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Hned od počátku 90. let patřilo 
Třebíčsko mezi okresy s nejvyš-
ším podílem nezaměstnaných 
na Vysočině. To kvůli zániku vel-
kých podniků a horší dopravní 
dostupnosti. Nyní je lépe. 
Na jedno volné místo připadají 
dva uchazeči o práci.

 Lenka Kopčáková

Jak si stojí Třebíč a jeho region v 
otázce zaměstnanosti, přibližuje-
me v rozhovoru s Ing. Lubomírem 
Kundelou, ředitelem třebíčského 
kontaktního pracoviště Úřadu práce 
ČR.

Jaká je dle vašich zkušeností sou-
časná míra nezaměstnanosti v Tře-
bíči a okolí?

Podíl nezaměstnaných osob činil k 
30. 9. 2017 4,3 %, což v absolutním 
vyjádření představuje 3 131 uchaze-
čů o zaměstnání (pro srovnání: ke 
stejnému datu roku 2016 činil 6,1 %, 
a roku 2015 činil 7,2 %). 

Objevují se na Třebíčsku i sezón-
ní výkyvy?

V předešlých letech se na Třebíčsku, 
stejně jako v celé republice, sezónní 
výkyvy projevovaly nárůstem počtu 
uchazečů o zaměstnání v zimním 
období, v souvislosti s ukončením 
prací závislých na počasí. Vzhledem 
k současně zvýšené poptávce zaměst-
navatelů po nových zaměstnancích 
se dá předpokládat, že nárůst počtu 
uchazečů o zaměstnání v zimním 
období nebude tak výrazný.

Je situace na zdejším trhu práce 
v něčem jiná, než v dalších oblas-
tech Vysočiny?

Okres Třebíč již od počátku deva-
desátých let vždy patřil mezi okresy 
s nejvyšším podílem nezaměstna-
ných osob v rámci Kraje Vysočina. 

Důvody spočívají ve spojení něko-
lika negativních faktorů, zejmé-
na v postupném zániku velkých 
zaměstnavatelů (např. strojírenské-
ho Unipletu Třebíč, obuvnického 
BOPO Třebíč, větších zemědělských 
družstev) a horší dopravní dostup-
nosti.

Váš kontakt se zaměstnavateli? 
Stejně jako v jiných regionech, i na 

Třebíčsku je Úřad práce ČR v pravi-
delném kontaktu se všemi regionál-
ními zaměstnavateli. Zejména pak 
s těmi, kteří poptávají obsazení vol-
ných pracovních míst. 

Snahou je „spárovat“ různorodou 
poptávku zaměstnavatelů a nabíd-
ku uchazečů o zaměstnání, a to jak 
z hlediska pracovních i osobních 
požadavků, tak i možností. 

ÚP ČR pořádá pravidelná a cíle-
ná výběrová řízení dle požadavků 
zaměstnavatelů. V současné době se 
pak zaměřujeme na cílené a indivi-
duální poradenství.

Které obory přináší nejvíce pra-
covních příležitostí, a shodují se s 

poptávkou uchazečů o práci?
K významným zaměstnavatelům v 

našem regionu patří zejména zaměst-
navatelé působící v energetice, ve 
strojírenství, nebo plastikářském prů-
myslu. Z toho také plynou obory při-
nášející nejvíce pracovních příležitostí. 

V rámci snahy o sladění nabídky a 
poptávky klade ÚP ČR velký důraz 
na prohloubení poradenství a indi-
viduálního přístupu nejen ve vztahu 
k uchazečům a zájemcům o zaměst-
nání, ale i k jednotlivým zaměstna-
vatelům (např. už zmíněná organiza-
ce výběrových řízení, či předvýběry 
vhodných uchazečů o zaměstnání, 
které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstna-
vatele na základě jejich konkrétních 
požadavků). 

Jak k tomuto získáváte potřebné 
zkušenosti? 

Aby ÚP ČR dokázal co nejlépe 
zprostředkovat vhodné zaměstnání 
konkrétnímu uchazeči o zaměstná-
ní, navštěvují naši zaměstnanci pro-
vozy fi rem. Využívají tak možnosti 
prohlédnout si pracovní prostředí, 
zázemí atd. Takto získané poznatky 
pak vedou k mnohem efektivnější-
mu umístění evidovaných uchazečů 
o zaměstnání na trh práce.

Odráží se nějak na situaci v 
zaměstnanosti spolupráce fi rem 
se zdejšími učilišti a školami?

Školy navazují spolupráci se 
zaměstnavateli, u kterých studen-
ti mohou vykonávat praxi, a násled-
ně u nich nastoupit do zaměstnání. 
Zaměstnavatelé kontaktují střední 
školy s nabídkou stipendií a přísli-
bem zaměstnání po úspěšném ukon-
čení školy.

 Jako příklad spolupráce fi rem se 
školami lze uvést Střední průmyslo-
vou školu v Třebíči, kde je od roku 

2009 vyučovaný nový obor Ener-
getika. Vznikl ve spolupráci Kraje 
Vysočina a společnosti ČEZ, a jeho 
účelem je mimo jiné i vychovávat 
nové zaměstnance této společnosti.

Snaží se ÚP nějak zjednodušit 
mladým lidem vstup na trh práce? 

ÚP ČR pořádá i v tomto regionu 
besedy pro žáky základních, střed-
ních, ale i vysokých škol, na kterých 
se účastníci dozví řadu potřebných 
a praktických informací. Mimo jiné 
i to, jak mají efektivně hledat práci, 
nebo kteří zaměstnavatelé poptávají 
nové zaměstnance. 

Zároveň organizuje burzy práce či 
veletrhy řemesel a vzdělání, na kte-
rých jeho zástupci pomáhají zájem-
cům zorientovat se na trhu práce a 
ve vzdělávací nabídce škol. Tak, aby 
vybraný obor žáka nejen bavil, ale 
aby v něm co nejdříve po absolvová-
ní studia našel uplatnění.

Kteří mladí odborníci zdejším 
zaměstnavatelům nejvíce chybějí?

V současné době je poptávka po 
operátorech do výroby, automecha-
nicích, řidičích nákladních automo-
bilů, kuchařích, číšnících/servírkách 
atd.

Lze charakterizovat, co nejvíce 
znevýhodňuje uchazeče o práci, 
kteří nemohou dlouhodobě nalézt 
uplatnění? 

Snahu najít pracovní uplatnění 
dlouhodobě evidovaných uchazečů 
o zaměstnání omezuje řada důvo-
dů. Např. péče o malé děti, zdravotní 
postižení, nedostatečná kvalifi kace, 
případně jejich kumulace. ÚP ČR 
ve snaze maximálně podpořit jejich 
uplatnění na trhu práce pravidelně 
komunikuje se zaměstnavateli v regi-
onu a zaměřuje se na cílené a indivi-

duální poradenství v případě ucha-
zečů o zaměstnání, především těch, 
kteří jsou v evidenci dlouhodobě. 

A co se vám osvědčuje v praxi? 
Velmi dobře se osvědčuje mno-

hem užší spolupráce mezi agenda-
mi Zaměstnanosti a Nepojistných 
sociálních dávek. Právě tato úzká 
provazba, kdy ÚP ČR posuzuje kli-
enty v rámci obou oblastí společně, 
významně zvyšuje jejich uplatnitel-
nost na trhu práce. Zároveň snižuje 
jejich závislost na dávkách.

Jak se na trhu práce uplatňují 
uchazeči nad 50 let?

Vzhledem k věku jde o skupi-
nu uchazečů o zaměstnání, kterým 
je při zprostředkování zaměstnání 
věnována zvýšená péče. Mnohdy ti-
to uchazeči léta pracovali v jednom 
oboru, u jednoho zaměstnavatele, a 
obtížně se adaptují na obor jiný. Čas-
to jim tuto adaptaci může kompli-
kovat i zhoršující se zdravotní stav. 
Nicméně, šance najít si zaměstnání i 
v tomto věku roste.

To díky současné nízké nezaměst-
nanosti a velkému počtu volných 
pracovních míst na trhu. 

Lidé nad padesát let mívají boha-
té životní a profesní zkušenosti, 
mají odrostlé děti, a tudíž mohou 
věnovat své práci mnohem více 
času… 

Pokud jim zaměstnavatel dá šan-
ci, může získat loajálního zaměst-
nance. Mnohdy zbytečné obavy se 
snažíme u zaměstnavatelů prolomit. 
Např. v rámci monitorovacích náv-
štěv, kdy je naši zaměstnanci kontak-
tují a představují jim široké portfo-
lio služeb, které jim Úřad práce ČR 
může nabídnout, včetně regionál-
ních individuálních projektů spolu-
fi nancovaných z evropských peněz. 
Cílem je komplexně řešit situaci této 
skupiny uchazečů a udržet je co nej-
více aktivní.

Jak se ženám na Třebíčsku shání 
práce? 

Při snaze najít si práci jsou ženy 
oproti mužům samozřejmě nejvíce 
limitovány nutností sladění pracovní 
doby s péčí o děti. 

Vzhledem k vysokému počtu nabí-
zených volných pracovních míst v 
současné době připadají na jedno 
volné pracovní místo v okrese Tře-
bíč zhruba dva uchazeči o zaměstná-
ní. Uplatnění žen na trhu práce je tak 
výrazně snazší.

Ředitel Kundela: Práce je v energetice, 
strojírenství a plastikářství

LUBOMÍR KUNDELA, ředitel třebíčského kontaktního pracoviště Úřadu práce 
ČR. Foto: archiv L.K.

 Třebíč s počtem téměř 40 tisíc oby-
vatel je po Jihlavě druhým největším 
městem Kraje Vysočina. Vedle tradičních 
oborů, jako jsou průmysl obuvnický, stro-
jírenský, automobilový, dřevozpracující a 
potravinářský, tvoří ekonomické zázemí 
města také jaderná energetika. Jmeno-
vané směry patří spolu se službami mezi 
největší zaměstnavatele v Třebíči a okolí.

Město průmyslu 
a energetiky


