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Úvod 

 Evropská unie je společenstvím sui generis, je společenstvím evropských 

států, které jsou na různé úrovni vyspělosti, a to díky historickému vývoji, vlastnímu 

hospodářskému a lidskému potenciálu a schopnostem národních vlád. Nepopírá tedy 

historii, kdy má každý stát právo na svůj jazyk, kulturu, religiozitu apod. Platí zde  

základní motto: “EU - jednotná v rozmanitosti“. 

 Evropská unie přes všechnu svou rozmanitost je jednotným celkem a jako 

takový vystupuje také na mezinárodní scéně. Vnitřní heterogenitu, která se projevuje 

rozdílnostmi v úrovních jednotlivých ukazatelů ekonomiky členských států, ale také 

v nitru jednotlivých států, se snaží členové Evropské unie řešit prostřednictvím 

regionální politiky, politiky soudržnosti a dalších společných politik. Využívají k tomu 

prostředků společného rozpočtu. 

 Evropská unie je založena na principu solidarity, na sociální soudržnosti, která 

vychází z dlouhodobé tradice evropských států. Silnější, vyspělejší státy pomáhají 

slabším a méně vyspělým, a jejich pomoc směřuje do nejrůznějších sektorů 

národního hospodářství. Výkonnost většiny ekonomik se poměřuje základním 

ukazatelem, a to vývojem hrubého domácího produktu přepočteného na osobu 

a většinou vyjádřeného v paritě kupní síly. Toto ale není jediný ukazatel, který 

ukazuje na stav ekonomiky. Patří zde spousta dalších, jako je stav zaměstnanosti či 

nezaměstnanosti, stav infrastruktury, vývoj hospodářských reforem, investice do 

výzkumu a vzdělání. 

 Cílem Evropské unie je vyvážený rozvoj, konkurenceschopnost a soudržnost 

Evropy, trvale udržitelný rozvoj a další rozvoj jednotného vnitřního trhu, pracovního 

trhu. 

 Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké existují rozdíly z hlediska regionů 

v členských státech EU – v Polsku a České republice, a to především na trzích 

práce. Dále zjistit a zanalyzovat, jaká je úroveň zaměstnanosti, nezaměstnanosti 

a dalších ukazatelů trhu práce v jednotlivých státech. Každý trh je výsledkem 

součinnosti více faktorů. Dalším cílem této diplomové práce je zjistit, jaké faktory na 

trh práce působí a zda tyto faktory ovlivňují tento trh negativně či pozitivně. V případě 

zjištěných rozdílů také nastínit cesty, kterými by se dal stávající stav zlepšit.  

 Při zpracování této diplomové práce budu používat metody vyhledávání, sběru 
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dat, analýzy a syntézy, srovnávání a vlastních výpočtů, přičemž tyto metody budou 

sloužit jako podpůrčí k přípravě vlastních podkladů a stanovení vlastních závěrů.  

Základním předpokladem pro dosažení konkurenceschopnosti uvnitř Evropské 

unie i na mezinárodních trzích je správně a efektivně fungující trh práce. To 

předpokládá nejen výkonnou, vzdělanou a po všech stránkách kvalitní pracovní sílu, 

ale také nastavení podmínek v rámci jednotlivých států a napříč Evropskou unií, aby 

bylo možné využívat pružnosti trhů práce v rámci jednotného vnitřního trhu. 
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1 Regionální rozdíly a trhy práce – teoretická vých odiska 

1.1 Specifikace území, region ů 

 Každé území se nachází na nějakém kontinentě, nachází se v určitém 

regionu, je metropolitní aglomerací nebo vesnicí, má vlastní jedinečné nastavení 

a vývojový stav. Každé teritorium žije z odkazů, z minulosti, obsahuje svou vlastní 

rozvojovou kapacitu a má vlastní výzvy. Znalost a porozumění území je nezbytným 

předpokladem k zajištění jeho dalšího vývoje a konkurenčně atraktivních a živých 

míst. 

 Všechny tyto aspekty jsou uvažovány v rámci Evropské unie jako základní 

stavební kámen pro konkurenceschopnost a soudržnost Evropy, pro trvale udržitelný 

rozvoj, další rozvoj jednotného vnitřního trhu, pracovního trhu atd.  

Územní spolupráce a regionální rozvoj jsou zahrnuty do cílů Evropské unie, 

a proto je zesílen rozsah politiky soudržnosti a regionální politiky k zajištění priorit 

Společenství tak, aby byly integrované do národních a oblastních rozvojových 

programů. To koresponduje také s cíli Lisabonské strategie.  

Území můžeme tedy vymezit jako určitý prostor na zeměkouli a kolem ní, který 

podléhá úpravě normami mezinárodního práva. Nejčastějším typem území 

v mezinárodním právu veřejném je území státu, tzn. ta část zemského povrchu, která 

je vymezena státní hranicí a na níž stát vykonává svou suverénní moc. [cit. 

Všeobecná encyklopedie Diderot, ISBN 80-902723-0-4 ] 

Z hlediska předmětu této diplomové práce se ale budu zabývat regiony , které 

jsou určitými územními celky. Na region můžeme nahlížet jako na fyzickogeografický 

celek, podle vymezených fyzickogeografických vztahů jako je reliéf, klima, půda, 

vodstvo apod., anebo jako na sociálněgeografický celek vymezený na základě 

relativně uzavřených prostorových vztahů. Existuje celá řada podtypů regionu, jako je 

např. region klimatický, administrativní, pracovní, obslužný atd. Většina těchto 

regionů vznikla úplně přirozeně, na základě historických souvislostí nebo přírodních 

podmínek. Za zmínku stojí regiony administrativní, které jsou na rozdíl od ostatních 

regionů odlišné tím, že byly vytvořeny účelově.  [cit. Všeobecná encyklopedie 

Diderot, ISBN 80-902555-8-2]  

Dalším kritériem pro vymezení regionů je kritérium homogenity, kdy za 

homogenní region považujeme takový, jehož vnitřní charakteristiky a struktura je 
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podobná (úroveň nezaměstnanosti, zaměstnanosti, příjmů apod.) a za heterogenní 

označujeme region, jehož vnitřní struktura je nerovnoměrná a kde tak mohou vznikat 

jádrové a periferní oblasti. 

 

1.2 Regionální rozdíly 

Regionální rozdíly nebo také regionální disparity jsou rozdíly v ekonomické, 

sociální a jiné úrovni regionů, které vznikaly v průběhu vývoje za působení tržních, 

politických a jiných faktorů. Všechny rozdíly jsou závislé také na výchozím stavu 

regionu, na jeho celkové charakteristice, na ekonomickém a lidském potenciálu i na 

technickém vybavení regionu nebo stavu životního prostředí.  

Podpora Evropských společenství (dále také ES) směřuje do jednotlivých 

regionů s cílem snížení regionálních rozdílů, a to pomocí regionální politiky a dalších 

politik Společenství. 

Regionální politika EU nebo také politika hospodářské a sociální soudržnosti 

je založena na principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na 

rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel v rámci celé 

Evropské unie. 

 

1.2.1 Členění územních celků NUTS 

Vzhledem k potřebě měření, analyzování a porovnávání ukazatelů 

jednotlivých regionů v rámci Evropské unie a z pohledu praktického zaměření 

jednotlivých politik Společenství bylo třeba vytvořit takové členění regionů v rámci 

celé EU, aby bylo možné jednotlivé regiony porovnávat. 

Z toho důvodu zavedl v roce 1988 Evropský statistický úřad (dále také 

Eurostat) klasifikaci územních jednotek NUTS. Klasifikace územních jednotek EU 

byly vytvořené pro statistické účely Eurostatu jako je sběr, příprava a hormonizace 

regionálních statistik členských států, dále pro sociálně-ekonomickou analýzu 

regionů a určování dopadů regionální politiky, pro porovnání ekonomických 

ukazatelů členských zemí EU a pro směřování zásahů regionální politiky ES.  

Na úrovni EU je přijata tříúrovňová klasifikace, na kterou může navazovat 



 

 5

klasifikace LAU (local administrative units) pro menší regiony, jakými jsou např. obce. 

Pro jednotlivé statistické jednotky NUTS 1 – NUTS 3 existuje doporučený počet 

obyvatel. Tato doporučení ale nejsou závazná. Svou normalizovanou klasifikaci 

územních celků má také každá členská země EU (v ČR nese název CZ-NUTS). 

 

1.2.2 Měření regionálních rozdílů 

Regionální rozdíly jsou různé napříč celou Evropskou unií, ale existují velké 

rozdíly také v jednotlivých státech. Tyto rozdíly se dají vyjádřit pomocí řady 

ukazatelů, které vyjadřují stav ekonomiky, trhu práce, demografické struktury, stavu 

životního prostředí a dalších údajů. 

Aby bylo možné posoudit rozdílnost regionů, jejich kapacitu 

i konkurenceschopnost, provádí se pravidelné hodnocení regionální politiky na 

základě zpráv o situaci v jednotlivých regionech a zpráv o sociální a ekonomické 

soudržnosti. Hodnocení se provádí pomocí strukturálních ukazatel ů, které se 

soustředí do šesti hlavních skupin, které mají další člení do podskupin, a to: 

� celkové ekonomické prost ředí (HDP/obyvatele v PPS, produktivita práce na 

zaměstnanou osobu), 

� zaměstnanost (míra zaměstnanosti,  míra zaměstnanosti starších pracovníků), 

� inovace a výzkum (hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj – GERD, úroveň 

dosaženého vzdělání mládeže, tzn. procento populace ve věku 20-24 let 

s alespoň vyšším sekundárním vzděláním), 

� ekonomická reforma (srovnání cenové úrovně konečné spotřeby domácností 

včetně nepřímých daní, podnikové investice), 

� sociální koheze (míra rizika chudoby po sociálních dávkách, rozptýlení 

regionální míry zaměstnanosti, míra dlouhodobé nezaměstnanosti), 

� životní prost ředí (emise skleníkových plynů, energetická náročnost národního 

hospodářství, objem nákladní dopravy k HDP). 
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1.3 Trh práce 

 Trh práce je vymezen prostorem, kde dochází ke vzájemnému působení mezi 

zaměstnavateli (tzn. jejich poptávkou po práci) a pracovníky (tzn. jejich nabídkou 

práce). O faktorech ovlivňujících toto vzájemné působení rozhoduje charakter 

konkrétního trhu práce. To znamená, že trh práce v každé zemi je souhrnem určitých 

znaků nebo vlastností, které určují velikost pracovního trhu, jeho rigiditu nebo 

dynamiku. Tyto charakteristiky jsou ovlivňovány mnoha faktory jako je geografie 

země, hospodářský profil země, hospodářská politika státu, ale také skutečná 

a potenciální pracovní síla, která má určitou vzdělanostní i věkovou strukturu. 

 

1.3.1 Demografická struktura 

 Jedním z hlavích determinantů trhu práce je demografická struktura , která je 

dána věkovým složením obyvatelstva dané země, ale také počtem migrantů, úrovní 

porodnosti v zemi a stanovenou hranicí věku odchodu do důchodu. 

Pracovní síla  (také labour force) je tvořena ekonomicky aktivním 

obyvatelstvem, tzn. obyvatelstvem v produktivním věku, tj. 15–64 let.  Počítají se zde 

osoby zaměstnané i nezaměstnané, které chtějí pracovat. Do této kategorie se 

nezapočítávají studenti, důchodci, ženy v domácnosti a osoby postavené mimo trh 

práce (neaktivní), kteří aktivně nehledají práci, např. bezdomovci. 

 

1.3.2 Vzdělání 

 Dalším determinantem trhu práce je vzdělanostní struktura obyvatelstva, kdy 

je jednoznačně jednodušší alokace osob s vyšším vzděláním na trhu práce, a to také 

díky schopnostem se dále učit a přizpůsobit se novým podmínkám. Jejich přístup 

k novým podmínkám na trhu práce je daleko flexibilnější a pozitivnější než u osob 

s nižším vzděláním.  

 Aby bylo možné charakterizovat vzdělání podle jednotných skupin, existuje 

tzv. Mezinárodní standardní klasifikace vzd ělávání  ISCED 1997 (International 

Standard Classification of Education).  

Tato klasifikace byla vypracována a vydána UNESCem v roce 1976, pro 

potřebu shromažďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích statistik 
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v jednotlivých zemích. Klasifikace ISCED se již řadu let aktualizuje. V listopadu 1997 

byly na Generální konferenci UNESCO v Paříži schváleny změny týkající se úrovně 

vzdělávání i oborů vzdělávání.  

Klasifikace ISCED 1997 má 7 úrovní vzdělávání (0 až 6), které mohou mít 

vnitřní členění A až C.  Informativní přehled kódového značení podle klasifikace 

ISCED 1997 uvádí tabulka 1.1. 

Tento systém není úplně ideální, protože byl vytvořen se zřetelem na potřeby 

vzdělávacích systémů celého světa, tzn. zahrnuje systémy rozvojových i vyspělých 

států. Přitom vyspělé země mají jiné vzdělávací systémy, které spolu úplně 

nekorespondují, a tudíž musí existovat převodní tabulky mezinárodní klasifikace 

ISCED 97 a vzdělávacích systémů jednotlivých států. Při zpracovávání statistik hraje 

velkou úlohu také názor tvůrce na úrovni jednotlivých států. 

V rámci Evropské unie nalezneme ještě další rozlišení podle dosažené úrovně 

vzdělání, a to do úrovní „low“ (nízká), „medium“ (střední) a „high“ (vysoká). Tato 

statistika ale může být velmi zavádějící, protože do střední kategorie patří např. 

i vyučení. 

 Evropa potřebuje investovat stále efektivněji do lidského kapitálu tak, aby se 

zlepšil přístup k zaměstnání pro všechny věkové skupiny, zvýšila se produktivita 

práce a vytvářela se flexibilní pracovní síla schopna adaptace. Příliš mnoho lidí 

nemůže vstoupit nebo zůstat na trhu práce z důvodu nedostatku dovedností nebo 

neodpovídajícím schopnostem. Přitom ekonomika, která má být postavená na 

znalostech a na službách, potřebuje lidský kapitál, který je schopen přizpůsobovat se 

technologickému pokroku a inovacím.  
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Tabulka 1.1: Přehled kódového značení úrovní vzdělávání podle ISCED 1997  

Kód Úroveň vzdělání 

0 Preprimární vzd ělávání (bez vzd ělání) 

1 Primární vzd ělávání 

2 Nižší sekundární vzd ělávání 

 2A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 

 2B - přípravný stupeň pro pracovní trh 

 2C - stupeň směřující na pracovní trh 

3 Vyšší sekundární vzd ělávání 

 3A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 

 3B - přípravný stupeň pro pracovní trh 

 3C - stupeň směřující na pracovní trh 

4 Postsekundární vzd ělávání nižší než terciární 

 4A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 

 4B - prakticky zaměřené studium 

5 První stupe ň terciárního vzd ělávání 

 5A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 

 5B - prakticky zaměřené studium 

6 Druhý stupe ň terciárního vzd ělávání 
Zdroj: Český statistický úřad, dostupné na http://www.czso.cz 
 

1.3.3 Struktura národního hospodářství 

Hospodářské sektory členíme na primární , kde dominuje prvovýroba – 

zemědělství, lesnictví, těžební průmysl, sekundární , který je tvořen zpracovatelským 

průmyslem a stavebnictvím a terciární sektor , který je sektorem služeb, kde patří 

doprava, bankovnictví, školství, zdravotnictví atd.  

Zaměstnanost v jednotlivých zemích je různá podle charakteru národního 

hospodářství, i když trendem v posledních letech je nárůst zaměstnanců v terciárním 

sektoru. Ve službách najdeme vysoký podíl zaměstnanosti u severských států, 

naopak vysoký podíl zaměstnanosti v průmyslu je typický pro státy bývalého 

východního bloku.  

Souvislosti v zaměstnanosti jednotlivých sektorů najdeme také ve vazbě na 

klimatické podmínky např. vzhledem ke stavebním pracím, na fyziognomii člověka, 

kdy např. ve zdravotnictví pracuje daleko více žen než mužů, v těžkém průmyslu 
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najde uplatnění mnohem více mužů a na mikroekonomické podmínky konkrétního 

státu, které generují mzdové podmínky mužů i žen v jednotlivých sektorech. 

 

1.3.4 Participace úřadů práce 

 Na trhu práce se vyskytují tři základní kategorie (tři statusy), a to: zaměstnaný, 

nezaměstnaný a neaktivní. Pohyb jednotlivých aktérů na trhu práce probíhá buď 

spontánně jejich vlastním přičiněním a úsilím nebo za účasti úřadu práce, který je 

jakýmsi prostředníkem, který pomáhá zprostředkovávat práci tomu, kdo ji nemá nebo 

tomu, kdo práci má, ale usiluje o práci jinou. 

 Úřad práce by měl být institucí, kde jsou soustředěni odborníci jako jsou 

psychologové, sociální pracovníci, ekonomové, právníci, zprostředkovatelé a další 

zaměstnanci, kteří dokáží vytvořit tzv. „anamnézu nezaměstnaného“, která obsahuje 

jeho úroveň vzdělání, znalosti, dovednosti, tzn. zhotovit pracovní potenciál 

nezaměstnaného a kteří dokáží na základě této anamnézy a přístupných programů 

aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti připravit rekvalifikační program na míru tak, 

aby nebyl nezaměstnaný ponechán napospas nečinnosti.  

Úřad práce by neměl zaměstnávat lidi, kteří v nezaměstnaném vidí pouze 

povaleče, lenocha a lajdáka, ale měl by zaměstnávat odborníky, kteří dokáží 

s nezaměstnaným pracovat. 

 

1.3.5 Flexicurity a mobilita 

 Dynamika trhu práce a zaměstnanost obyvatelstva závisí také na nastavené 

„flexicurity 1“ , která v sobě spojuje nastavení pracovněprávní legislativy na národní 

úrovni, včetně nastavení pracovních hodin, kariérního postupu, lepší rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem, přístup ke vzdělání a dalšímu školení či 

rekvalifikacím, dále zde patří nastavení podmínek ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti práce, předvídání a pozitivní řízení hospodářských změn 

a restrukturalizace apod. 
                                                 
1 Flexicurity = flexibility (pružnost trhu práce) + security (ochrana trhu práce). Definice flexicurity je 
uvedena v publikaci Employment in Europe 2006, kterou vydala Evropská komise, DG pro  
zaměstnanost, v říjnu 2006, ISBN 92-79-02642-9. Tento termín se užívá v souvislosti s analýzami trhů 
práce i v českém jazyce, a to proto, že neexistuje jednoslovný český ekvivalent. 
 



 

 10

Mezi úzká místa na trhu práce patří určitě mobilita , a to pracovní, profesní 

i geografická. Mobilitu v ekonomickém smyslu chápeme jako pohyb výrobních faktorů 

práce a kapitálu. Mobilita výrobního faktoru  práce má proti mobilitě kapitálu svá 

specifika vyplývající ze skutečnosti, že jejím nositelem je člověk s vlastními 

individuálními předpoklady. Mobilita pracovní síly bývá definována jako rozsah, ve 

kterém  jsou pracovníci schopni a ochotni k pohybu mezi zaměstnáními, v různých 

profesích a územích. Z tohoto pohledu mluvíme o mobilitě pracovní, profesní 

a geografické. 

Pracovní mobilita  je vyvolaná schopností a ochotou pracovníků pohybovat 

se z jednoho zaměstnání do druhého, profesní mobilita  je vyvolaná strukturálními 

změnami na trhu práce, která vede aktéra ke změně profese, geografická mobilita  

představuje stejnou profesi ovšem na jiném místě. Všechny mobility jsou stejně 

důležité a patří do oblasti flexicurity, tzn. hovoří o schopnosti adaptace na nové 

podmínky. Členské státy by měly přispívat k odstraňování překážek u všech typů 

mobility.  

V současnosti je možné (až na výjimky vyjednané v rámci EU), aby občané 

EU přijímali zaměstnání ve státech Evropské unie a k tomu slouží také systém 

EURES (European Employment Services). Tento systém nabízí služby 

zaměstnanosti všech 27 členských států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, 

které jsou součástí EHP. Dohodu má také Švýcarsko. Základním úkolem sítě EURES 

je poskytovat služby pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci 

a zaměstnavatelům.  

Nezbytným krokem ke správnému fungování volného pohybu osob, a to 

nejen v souvislosti s trhem práce, je ovšem vyřešení daňových, sociálních 

a důchodových systémů tak, aby existovala převoditelnost nároků mezi zeměmi EU. 

Nutností je také zlepšení uznávání a transparentnost kvalifikací a dovedností. 

 

1.3.6 Mikroekonomické souvislosti trhu práce 

 Kromě již uvedených makroekonomických souvislostí, kam bychom mohli 

zařadit také inflaci a utváření mezd na trhu práce, existuje řada faktorů pracujících na 

mikroekonomické úrovni, a to je utváření poptávky po práci, nabídky práce 
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a nacházení rovnováhy na trhu práce. 

 Poptávku po práci  představují firmy najímající práci, které se rozhodují podle 

mnoha činitelů. Každá firma chce vyrábět s co nejnižšími náklady a s co nejvyššími 

výnosy, musí proto sledovat vzájemnou závislost produktivity výrobních faktorů, resp. 

produktivitu práce. V této souvislosti je směrodatné, jaké náklady bude muset 

vynaložit na faktor práce a jaké výnosy jí tento faktor práce přinese.  

 Nabídka práce  jednotlivce je ovlivněna rozhodnutím jedince mezi prací 

a volným časem. Vyjadřuje všechny kombinace množství práce, které bude nabízeno 

při jednotlivých úrovních mzdové sazby. Z toho vyplývá, že velikost nabídky práce je 

závislá na výši mzdové sazby a je určena ztrátou spojenou s obětováním volného 

času. Tržní nabídka práce se potom rovná součtu všech individuálních nabídek práce 

v určité profesi nebo v určitém odvětví. 

 

1.4 Zaměstnanost 

 Zaměstnanost se odvíjí od celé řady faktorů, které v národní ekonomice 

působí, a to od politiky zaměstnanosti, struktury národního hospodářství, věkovém 

složení obyvatelstva i jeho znalostní struktury. Udržovat zaměstnanost v rovnováze 

s poptávkou po práci je jedním z důležitých úkolů hospodářské politiky národních 

vlád. Nástrojem pro podporu zaměstnanosti je aktivní a pasivní politika 

zaměstnanosti. 

Za zaměstnané  se považují všechny osoby  patnáctileté a starší, které 

pracovaly za mzdu, plat nebo jinou odměnu, nebo nebyly v práci, ale měly formální 

vztah k zaměstnání. Hlavním kritériem pro zařazení mezi zaměstnané je vyvíjení 

jakékoliv odměňované pracovní aktivity, přitom není rozhodující, zda pracovní aktivita 

měla trvalý, dočasný, sezónní nebo jen příležitostný charakter. Nerozhoduje ani, zda 

měla zaměstnaná osoba jen jedno, nebo více souběžných zaměstnání, nebo zda 

současně studovala,  nebo pobírala důchod apod.  

Do kategorie zaměstnaných patří všichni placení pracující a všichni 

zaměstnaní ve vlastním podniku (OSVČ na hlavní pracovní poměr).  
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1.4.1 Měření zaměstnanosti 

 Úroveň zaměstnanosti i podíl zaměstnanosti v jednotlivých sektorech NH je 

důležitým ukazatelem ekonomiky. Zaměstnaní spolu s nezaměstnanými tvoří 

pracovní sílu. Míra zaměstnanosti  potom vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných na 

počtu všech osob 15-tiletých a starších. 

 Celkový ukazatel zam ěstnanosti  se dá rozložit na zaměstnanost starších lidí 

(55-64), mladých lidí (15-24) a střední kategorie (25-54), přičemž mladí a starší lidé 

jsou považováni za ohroženou kategorii, které je třeba věnovat zvláštní pozornost 

a vytvářet speciální programy pro jejich zařazení a setrvání na trhu práce. 

 Obě tyto skupiny mají svá specifika, mladí lidé přicházejí na trh práce 

vybaveni teoretickými znalostmi, ale bez požadované praxe, v čemž vidí mnoho firem 

problém. Na druhé straně se jedná o lidi, kteří jsou ochotni se učit, nejsou zatíženi 

špatnými návyky a velmi dobře se s nimi dá pracovat. Starší lidé naopak mají 

zkušenosti i časem ověřené dovednosti, jsou také pružní a schopni se přizpůsobovat 

změnám. Dlouhou dobu měli starší lidé na trhu práce problém najít uplatnění, protože 

jim byla podsouvána právě neschopnost být pružný a reagovat na změny. Tato 

skupina má handicap spíše v ochot ě se přizpůsobit  změnám a novým podmínkám. 

 

1.5 Nezaměstnanost 

 Další veličinou je nezaměstnanost. Jde o nerealizovanou, tedy 

neuspokojenou nabídku práce.  Nezaměstnaná je ta část ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, která není časově a kvalifikačně využita.  

 Stejně jako na ostatní veličiny působí i zde řada faktorů jako je struktura 

ekonomiky a její změny, vědeckotechnologický rozvoj, působení odborů na trhu 

práce, vývoj inflace, demografické faktory atd.     

 Za nezaměstnané  jsou (podle metodiky ILO) považovány všechny osoby 

starší 15-ti let, které ve sledovaném období souběžně splňovaly tyto podmínky: 

� byly bez práce (nebyly v placeném zaměstnání ani nebyly sebezaměstnané), 

� hledaly aktivně práci, tzn. byly registrovány na úřadu práce nebo v soukromé 

zprostředkovatelně práce, nebo hledaly práci přímo v podnicích, využívaly 

inzerce, podnikaly kroky k založení vlastní firmy, podaly žádost o pracovní 
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povolení nebo hledaly zaměstnání jiným způsobem, 

� byly připraveny nastoupit do práce, a to buď okamžitě nebo nejpozději do 14-ti 

dnů. 

 

1.5.1 Měření nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost se obvykle vyjadřuje buď počtem nezam ěstnaných  nebo 

mírou nezam ěstnanosti , která se dá vyjádřit jako poměr nezaměstnaných 

k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Velmi často se ve statistikách setkáme 

s měřením parciální míry nezaměstnanosti, tzn. nezaměstnanosti podle věku, 

vzdělání, pohlaví apod. 

 Mezi další indikátory nezaměstnanosti, které dotváří pohled na celkovou 

nezaměstnanost, patří míra dlouhodobé nezaměstnanosti, míra propuštěných 

z práce, míra nezaměstnanosti dospělých, míra nezaměstnaných hledajících úplné 

zaměstnání. 

 Za dlouhodobě nezaměstnaného je považován ten, kdo je nezaměstnán 

nepřetržitě déle než jeden rok (podle mezinárodních statistik EUROSTAT a ILO), 

některé státy považují za dlouhodobě nezaměstnaného toho, kdo je nezaměstnaný 

nepřetržitě déle než půl roku. 

Míru dlouhodobé nezam ěstnanosti  získáme jako podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných déle než jeden rok na pracovní síle. V této souvislosti je uváděna 

ještě jedna hodnota, která hovoří o rigiditě či dynamice pracovního trhu, a to je podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných osob. Čím vyšší 

je hodnota, kterou získáme, tím více je pracovní trh zakonzervovaný, strnulý 

a naopak. 

 

1.5.2 Základní druhy nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost rozlišujeme podle příčin jejího vzniku, a to na 

nezaměstnanost frikční, strukturální, konjunkturní neboli cyklickou a nezaměstnanost 

sezónní. 

Nezaměstnanost frik ční je někdy označována za nezaměstnanost 
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„normální“, a to proto, že vzniká dobrovolně, když si zaměstnaná osoba sama hledá 

nové pracovní místo, i když je stále zaměstnaná nebo svobodně opustila pracovní 

místo. Frikční nezaměstnanost potom kryje období mezi obdobím, kdy osoba místo 

opustila a nastoupila do nového. Délka frikční nezaměstnanosti se pohybuje kolem 

6–12 týdnů. 

Tento druh nezaměstnanosti vzniká jako neustálý pohyb mezi oblastmi, obory, 

pracovními místy a různými etapami životního cyklu. Pro její vznik je tedy nutná 

optimální alokace pracovních sil. 

Nezaměstnanost strukturální  je způsobena změnami ve struktuře poptávky 

po pracovních silách jako důsledek neustále probíhajících změn v hospodářství. 

Vzniká tehdy, když nabídka práce určitého druhu je vyšší než poptávka v uvedené 

struktuře a když nejsou osoby hledající práci dostatečně mobilní na to, by si na jiných 

trzích práce našly zaměstnání. 

Ukazatelem strukturální nezaměstnanosti je jednak vysoký počet volných 

pracovních míst a zároveň vysoký počet nezaměstnaných. Z toho vyplývá, že 

poptávka po určitém druhu práce roste a po jiném klesá a nabídka se nedokáže 

přizpůsobit dostatečně rychle. Dalším indikátorem může být doba, po kterou nelze 

pracovní místo obsadit. 

Nezaměstnanost cyklická  bývá vyvolána a také odstraněna cyklickými 

změnami v konkrétní ekonomice. Vzniká tehdy, když poptávka po zboží a službách 

při daných mzdových sazbách a při dané produktivitě práce není postačující na 

zaměstnání těch, kteří jsou schopni a ochotni pracovat. 

Nezaměstnanost sezónní  je krátkodobá a bývá způsobena jednak 

nepravidelností produkce v odvětvích, ve kterých je produkce závislá na ročním 

období, na počasí a na navazujících odvětvích a také je dána výkyvy ve spotřebě 

závislé na kulturních, náboženských a jiných zvyklostech v konkrétní ekonomice 

(např. vánoční nebo velikonoční svátky). 

 

1.5.3 Grafické znázornění nezaměstnanosti 

V analýzách trhů práce je často uváděna závislost mezi počtem 

nezaměstnaných „u“ a počtem volných pracovních míst „v“. K tomu účelu lze využít 
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Beveridgeovy k řivky  (v odborné literatuře je uváděna v této souvislosti velmi málo), 

pomocí které je možné dobře graficky znázornit vyskytující se typ nezaměstnanosti 

v dané ekonomice. 

Tvar Beveridgeovy křivky obecně pro strukturu na trhu práce s mírou volných 

pracovních míst „v“ a mírou nezaměstnanosti „u“ může být vyjádřen linií „uv“ (viz graf 

1.1). Výsledkem zvýšení agregátní poptávky je pohyb doleva podél této křivky 

a snížení agregátní poptávky vyvolává pohyb doprava.  

Všechny pozice, kdy se míra nezaměstnanosti rovná míře volných pracovních 

míst, je možné znázornit křivkou pod úhlem 45 stupňů k počátku.  Tato křivka  je 

základnou pro rozlišování typ ů nezaměstnanosti . Napravo od této linie je snížená 

poptávka po práci, kdy počet nezaměstnaných pracovníků převyšuje počet volných 

pracovních míst. Nalevo od této linie je nadměrná  poptávka po  práci, tzn. na křivce 

„uv“ je všechna nezam ěstnanost bu ď strukturální nebo frik ční.  

Na trh práce působí čtyři možné faktory, a to pokles agregátní úrovně 

ekonomiky, strukturální změny v ekonomice, snížená schopnost zaměstnávat 

a nepředvídaný růst pracovní síly. Tyto faktory působí na zvyšování počtu uchazečů 

o práci, rozdílný je ale jejich vliv na míru volných pracovních míst. 

Zatímco pokles agregátní poptávky je doprovázen poklesem nabízených 

volných míst, tak strukturální změny a snížená schopnost zaměstnávat (tj. najímat 

práci) mají za následek současný růst míry volných míst. Vliv růstu pracovní síly se 

nejprve projeví v růstu nezaměstnanosti, potom ale může vysoká míra 

nezaměstnanosti vést k růstu míry najímání, což může vést k poklesu míry 

nezaměstnanosti a také k poklesu míry volných míst.  

Podle pozice v grafu poznáme, kde se ekonomika v rámci hospodářského 

cyklu nachází. Pro toto rozpoznání je vhodná konstrukce „linie 45°“, osa prvního 

kvadrantu, pro jejíž body platí rovnost mezi oběma mírami.  

� Strukturální nezam ěstnanost – pozice na nebo nalevo od linie  45°, pom ěrně 

větší vzdálenost od počátku, 

� Frik ční nezam ěstnanost – pozice na nebo nalevo od linie 45°, pom ěrně blízko 

počátku, 
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� Recese – pozice napravo od linie 45°, po čet nezaměstnaných převyšuje počet 

volných pracovních míst (*konjunktura – ekonomika s vysokou tvorbou 

pracovních míst – pozice nalevo od linie 45°). 

 

Graf 1.1.: Beveridgeova křivka a druhy nezaměstnanosti obecně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1.1 je konstrukcí základního tvaru Beveridgeovy křivky, ale i s rozlišením 

mezi základními typy nezaměstnanosti (kromě nezaměstnanosti sezónní, která 

vzniká z důvodu obtížnosti nebo nemožnosti provádět práci v průběhu některých 

ročních období; je to nezaměstnanost krátkodobá, která nebývá spojována 

s analýzou míry volných míst. 

 

1.6 Politika zam ěstnanosti EU 

Politika zaměstnanosti patří do koordinovaných politik , tzn. že Rada na 

základě návrhu Evropské komise vytyčuje každoročně orientační směry politiky 

zaměstnanosti. V souladu s těmito směry a s ohledem na specifika vlastní ekonomiky 

si jednotlivé členské státy vypracovávají Národní plány zaměstnanosti (na zavádění 

do praxe se potom podílejí zaměstnanci, zaměstnavatelé, odbory, místní a regionální 

orgány atd.). Evropská komise a Rada společně posuzují každý národní akční plán 

a předkládají zprávu Evropské radě (summitu EU). Evropská komise také předkládá 
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Zdroj: autor, podklady  Modelování a klasifikace regionálních trhů práce, Ostrava 2002, viz literatura 
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doporučení na revizi směrnic pro následující rok. V určitých případech může 

Evropská rada na návrh Komise vydat doporučení pro vlády jednotlivých států. 

Základní principy evropské politiky zaměstnanosti byly formovány postupně 

a vyústily do Evropské strategie zam ěstnanosti  v rámci Amsterodamské smlouvy 

v roce 1997.  Mezi základní dokumenty týkající se politiky zaměstnanosti patří: 

� Římská smlouva  – smlouva o založení EHS – vytvoření ESF, jehož úkolem byl 

mimo jiné:  

• rozšiřování příležitosti k zaměstnávaní,  

• zvyšování mobility pracovníků v rámci Společenství, 

� Maastrichtská smlouva – smlouva o EU – pozměňuje články smlouvy o EHS 

a stanovuje: 

• podporu vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, 

• rovné zacházení s muži a ženami, 

� Amsterodamská smlouva – pozměňovací smlouva o založení ES. S ohledem 

na zaměstnanost zůstávají úkoly Společenství stejné jako v Maastrichtské 

smlouvě, nově ale zahrnuje podporu koordinace politik zaměstnanosti členských 

států s ohledem na posilování jejich účinnosti rozvíjením koordinované politiky 

zaměstnanosti, nově je zařazena Hlava VIII – Zaměstnanost. 

V roce 1957 nebyla nezaměstnanost považována za velký problém, 

existoval silný ekonomický růst v průmyslové sféře, plná zaměstnanost. První 

problémy se objevovaly na poč. 70. let, kdy došlo k 1. a 2. ropné krizi, a došlo 

k přechodu od industriální společnosti do postindustriální. Masivně se začaly 

investovat peníze na vědu, výzkum, úsporu energií, došlo k nástupu informačních 

technologií.  

Nárůst nezaměstnanosti na téměř 11 % v polovině 90. let spojený s vývojem 

od 70. let byl impulzem k řešení ze strany Společenství. (Bílá kniha – Cesta vpřed do 

21. století). V roce 1997 se na summitu v Lucembursku dohodli nejvyšší představitelé 

na novém přístupu k řešení problematiky nezaměstnanosti. Došlo k zformulování 

prvních směrnic politiky zaměstnanosti (19 směrnic), které jsou postaveny na 

čtyřech pilířích. Seznam konkrétních směrnic je uveden v příloze č. 1. 



 

 18

Pilíř I – Zlepšení zam ěstna(va)telnosti 

 Představuje na trhu práce stranu nabídky (employability), reprezentuje to, jak 

je člověk schopen být zaměstnán, přizpůsobit se poptávce.  

Pilíř II – Rozvoj podnikatelství 

 Představuje na trhu práce stranu poptávky (enterpreunership), představuje  

eventuality, jakými je možné vytvářet nové pracovní příležitosti, tzn. podporu 

zaměstnanosti. 

Pilíř III – Povzbuzení p řizpůsobivosti firem a jejich zam ěstnanc ů (adaptability)  

Znamená střetávání, tzn. průsečík strany nabídky a poptávky. Jde 

o schopnost přizpůsobování firem a jejich satisfakcí, o adaptabilitu na nové podmínky 

na trhu práce (podmínky dané nabídkou a poptávkou). 

Pilíř IV – Posílení politiky rovnosti p říležitostí (equal opprotunities) 

Prolíná se všemi pilíři a opatřeními. Týká se mužů, žen, národnostních 

menšin, přistěhovalců atd. Nejde o rovnost absolutní, ale o rovnost příležitostí. 

 

1.6.1 Hlavní směry zaměstnanosti 

Evropská strategie pro plnou zaměstnanost a lepší pracovní místa pro 

všechny je v souladu s Lisabonskými cíli. Členské státy by měly provádět politiku 

zaměstnanosti s ohledem na dosažení cílů a priorit a zaměřit se na tři průřezové 

a vzájemn ě propojené cíle. K těmto cílům musí zaujímat rovnocenný přístup, tzn. 

musí respektovat: 

� jejich rovnocenný význam, 

� jejich synergii založenou na pozitivní interakci mezi cíli, 

� rovné příležitosti a rovnost mužů a žen - nezbytné aspekty pokroku  

směrem k dosažení těchto tří cílů. 

 

Cíl 1 - Plná zam ěstnanost  

Cílem členských států je dosažení plné zaměstnanosti prostřednictvím 

opatření na straně poptávky i nabídky. Politiky budou přispívat k dosažení 
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následujících průměrných ukazatelů (viz graf 1.2) za EU:  

� celkové míry zaměstnanosti 67 % v roce 2005 a 70 % v roce 2010,  

� míry zaměstnanosti žen 57 % v roce 2005 a 60 % v roce 2010,  

� míry zaměstnanosti starších pracovníků (55-64 let) 50 % v roce 2010.  

 

Všechny národní cíle by měly být v souladu s výsledkem očekávaným na 

úrovni EU a měly by brát v úvahu specifické okolnosti v dané zemi.  

 

Graf 1.2: Ukazatele zaměstnanosti podle cílů Lisabonské strategie k roku 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor, data Lisabonská strategie 

 

Cíl 2 - Zlepšení kvality a produktivity práce  

 Lepší kvalita v práci je úzce spojena s pohybem směrem ke 

konkurenceschopné a na znalostech založené ekonomiky.  

Kvalita je multidimenzionální koncepce  týkající se jak charakteristik 

pracovních míst, tak i širšího trhu práce. Zahrnuje vnitřní kvalitu práce, dovednosti, 

celoživotní vzdělávání a rozvoj kariéry, rovnost pohlaví, ochranu zdraví a bezpečnosti 

při práci, flexibilitu, začlenění a přístup na trh práce, organizaci práce a rovnováhu 
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mezi životem a prací, sociální dialog a zapojení pracovníků, rozmanitost 

a nediskriminaci a celkový pracovní výkon.  

Zvyšování míry zaměstnanosti souvisí se zvyšováním růstu celkové 

produktivity práce. Kvalita při práci může pomoci zvýšit produktivitu a synergie mezi 

oběma těmito faktory by se měla plně využít.  

 

Cíl 3 - Posilování sociální soudržnosti a za čleňování  

Zaměstnanost je klíčovým prostředkem k sociálnímu začleňování. Usnadňovat 

účast na zaměstnanosti prostřednictvím podpory přístupu ke kvalitnímu zaměstnání 

pro všechny muže a ženy schopné pracovat, potíráním diskriminace na trhu práce 

a předcházením vylučování lidí ze světa práce.  

Soudržnost by se měla posilovat snižováním regionálních disparit 

v zaměstnanosti a nezaměstnanosti, řešením problémů zaměstnanosti v méně 

rozvinutých oblastech EU a podporou hospodářské a sociální restrukturalizace.  

Při dosahování tří výše uvedených vzájemně provázaných cílů by měly 

členské státy realizovat politiky, které sledují tři následující konkrétní směry a přitom 

přijmou v rámci každé priority tzv. gender mainstreamingový přístup2: 

1. Aktivní a preventivní opat ření pro nezam ěstnané a neaktivní  

budou předcházet zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných a podporovat 

udržitelnou integraci nezaměstnaných a neaktivních osob do zaměstnání. 

Smyslem je předcházet problémům a ne je řešit ex-post. Měla by se provádět 

taková opatření, která dlouhodobě nemocné začlení co nejdříve zpět do pracovního 

procesu, aby se nestal dlouhodobě nezaměstnaným se všemi průvodními 

negativními dopady na osobnost člověka a na ekonomiku dané země. Dlouhodobě 

nezaměstnaný představuje velkou ekonomickou zátěž, když se mu vyplácí podpora 

v nezaměstnanosti a i jeho včleňování do trhu práce je finančně náročné. Je důležité 

zlepšovat adaptaci takového nezaměstnaného, zajistit mu rekvalifikaci, pomoci mu 

začlenit se do společnosti apod. Toto opatření se týká i neaktivních na trhu práce, 

kteří nepatří mezi nezaměstnané, ale stojí mimo trh práce.  

Členské státy musí s dlouhodobě nezaměstnaným začít pracovat, nabídnout 
                                                 
2 postup, ve kterém jsou všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy podřízeny 
aspektu rovnosti příležitostí mužů a žen. Jde o nástroj k odstraňování nerovností mezi pohlavími.  
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mu služby a pomoc jako je poradenství, vedení, nastavení individuálního plánu, 

nabízet opatření pro jeho integraci, přičemž zvláštní pozornost musí být věnována 

lidem s potížemi na trhu práce. Členské státy by měly modernizovat i posilovat 

instituce na trhu práce a v neposlední řadě je nutné, aby zajistili pravidelné 

hodnocení efektivnosti a účinnosti programů trhu práce. 

2. Tvorba pracovních míst a podnikání  

Jde o vytváření takových programů, které nepřímo podporují tvorbu 

pracovních míst, zlepšování podmínek atd. Pracovní místa netvoří úřady práce, ale 

podnikatelský sektor, přičemž využívá prostředky pro vytvoření různých typů a druhů 

pracovních míst.  

3. Řešení změn a posilování adaptability a mobility na trhu prác e  

Podpora adaptability pracovníků a firem na změny s ohledem na potřebu 

flexibility i ochrany pracovníků a zdůrazňování klíčové úlohy sociálních partnerů 

v tomto ohledu. Patří zde také reforma příliš omezujících prvků pracovněprávní 

legislativy, které ovlivňují dynamiku trhu práce a zaměstnanost skupin obyvatel, které 

mají na trh práce obtížný přístup, rozvíjení sociálního dialogu, podpora sociální 

odpovědnosti firem a přijímání jiných vhodných opatření.  
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2 Trh práce v České republice  

2.1 Česká republika 

Česká republika zaujímá velmi dobrou strategickou polohu uprostřed Evropy. 

Hlavním městem je Praha. Jde o parlamentní demokracii v čele s prezidentem 

republiky. Česká republika je středně kompaktním státem3 (TK ČR = 0,43), na 

západě sousedí s Německem, se kterým má nejdelší hranici, na jihu sousedí 

s Rakouskem, na východě se Slovenskem a na severu s Polskem. 

Česko patří spíše k menším státům (hodnoceno podle počtu obyvatelstva do 

20 mil.), přesto ho můžeme dále členit na nižší správní celky. 

Na základě zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů bylo území České republiky 

rozděleno na 14 krajů a 77 okresů. Území České republiky odpovídá územní 

statistické jednotce NUTS I, následuje 8 regionů soudržnosti (sdružených krajů) jako 

NUTS II, 14 krajů jako NUTS III, a to s účinností od 1. ledna 20084. Do té doby byla 

v ČR používaná také klasifikace NUTS IV. Aby došlo ke sjednocení s Evropskou unií, 

byla NUTS IV v rámci ČR zrušena a regionální členění území je nově řešeno 

systémem LAU (Local Administrative Units). Bývalá úroveň NUTS IV je tedy nyní 

úrovní LAU I a obce (kdysi NUTS V) jsou nově úrovní LAU II. 

Rozlohou největší je region soudržnosti Jihozápad se 17.617 km2, nejmenší 

potom Praha s 496 km2. Počtem obyvatelstva je největší region Jihovýchod 

s 1.659 tis. obyvatel a nejmenší region Střední Čechy se 1.113 tis. obyvatel. 

Význam klasifikace NUTS je významný pro realizaci regionální politiky 

a čerpání prostředků z programů Evropské unie, které je nasměrováno do NUTS II 

a NUTS III, tzn. do regionů soudržnosti a krajů. Neméně důležitá je tato klasifikace 

při sběru a interpretaci statistických údajů, které pro analýzu trhu práce nezbytně 

potřebujeme. 

                                                 
3 ukazatel teritoriální kompaktnosti obecně: )1,0(;

2 ∈⋅⋅= K
H

K T
D

s
T

π  , kde s = rozloha, DH = délka 

hranice. Tento ukazatel říká, že čím více se blíží výsledek jedničce, tím je stát kompaktnější, tzn. má 
výhodu. Čím je delší hranice, tím jsou náklady na údržbu, správu, zajištění bezpečnosti, obrany atd. 
vyšší. 
4 1.1.2008 byla CZ-NUTS aktualizována sdělením ČSÚ č. 201/2007 Sb., v souladu s nařízením  
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 a nařízením Komise (ES) č. 105/2007.  
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2.2 Legislativní rámec politiky zam ěstnanosti 

Právo na zaměstnání vychází v České republice z ústavního zákona č. 2/1993 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, z Listiny základních práv a svobod, která je jeho 

součástí. 

Základní normou, kterou se řídí politika zaměstnanosti v České republice je 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zaměstnanosti“). Neméně důležitý jak pro zaměstnavatele, tak pro 

zaměstnance je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákoník práce“). 

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, dále upravuje vztahy kolektivní povahy, které 

souvisejí s výkonem závislé práce, zpracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a upravuje vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů. 

 Vzhledem k našemu členství v Evropské unii, kde patří politika zaměstnanosti 

mezi koordinované politiky, vztahují se také na Českou republiku dokumenty, které 

jsou vodítkem pro nastavení vlastní politiky zaměstnanosti a které určují budoucí 

směr této politiky. Mezi takové dokumenty patří: 

• Evropská strategie zam ěstnanosti,  

• Hlavní sm ěry zam ěstnanosti na období 2005-2008, 

• Zpráva Wim Koka  o hodnocení politiky zaměstnanosti v rámci EU 

a o zaměření politiky zaměstnanosti k dosažení stanovených cílů, 

• Lisabonská strategie , která stanovila cíle v oblasti zaměstnanosti, jež mají 

být dosaženy členskými státy EU do roku 2010. 

 

2.3 Politika zam ěstnanosti v České republice 

Politika zaměstnanosti České republiky vychází z platného legislativního 

rámce a hlavně ze zákona o zaměstnanosti. Cílem této politiky je dosažení 

rovnováhy na straně nabídky i poptávky pracovních sil a zajištění práva občanům na 

zaměstnání. Nejde tedy o to, aby bylo dosaženo nulové míry nezaměstnanosti, ale 

o to, aby na trhu práce byla nastolena rovnováha při produktivním využití pracovních 
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sil. Určitá míra nezaměstnanosti může být také pozitivním faktorem, který zajišťuje 

optimální relaci na trhu práce. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, vychází některé strategické 

dokumenty české legislativy z legislativy Evropské unie, a mezi ně patří také Národní 

akční plán zaměstnanosti pro obchodí 2004-20065.  

Ať už se vychází z kteréhokoliv jmenovaného dokumentu, je úkolem politiky 

zaměstnanosti v České republice předcházení vzniku a růstu nezaměstnanosti, 

a k tomu používá těchto programových cílů: 

� podpora vzniku nových pracovních míst6, 

� zvýšení zaměstnavatelnosti pracovní síly, 

� motivace k zaměstnání, tzn. motivace k preferenci pracovního příjmu před 

sociálním v podobě nejrůznějších sociálních dávek,  

� sladění národní politiky zaměstnanosti s politikou zaměstnanosti Evropské unie 

s ohledem na čerpání prostředků z fondů EU, 

� organizační, finanční a institucionální reforma služeb trhu práce. 

 

2.3.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti (dále také APZ) je v zákoně o zaměstnanosti 

definována jako souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně 

zaměstnanosti. APZ patří v České republice pod gesci Ministerstva práce 

a sociálních věcí a úřadů práce7, a ty dále mohou spolupracovat s dalšími institucemi 

a subjekty veřejného i soukromého sektoru jako jsou např. pedagogicko-

psychologické poradny, diagnostická pracoviště, školící střediska apod.  

Mezi nástroje APZ patří rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně  prospěšné 

práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na 

                                                 
5 V době zpracování této diplomové práce nebyl Národní akční plán na další období dostupný. 
6 Tato podpora je v souladu se směrnicí č. 10 uvedené v příloze č. 1. Bylo by vhodné sledovat, zda 
a jak velká je v tomto smyslu vzniklá mrtvá váha. Tzn. zda existuje finanční podpora pro vznik nových 
pracovních míst, a pokud ano, kolik míst vznikne s touto podporou a kolik by vzniklo bez této finanční 
podpory. Tzn. bude-li mrtvá váha rovna 0, jde o stoprocentní efekt mrtvé váhy, tj. bez podpory by 
žádné místo nevzniklo. Bohužel je nemožné zjistit počet míst vzniklých s podporou a bez podpory. 
7 Zaměstnání zprostředkovávají podle zákona o zaměstnanosti Úřady práce a agentury práce, a to za 
podmínek stanovených tímto zákonem. 
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dopravu zaměstnanců, příspěvek na zpracování, příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský program. Dále zde patří nejrůznější formy poradenství 

zprostředkovávána úřady práce, podpora zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením apod. 

APZ je financována ze státního rozpočtu, přičemž zaměstnavatelům nelze 

poskytovat finanční prostředky na stejný účel a nemůžou být poskytovány prostředky 

ani organizačním složkám státu a ani státním příspěvkovým organizacím. 

 

2.3.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

Součástí pasivní politiky zaměstnanosti je podpora v nezaměstnanosti. Na tuto 

podporu má nárok uchazeč o zaměstnání na základě splnění podmínek uvedených 

v zákoně o zaměstnanosti. 

Nárok na podporu má tedy uchazeč o zaměstnání, který je registrován 

u  úřadu práce a vykonával zaměstnání v délce alespoň dvanáct měsíců v průběhu 

posledních 3 let. Podpůrčí doba je odlišná podle věku uchazeče o zaměstnání, a to: 

� do 50 let po dobu šesti měsíců, 

� od 50 do 55 let po dobu devíti měsíců, a 

� nad 55 let věku po dobu dvanácti měsíců. 

Výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci se stanoví jako procentní 

sazba ze zjištěného průměrného čistého měsíčního výdělku8. Procentní sazba 

podpory v nezaměstnanosti činí pro první tři měsíce podpůrčí doby 50 % a po 

zbývající dobu podpůrčí doby 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu. Procentní sazba při rekvalifikaci činí 60 % průměrného 

čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají uchazeči o zaměstnání, kteří 

absolvují rekvalifikaci (tito uchazeči ale mají nárok na podporu při rekvalifikaci), dále 

uchazeči, kteří pobírají starobní důchod, dávky nemocenského pojištění nebo jsou ve 

vazbě. 

                                                 
8 Uchazečům o zaměstnání, kteří před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonávali 
samostatnou výdělečnou činnost, je přiznána podpora ve výši procentní sazby vyměřovacího základu 
přepočteného na 1 měsíc. 
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Pasivní politika zaměstnanosti představovala stěžejní část politiky 

zaměstnanosti České republiky, ale české úřady se po vzoru zahraničních příkladů 

a podle vytyčené strategie Evropské politiky zaměstnanosti snaží převrátit úlohu 

aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti ve prospěch politiky aktivní.  

V České republice existuje dobrovolný program aktivní politiky zaměstnanosti, 

kdy uchazeč o zaměstnání a  konkrétní úřad práce uzavřou dohodu, ve které se úřad 

práce zavazuje, že uchazeči o zaměstnání podle sjednaných parametrů najde do půl 

roku adekvátní místo a uchazeč se zavazuje, že toto místo přijme. Jelikož se jedná 

o dobrovolný program, většina uchazečů zaměstnání tuto smlouvu nechce podepsat. 

Tím se sice nezbavuje svých povinností vyplývajících ze zákona o zaměstnanosti, 

nicméně už chybí osobní zainteresovanost uchazeče o zaměstnání. Tato osobní 

angažovanost je přitom nesmírně důležitá pro to, aby se u uchazeče o zaměstnání 

podporovala osobní zodpovědnost a potřeba vydělávat si, před čerpáním sociálních 

dávek. 

 

2.3.3 Minimální mzda 

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci 

v pracovněprávních vztazích. Vyjadřuje minimální efektivnost práce, tzn. že 

ekonomicky uvažující zaměstnavatel zaměstná pouze takového zaměstnance, který 

vytvoří větší produkt,  než je mezní náklad na tuto práci.  

Základní právní úprava statutu minimální mzdy v České republice je 

zakotvena v zákoníku práce, stejně jako další vymezení týkající se základních 

a dalších sazeb minimální mzdy a podmínek pro poskytování minimální mzdy se řídí 

nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. 

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru 

nebo obdobném poměru založeném dohodami o provedení práce nebo o pracovní 

činnosti. Minimální mzda platí v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se 

uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách, přičemž v jednotlivých kolektivních 

smlouvách je možné dohodnout vyšší minimální mzdu než uvádí dotčené nařízení 

vlády. V ostatních organizacích podnikatelské sféry, kde není uzavřena kolektivní 
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smlouva, platí minimální mzda i nejnižší úroveň zaručené mzdy9. V nepodnikatelské 

sféře, tzn. ve veřejných službách a státní správě, se uplatňuje jak minimální mzda 

a nejnižší úroveň zaručené mzdy, tak i systém platových tarifů. 

Výše základní minimální mzdy je stanovena od 1.1.2007 pro 

čtyřicetihodinovou týdenní pracovní dobu ve výši 8.000,- Kč (tj. 288 EUR). 

Zaměstnanci, který má sjednanou kratší pracovní dobu, nebo který neodpracuje 

v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní 

pracovní době, se sazba minimální mzdy snižuje úměrně odpracované době. 

Minimální mzda prochází vývojem a podléhá valorizaci. Tento vývoj pro 

Českou republiku v létech 2002-2007 zachycuje graf 2.1. Za pět let vzrostla tato 

částka o 40,35 %. Lze říci, že tato hodnota v sobě odráží jak inflaci za sledované 

období, tak také vyšší efektivitu práce.  

 

Graf 2.1: Vývoj minimální mzdy v České republice v období 2002-2007 v EUR 

Zdroj: Autor, data dostupná on-line (4.2.2008) na portále Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

                                                 
9 Minimální mzda se dá definovat jako absolutně nejnižší cena práce stanovená s přihlédnutím 
k sociálním hlediskům, bez ohledu na druh, složitost, namáhavost, množství a kvalitu vykonávané 
práce. Od 1. ledna 2007 se vedle minimální mzdy zavedla v ČR tzv. zaručená mzda, tj. mzda, na niž 
zaměstnanci vznikl nárok. Nejnižší úrovní zaručené mzdy je pak nejnižší cena práce stanovená ve 
vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. 
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2.3.4 Činnost odborů 

Součástí trhů práce, kde dochází k vyjednávání pracovních podmínek byly 

vždy sociální partneři. Významným sociálním partnerem jsou odbory10. Odbory 

prosazují zájmy zaměstnanců, v mnoha případech jsou kritizovány za to, že to jsou 

zájmy krátkodobé a mnohdy protichůdné jako je např. vyšší zaměstnanost, výše 

mezd atd.  

V České republice je přibližně 25 % ze všech zaměstnaných pokryto výsledky 

kolektivních jednání, které jsou vedeny mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. To 

neznamená, že 25 % všech zaměstnaných je organizovaných v odborech. Protože 

pod vyjednávání odborů patří také zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni v podniku, kde 

odbory působí.  

Odborové organizace v České republice si teprve „hledají“ své místo na trhu 

práce. Velký vliv na nedůvěře zaměstnanců (hlavně starších) k výsledkům 

vyjednaných právě odbory měla v minulosti povinnost být organizován v Revolučním 

odborovém hnutí (ROH). Tato organizace zabezpečovala rozvoj nových forem práce, 

zasloužila se o masovost socialistického soutěžení a plnila další úkoly při budování 

rozvinuté socialistické společnosti v dobách komunismu před rokem 1989.  

Odborovou organizovanost ČR a srovnání s ostatními zeměmi EU ukazuje 

graf 2.2. U Bulharska, Řecka, Irska, Islandu a Rumunska tyto informace nebyly 

dostupné. Nicméně je zde vidět, že Česká republika patří mezi státy s nižší mírou 

pokrytí odbory, za námi je už jen Litva a Lotyšsko.  

                                                 
10 odbory jako součást tripartity – odbory zastupují zaměstnance, dále zaměstnavatelé prosazují své 
zájmy a stát, který vytváří platnou legislativu. Obecně odbory vznikly jako ochrana zájmů 
zaměstnanců. V podstatě nepatří do demokratického systému. Vynutily si své postavení, aby chránily 
zaměstnance. Historicky se vznik odborů datuje po roku 1886, kdy došlo ke střílení do dělníků 
v Chicagu. Moderní odbory známe až po 1. světové válce a partnery začaly být až po 2. světové 
válce, kdy byly legislativně začleněny do právního řádu. 
 



 

 29

Graf 2.2: Odborová organizovanost v ČR a ostatních státech Unie v roce 2005 

 Zdroj: Autor, data dostupná on-line (8.2.2008) ve „Employment in Europe 2005“ na adrese: 

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/eie/eie2005_chap4_en.pdf 

 

2.4 Faktory ovliv ňující trh práce v ČR  

2.4.1 Demografická struktura a mobilita 

Trh práce je ovlivňován různými faktory, které působí individuálně a jejichž 

synergií vzniká na trhu práce specifická struktura. Můžeme zde zařadit 

demografickou strukturu, vzdělání, strukturu národního hospodářství, mobilitu 

profesní, odvětvovou či místní.  

Demografická struktura  obyvatelstva patří neodmyslitelně k trhu práce, 

protože v sobě odráží minulou, stávající či potenciální pracovní sílu, a tím také 

dopady na ekonomiku země. Rozložení demografické struktury, ve které mají větší 

podíl starší ročníky, vyvíjí tlak na nedostatečnou pracovní sílu na trhu práce a také 

větší tlaky na sociální systémy. 

Regulace demografické struktury je důležitá jednak z pohledu každého 

narozeného dítěte, které je potenciální budoucí pracovní silou, tak z pohledu počtu 

lidí v aktivním věku, kteří přispívají do důchodového systému státu. Graf 2.3 ukazuje 

demografickou situaci v ČR v roce 2002 a v roce 2020 podle střední projekce 

českého statistického úřadu. Již v roce 2020 je vidět zřejmý pokles obyvatelstva ve 
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věkové kategorii 15–35 let, mírné zvýšení populace 35-50 a nárůst ve věkové 

kategorii 60+ oproti roku 2002. 

 
Graf 2.3: Demografická struktura obyvatelstva ČR v roce 2002 a projekce pro rok   

2020 podle střední varianty ČSÚ 

 Zdroj: autor, data o počtu obyvatel (střední varianta projekce pro rok 2020) dostupná on-line 

(24.1.2008) na: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/FF004F34A7/$File/4020rr02.xls  

Česká republika se nijak nevymyká z dlouhodobého evropského trendu 

a vůbec trendu vyspělých států, tzn. že se zvyšující se životní úrovní se snižuje 

porodnost, což evokuje možné problémy v oblasti důchodové politiky a také politiky 

zaměstnanosti. Současná přechodná zvýšená porodnost je způsobena tím, že rodí 

děti ženy silných ročníků (70.–80. léta minulého století), které se nejprve soustředily 

na kariéru a rodičovství odkládaly do pozdějšího věku.  

 Již dnes při silném ekonomickém růstu dochází v některých odvětvích ke 

stagnaci právě díky nedostatku pracovníků na trhu práce určitého oboru, např. ve 

stavebnictví, v průmyslu, ale i u nejrůznějších řemesel. Nedostatečnou „vlastní“ 

pracovní sílu musí nahradit migranti či zaměstnanci ze zahraničí.  

 Nedostatečně pokryté dělnické profese a řemeslné profese částečně řeší příliv 

cizích státních příslušníků do České republiky. Jejich podíl podle státní příslušnosti 

na celkovém počtu cizinců v České republice11 znázorňuje tabulka 2.1.

                                                 
11 celková suma podílů ve zdrojové literatuře se rovná 100,1 %, což může být způsobeno 
zaokrouhlováním. 
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Tabulka 2.1: Kompozice občanů jiné státní příslušnosti než české v České republice 
v roce 2004 v % 

Státní p říslušnost  
cizinc ů 

Podíl na celkovém 
počtu cizinc ů v ČR 

Ukrajina 28,9 
Slovensko 17,0 
Vietnam 13,1 
Polsko 8,2 
Rusko 6,4 
Ostatní 26,5 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (26.3.2008) v dokumentu Employment in Europe 2006 na adrese: 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2006_en.htm 
 

 V rámci České republiky stojí za zmínku také mobilita prostorová a profesní . 

Profesní mobilita  se vztahuje k již výše zmíněnému nedostatku určitých profesí na 

trhu práce. To je dáno jednak zvyšujícím se tlakem na to, aby „všichni“ studovali a na 

malou propagaci řemeslných učebních oborů, kdy v minulosti byl tento druh práce 

podhodnocován. V tomto směru by pozitivní úlohu mohlo sehrát jednak Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy přípravou programů a náborových akcí právě do 

těchto řemeslných oborů a zároveň úřady práce, které by ze svých statistik měly 

dokázat analyzovat, které obory jsou žádané. Tzn. měla by zde existovat zpětná 

vazba mezi školstvím a trhem práce.  

Mobilita prostorová  má v České republice zcela zvláštní postavení. Jak 

ukazuje tabulka 2.2, není u nás tak časté, aby člověk cestoval za prací déle než 

2 hodiny denně (počítáno tam i zpět). Celkem dojíždí 68 % všech zaměstnaných, 

více dojíždějí muži než ženy 79 % ku 59 %, ale věková struktura nemá na dojíždění 

vliv.  
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Tabulka 2.2: Podíl dojíždějících v České republice v roce 2004 na celkový počet 
zaměstnaných v % 

Doba dojížd ění Vzdálenost dojížd ění 
Stát < 1 

hodinu 
1–2 

hodiny 
> 2 

hodiny 
< 1  
km 

1–5   
km 

6–10  
km 

11–30 
km 

31–60 
km 

> 60  
km 

ČR 59 8 1 15 22 14 14 2 1 
Zdroj: autor, data dostupná on-line (26.3.2008) v dokumentu Employment in Europe 2006 na adrese: 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2006_en.htm 

 

V historii nebyl tento způsob mobility podporován, mobilní byli vesměs 

zaměstnanci, kteří pracovali na montážích, různých stavbách atd. Tzn. vesměs se 

jednalo o profese stavebních inženýrů, mostařů, montážních pracovníků atd. Dnes se 

situace částečně mění vlivem přílivu investic a výstavby průmyslových zón, které 

s sebou přináší poptávku po práci a tudíž požadavek na prostorovou mobilitu. 

Nemalý podíl na zhoršené prostorové mobilitě a ochotě pracovníků za prací dojíždět 

má určitě nedostatečně rozvinutá infrastruktura v oblasti dopravy. Tento problém řeší 

v České republice výstavba dálnic, která v rámci republiky cestování usnadní. 

V rámci České republiky dojíždí za prací  velmi mnoho lidí do Prahy 

a Středočeského kraje. Podle toho také vypadá podíl jednotlivých regionů na HDP, 

kdy Praha má téměř o více než polovinu vyšší podíl na HDP České republiky (ČR = 

100, Praha = 208,7 %)12 než ostatní regiony. Praha má ale omezenou kapacitu 

a i ostatní regiony potřebují dobré a kvalitní zaměstnance, aby bylo možné zvyšovat 

konkurenceschopnost jednotlivých regionů, a tím konkurenceschopnost celé České 

republiky. Faktem také zůstává, že tento údaj může být zkreslen tím, že HDP se 

připisuje do oblasti sídel firem a institucí, což je u nás v převážné míře právě Praha. 

Zajímavé by bylo zjistit, jak vysoký podíl na HDP republiky by Praha měla v případě, 

že by se připisoval vytvořený HDP v místě původu, což dnes, bohužel, není 

statisticky možné.  

 

2.4.2 Vzdělání  

Vliv kvality lidských zdroj ů můžeme posuzovat z různých hledisek, jedním 

z nich je vzdělanostní struktura, která se vztahuje k obyvatelstvu ve věku 15-64 let.  

                                                 
12 Následují další NUTS 2 sestupně takto: Střední Čechy – 92,5 %, Jihozápad – 91,4 %, Jihovýchod – 
88,9 %, Moravskoslezsko – 85,3 %, Severovýchod – 84,8 %, Severozápad – 79,5 % a Střední Morava 
– 78 %. Údaje jsou dostupné na portále Českého statistického úřadu v Ročence České republiky za 
rok 2007 v sekci 27-1 (on-line)  dne 4.1.2008. 
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V České republice je podle klasifikace ISCED 1997 největší podíl skupiny se 

středním vzděláním13. Je to zřejmé z tabulky 2.3. 

 

Tabulka 2.3: Vzdělání obyvatelstva ČR ve věku 15 let a výše v roce 2006 v tisících    

Vzdělanost podle ISCED 1997 celkem → z toho → muži ženy 
Základní vzd ělání a bez vzd ělání 1.698,1  593,5 1.104,5 
Střední bez maturity a s maturitou  6.119,9  3.120,7 2.999,1 
Vysokoškolské 954,6  531,6 423,0 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: 
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/2100288FD2/$File/310307001.xls 
 

 Z grafu 2.4 vyplývá, že v České republice v rámci vzdělanostní struktury 

existují tendence ke snižování obyvatelstva se základním vzděláním a naopak 

k růstu počtu aktivních obyvatel se středním a vysokoškolským vzděláním, nicméně 

je tento vývoj stále velmi pomalý, pohybuje se rámcově v tisících až desetitisících. 

Velký důraz se klade na zvyšování kvalifikace  obecně, což je celoživotní 

záležitostí. Větší prostor dostávají studenti starší 26-ti let v kurzech celoživotního 

vzdělávání. Přesto nejsou podmínky pro tyto studenty vždy nastaveny tak, aby mohli 

studium zrealizovat. Velkým přínosem by bylo otevření více vzdělávacích programů 

dálkovou nebo kombinovanou formou a velký přínos by přineslo využívání e-

learningových vzdělávacích systémů. 

Všechny zmíněné formy studia jsou stále nedostatečné a je třeba více 

prostředků, ale také vůle na obou stranách (u vzdělávacích institucí i u studentů) 

k tomu, aby se zvýšil počet starších absolventů. 

                                                 
13 Pozor! Tato klasifikace může být zavádějící, tato skupina obsahuje také podskupinu vyučení! Určité 
nesrovnalosti ve výpočtu mohou být způsobeny zaokrouhlováním. 
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Graf 2.4: Vývoj vzdělanosti v ČR v letech 2000–2007 v tisících 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: 
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/2100288FD2/$File/310307001.xls 

 

2.4.3 Sektory národního hospodářství 

Z pohledu sektorů národního hospodářství na tom byla historicky Česká 

republika dobře. Po ekonomické stránce fungoval předchozí režim pozitivně v tom 

smyslu, že chápal zemědělství jako průmyslový podnik. V 50. letech proběhla 

kolektivizace zemědělství, byla vytvořená jednotná zemědělská družstva (dále také 

JZD), do kterých byly investovány nemalé prostředky, a byly tak neustále 

modernizovány. Při JZD se zároveň rozvíjely přidružené výroby14, z nichž se po pádu 

komunistického režimu a přechodu na tržní ekonomiku transformovala řemeslné 

živnosti. To se odráží na struktuře národního hospodářství dnes a na míře 

zaměstnanosti v jednotlivých sektorech.  

Zaměstnanost v České republice je nejvyšší ve službách – 58,7 %, následuje 

zaměstnanost v průmyslu – 37,6 % a v zemědělství – 3,7 %. Stále největší podíl ve 

službách zaujímají ženy, a to o 22,9 % před muži. To je způsobeno hlavně tím, že 

ženy si více vybírají profese ve zdravotnictví, školství a sociálních službách, ale také 

tím, že tyto profese nejsou tak dobře honorovány, a tudíž mužům nezbývá, než se 

orientovat na profese jiné, např. v průmyslovém odvětví, kde naopak převažují nad 

ženami o 21,3 %. V zemědělství je rozdíl pouze 1,6 % ve prospěch mužů.   

                                                 
14 Dnes bychom mohli hovořit o předcích dnešních moderních klastrů. Mnoho podniků, nejen JZD, 
prošla a stále prochází po roce 1989 procesem tzv. outsourcingu, tzn. deleguje vedlejší činnosti, které 
nesouvisí s hlavní výrobou na externí objekt. 
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V České republice přidaná hodnota 15 koliduje zhruba s úrovní zaměstnanosti 

v jednotlivých sektorech, kdy v zemědělství představuje 2,93 %, v průmyslu 38,25 % 

a ve službách 58,81%. 

 

2.4.4 Zaměstnanost a nezaměstnanost 

Je zde třeba říci, že míra nezaměstnanosti nehovoří o skutečné situaci na trhu 

práce. Základním cílem politiky zaměstnanosti není snižování nezaměstnanosti, 

důležitější je znalost o míře zaměstnanosti a její struktuře. Je třeba vědět, jaká nová 

pracovní místa vznikají, v jakých sektorech, pro jaké zaměstnance – mladé, starší, 

kvalifikované, nekvalifikované apod.  

Míra nezaměstnanosti doplňuje charakteristiku trhu práce. Bývá ale často 

přeceňovaná z politických důvodů. Nezaměstnanost může být i užitečná, protože 

vede k větší konkurenceschopnosti na trhu práce. Známe-li vztah míry registrované 

nezaměstnanosti, která bývá součástí oficiálních statistik a zároveň míru volných 

pracovních míst, kterou si můžeme vypočíst, pak můžeme stanovit, o jaký druh 

nezaměstnanosti vlastně jde.  

Pro konstrukci Beverigeovy křivky nezam ěstnanosti pro  Českou republiku  

v letech 2000-2005 (graf 2.5) jsem musela provést výpočet míry volných pracovních 

míst z dostupných dat na portále Českého statistického úřadu (viz příloha č. 2). 

Ve sledovaném období se míra registrované nezaměstnanosti zvyšovala až 

do roku 2003, a poté začala opět klesat16. Vezmeme-li v úvahu míru volných 

pracovních míst ve stejném období, pak vidíme, že křivka „uv“ se pohybuje napravo 

od základny pro rozlišování míry nezaměstnanosti (viz teoretický úvod v kapitole 

1.5.3 – Grafické znázornění nezaměstnanosti). V České republice byla ve 

sledovaném období snížená agregátní poptávka po práci , na trhu bylo více 

nezaměstnaných než volných pracovních míst. 

                                                 
15 Přidaná hodnota je hodnota přidaná zpracováním, tedy hodnota, kterou podnikatel přidá svým 
úsilím k hodnotě nakupovaných meziproduktů (zejména zásob, služeb). 
16 V  ČR v roce 2006 – 6,6 %, 2Q/2007- 5,3 %, tj. devítileté minimum. 
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Graf 2.5: Vývoj nezaměstnanosti v České republice v letech 2000-2005 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: http://www.czso.cz 

 

V rámci NUTS II – regionů soudržnosti je nezaměstnanost ke konci roku 2006 

uvedena v tabulce 2.4. Zároveň jsou u regionů uvedeny počty nezaměstnaných na 

jedno volné pracovní místo. Z tohoto pohledu je na tom nejhůře region soudržnosti 

Moravskoslezsko  s mírou nezaměstnanosti 12,6 % a 10,8  nezaměstnaných osob 

na jedno volné pracovní místo. Nejlepší postavení na trhu práce má Praha s 2,7 % 

nezaměstnaných a 1,3 uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo. 

 

Tabulka 2.4: Míra nezaměstnanosti v regionech soudržnosti NUTS II ke konci roku 
2006 a počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo 

Region soudržnosti – NUTS II 
Míra 

nezaměstnaných 
v % 

Počet 
nezaměstnaných na 

1 volné pracovní 
místo 

Praha 2,7 1,3 
Střední Čechy 5,3 2,8 
Jihozápad 5,6 3,1 
Severozápad 12,5 10,9 
Severovýchod 6,7 3,6 
Jihovýchod 8,3 6,2 
Střední Morava 8,4 5,9 
Moravskoslezsko 12,6 10,8 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: http://www.czso.cz 

 

Porovnáme-li cíle v oblasti zaměstnanosti stanovené Lisabonskou strategií 

(viz kapitola 1.6.1 – Hlavní směry zaměstnanosti – cíl 1) s dosaženými hodnotami 
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České republiky v roce 200617, je evidentní, že se Česká republika ke stanoveným 

cílům blíží. Názorně je poměr ke stanoveným cílům vidět v grafu 2.6.  

 

Graf 2.6:  Skutečná míra zaměstnanosti v ČR v roce 2005 a 2006 a nastavené cíle 
zaměstnanosti k roku 2010 podle Lisabonské strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/eie/eie2007_key_en.pdf 
 

 Velký deficit má Česká republika  v zaměstnávání  lidí na částečný 

pracovní úvazek . Z grafu 2.7 je zřejmé, že míra zaměstnanosti na částečný úvazek 

u mužů je velmi nízká, pohybuje se kolem 2 %, větší podíl na tomto typu 

zaměstnanosti mají ženy. Jejich míra zaměstnanosti na částečný úvazek se 

pohybuje mezi 8,3-9,9 %. 

Přitom zaměstnanost na částečný úvazek jednak činí trh práce flexibilnějším 

a také dovoluje skloubit zaměstnaným subjektivní problémy jako je péče o rodinu, 

dojíždění, studium apod. se zaměstnáním. 

                                                 
17 Celková míra aktivního obyvatelstva – 65,3 %,  míra zaměstnanosti starších lidí – 45,2 %,  míra 
zaměstnanosti žen – 56,8 %, růst HDP – 6,1 %. 
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Graf 2.7:  Podíl zaměstnaných na částečný úvazek na celkovém počtu 
zaměstnaných osob v České republice podle pohlaví 

Zdroj:autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

2.4.5 Rovné příležitosti  

Velký důraz se klade na rovný p řístup ke všem ú častník ům na trhu práce , 

ať jde o pohlaví, věk, národnost, vyznání či další aspekty. Ne vždy skutečnost 

respektuje rovné příležitosti a rovný přístup. Markantní nesrovnalosti jsou zřejmé 

zejména u kategorie pohlaví a věku. Zda dochází k diskriminaci na trhu práce, když 

mezi muži a ženami se většinou odvíjí od výše mzdy, od přístupu k práci, eventuelně 

od úrovně vzdělání.  

Ženy mívají vesměs horší postavení na trhu práce než muži, přestože se 

přijímají opatření, aby tomu tak nebylo. Jednak přibývá v české společnosti 

neúplných rodin, kdy jsou děti převážně v péči matek, ale i v případě, že je rodina 

úplná, je to právě žena, která je společností vnímána jako pečovatelka dětí. To 

s sebou nese pro zaměstnavatele potenciální riziko větších absencí z důvodu péče 

o  dítě. Z těchto důvodů má žena ztíženou pozici už při samotném vstupu na trh 

práce. 

Velké rozdíly v České republice stále existují v odměňování za práci, kdy je 

rozdílné ocenění práce, téměř vždy nižší u žen než u mužů.  Diskriminace je vidět na 

výši mezd, kdy mediánová mzda žen je nižší oproti mužům, což názorně ilustruje 

v grafu relace ž/m, a to samozřejmě ve všech odvětvích zaměstnání (viz graf 2.8). 

Největší rozdíly vykazují odvětví obchodu, průmyslu, pojišťovnictví a peněžnictví, ale 

i v odvětvích, která jsou pro ženy charakterističtější, jako je školství, zdravotnictví 
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a sociální služby, jsou mediánové mzdy žen nižší než u mužů. Částečně mohou být 

tyto rozdíly způsobeny tím, že na nižších úrovních vzdělávání (v mateřských školách) 

a u nižšího zdravotnického personálu ve zdravotnictví (zdravotní sestry, sanitářky, 

ošetřovatelky) jsou zaměstnávány převážně ženy se středoškolským vzděláním, 

tudíž i mzda je nižší. 

 

Graf 2.8: Mediány mezd podle skupin odvětví za rok 2006 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: http://www.czso.cz/ 
 

Rozdílně je na trhu práce nahlíženo na různé věkové skupiny  pracovní síly. 

Horší postavení na trhu práce mají lidé mladí, kteří vstupují do pracovního procesu 

po ukončení školní docházky a potom lidé starší.  

Pro zaměstnavatele bývá neatraktivní uchazeč, který sice má teoretické 

vzdělání, ale nemá praxi. Mladí lidé totiž při vstupu na trh práce nemají žádné 

zkušenosti, tzn. že nemají ani dobré, ale ani špatné návyky, a proto jsou ohebnější 

a tvárnější než starší zaměstnanci, kteří již určitou praxí prošli.  

Starší zaměstnanec je potom přínosným lidským zdrojem z pohledu znalostí 

a obrovských zkušeností, nicméně je považován za málo flexibilního a kreativního. 

Starší lidé jsou tak nuceni odcházet předčasně do důchodu, a tím eventuelně 

zkreslovat skutečný údaj o zaměstnanosti starších. V České republice je průměrný 

věk odchodu do důchodu 60,6 let. 
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3 Trh práce v Polské republice 

3.1 Polská republika 

Polská republika se nachází ve východní části střední Evropy, její rozloha činí 

322.577 km2. Hlavním městem je Varšava. Leží na jižním pobřeží Baltského moře. 

Na západě hraničí s Německem, na jihu s Českou republikou a Slovenskem a na 

východě s Běloruskem a Ukrajinou. Na severovýchodě sousedí s Litvou 

a Kaliningradskou oblastí Ruské federace. Jedná se o více kompaktní stát (TK = 

0,65)18. 

 Polská republika již nepatří k malým státům, ale se svými 38,6 mil. obyvateli 

patří ke státům velkým. Od roku 1999 je země rozdělena na 16 vojvodství, 208 

zemských okresů, 66 městských okresů a 2.489 obcí.  

 Jako člen Evropské unie platí také pro Polsko územní dělení na jednotlivé 

územní samosprávné celky NUTS. V roce 2007 bylo na Polském území zařazeno do 

NUTS I - 6 regionů, NUTS II - 16 vojvodství, NUTS III - 66 podregionů, do LAU I - 

379 okresů a LAU II – 2.478 obcí.  

  

3.2 Legislativní rámec politiky zam ěstnanosti Polska 

Politika trhu práce patří v Polsku k zásadním záležitostem. Je vykonávaná 

centrální vládou i samosprávou. Základní institucí, která se v Polsku zabývá 

zaměstnaností a trhem práce je Ministerstvo hospodá řských v ěcí a práce . To 

nastavuje parametry, strategie a další podmínky na trhu práce. Mezi další instituce, 

které jsou v Polsku zodpovědné za provádění politiky zaměstnanosti v souladu se 

zákony, patří neveřejné pracovní agentury, agentury personálního poradenství, 

agentury pracovního poradenství, veřejná a soukromá školící střediska, odbory 

a místní orgány pro spolupráci. Pasivní i aktivní politika zaměstnanosti jsou 

financovány z Pracovního fondu. 

Základním dokumentem trhu práce byl po dlouhou dobu Zákon politiky 

zaměstnanosti a prevence nezam ěstnanosti , který byl během svého desetiletého 

období platnosti již mnohokrát aktualizovaný.  

                                                 
18 viz kapitola č. 2.1 
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Vzhledem ke změně podmínek na pracovním trhu a ve službách, speciálně 

vlivem připojení Polské republiky k Evropské unii, byly vyvíjeny tlaky na vytvoření 

úplně nového dokumentu, který by postihl všechny změny, které se na trhu práce 

vyskytují a který by sloučil všechny další dokumenty z této oblasti, které jsou 

rozptýleny v jiných zákonodárných aktech. 

Mnoho důležitých změn se uskutečnilo v letech 2002–2004, kdy proběhlo 

podrobné zapracování jednotlivých návrhů do Zákoníku práce v podobě jeho doplňků 

takto: 

� dodatek Zákoníku práce z roku 2001, představil mezi jinými také instituci dělnické 

reprezentace a umožnil pozastavit na tři roky plnění kolektivní smlouvy v případě, 

že má zaměstnavatel vážné finanční potíže, 

� dodatek Zákoníku práce v roce 2002, 

� dodatek Zákoníku práce v roce 2003 – vstoupil v platnost 1. ledna 2004, 

� Zákon o zvláštních podmínkách ukončení pracovněprávního vztahu s pracovníky 

z důvodů nevztahujících se k zaměstnancům, z roku 2003, úplná reforma 

kolektivního propouštění19, 

� Zákon o dočasném zaměstnávání, jako první pokus o řízení této oblasti. 

 

Další změny, které již byly učiněny se soustřeďují na pomoc veřejnosti, volný 

pohyb osob (včetně EURES20), Národní akční plán atd.  

  

3.3 Politika zam ěstnanosti v Polsku 

Politika zaměstnanosti v Polsku je prováděna jak pomocí aktivní tak i pasivní 

politiky zam ěstnanosti . Stejně jako u ostatních států se velmi dlouhou dobu 

věnovala aktivní politice zaměstnanosti v Polsku jen velmi malá pozornost a díky 

                                                 
19 Z kolektivního propouštění byly k červnu 2003 vyloučeny všechny firmy, které mají méně než 20 
zaměstnanců, u firem zaměstnávajících více než 100 zaměstnanců se bere za kolektivní propouštění, 
je-li propuštěno již 10 zaměstnanců, u firem zaměstnávajících 100 - 300 lidí je to propuštění 10 % 
pracovníků a u firem nad 300 zaměstnanců je to 30 zaměstnanců. 
20 EURES /European Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) nabízí veřejné služby 
zaměstnanosti všech 27 členských států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou 
součástí EHP. Dohodu má také Švýcarsko. Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby 
pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci a zaměstnavatelům.  
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obrovské míře nezaměstnanosti, která byla a stále ještě je pro Polsko typická, se 

vyplácely velké dávky v nezaměstnanosti. Tento trend se obrátil a nyní se věnuje 

mnohem větší pozornost právě aktivní politice zaměstnanosti, protože je efektivnější 

při boji s nezaměstnaností. Účinnější je právě díky tomu, že při získávání zaměstnání 

aktivně zapojuje do dění samotného uchazeče o zaměstnání. 

Aktivní i pasivní politika zaměstnanosti je v Polsku financována z Pracovního 

fondu, ze kterého jsou vynakládány prostředky na speciální programy řízené 

místními úřady práce.  

 

3.3.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

Na základě zkušeností z ostatních Evropských zemí, kde se podařilo zvýšit 

zaměstnanost (např. Dánsko, Irsko), se klade v Polsku důraz na to, aby aktivní 

politika zaměstnanosti v sobě obsahovala obě polohy, a to mikroekonomickou 

i makroekonomickou, musí pokrývat jak pomoc při hledání zaměstnání a pracovní 

poradenství, tak podporu v nezaměstnanosti.  

Úřady práce deklarují, že v rámci pracovního poradenství poskytují podporu 

např. účastí v kurzech. Dále se do aktivní politiky zaměstnanosti v Polsku řadí 

aktivity, jako: 

� odborné školení (výcvik)  – do kritérií pro zařazení do tohoto programu patří 

např. mladý věk, délka nezaměstnanosti, vysoká motivace a aktivita při hledání 

zaměstnání. Je zde ale riziko ztráty mrtvé váhy, protože vysoký podíl účastníků 

na výcviku bývají ti nezaměstnaní, kteří mají relativně vysoké šance najít práci 

bez potřeby absolvování školení. 

� zprost ředkované práce – představuje subvencované zaměstnání v soukromém 

sektoru (náklady na mzdu a sociální pojištění jsou částečně refundovány). Není 

používáno pro pasivní jedince, kteří se chtějí vrátit na trh práce. 

� veřejné práce – jsou považovány v Polsku za kontroverzní, jelikož mají sociální 

rysy. Většinou se organizují pro dlouhodobě nezaměstnané, nevzdělané, pro 

které se ostatní formy podpory stávají neefektivními. 
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� půjčky – poskytované pro nastartovaní obchodní činnosti či vytvoření 

dodatečných pracovních míst pro nezaměstnané. Tyto finance bývají adresné 

a jsou používány k motivaci a podpoře aktivních na trhu práce. 

� postgraduální aktiva ční programy – patří zde program „Absolvent“ a „První 

zaměstnání“.  Program „První zaměstnání“ je určen pro nezaměstnané mladší 25-

ti let a nezaměstnané, kteří ukončí vzdělání po dosažení 27-mi let.  Tyto 

programy zahrnují organizaci praxe pro absolventy, kteří nemají profesionální 

praxi v oboru, školení pro lidi s praxí, kterým chybí jen určitá schopnost nebo 

dovednost, granty k dokončení střední školy, výcvikové granty, refundace 

jízdného a ubytovacích nákladů atd. 

Veřejné práce, zprostředkované práce a také odborné školení mohou být 

nabízeny pouze lidem ve zvláštní situaci na trhu práce. Těmi jsou nezaměstnaní 

mladší 25-ti let nebo starší 50-ti let21, dlouhodobě nezaměstnaní, nevzdělaní 

nezaměstnaní, nezaměstnaní svobodní rodiče nejméně s jedním dítětem mladším 7-

mi let, a nezaměstnaní s handicapem.  

 

3.3.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

Pasivní politika zaměstnanosti v Polsku je hrazena z Pracovního fondu 22, 

který je financován hlavně z daní placených zaměstnavatelem (2,45 % na penzijní 

a základní pojištění) a subvencí ze Státního rozpočtu. 

Systém podpory v nezaměstnanosti je v  Polsku organizován relativně 

jednoduchým způsobem. Žadatel musí prokázat, že pracoval nejméně jeden rok 

v době 18-ti měsíců před registrací. Bez ohledu na výši předchozí mzdy, existuje jen 

jedna základní sazba  ve výši 504,2 PLN, ale je o 20 % vyšší pro lidi s 20-tiletou 

a delší praxí a o 20 % nižší pro lidi s pětiletou nebo kratší dobou praxe. V praxi to 

znamená, že nezaměstnaný, který odpracoval 5 a méně let, má nárok na 80 % 

základní sazby, pokud odpracoval méně než 20 let, má nárok na 100 % základní 

                                                 
21 Nezaměstnaným mladším 25-ti let a starším 50-ti let by měla být nabídnuta účast v adekvátním 
programu do 6 měsíců od registrace. 
22 Z pracovního fondu jsou také financovány podpory aktivit různých pracovních institucí, mezi něž 
patří rozvoj služeb a instrumentů vztahujících se k trhu práce, ale také sociální integrace, školení 
zaměstnanců poskytující veřejnou práci, úkoly související s participací na službách v síti EURES, 
odměny pro personál veřejných zaměstnaneckých agentur, např. asistentům vyhledávajícím práci atd. 
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sazby a pokud odpracoval více než 20 let, má nárok na 120 % základní sazby. Doba 

vyplácení dávek se mění, a to šesti, dvanácti nebo osmnácti měsíci v závislosti na 

situaci regionu a na aktuální situaci na trhu práce. V Polsku neexistuje žádná pomoc 

nezaměstnaným, jako je tomu v mnoha Evropských státech v případě, že jeho nárok 

na podporu v nezaměstnanosti vyprší. 

Výplata podpory v nezaměstnanosti má jen malý vliv na trh práce, a to jednak 

proto, že tato částka je relativně malá, ale také tím, že v Polsku neustále existuje 

poměrně vysoká míra nezaměstnanosti (v prosinci roku 2006 činila 13,8 %, v roce 

2007 již 9,6 %).  

 

3.3.3 Minimální mzda 

Velmi významným aspektem trhu práce je koncepce minimální mzdy, která 

slouží jednak k redukci příjmových nerovností a jednak představuje nejnižší možnou 

mzdu, která se vyplácí např. u nekvalifikovaných profesí a přičiňuje se o zatraktivnění 

práce pro zaměstnance. Tzn. jde o faktor motivační, ale zároveň může být komplikací 

a dělat poptávku i nabídku práce méně pružnou.  

 Výše minimální mzdy je v Polsku upravena Zákonem o minimální mzd ě a je 

definovaná každoročně komisí pro sociálně-ekonomické záležitosti nebo vládou, 

pokud není Komise výši schopna definovat v požadované době. 

 Minimální mzda je zvyšována každým rokem a toto zvýšení není nižší než 

inflace. Od ledna roku 2007 je v Polsku minimální mzda na úrovni 936 PLN (tj. 245,5 

EUR)23. Vývoj minimální mzdy v Polsku od roku 2001 zachycuje graf 3.1.

                                                 
23 od ledna 2008 se výše minimální mzdy opět zvýšila na hodnotu 1.126 PLN. 
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Graf 3.1: Vývoj minimální mzdy v Polské republice v období 2002-2007 v EUR 

Zdroj: Autor, data dostupná on-line (4.2.2008) na portále Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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3.4.2 Demografická struktura a mobilita 

 Dalším faktorem ovlivňujícím polský trh práce je demografická struktura  

a její další vývoj (viz graf 3.2). Polsko, jako mnoho jiných evropských států, 

zaznamenalo po 2. světové válce populační boom, v devadesátých letech mělo stále 

ještě kladné přirozené přírůstky. Dnes se potýká se stárnoucí populací, dochází 

k prodloužení střední délky života, což je odrazem zkvalitnění života, lepší zdravotní 

péčí a zlepšeného životního prostředí, zároveň ale tyto aspekty ovlivňují trh práce 

a  nesou s sebou větší nároky na sociální a důchodový systém. Nicméně trend do 

roku 2020 se oproti roku 2002 výrazně neliší, je zde zaznamenán pokles populace 

do 18-ti let a naopak zvýšení populace nad 60 let.  

Polská vláda si je tohoto problému vědoma, snaží se provádět program na 

podporu porodnosti a polské rodiny24 a kladně tak ovlivňovat celou hospodářskou 

politiku Polska, nicméně do budoucna budou tyto snahy podporovány také migrací. 

 

Graf 3.2: Demografická struktura obyvatelstva Polska v letech 2002 a 2020 

Zdroj: Autor, data dostupná on-line (4.2.2008) na portále Polského statistického úřadu na: 
http://www.stat.gov.pl/gus/45_3697_PLK_HTML.htm 
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24 Jedná se např. o Národní plán na podporu porodnosti, který je ale koncipován spíše v zákazech 
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zemí. Také proto byla ustanovena přechodná opat ření. Tato opatření mohou být 

vnímána rozporuplně a to proto, že migrace z nových členských států nemusí mít jen 

negativní vliv na přijímající ekonomiku, ale může mít příznivé dopady na 

hospodářství členských států, které otevřely svůj trh práce, protože může vést ke 

zlepšení konkurenceschopnosti podniků a omezovat nehlášenou práci, práci na 

černo a omezovat tak šedou ekonomiku. Příslušnému přijímajícímu státu tak může 

přispívat ke zvyšování úrovně hospodářského růstu a vyšších příjmů z daní.  

Migrace  z nových členských států do bývalé EU-15 je podstatně nižší než 

migrační toky v rámci EU-15. Významnější je migrace, která probíhá mezi zeměmi 

východní Evropy mezi sebou navzájem.  

V Polsku měla míra čisté migrace za rok 2007 podle „The World Factbook 

2008“ hodnotu -0,46/1000 obyvatel. To znamená, že v Polsku v tomto období 

převažovala čistá emigrace. O Polácích se dá říci, že jsou aktivní a geograficky 

mobilní, a to hlavně mladší lidi, kteří nemají takový vztah k půdě jako starší 

generace. Podle výzkumu Velké Británie patřili Poláci v období mezi 1. květnem 2004 

a 31. březnem 2006 k nejpočetnější skupině žadatelů o zařazení do registračního 

schématu pracovníků (61 % z celkového počtu žadatelů)25.  

V rámci prostorové mobility je možné zmínit její specifickou formu, a tou je 

dojížd ění (viz tabulka 3.1). Za prací v Polsku dojíždí celkem 80 % všech 

zaměstnaných, více dojíždějí v Polsku muži vůči ženám v porovnání 84 % ku 74 %, 

přičemž rozdíly ve věkové skladbě jsou minimální. 

 

Tabulka 3.1: Podíl dojíždějících v Polské republice v roce 2004 na celkový počet 
zaměstnaných v % 

 
Doba dojížd ění Vzdálenost dojížd ění 

Stát < 1 
hodinu 

1–2 
hodiny 

> 2 
hodiny 

< 1  
km 

1–5   
km 

6–10  
km 

11–30 
km 

31–60 
km 

> 60  
km 

Polsko 70 8 2 2 23 28 21 4 3 
Zdroj: autor, data dostupná on-line (26.3.2008) v dokumentu Employment in Europe 2006 na adrese: 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2006_en.htm

                                                 
25 Ze zemí východní Evropy následovali Litevci (12 %) a Slováci (10 %). 
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3.4.3 Zaměstnanost podle sektorů národního hospodářství 

Různá struktura zam ěstnanosti podle sektor ů národního hospodá řství  

značně odráží rozdíly v ekonomickém rozvoji jednotlivých zemí, a to podle přínosu 

zemědělství, průmyslu a služeb k celkové přidané hodnotě. Ve většině vyspělých 

státech se podíl přidané hodnoty v zemědělství výrazně poslední desetiletí snižuje na 

2–5 %, zatímco podíl ve službách se výrazně zvyšuje na 60–70 %. Polsko má 

v rámci zemí ES zvláštní postavení, kdy navzdory 4,4 % přidané hodnotě 

v zemědělství zaměstnává tento sektor 19,2 % všech zaměstnaných26!  

Velká zaměstnanost v zem ědělství  je dána historickým vývojem Polska, 

který upravil vztah Poláků k půdě a jejímu vlastnictví. Poláci o svou půdu přicházeli, 

když docházelo k posunu hranic díky Německé a Ruské okupaci. V roce 1944 

proběhla v Polsku zemědělská reforma, kdy byla půda (všechna nad 50 ha) 

zabavena německým občanům a kolaborantům a rozprodána rolníkům s tím, že jim 

byl poskytnut odklad splácení ročních průměrných výnosů na období 10–20 let. Do 

konce roku 1944 bylo rozparcelováno více než 212 tis. ha půdy mezi 110 tis. rodin.  

V roce 1945 sice byla uskutečněná rozsáhlá agrární reforma a došlo ke 

znárodnění průmyslu, bank a dopravy a k postupnému přechodu země na plánované 

hospodářství, kdy se dostal do popředí těžký průmysl. Násilná kolektivizace 

zemědělství uskutečňovaná v katolickém Polsku od roku 1949 ale úspěch neměla 

a družstva se rozpadla. Také z toho důvodu se do zemědělství v Polsku 

neinvestovalo a po rozpadu komunistického režimu zůstalo v Polsku 72 % 

soukromých zemědělců, 14 % státních statků a 4 % družstev. 

 

3.4.4 Zaměstnanost a nezaměstnanost v Polsku 

Polská republika patří v rámci Evropské unie ke státům, kde se 

nezaměstnanost pohybuje na vysoké úrovni27. Svého maxima dosáhla v roce 2002 

s výší 19,9 % nezaměstnaných. Na konci roku 2006 se míra nezaměstnaných 

pohybovala na úrovni 13,8 %. Polská vláda se snaží tento negativní trend zvrátit, 

                                                 
26 průmysl zaměstnává 26,9 % s přidanou hodnotou 31,7 % a služby zaměstnávají 53,9 % všech 
zaměstnaných s přidanou hodnotou 63,9 % - toto jsou údaje pro rok 2006. 
27 Druhá nejvyšší míra nezaměstnanosti v rámci EU je na Slovensku. 
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nicméně Polsko se stále pohybuje vysoko nad průměrem EU-27, kde je míra 

nezaměstnanosti na úrovni 7,9 %.  

Velká mezera v zaměstnanosti je zřetelná také u rizikových skupin, jako je 

zaměstnanost žen , která je na hodnotě  48,2 %, zaměstnanost starších lidí  – 

28,1 %. Co se týká srovnání s EU-27, není na tom Polsko úplně špatně, pohybuje se 

kolem průměrných hodnot, nicméně cíl Lisabonské strategie v zaměstnanosti, který 

má být splněn do roku 2010 se Polsku zřejmě splnit nepodaří. Graficky je skutečnost 

ke stanoveným cílům znázorněna v grafu 3.3.  

Z pohledu NUTS II je na tom s nezaměstnaností nejhůře Varmiňsko-Mazurské 

vojvodství, kde míra nezaměstnanosti dosahuje nejvyšší míry v rámci celého Polska, 

a to 24,2 %. Jedná se o region, který na severu sousedí s Ruskem a částečně Litvou, 

kousek severozápadní hranice potom s Baltským mořem. Nezaměstnanost v tomto 

regionu je dána jednak sousedstvím s Ruskem, kde existuje záporná historická 

vazba na Ruskou okupaci a částečně také sousedstvím s Baltským mořem, kde je 

díky rybolovu práce spíše sezónního charakteru. Dalo by se říci, že toto jsou důvody, 

proč se v tomto regionu zvyšuje nezaměstnanost v zimních měsících. Mazovské 

vojvodství, kde se nachází hlavní město Polska, Warszawa, je v nezaměstnanosti až 

druhým nejlepším regionem s hodnotou 12 %.  

Graf 3.3:  Skutečná míra zaměstnanosti v Polsku v roce 2005 a 2006 a nastavené 
cíle nezaměstnanosti k roku 2010 podle Lisabonské strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zdroj:autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/eie/eie2007_key_en.pdf 
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Zpružnění trhu práce by jistě přinesly alternativní formy zaměstnání jako je 

práce na částečný úvazek, pružná pracovní doba, práce z domu apod., a to hlavně 

pro znevýhodněné skupiny jakými jsou mladí lidé a ženy, jimž by tato nabídka práce 

umožnila skloubit pracovní povinnosti s péčí o rodinu nebo se vzděláním. V Polsku 

se např. práce na částečný úvazek pohybovala od roku 1997 do roku 2005 na téměř 

stejné úrovni, v roce 2006 ještě o jedno procento poklesla. Názornější přehled přináší 

graf 3.4. Malý podíl zaměstnanců na částečný úvazek je typický pro téměř všechny 

„nové“ státy EU. 

Graf 3.4:  Podíl zaměstnaných na částečný úvazek na celkovém počtu 
zaměstnaných osob v Polsku podle pohlaví 

Zdroj:autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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4 Komparace vybraných charakteristik trhu práce ČR a Polska 

4.1 Politika zam ěstnanosti obou stát ů 

V obou zemích patří politika zaměstnanosti pod gesci Ministerstva práce. 

K drobným nuancím dochází pouze v tom, že v České republice je v rámci tohoto 

ministerstva spravována ještě sociální politika, kdežto v Polsku je to politika 

hospodářských věcí.  

Jak Polsko tak Česká republika patří ke státům, které prošly centrálně 

plánovaným hospodářstvím a koncem 90. let minulého století se po pádu 

komunistických režimů transformovaly na tržní hospodářství. Nově vzniklé ekonomiky 

neměly zkušenosti se samoregulačním mechanismem trhu práce, resp. 

s prováděním praktické politiky zaměstnanosti.  

Oba státy se snažily snížit míru nezaměstnanosti a zajistit nezaměstnaným 

finanční podporu, nekladly ale příliš velký důraz na aktivní politiku zaměstnanosti. To 

představovalo jistotu pro nezaměstnané, kteří nezůstali bez finanční podpory, 

zároveň ale tento způsob přinášel vysoké výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti 

a nevyvíjel tlak na nezaměstnané, aby se aktivně snažili svou situaci řešit28. 

Oba státy se nevymykaly evropskému trendu a od konce 90. let se potýkaly  

s vysokou mírou nezaměstnanosti, jak ukazuje graf 4.1 Situace České republiky 

nebyla v porovnání s Polskem tak špatná, pohybovala se zhruba na úrovni EU-15 

a mírně pod úrovní EU-25, ale Polsko tuto průměrnou míru převyšovalo od počátku 

tohoto století přibližně o polovinu.  Proto byly vyvíjeny v obou zemích, ale i v dalších 

Evropských zemích, tlaky na změnu způsobu provádění politiky zaměstnanosti 

s větším důrazem na aktivní politiku zaměstnanosti tak, aby se nezaměstnaný sám 

spolupodílel na znovunavrácení na trh práce.  

Financování politiky zaměstnanosti je u obou sledovaných států mírně odlišné, 

zatímco v Polsku je politika zaměstnanosti financována z Pracovního fondu, do 

kterého platí zaměstnavatelé formou daní na penzijní a základní pojištění a dále 

z poskytovaných dotací ze státního rozpočtu, v České republice je politika 

zaměstnanosti financována jen ze státního rozpočtu. 

                                                 
28 Pokud se nezaměstnaný člověk nedostane na trh práce zpět do ½ roku, začíná docházet ke 
snižování schopností a behaviorálních zaměstnaneckých předpokladů jako je ranní vstávání, 
dodržování pracovní doby, chuť pracovat apod. 
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Výpočet podpory v nezaměstnanosti mají jednodušší v Polsku, kde existuje 

jen jediná základní sazba, která se pouze procentně liší podle odpracovaných let. 

V České republice je sazba závislá na věku uchazeče o zaměstnání a délce 

registrace. 

 

Graf 4.1: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR, Polsku, EU-15, EU-25 a EU-27 
 letech 1997-2006 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (29.3.2008) na adrese:http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

4.2 Zaměstnanost v sektorech národního hospodá řství 

Polsko je typicky zemědělskou zemí, Česká republika je typicky průmyslovou 

zemí. Přestože jsou si obě země relativn ě blízko , mají společné hranice, prošly si 

v historii obdobím komunistické nadvlády, pádem komunistického režimu, 

transformací na tržní ekonomiku i vstupem do Evropské unie, existují zde markantní 

rozdíly , které pramení z historického vývoje obou zemí. 

Polská republika vlivem okupace Německem a Ruskem přicházela o půdu 

a opět ji získávala a Poláci tak mají zakořeněný velmi silný vztah k půdě, a to tak 

veliký, že násilná kolektivizace zemědělství, která byla pro komunistický režim 

typická a proběhla v 50. letech jak v České republice tak v Polsku, se nepodařila 

uskutečnit a důsledkem byly nízké investice do zemědělského sektoru, zatímco 

v České republice šel právě tento sektor moderní cestou, zemědělská družstva měla 

různé přidružené výroby, ze kterých se po pádu komunistického režimu staly 

řemeslné živnosti. 
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Rozložení zaměstnanosti v jednotlivých sektorech je v Polsku s ohledem na 

přidanou hodnotu méně efektivní než v České republice jak ukazuje tabulka 4.129. 

 

Tabulka 4.1: Struktura zaměstnanosti podle sektorů NH a přidaná hodnota v Polsku 
a České republice 

 
 Česká republika Polsko 

přidaná hodnota 2,93 4,4 Zemědělství 
zaměstnanost 3,70 19,2 
přidaná hodnota 38,25 31,7 Průmysl 
zaměstnanost 37,60 26,9 
přidaná hodnota 58,81 63,9 Služby 
zaměstnanost 58,70 53,9 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (28.3.2008) na adresách: http://www.czso.cz; 
http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm 
 

4.3 Zaměstnanost, nezam ěstnanost a možnosti jejich ovliv ňování v ČR 

a Polsku 

Nastavené cíle Lisabonské strategie a jejich porovnání se skutečnou mírou 

zaměstnanosti obou států je velmi názorně vidět v grafu 4.2. Základní kosočtverec, 

lisabonský, je vytyčen hodnotami 70 % - 50 % - 60 % - 3 %. „Český kosočtverec“ se 

k tomuto základnímu kosočtverci velmi blíží hodnotami: 65,3 % - 56,8 % - 45,2 % -

6,1 %. Nejmenší a tudíž nejvzdálen ější vyty čeným cíl ům je „kosočtverec polský“, 

který je vytyčen hodnotami: 54,5 % - 48,2 % - 28,1 % - 5,8 %. 

 Z uvedeného vyplývá, že ani Česká republika ani Polsko nesplnilo 

stanovené cíle  v celkové míře zaměstnanosti a míře zaměstnanosti žen, které byly 

vytyčeny do roku 2005  a pravděpodobně se nepodaří úplně splnit cíle stanovené do 

roku 2010. Přitom je na tom s plněním těchto cílů zřetelně lépe Česká republika. 

                                                 
29 Země, ve kterých proces industrializace začal později a mají tak průmyslový sektor méně rozvinutý, 
především ale méně efektivní, mají také méně rozvinutý sektor služeb a vyšší míru zaměstnanosti 
v zemědělství. Přičemž trend snížení přidané hodnoty v zemědělství od 70. let minulého století svědčil 
o snížení pracnosti v zemědělství. 
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Graf 4.2: Skutečná míra zaměstnanosti v ČR a Polsku v roce 2006 a nastavené cíle 
zaměstnanosti k roku 2010 podle Lisabonské strategie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj:autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/eie/eie2007_key_en.pdf 
 

 

Politika zaměstnanosti se v obou jmenovaných státech výrazně neliší, přesto 

je míra nezaměstnanosti v Polsku stále o polovinu vyšší než v České republice. 

V roce 2006 byla míra nezaměstnanosti v Polsku 13,8 %, zatímco v České republice 

to bylo jen 6,6 % (viz graf 4.1).   

 V rámci zpružnění trhu práce a zvyšování zaměstnanosti je možné využívat 

nejrůznějších nástrojů jako je např. práce na částečný úvazek, na dobu určitou apod. 

Podíl zaměstnaných na zkrácený úvazek u obou států je znázorněn v grafu 4.3. 

V tomto směru Polsko převyšuje Českou republiku, která má podstatně méně 

zaměstnanců na zkrácený úvazek, celkově se pohybuje pouze kolem 4,9–5,7 % 

zatímco v Polsku je to 9,8–10,8 % všech zaměstnaných. V obou státech je na 

zkrácený úvazek zaměstnaných více žen než mužů, což vyplývá ze sociálního 

postavení žen ve společnosti a na trhu práce.  
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Graf 4.3:  Podíl zaměstnaných na zkrácený úvazek na celkovém počtu 
zaměstnaných osob v Polsku podle pohlaví 

Zdroj:autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 

Zaměstnání na dobu ur čitou  řadíme také do kategorie flexibility trhu práce, 

jak bylo uvedeno výše. Tento druh zaměstnaneckého poměru může být dobrovolný 

nebo vynucený, záleží na legislativě daného státu, jak lehké je někoho do pracovního 

poměru přijmout a propustit30. Nedává-li legislativa také zaměstnavatelům možnost 

pružně reagovat na změnu výkonu ekonomiky (tj. na činnost firmy) v konjunktuře, 

v recesi, eventuelně v sezónních profesích, raději přistupují k uzavírání smluv na 

dobu určitou, aby se vyhnuli nepříjemnostem v placení odstupného nebo dokonce 

likvidace firmy.  

Z tabulky 4.2 vyplývá, že v Polsku je zhruba o třetinu více zaměstnaných na 

dobu určitou než v České republice, více smluv na tento druh zaměstnaneckého 

poměru mají uzavřeno muži v Polsku, opačně je tomu v České republice a konečně 

zhruba dvě třetiny jak mužů tak žen v České republice uzavřely tento druh smlouvy 

nedobrovolně, zatímco v Polsku je to u obou pohlaví přibližně polovina smluv. 

                                                 
30 Polský zákoník práce umožňuje vypovědět pracovní smlouvu s výpovědní lhůtou od dvou týdnů do 
tří měsíců vzhledem k odpracované době zaměstnancem, a to tak, že při odpracované době kratší než 
šest měsíců je výpovědní doba dvoutýdenní, při odpracované době alespoň šest měsíců je výpovědní 
lhůta měsíční a při odpracované době alespoň tři roky je výpovědní lhůta tříměsíční. Podle platného 
Zákoníku práce v České republice je při podání výpovědi výpovědní doba stejná pro zaměstnavatele 
i zaměstnance a činí nejméně dva měsíce. 
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Tabulka 4.2: Nedobrovolně uzavřené smlouvy na dobu určitou a celkem tento typ 
smluv v ČR a Polsku v roce 2005 jako podíl všech zaměstnaných žen 
a mužů  

 
 Česká republika Polsko 

ženy 9,7 24,6 2005 celkem 
muži 7,8 26,3 
ženy 6,3 12,0 2005 

nedobrovoln ě muži 5,3 13,7 
Zdroj:autor, data dostupná on-line (2.3.2008) na adrese: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORT
AL&p_product_code=KS-SF-07-098 
 
 Nezbytným předpokladem dnešní doby je také mobilita , zatímco profesní 

mobilita je v mnoha případech vynucená okolnostmi, prostorová mobilita a zvláště 

pak dojížd ění za prací vychází mnohdy z ochoty zaměstnanců (viz tabulka 4.3). 

V Polsku je o 12 % více všech zaměstnanců, kteří za práci dojíždějí. Na cestách 

v obou státech stráví nejdéle ti, kteří dojíždějí méně než hodinu denně (počítáno tam 

i zpět). 

 
Tabulka 4.3: Podíl dojíždějících v ČR a Polsku na celkový počet zaměstnanců v % 
 

Doba dojížd ění Vzdálenost dojížd ění 

Stát < 1 

hodinu 

1–2 

hodiny 

> 2 

hodiny 

< 1 

km 

1–5 

km 

6–10 

km 

11–30 

km 

31–60 

km 

> 60 

km 

ČR 59 8 1 15 22 14 14 2 1 

Polsko 70 8 2 2 23 28 21 4 3 

Zdroj: autor, data dostupná on-line (26.3.2008) v dokumentu Employment in Europe 2006 na adrese: 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2006_en.htm 
 
 

4.4 Postavení České republiky a Polska v rámci evropského trhu prá ce 

 Česká republika i Polsko jsou součástí jednotného vnitřního trhu, a tudíž také 

pracovního trhu, od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004. Tento trh je založen 

na nediskriminaci, ale z obavy starších členských států ze zaplavení svých 

pracovních trhů pracovníky z „východu“ byla vyjednána přechodná období, po jejichž 

dobu budou muset pracovníci z nových členských států žádat o pracovní povolení.  

 Tato přechodná období by měla platit po dobu pět let, každý z členských států 

má právo požádat Komisi o prodloužení této přechodné doby na další dva roky, 
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pokud dochází k váženému narušení trhu práce v této zemi. Maximální možná doba 

působení přechodných opatření nesmí tedy p řesáhnout sedm let . 

 Očekávaná míra mobility je vyšší u Polska a tří pobaltských států než 

u ostatních států EU, což svědčí o větší flexibilitě a adaptibilitě jak migrujících 

pracovníků, tak firem, které je přijímají. Nejvyšší počet žádostí o zařazení do registru 

pracovníků byl zaregistrován ve Velké Británii (61 % všech žadatelů), nicméně ani 

zde nejsou Poláci na trhu práce vnímáni negativně.  

Co se týká celkové nezaměstnanosti, bylo Polsko v roce 2006 zemí s nejvyšší 

mírou nezaměstnanosti 13,8 %, následovalo Slovensko s mírou 13,4 %31. Tento 

trend byl ale patrný také v jiných evropských státech jako je Německo (9,8 %), 

Francie (9,2 %), Řecko (8,9 %) a dalších. Česká republika dosahovala relativně 

dobrého výsledku – 6,6 %, když průměr EU-27 dosáhl hodnoty 8,2 %. Také v míře 

zaměstnanosti je na tom Polská republika nejhůře s 54,5 %, mírně lépe je na tom 

Malta (54,8 %) a Maďarsko (57,3 %), Česká republika se pohybuje nad průměrem 

EU-27 (64,5 %) s mírou zaměstnanosti 65,3 %.  

 

                                                 
31 V roce 2007 se situace změnila. Nejhůře je na tom Slovensko s mírou nezaměstnanosti 11,3 % 
a Polsko je druhé nejhorší s mírou nezaměstnanosti 9,6 %. 
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5 Návrhy a doporu čení 

V předchozích kapitolách byla provedena analýza a také komparace 

vybraných ukazatelů trhů práce České republiky i Polska. Polská republika na trhu 

práce zaujímá v hlavních ukazatelích zaměstnanosti a nezaměstnanosti v porovnání 

s Českou republikou, ale i s celou Evropskou unií nejhorší místo. V jednotlivých 

dílčích faktorech, které trh práce ovlivňují a činí jej flexibilním, jako je mobilita nebo 

zaměstnání na zkrácený úvazek či na dobu určitou, zaujímá lepší postavení Polsko 

před ČR. V rámci svých doporučení vycházím z uvedené situace a domnívám se, že 

změny na trhu práce by v Polsku měly být uskutečněny na makroekonomické úrovni, 

kdežto v České republice na mikroekonomické úrovni. 

 

5.1 Polská republika 

Polská republika, jak už bylo odvozeno, má nejnižší míru zaměstnanosti 

a nejvyšší míru nezaměstnanosti v rámci celé Evropské unie, a to přesto, že její 

aktivní obyvatelstvo je flexibilní a schopné adaptace v rámci nastavených podmínek, 

což dokazuje také migrací za pracovními příležitostmi např. do Velké Británie.  

Situace v Polsku, které je typicky zemědělskou zemí, je odvozena právě od 

vztahu k půdě, který je dán historickými souvislostmi popsanými ve 3. kapitole. 

Polsko má tedy dva hlavní problémy  na trhu práce: 

� odliv pracovní síly, 

� vysoký podíl zaměstnaných v zemědělství, které se ale na ekonomické 

výkonnosti státu podílí velmi malou přidanou hodnotou. 

Domnívám se, že by se vláda a instituce zodpovědné za hospodářskou 

politiku v Polsku, měly snažit vytvořit takové restrukturalizační hospodářské 

programy, které by finanční prostředky plynoucí na dotace k zajištění stabilizace 

zemědělství přesměrovaly na investice do jiných oblastí národního hospodářství, 

které jsou zodpovědné za vyšší tvorbu přidané hodnoty. Těmi jsou dva svázané 

sektory národního hospodářství, a to prvotně průmysl, na něhož navazují služby. 

Snížil by se tak podíl zaměstnaných v zemědělství, které má jen 4,4 % přidané 

hodnoty a vytvořil pracovní perspektivu v oblastech, které nejsou tolik vázány na 

přízeň či nepřízeň počasí, ceny na světových trzích apod. 
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Celá reforma v tomto sektoru by se nemohla uskutečnit bez podpory zvenčí, 

tzn. bez podpory z fondů Evropské unie. Mohlo by však jít o první kolo k uskutečnění 

liberalizace obchodu zemědělskými komoditami i v rámci rozvojových zemí, které by 

tak mohly získat ekonomickou soběstačnost a Evropská unie by ušetřila finanční 

prostředky vynakládané na rozvojovou pomoc. Tímto krokem by získaly všechny tři 

strany - Polsko, EU i rozvojové země. 

Tento postup je jistě kontroverzním řešením a vyžaduje znalosti v oblasti 

hospodářské politiky Polska, kreativní myšlení a schopnost vytvořit a nabídnout 

konkrétní programy restrukturalizace s tvorbou nových pracovních míst či obdobných 

aktivit mimo sektor zemědělství, dále vyžaduje obrovské úsilí a zapálenost pro 

provedení změn, které budou nepopulární a v dlouhodobějším horizontu. Toto řešení 

vyžaduje podporu celého politického spektra, nesmí jít o program jedné politické 

strany, ale o společný program všech politických stran, aby nedošlo v dalších 

volebních obdobích ke změně nastaveného směru a populistickým tlakům.  

 

5.2 Česká republika 

V rámci České republiky vidím největší problémy v pružnosti trhu práce . 

Dnes  již neexistuje hlavní a vedlejší pracovní poměr, jako kdysi, v dnešním zákoníku 

práce jsou všechny pracovní poměry postaveny na stejnou úroveň, liší se jen délkou.  

To znamená, že nízká úroveň zaměstnávání na zkrácený úvazek nebo na 

dobu určitou vychází ze zako řeněných zkušeností  z minulosti na straně 

zaměstnavatelů a z vyžadování jistoty  na straně zaměstnanců. V tomto směru 

vidím nutnost změny v těchto oblastech: 

� změnu v nazírání zaměstnavateli na mladého nebo staršího zaměstnance nebo 

na zaměstnance, kterým je žena, 

� zvyšování práce na zkrácený úvazek či participaci na jednom pracovním místě, 

� změnu v nazírání na institut babiček (souvisí s makroekonomickou úrovní - 

zlepšení infrastruktury, školského systému). 

 

Domnívám se, že základní zm ěnou  je změna v pohledu na věk zaměstnance.  

Mladý člověk po ukončení vzdělávacího procesu má jen velmi omezené možnosti, 
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jak se dostat na trh práce, protože pro zaměstnavatele jde o člověka bez zkušeností 

(sice vzdělaného), a tudíž neatraktivního zaměstnance. Požaduje pracovní sílu, která 

se velmi rychle zorientuje a dokáže zapracovat zkušenosti. Zaměstnavatelé by si 

měli uvědomit výhodu zaměstnávání absolventů. Jejich odborné znalosti jsou 

počáteční devizou, kterou si mohou přizpůsobit k obrazu svému a k potřebám vlastní 

firmy, tito lidé jsou nezatížení zvyklostmi a „pokřiveními“ z jiných společností. Jsou 

dychtiví předvést své znalosti a jsou schopni se rychle učit, jsou tak velmi flexibilním 

faktorem na trhu práce. 

Stejně tak pohled na starší zam ěstnance  jako na nerentabilní, pomalé 

a málo flexibilní je přežitý. Dnešní 50-tiletý člověk má daleko větší schopnosti 

adaptace než tomu bylo např. před 30-ti lety. Jediný deficit v rámci České republiky 

u této kategorie zaměstnanců vidím ve znalosti jazyků a neochotu se v pokročilejším 

věku vzdělávat, pokud je toto vzdělání náročnější na čas. 

 Stejně tak ženy  nebývají horší investicí pro zaměstnavatele. Žena dokáže být 

velmi kreativní, mívá dobré organizační schopnosti, o čemž svědčí i schopnost 

skloubit pracovní a rodinné povinnosti. Problémem bývá sociálním postavení ženy ve 

společnosti, kdy to většinou bývá právě žena, která v případě nemoci dítěte s ním 

zůstává doma.   

 Tento problém by mohla vyřešit práce na zkrácený úvazek  či participace 

dvou zam ěstnanc ů na jednom pracovním míst ě. Participace na jednom 

pracovním místě s sebou může přinášet jak výhody, tak nevýhody. Zde jsou popsány 

alespoň některé z nich: 

1. výhoda pro zam ěstnavatele: 

� při výpadku jednoho zaměstnance daná aktivita dále pokračuje, to může být 

výhoda i s ohledem na další navazující činnosti, 

� mzdové náklady se nezvyšují – viz výpočet v příloze č. 2. Pořizovací náklady 

na zřízení pracovního místa jsou stejné jako při práci jednoho pracovníka. 

2. výhoda pro spole čnost: 

� vyšší míra zaměstnanosti, možnost být zaměstnán i pro ženy na mateřské 

dovolené či jinak „handicapované“, které tak nepřicházejí o interpersonální 

dovednosti a zkušenosti. 
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3. nevýhody pro zam ěstnavatele: 

� zvýšené nároky na komunikaci všeobecně při střídání zaměstnanců, nutná 

schopnost sebedisciplíny a sebereflexe, aby nedocházelo ke konfliktům, 

� možné zvýšené cestovní a ubytovací náklady při častých služebních 

cestách32. 

 

Třetí oblastí, kterou je třeba změnit v rámci zvyšování zaměstnanosti je 

zlepšení infrastruktury , a to jak institucionální zajištěním dostatečného počtu 

zařízení, jako jsou mateřské školy a družiny pro malé děti, a to s ohledem na péči 

o dítě v době, kdy je rodič v zaměstnání, tak dopravní, kdy zvýšení počtu kvalitních 

silnic a lepších a rychlejších dopravních spojení povede k ochotě zaměstnanců za 

prací dojíždět i do vzdálenějších lokalit.  Velmi nutnou změnu vidím ve změně 

nazírání na „institut babi ček“ , které většinou zaměstnavatelé chápou jako 

alternativu suplující péči o dítě místo matky nebo místo veřejného zařízení např. 

v době nemoci. 

Babička je žena, která si své mateřské povinnosti již splnila a pokud už je 

v důchodu, je její svobodnou vůlí, zda bude nebo nebude pečovat o vnoučata ve 

svém volnu. Čeští zaměstnavatelé mnohdy vyvíjejí na ženy tlak, aby si zajistily 

hlídání dětí mimo instituce pro to určené, a pokud to nejde, zaměstnávají raději 

muže. K zamezení těchto situací a ke zlepšení pracovního prostředí tak může přispět 

i zaměstnavatel, který v rámci sociálních výhod a zlepšených pracovních podmínek 

může svým zaměstnancům  zřídit v rámci firmy mateřskou školu33 nebo obdobné 

zařízení, či finančně přispět na zajištění „pečovatelky“, protože v České republice 

ještě nejsou tak vysoké mzdy, aby si mohla většina domácností takový druh služeb 

dovolit. 

                                                 
32 jde spíše o hypotetickou možnost. 
33 což by mohlo narazit na školský zákon, který vymezuje vzdělávací zařízení, kam patří i mateřské 
školy. 
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaké existují regionální rozdíly 

mezi Českou republikou a Polskem na trhu práce a odhalit příčiny těchto rozdílů, 

zjistit ukazatele zaměstnanosti, nezaměstnanosti a další faktory, které spolu vytvářejí 

synergický efekt a činí tak trh práce kompaktním. Výsledkem analýzy měly být návrhy 

a doporučení, které by vedly ke změnám na jmenovaných trzích práce tak, že by se 

staly pružnější a byly by schopné vytvářet kvalitnější a trvalejší pracovní místa. 

Oba sledované státy jsou situovány ve střední části východní Evropy a jsou si 

relativně blízké, oba prošly centrálně plánovanou ekonomikou pod vlivem 

komunistického režimu a oba se od vlivu komunistické nadvlády osvobodily v roce 

1989. V tom podobnost obou států končí. 

Zatímco Polsko je vnímáno jako typicky zemědělská země, což je důsledek 

historického vývoje, díky němuž se u polských obyvatel vyvinul velmi silný vztah 

k půdě. Při zemědělské reformě v roce 1944 byla velká většina půdy po Němcích 

a kolaborantech rozdělena mezi obyvatele. V 50. letech proběhly snahy 

o kolektivizaci zemědělství, tato se nepodařila uskutečnit, přestalo se tedy do 

zemědělství investovat, což se odrazilo na jeho stavu koncem 90. let, kdy se po pádu 

komunistického režimu začala měnit struktura národního hospodářství v Polsku.  

Polská republika má na trhu práce, jak v porovnání s Českou republikou, tak 

s ostatními státy Unie, nejhorší postavení. Má nejnižší míru zaměstnanosti, nejvyšší 

míru nezaměstnanosti, ve zmiňovaném zemědělství má nejvyšší míru 

zaměstnanosti, přestože tento sektor vykazuje v Polsku nejnižší přidanou hodnotu, 

což v sobě odráží zaostalé hospodářství v této oblasti. Ve snaze změnit stav na trhu 

práce k lepšímu, došlo v Polsku k posunu v provádění aktivní politiky zaměstnanosti, 

na kterou je kladen větší důraz než na pasivní, existují zde také snahy o zpružnění 

trhu práce. Polsko předběhlo Českou republiku v zaměstnávání na zkrácený úvazek 

a na dobu určitou. 

Česká republika je průmyslovou zemí a z období komunistické nadvlády 

vzešlo pozitivum pro pozdější tržní ekonomiku, když se v období centrálně 

plánovaného hospodářství na sektor zemědělství, resp. na jednotná zemědělská 

družstva, která vznikla také vlivem kolektivizace zemědělství v 50. letech, pohlíželo 

jako na klasický průmyslový podnik, do kterého bylo investováno a při kterém byly 
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zřizovány přidružené výroby. Po pádu komunistického režimu byla zemědělská 

družstva na velmi dobré moderní úrovni, byl prováděn outsourcing a z přidružené 

výroby se stávaly řemesla a živnosti.  

Tento vývoj v sobě odráží stav na trhu práce, kdy Česká republika dosahuje 

relativně dobrých výsledků v zaměstnanosti i v nezaměstnanosti. Po vzoru jiných 

evropských států se i zde začal klást větší důraz na aktivní politiku zaměstnanosti. 

Přestože dosahujeme dobrých výsledků na trhu práce, chybí České republice ještě 

4,7 % k dosažení cíle plné zaměstnanosti, 4,8 % k dosažení cíle zaměstnanosti 

starších lidí a 3,2 % k dosažení cíle zaměstnanosti žen podle cílů stanovených  

v oblasti zaměstnanosti Lisabonskou strategií do roku 2010. Navíc zde chybí 

pružnější trh práce, zaměstnávání na zkrácený pracovní úvazek je minimální a také 

smlouvy na dobu určitou jsou v rámci celkové zaměstnanosti zanedbatelné. 

 Vzhledem k tomu, že cílem Evropské unie je vyvážený rozvoj, 

konkurenceschopnost a soudržnost Evropy, trvale udržitelný rozvoj a rozvoj 

pracovního trhu, je nezbytné změnit postoj k zaměstnávání a k provádění politiky 

zaměstnanosti. 

 V Polské republice vidím problém na makroekonomické úrovni, tzn. vysoké 

zaměstnanosti v primárním sektoru, který má nejnižší přidanou hodnotu. Vidím 

nutnost provést politická rozhodnutí a nastavit programy pro zaměstnance takovým 

způsobem, aby došlo k ochotě změny zaměstnání a byla vytvořena nová pracovní 

místa v jiných sektorech národního hospodářství. Tento krok by jistě byl krokem 

nepopulárním, ale v konečném důsledku velmi pozitivním pro celou Polskou 

ekonomiku. 

 V České republice naopak vidím problém na mikroekonomické úrovni, ve 

špatných, zakonzervovaných názorech a postojích zaměstnavatelů vůči lidským 

zdrojům, a to jak mladým zaměstnancům, starším zaměstnancům nebo ženám na 

trhu práce. Dále jsem přesvědčena, že v povědomí zaměstnavatelů stále přetrvává 

požadavek na suplování povinností rodičů, státu či samotných zaměstnavatelů 

rodinnými příslušníky zaměstnanců. 

 Jsem přesvědčena, že se situace na obou trzích práce dá změnit k lepšímu 

i pomocí nastíněných možností. Předpokládá to ale vůli všech zúčastněných a hlavně 

trpělivost, neboť se jedná o změny, které vyžadují čas a systematický přístup. 
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APZ Aktivní politika zaměstnanosti 

CZ-NUTS Normalizovaná klasifikace územních celků v České republice 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DG Zkratka pro generální ředitelství v rámci Komise (Direction Générale) 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EUR Evropská měna 

EURES European Employment Services 

EUROSTAT Evropský statistický úřad 

GERD hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj 

HDP Hrubý domácí produkt 

ILO Mezinárodní organizace práce (International Organization of Labour) 

ISCED Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (International Standard 

Clasification of Eudaction) 

JZD Jednotné zemědělské družstvo 

LAU  Místní administrativní jednotka (Local Administrative Units) 

NH Národní hospodářství 

NUTS Statistická územní jednotka 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

PLN Označení polské měny, Polského zlotého 

PPS parita kupní síly 

ROH Revoluční odborové hnutí 

TK Teritoriální kompaktnost 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
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využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 30.3.2008                      Bc. Ivana Šlachtová 

 

Trvalé bydliště: Horní 64/1430, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Česká republika 
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