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1. Míra nezaměstnanosti 

 

Podíl nezaměstnaných je velmi malý a to jak v celém regionu, tak i samotné 

obci.  S ohledem na velikost obce je podíl nezaměstnaných v Počátkách nejvyšší 

vůči Kamenici a Pelhřimovu. I tak ale zůstává hluboko pod  celostátním 

průměrem.  Jde o velmi dobrý indikátor kvality života, nehrozí  zde sociální 

problémy. 
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2. Počet obyvatel vs. Počet ekonomicky aktivních obyvatel 

Pro všechny sledované obce je procento obyvatel pracujících stejné, činí slabě 

přes 50 %.  To je celkem pozitivní předpoklad, ovšem je třeba mít na zřeteli že 

podíl předproduktivní generace je u všech sledovaných sídel malý, činí okolo 14 

%. V dohledné době se tak populace 55+ přehnoupne  do důchodového věku a 

poměr ekonomicky aktivních obyvatel se změní ve prospěch těch generačně 

starších.  Podpora rodin s dětmi a celkově podpora populačního růstu jsou 

určitě důležitými potřebami na úrovni celé společnosti. 
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3. Počet zaměstnanců vyjíždějících do zaměstnání 

U Počátek a u Kamenice, jejíž struktura je podobná je poměr kolem 30%, což lze 

považovat za dobré číslo. Jinou položkou však je druh zaměstnaneckého 

odvětví, čemuž se také věnuje část této analýzy. Počátky jsou, s ohledem na 

velikost a spádovost, do větší míry soběstačné, co se pracovních aktivit nabídek 

týče. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

4. Podíl zastoupených obyvatel 15 let a výše podle dosaženého 

vzdělání 

Zde je indikátorem vzdělanosti poměr vysokoškolsky vzdělaných lidí. U Počátek 

činí 10  % , což ve srovnání s Pelhřimovem, kde je přes 19 %  málo. Riziko lze 

shledat především v hledání změn v zaměstnaneckých odvětví, která projdou 

v následných letech transformací a také v rozvoji segmentu služeb, kde bude 

chybět potřebná multifunkční znalost a adaptibilita na měnící se požadavky 

okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se týče struktury jednotlivých profesí, vysoký podíl je v průmyslu, celkem 

34%, pro obec této velkosti je vysoké  procento ve zdravotnictví a sociální péči 

9%.  Poměrně malý počet nabídek je v maloobchodu a službách, kolem 10%. 

Rozvrstvení je poměrně zdravé, role zemědělského sektoru je velmi malá, do 

7%, což je u venkovské obce neobvyklé. 
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Zaměstnání podle 
pohlaví a podle odvětví 
ekonomické činnosti a 
podle nejvyššího 
ukončeného vzdělání 
obce         

Odvětví ekonomické 
činnosti, nejvyšší 
ukončené vzdělání 

Zaměstnaní celkem v tom 

abs. % muži ženy 

Zaměstnaní celkem 1 132 100,0 631 501 

z celku podle odvětví 
ekonomické činnosti: 

        

zemědělství, lesnictví, 
rybářství 

75 6,6 59 16 

průmysl 395 34,90 % 245 150 

stavebnictví 97 8,6 93 4 

velkoobchod a 
maloobchod; opravy a 
údržba motorových 
vozidel 

86 7,6 41 45 

doprava a skladování 65 5,7 57 8 

ubytování, stravování a 
pohostinství 

48 4,2 16 32 

informační a 
komunikační činnosti 

6 0,5 5 1 

peněžnictví a 
pojišťovnictví 

15 1,3 6 9 

činnosti v oblasti 
nemovitostí, profesní, 
vědecké a technické 
činnosti   
a administrativní a 
podpůrné činnosti 

32 2,8 12 20 

veřejná správa a obrana; 
povinné sociální 
zabezpečení 

53 4,7 31 22 

vzdělávání 70 6,2 12 58 

zdravotní a sociální péče 106 9,4 20 86 

nezjištěno 54 4,8 28 26 
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5. Vývoj počtu obyvatel 

Celkový trend je populačně  dlouhodobě mírně klesající. Zvrátit jej mohou  

podpora bydlení, vzdělání, kursů  a širší existence služeb, existence zaměstnání 

s vyšší přidanou hodnotou. Tento klesající trend je společný také pro Kamenici 

nad Lipou, u Pelhřimova se podařilo trend klesající populace zastavit. 

 

 

6. Rozpočtová skladba 

Rozpočet je zdravý, poměr výdajů na řízení města  je udržitelný do 20%, vysoké 

provozní a investiční částky jdou pravidelně na kulturu, sport a školství se 

zdravotnictvím. Kapitálové výdaje jsou kolem 40% což je také velmi solidní 

poměr.  Město hospodaří bez dluhů,  dnešní době u samospráv celkem 

neobvyklá strategie. Dotační politika zde nehraje prim pro rozhodování  

zastupitelstva, nevznikají pak nevhodné cykly. Obec je rozpočtově  připravena 

na horší časy. Struktura investic je rozložena mezi řadu odvětví, nepreferují se 

pouze infrastrukturní projekty, nebo naopak ty „měkké“, kulturní a a 

společenské. 
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7. Zdravotní středisko, základní školství, kultura a památky 

Počátky  jsou z hlediska těchto nabídek zcela soběstačné, ve srovnání 

s Kamenicí a  Pelhřimovem dokonce převyšují počtem nabídku kulturních 

pamětihodností. Jde o velmi dobrý předpoklad pro nabídku cestovního ruchu i 

kvalitu života.    

 

8.  Ekologická stabilita území 

Ekologická stabilita území je nízká (0,66). Vysoký podíl orné půdy, která je 

nečleněná způsobuje rizika erozí a  snížení biologické rozmanitosti krajiny. Má 

také zásadní vliv na zadržování vody v krajině. 

 

9.  Urbanismus stav parteru  

Urbanistickou strukturu lze hodnotit poměrně vysoko. Nenarušená, převážně 

uliční kompozice s okapovou orientací, s mixací historických slohů, citlivě 

obnovených fasád a celkově opravený parter. Použití kamenného dláždění 

v rozsahu až nevídaném. Minimální podíl  nepořádku a to i na soukromých 

zahradách. 


