù s možným

zarnìøením na lesní práce a údržbu veøejné zelenì.

Èasová dotace:
Celkem 240 hodin + 12 hodin závìreèné zkoušky.

Výuka 5 dnù v týdnu po 6 hodinách dennì v jednotném bloku cca 2 mìsíce.

U v ,
rcenl:

Pro muže absolventy SQU pøípadnì SŠ.

Cíl:

Získání základní orientace, znalostí a dovedností nutných pro práci jako stálý zamìstnanec,

08VÈ, pøíp. jako manažer firmy s moŽI1ým zamìøením na lesní práce a údržbu veøejné

zelenì.

Materiální zabezpeèení:
1. teorie Akademie J. A. Komenského využije svých schválených studijních materiálù

Šalamoun -Bezpeènost práce v lesnictví
Klíma a kol. -Lesaø døevorubec
Èemý -Neruda -Køovinoøe:?:y
Platné ÈSN a vyhlášky ÈÚBP pro práci s uvedenými stroji

2. stroje EI. a benzinové sekaèky , vyžínaèe, køovinoøezy a jednomuŽI1é mot. pily

3 .názorné pomùcky Videokazety , øezy JMP , øezné nástroje, udržovací náøadí

Organizaèní zajištìní:
Lesy Kmov a.s., divize vzdìlávání Ostravice

infonnaèní blok -Akademie J. A. Komenského Praha, reg. zastoupení Frýdek-
Místek, Brožíkova 40
èást praktická -støedisko vzdìlávání Ostravice, stø .lesní výroby Podolánky

Pøi praktickém výcviku je maximálnì 6 úèastníkù na 1 instruktora.

'1
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24 hodin

Vèe6ní pfán

T ématický celek

1. Psychologie

psychologie osobnosti

psychologie uèení

komunikativní dovednosti

asertivita

práce v týmech, vedení lidí

konfliktní situace a její øešení

2 Výpoèetní technika

Windows
Word
Excel
Internet

30 hodin

3. 30 hodin

f1
Podnikatelství

legislativa soukromého podnikatele
založení firmy
financování, úvìrování
podnikatelský plán
podnikatel jako zamìstnavatel
žívnostenský zákon
firemDÍ kultura
cenový program, kalkulace
bankovní styk

4. 24 hodin

r"
i~

Právo

základní právní pojmy

zákoník práce

obèanské právo

právní dokumenty v pracovnìprávní oblasti

5. Administrativa 12 hodin

psaní dopisù, žádostí, životopisù, vyplòování tiskopisù, dotazníkù, atd.
základní nonny korespondence
ústní vyjadøování angliètina + nìmèina

telefonování

!~ ;
c
,

i...

6.

7 .

8.

9.

10.

Jednoduché úèetnictví 36 hodin
Význam životního prostøedí, ekologie a péèe o zeleò

Výchovné zásahy, technologické postupy
Bezpeènost práce, hygiena, první pomoc
Konstrukce, údržba, broušení øezných èástí

6 hodin

1 O hodin

14 hodin

12 hodin

A



" 11 Práce s elektrickými a benzinovými sekaèkami, køovinoøezy a JMP na
provozních pracovištích SL V Podolánky a OÚ Ostravice 42 hodin

240 hodin
12 hodin

Celkem

Závìreèné zkoušky

Forma ukonèení uèebního plánu:
1. v prùbìhu teoretické i praktické èásti bude provádìno prùbìŽDé ovìøování znalostí a

dovedností formou dílèích odbomých testù.
2. Celá výuka je zakonèena prakticky vedenou závìreènou zkouškou obsahující

problematiku všech oblastí problémù výuky aplikované do podmínek pracovního

prostøedí.

Zkušební komise se skládá z pøedsedy a dvou èlenù.

0 provedené zkoušce vykoná komise zápis, který podepíší všichni její èlenové.

Zápis je souèástí pedagogické dokumentace uèebního plánu.
r!
I ;

Po úspìšném absolvování obdrží úèastník Certifikát vèetnì osvìdèení pro práci
s køovinoøezy a JMP .

Zpracova1i: teoretická èást
praktická èást

Mgr. Helena Bonková -Akademie J.A.Komenského
František Slepánek -Lesy Kmov a.s.

V Ostravici dne 13. záøí 2000

,



V~~erzá{ní pfán èísfo 2

Název:
Budoucí samostatný dìlník, OSVÈ, s možným zamìøením na mechanizované lesní práce a
mechanizovanou údržbu veøejné zelenì.

Èasová dotace:
Celkem 246 hodin + 6 hodin závìreèné zkoušky .

Výuka 5 dnù v týdnu po 6 hodinách dennì v jednotném bloku cca 2 mìsíce.

Urèení:
Pro muže absolventy SQU pøípadnì SŠ s ØP skupiny T .

CíI:
Získání základní orientace, znalostí a dovedností nutných pro práci jako stálý zarnìstnanec,
pøíp. OSVÈ s možným zamìøením na mechanizované lesní práce a mechanizovanou údržbu
ve~jné zelenì.

Materiální zabezpeèení:

1. teorie Akademie J. A. Komenského využije svých schválených studijních materiálù

Šalamoun -Bezpeènost práce v lesnictví
Klíma a kol. -Lesaø døevorubec
Šulc a kol. -Pøíruèka pro strojníky lesních traktorù
Èemý -Neruda -Køovinoøezyv v ,
Platné CSN a vyhlášky CUBP pro práci s uvedenýrni stroji

2. stroje El. a benzinové sekaèky, vyžínaèe, køovinoøezy ajednomužné mot. pily, SLKT,
UKT + nástavby , stìpkovaèe

3 .názomé pomùcky Videokazety , øezy JMP , øezné nástroje, udržovací náøadí

Organizaèní zajištìní:

Lesy Kmov a.s., divize vzdìlávání Ostravice

informaèní blok -Akademie J. A. Komenského Praha, reg. zastoupení Frýdek-
Místek, Brožíkova 40
èást praktická -støedisko vzdìlávání Ostravice, støedisko lesní výroby Podolánky

Pøi praktickém výcviku je maximálnì 6 úèastníkù na 1 instruktora.

~
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18 hodin

Vèe6ní pfán

Tématický celek

Psychologie
psychologie osobnosti

asertivita

práce v týmech, vedení lidí

konfliktní situace a její øešení

2 24 hodinPodnikatelství

Iegislativa soukromého podnikatele
založení finny
financování, úvìrování

podnikatelský plán
živnostenský zákon
cenový program, kalkulace

3 18 hodin

l

Právo

základní právní pojmy

zákoník práce

obèanské právo

právní dokurnenty v pracovnìprávní oblasti

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Administrativa 12 hodin

psaní dopisù, žádostí, životopisù
vyplòování tiskopisù, dotazníkù, atd.
základní nonny korespondence
telefonování
ústní vyjadøování angtiètina + nìmèina

Význam životního prostøedí, ekologie a péèe o zeleò 6 hodin
Výchovné zásahy, technologické postupy 16 hodin
Bezpeènost práce, hygiena, první pomoc 20 hodin
Konstrukce, údržba, broušení øezných èástí adaptérù 12 hodin
Práce s elektrickými a benzinovými sekaèkami, køovinoøezy a JMP 42 hodin
Práce s SLKT , UKT a pøídavnými adaptéry na provozních prac. 78 hodin

...

r ~

246 hodin
6 hodin

Celkem

Závìreèné zkoušky
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Forma ukonèení uèebního plánu:
1. v prùbìhu teoretické i praktické èásti bude provádìno prùbìžné ovìøování znalostí a

dovedností formou dílèích odborných testù.
2. Celá výuka je zakonèena prakticky vedenou závìreènou zkouškou obsahující

problematiku všech oblastí problémù výuky aplikované do podmínek pracovního

prostøedí.

Zkušební kornise se skládá z pøedsedy a dvou èlenù.
0 provedené zkoušce vykoná kornise zápis, který podepíší všichni její èlenové.
Zápis je souèástí pedagogické dokumentace uèebního plánu.

Po úspìšném absolvování obdrží úèastník Certifikát vèetnì osvìdèení pro práci
køovinoøezy, JMP, SLTK, UKT vèetnì adaptéru.

Zpracovali: teoretická èást
praktická èást

Mgr. Helena Bonková -Akadernie J.A.Komenského

František Slepánek -Lesy Krnov a.s.

n\

l-~
V Ostravici dne 13. záøí 2000
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Vniverzá{ní pfán èísfo 3

N ázev :

Budoucí sarnostatný dìlník, OSVÈ, s ffiOžným zarnìøeníffi na Iesní práce a údržbu veøejné

zelehì.

Èasová dotace:
Celkem 246 hodin + 6 hodin závìreèné zkoušky.

Výuka 5 dnù v týdnu po 6 hodinách dennì v jednotném bloku cca 2 mìsíce.

Urèení:

Pro muže se základním vzdìlánírn, pøíp. absolventy SQU.

CíI:
Získání základní orientace, znalostí a dovedností nutných pro práci jako stálý zarnìstnanec,
pøíp. OSVÈ s ffiOžným zarnìøeníffi na lesní práce a údržbu veøejné zelenì,

Materiální zabezpeèení:

l~
1. teorie Akadernie J .A. Komenského využije svých schválených studijních materiálù

Šalamoun -Bezpeènost práce v Iesnictví

Klíma a kol. -Lesaø døevorubec

Èerný -Neruda -Køovinoøezy

Platné ÈSN a vyhlášky ÈÚBP pro práci s uvedenýrni stroji

2. stroje El. a benzinové sekaèky , vyžínaèe, køovinoøezy a jednomužné mot. pily ,

3 .názomé pomùcky Videokazety , øezy JMP , øezné nástroje, udržovací náøadí

Organizaèní zajištìní:

Lesy Kmov a.s., divize vzdìlávání Ostravice

infonnaèní blok -Akadernie J. A. Komenského Praha, reg. zastoupení Frýdek-
Místek, Brožíkova 40
èást praktická -støedisko vzdìlávání Ostravice, støedisko Iesní výroby Podolánky

Pøi praktickém výcviku je maximálnì 6 úèastníkù na 1 instruktora.

0



18 hodin

Vèe6ní pfán

Tématický celek

f 1. Psychologie
,

psychologie osobnosti

asertivita

práce v týmech, vedení Iidí

konfliktní situace a její øešení

2. 24 hodinPodnikatelství

Iegislativa soukromého podnikatele
založení finny
financování, úvìrování
podnikatelský plán
živnostenský zákon
cenový program, kalkulace

3 18 hodinPrávo

základní právní pojmy

zákoník práce

obèanské právo

právní dokumenty v pracovnìprávní oblasti

4 Administrativa 12 hodin

psaní dopisù, žádostí, životopisù
vyplòování tiskopisù, dotazníkù, atd.

základní norrny korespondence

telefonování
ústní vyjadøování angliètina + nìmèina

Význam životního prostøedí, ekologie a péèe o zeleò

Výchovné zásahy, technologické postupy

Bezpeènost práce, hygiena, první pomoc
Konstrukce, údržba, broušení øezných èástí JMP a adaptérù

Práce s elektrickými a benzinovýrni sekaèkarni, køovinoøezy a

JMP na provozních pracovištích

5.

6.

7.

8.

9.

6 hodin

22 hodin

20 hodin

12 hodin

,
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t
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114 hodin

246 hodin
6 hodin

Celkem

Závìreèné zkoušky
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Forma ukonèení uèebního plánu:
t 1. v prùbìhu teoretické i praktické èásti bude provádìno prùbìžné ovìøování znalostí a
, dovedností fonnou dílèích odborných testù.

2. Celá výuka je zakonèena prakticky vedenou závìreènou zkouškou obsahující
problematiku všech oblastí problémù výuky aplikované do podmínek pracovního

prostøedí.

ZkušebIÚ komise se skládá z pøedsedy a dvou èlenù.

0 provedené zkoušce vykoná komise zápis, který podepíší všichni její èlenové.

Zápis je souèástí pedagogické dokumentace uèeblÚho plánu.

Po úspìšném absolvování obdrží úèastník Certifikát vèetnì osvìdèení pro práci

s køovinoøezy, JMP vèetnì adaptéru.

Zpracovali: teoretická èást
praktická èást

Mgr. Helena Bonková -Akademie J.A.Komenského
František Slepánek -Lesy Krnov a.s.

V Ostravici dne 13. záøí 2000
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24 hodin

Vèe6ní pCán

Tématický celek

1. Psychologie

psychologie osobnosti

psychologie uèení

komunikativní dovednosti

asertivita

práce v týmech, vedení lidí

konfliktní situace a její øešení

2. 30 hodinPodnikatelství

legislativa soukromého podnikatele
založení firmy
financování, úvìrování

podnikatelský plán
podnikatel jako zamìstnavatel
živnostenský zákon
firemní kultura
cenový program, kalkulace
bankovní styk

3. 24 hodinPrávo

základní právní pojmy

zákoník práce

obèanské právo

právní dokumenty v pracovnìprávní oblasti

4. Administrativa 12 hodin

psaní dopisù, žádostí, životopisù, vyplòování tiskopisù, dotazníkù, atd.
základní nornly korespondence
ústní vyjadøování angliètina + nìmèina
telefonování

[ -

~"'

5.

6.

7.

8.

9"

10.

11.

12.

Jednoduché úèetnictví 36 hodin

Význam životního prostøedí, ekologie a péèe o zeleò 6 hodin

Práce v Iesních školkách -tech. postupy , BOZ, hygiena práce 6 hodin

Pìstební práce v Iesních porostech -tech. postupy , BOZ 6 hodin

Péèe o veøejnou zeleò -tech. postupy , BOZ, hygiena práce 6 hodin

Konstrukce, údržba vyžínaèù, el. a benzinových sekaèek 6 hodin

Práce v lesních školkách -školkování, vyzvedávání sazenic, osazování

kelírnkù semenáèky , kypøení a pletí záhonù 24 hodin

Práce v Iesních porostech -zalesòování, výchovné zásahy , prostøihávky ,

vyvìtvování a úklid klestu 30 hodin

1'2



Péèe o veøejnou zeleò .s využitím vyžínaèù a sekaèek 30 hodin13.

240 hodin
12 hodin

Celkem

Závìreèné zkoušky
~
~
"

Forma ukonèení uèebního plánu:
1. v prùbìhu teoretické i praktické èásti bude provádìno prùbìžné ovìøování znalostí a

dovedností forrnou dílèích odborných testù. ,
2. Celá výuka je zakonèena prakticky vedenou závìreènou zkouškou obsahující

problematiku všech oblastí problémù výuky aplikované do podmÍnek pracovního

prostøedí.

Zkušební kornise se skládá z pøedsedy a dvou èlenù.

0 provedené zkoušce vykoná kornise zápis, který podepíší všichni její èlenové.

Zápis je souèástí pedagogické dokumentace uèebního plánu.

Po úspìšném absolvování obdrží úèastnice Certifikát jehož souèástí je také osvìdèení pro

práci s vyžínaèi, elektrickými a benzinovými sekaèkami.

Zpracovali: teoretická èást
praktická èást

Mgr. Helena Bonková -Akademie J.A.Komenského

František Slepánek -Lesy Krnov a.s.

L•Sl I\RNOV , a.s.

DMZE vzD~LAvANtr.'.

! ::

;1
V Ostravici dne 13 .záøí 2000
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