
Zápis jednání z Pracovního setkání se zástupci Úřadu práce, hospodářských 

komor, Agentury CzechInvest a Jihomoravského inovačního centra 

Datum a čas konání: 15. 5. 2019 v 10:00 hodin 

Zpracoval: Tomáš Kubíček 

 

Program setkání: 

1. Aktuální informace z Úřadu práce ČR k situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji, 

2. Návrh opatření pro řešení problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti, 

3. Průzkum zaměstnanosti k 31. 12. 2018, 

4. Aktuální informace z hospodářských komor v Jihomoravském kraji, 

5. Způsoby získán dat o průměrných mzdách dle oboru v okresech JMK, 

6. Aktuální informace z regionálního rozvoje, 

7. Různé a diskuze.  

 

Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP), doktor Pitner, informoval o snižujícím se podílu 

nezaměstnaných osob (PNO), který z měsíčního hlediska klesl na nejnižší hodnotu 3,5 % v říjnu a 

listopadu roku 2019. V prosinci byl zaznamenán drobný růst nezaměstnanosti o 0,4 % způsobený 

především sezónními vlivy. Roční průměr PNO v Jihomoravském kraji klesl z 5,0 % v roce 2017 na 4,0 % 

v roce 2018. I přes tuto relativně nízkou hodnotu byl roční průměr PNO v porovnání s Českou 

republikou nadprůměrný a to o 0,8 %. Zároveň zmínil skutečnost, že také zaměstnanost dosahuje velmi 

dobrých výsledků.  

  Hlavní zpracovatel Analýzy faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území 

Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu (AFDN), docent Winkler, definoval závěry z této 

analýzy a návrhy vybraných řešení (viz Příloha 1). Docent Winkler představil, jakožto návrh řešení, 

záměr projektu, který by se věnoval této problematice, a to se zacílením jednotlivé typologické skupiny 

uchazečů o zaměstnaní. Dále byla projednávána forma projektu, respektive možné zapojení 

jednotlivých aktérů z území JMK. Návrh zahrnoval především spolupráci Masarykovy univerzity, 

Jihomoravského kraje, ÚP a také neziskových organizací. Zástupci hospodářské komory projevili zájem 

na tomto projektu také spolupracovat. Dále se projednávala role účastníků, kdy byl navržen ÚP jako 

potenciální hlavní nositel projektu. Zástupci ÚP informovali účastníky jednání o tom, že je potřeba řešit 

tuto problematiku s ohledem na požadavky konkrétních výzev v rámci operačních programů, zda-li je 

v souladu s jejími podmínkami, aby byl ÚP v projektu hlavní nositel. Zároveň bylo řešeno postavení ÚP 

v projektu a to s ohledem na obavy cílové skupiny výzkumu (dlouhodobě nezaměstnaných) sdělit ÚP 

pravdivé informace, který je v očích dlouhodobě nezaměstnaných vnímám negativně. Na jednání bylo 

dohodnuto, že bude provedena navazující schůzka potenciálně spolupracujících subjektů, kde bude 

probrán další postup v souladu s výše zmíněným. Tuto schůzku po dohodě s Jihomoravským krajem 

svolají zástupci MU. 

Hana Svobodová ze společnosti Garep informovala o výsledcích Průzkumu zaměstnanosti 

k 31. 12. 2018. Výsledky potvrdily pozitivní tendence ve vývoji situace na trhu práce, které byly 

prezentovány zástupci ÚP. Zároveň lze sledovat například pozitivní trend v zaměstnávání na částečný 

úvazek atp. Blíže viz https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=389461&TypeID=2. 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=389461&TypeID=2


Zástupci hospodářských komor (HK) informovali o probíhajících aktivitách a to zejména o 

projektech Predikce trhu práce Kompas, Podnikni to!, ale také o aktivitách směřujícím k podpoře 

exportu, spolupráce firem a středních škol, nebo také poradenství pro podnikatele. 

Účastníky setkání byly diskutovány možnosti získání dat o průměrných mzdách dle oboru činnosti 

do úrovně okresů Jihomoravského kraje, neboť v klasických veřejných zdrojích (ÚP, ČSÚ) mají výrazná 

omezení. Účastníci se shodli, že způsob zisku těchto dat je extrémně komplikovaný a v případě, že bude 

šetření k zisku těchto dat skutečně vykonáno, je potřeba jej důkladně projednat (především na úrovni 

JMK a ÚP, případně HK), aby se co nejvíce eliminovala rizika s tímto šetřením spojená.  

Zástupci Jihomoravského kraje informovali o průběhu zpracování Strategie regionálního rozvoje 

ČR, na které momentálně probíhá mezirezortní připomínkové řízení, výběrovém řízení na dodavatele 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, zpracování dokumentu Naplňování Programu rozvoje 

Jihomoravského kraje pro období 2018-2021 za rok 2018, a také o probíhajících jednáních MMR o 

budoucím programovém období 2021-2027. 

 

Zúčastněné osoby: 

Instituce Jméno a příjmení Instituce Jméno a příjmení 

OHK Znojmo Marie Jílková ÚP ČR KOP Brno Josef Pitner 

OHK Vyškov Jiří Pinkas ÚP ČR KOP Vyškov Pavel Ondrák 

OHK Brno-venkov Jan Pohanka FSS MUNI Jiří Winkler 

KHK JM Tomáš Psota KrÚ JMK Jan Vitula 

RHK JM Oto Hrdlička OHK Břeclav Vendula Dvořáková 

GaREP Hana Svobodová KrÚ JMK Jan Lachout 

ÚP ČR KOP Brno-venkov Igor Poledňák KrÚ JMK Tomáš Kubíček 

ÚP ČR KOP Blansko Jitka Lorková KrÚ JMK Pavel Fišer 

ÚP ČR KOP Znojmo Emil Čopf KrÚ JMK Ivo Minařík 

      

 

Příloha 1: Závěry a návrhy řešení Analýzy faktorů DN 


