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Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje vznikl v březnu 2013 s cílem důsledněji řešit
regionální specifika trhu práce. 

Ústecký kraj se tak poprvé, ve spolupráci s regionálními partnery, aktivně zapojil i do řešení problematiky 
zaměstnanosti v regionu Ústeckého kraje. Do struktury Paktu zaměstnanosti jsou kromě Ústeckého kraje dále 
zapojeny instituce - Úřad práce ČR, Hospodářská komora ÚK, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 
Regionální rada odborových svazů Ústí nad Labem, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

V prvním období se Pakt zaměstnanosti soustředil na vytvoření a implementaci nástrojů, zaměřených  na 
snížení poměrně velmi vysoké regionální nezaměstnanosti.   V evidenci uchazečů o zaměstnání bylo v březnu 
2013 cca 66 000 lidí a míra nezaměstnanosti překračovala  téměř o 5% republikový průměr.

Situace na trhu práce se však za 3 roky radikálně změnila a i v Ústeckém kraji za začíná radikálně 

NEDOSTÁVAT KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY.



Nezaměstnanost  se v Ústeckém  kraji od roku 2013  razantně snižuje ( celkem pokles o 1.8%), stále je však o cca 

2% vyšší než je průměr ČR.  



Počet uchazečů o zaměstnání za 3 roky poklesl o  11 801 lidí .  
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Situace v mikroregionech indikuje závažnější problém v regionu Mostecka a Ústí nad Labem, kde výsledky 

překračují i průměr Ústeckého kraje jako takového.



CO SE PODAŘILO

A. Nezaměstnanost se výrazně snížila a počet obyvatel  zapojených  na trh práce se  

výrazně zvýšil.

B. Průměrné mzdy rostou a zaměstnavatelé výrazněji vytvářejí opatření pro stabilizaci 

stávajících zaměstnanců i nábor zaměstnanců nových (zaměstnanecké benefity).

C. Zaměstnavatelé výrazněji podporují i principy společenské odpovědnosti.

CO JE POTŘEBA DÁLE ŘEŠIT

• Přetrvávající nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce

• Je nezbytné zlepšit přípravu lidských zdrojů dle potřeb regionálních zaměstnavatelů.

• Je potřeba najít nástroje pro včasnou indikaci potřeb jednotlivých povolání v konkrétním

čase a vytvořit tak časový polštář pro profesní přípravu osob pro zaměstnavatele či nové

investory.

• Najít mechanismy, jak důsledně zamezit zneužívání systému státní sociální podpory a

sociální pomoc přesněji zacílit na cílovou skupinu která pracovat chce, ale nemůže

( zdravotní handicapy apod.).

• Důsledněji podpořit talenty i začínající podnikatelé.



Možné nástroje řešení  - co můžeme z pozice Ústeckého kraje udělat ?

I. Zapojit  Ústecký  kraj do připravovaného projektového záměru MPSV ČR  Predikce trhu práce
(observatoř trhu práce) - zkrácený název  KOMPAS
Projekt má tři hlavní cíle:
a) Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni
b) Tvorbu predikcí regionálních trhů práce
c) Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

Kvalifikované predikce trhu práce na regionální úrovni jsou jedním z důležitých nástrojů jak sladit 
nabídku a poptávku regionálního trhu práce, vhodně a včas přizpůsobovat vzdělávací systém potřebám 
trhu práce a dobře plánovat kvalifikační potřebu ze zvláštním zřetelem na potřeby zaměstnavatelů.

II. Vytvářet regionální podpůrné  dotační programy pro:
a) podporu stabilizace potřebných profesí v Ústeckém kraji např. Stipendijní program    
Ústeckého kraje nebo Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium 
pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání
b) podpora podnikavosti, podnikání a inovací – např. Program podpory začínajících 
podnikatelů, či Program Inovačních voucherů

III. Výrazněji zapracovat na podpoře potřebných studijních a technických oborů středních škol 
a středních odborných učilišť.



IV. Dále podpořit tvorbu a realizaci projektů Ústeckého kraje na podporu zaměstnanosti vybraných 
cílových skupin s důrazem na práci převážně dlouhodobě nezaměstnaných.

a) připravované projektové záměry Paktu zaměstnanosti v rámci výzvy 55 OPZ.

V. Výrazněji zapojit  zaměstnavatelé do vzdělávacího systému – připravit samostatné projektové záměry 
zacílených na propojení firemního, korporátního prostředí a škol.
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