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Anotace 

 

      V předložené práci je zpracována  problematika vstupu  České republiky do Evropské 

unie z pohledu zaměstnanosti a lidských zdrojů.  Jsou zde popsány nové skutečnosti 

související s rozšířením trhu práce, změn jak v geografické mobilitě, tak i v oblasti 

celoživotního vzdělávání.  Zároveň je poukázáno na reformy, sociální ochranu a trh práce 

v členských státech Evropské unie.  Stěžejní část práce je zaměřena na porovnání 

vybraných aspektů a postavení České republiky v rámci  Evropské unie.  Závěrečná část je 

věnována aktuálnímu stavu ekonomiky v oblasti zaměstnanosti s výhledem do 

budoucnosti.  
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Summary 

 

      In presented document the employment and human resources issues  are discussed as 

impacted by Czech Republic joinig the Europia Union. New facts are shown having 

connection  to an extension  of labor market, changes on geographical mobility as well as 

in the area of lifelong education. In the same context it tis referred to reforms, social 

protection and labor market in member states of the Europia Union.   Pricipal part of the 

work is dedicated to comparison of selected aspects and status of Czech Republic within  

Europia Union. Final part is devoted to recent status of economy in the area of employment  

and with outlook on future.  
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1. Úvod 
 
 
      Lidské zdroje jsou všeobecně uznávaným rozhodujícím faktorem veškerého 

rozvoje.  Jejich význam je v současné době zesilován jednak postupující globalizací a 

jednak zvyšováním úlohy znalostí v sociálně ekonomickém rozvoji každé Země. 

Globalizace propojuje jednotlivé národní trhy práce, které mezi sebou soutěží o 

přitažení významných investic. Zesiluje se nejen konkurenceschopnost mezi 

jednotlivými národními trhy práce, ale díky prostorovému pohybu pracovních sil se i 

jednotlivci musí vyrovnat s vyšší konkurencí. Vzdělanost a vysoká flexibilita se tak 

stává konkurenční výhodnou nejen pro jednotlivce, ale i pro celou ekonomiku.  

       

      Vzhledem  k tomu, že naše republika  se stala součástí velkého evropského 

společenství,  je  téma zaměstnanosti a tím i postavení  lidských zdrojů oblastí, která se  

promítá  jak  do  ukazatelů naší země s porovnáním  ostatními,  ale i oblast trhu práce 

se stala  otevřenější.  Člověk by si měl uvědomit,  že počáteční vzdělání  před vstupem 

na trh práce je ve vyspělém světě stále  méně vnímáno jako oblast , jíž  vzdělávací 

zkušenost každého jednotlivce a jeho příprava na povolání začíná  a také končí  osobní 

seberealizací.  Stále více se naopak ukazuje, že vzdělávání  je  součástí učení během 

celého života.  Člověk se neustále adaptuje na měnící se podmínky ekonomiky i 

společnosti, setkává se s řadou norem, standardů a opatření, které  jsme buď již přijali 

nebo  je budeme muset v brzké budoucnosti implementovat do současných podmínek 

naší společnosti.  Nastávají změny  v personální oblasti, které se snaží vytvořit systém 

kriteriálních měřítek v rámci organizace, setkáváme se s novými pojmy.  Vzdělávání 

začíná být považováno za prostředek k dosažení jak hospodářské prosperity, tak 

sociální spravedlnosti. 

 

     Koncept celoživotního vzdělávání jako předpokladu a rámce rozvoje lidských 

zdrojů je v posledních letech rozpracováván a prosazován nejdůležitějšími  

mezinárodními seskupeními.  Tyto koncepty mají svůj původ ve vyspělých zemích 

světa a provází je teorie lidského  kapitálu. Příčinou zájmu je růst ekonomické nejistoty 

a krize   zaměstnanosti.  

 



Pavla Tothová: Lidské zdroje a zaměstnanost 

2009                                                                                                                                      2 

      Během transformačního procesu prošla česká společnost podstatnými změnami. 

Výrazně se rozrůznily vlastnické poměry ve společnosti a zvýšily se rozdíly mezi lidmi 

a společenskými skupinami, založené zejména na jejich majetku a příjmech.  Změnily 

se i podmínky na trhu práce, který začal více než  dříve odměňovat dosažené vzdělání a 

kvalifikaci. Lidské zdroje a zároveň  jejich rozvoj je jedním z podstatných východisek 

řešení stávajících problémů, jsou ovšem těmito problémy ovlivňovány. Vyčleňování 

rostoucího podílu některých skupin obyvatelstva z trhu práce, vyvolává potřebu 

rozsáhlejších a cílenějších programů politiky zaměstnanosti.  Podíl této politiky  na 

hrubém domácím produktu je však  ve srovnání  v průměru zemí  Evropské unie  nízký 

[5].  

      Evropská  unie není společenstvím států se srovnatelnou výší ekonomické  úrovně 

ani srovnatelnou kvalitou lidských zdrojů. Naopak mezi jednotlivými členskými státy 

existují poměrně výrazné  rozdíly , které se ještě prohloubí se vstupem dalších nových 

zemí. Předpokladem stability EU je postupné sbližování sociálně ekonomické úrovně 

členských států. I když EU věnuje určitý objem prostředků na podporu rozvoje 

zaostalejších států, rozhodující  je jejich vlastní úsilí. Úspěch těchto snah je závislý 

zejména  právě na lidských zdrojích.  Z tohoto hlediska je důležité analyzovat , jaká je 

kvalifikační vybavenost lidských zdrojů v ČR včetně jejich dovednosti využívat  

informační technologie, zda přestavují dostatečný potenciál pro zvýšení konkurenční 

schopnosti a technologické náročnosti českých výrobků a služeb na jednotné trhu EU, 

jaká je schopnost lidských zdrojů flexibilně se vyrovnat s nároky zaměstnavatelů. 

 

            Cílem této práce je nastínit otázky týkající se využití lidských zdrojů v  ČR, jejich  

      porovnání s Evropskou unií, jelikož v oblasti trhu práce a zaměstnanosti lze pozorovat   

      významné posuny a změny.  Ze získaných informací a materiálů je vidět postavení  

naší země v této oblasti. Obsah práce je zaměřen na vztahy mezi trhem práce a 

rozvojem lidských zdrojů, ve vazbě na stav ekonomiky a společnosti.  
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2.  LIDSKÉ  ZDROJE  V ČESKÉ  REPUBLICE 
 
 
2.1.  Vstup  České  republiky  do  Evropské  unie 
 
 
      Datum  1.5.2004  je den vstupu ČR do EU a začal proces začleňování, který má 

několik úrovní. První úroveň vyplývá z vlastního rozšíření EU.  Druhá úroveň spočívá 

v začlenění české politiky zaměstnanosti a sociální politiky do koordinovaných 

evropských procesů tj. do Evropské strategie zaměstnanosti a evropského procesu 

sociálního začleňování. Třetí úrovní je individuální začleňování jednotlivců a celých 

skupin obyvatelstva, kteří žijí v chudobě a sociálním  vyloučení do života společnosti.  

Vstup České republiky do EU znamená mimo jiné závazek, že bude v rámci svých 

možností  přispívat k naplňování jednotlivých unijních strategií a politik. Jednotícím 

prvkem všech současných strategií a politik EU je stát se do roku 2010 

nejkonkurenceschopnější  a nejdynamičtějším znalostně založenou ekonomikou.  Tento 

cíl  byl formulovaný na Lisabonském summitu Evropské rady v březnu roku 2000.  

      Hospodářská a sociální soudržnost EU, potřeba rozvoje evropské identity a 

zajištění trvalé prosperity zemí EU i zaměstnatelnosti jejího obyvatelstva přímo 

vyvolávají důraz na rozvoj lidských zdrojů.  Od poloviny 90. let je prosazován koncept 

celoživotního učení, jemuž je věnována Bílá kniha EU o vzdělávání a odborné přípravě 

[2]. 

       K naplnění tohoto cíle bylo identifikováno sedm oblastní, v nichž je třeba 

dosáhnout pozitivního posunu:  

v vytvoření široce přístupné informační společnosti 

v vytvoření evropského prostoru pro výzkum a inovace 

v dokončení sjednocení trhu pro odvětví služeb a pro síťová odvětví, vytvoření  

      efektivních a integrovaných finančních trhů 

v  podpora podnikání prostřednictvím snížení regulační zátěže pro podniky a zlepšení  

       podmínek pro začínající a střední podniky 

v  sociální začlenění ekonomicky neaktivních a nízkokvalifikovaných osob 

v  modernizace systému sociální ochrany 

v  udržitelný rozvoj  zajišťující  dlouhodobou kvalitu života  [9] 
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Všechny oblasti se ať už přímo nebo nepřímo týkají  lidských zdrojů.  EU je  svazek 

demokratických evropských  zemí, které se zavázaly ke společnému úsilí o prosperitu.  

EU není super státem, ani klasickou organizací pro mezinárodní spolupráci.   Členské 

státy EU vytvořily společné orgány, na které přenesly část své suverenity. Evropská 

integrace má své historické kořeny s mnoha různými tradicemi a jazyky.    

 

2.2.  Složení  Evropské unie 

 

Dnes  EU zahrnuje  27 zemí s 494 miliony obyvatel  a zabývá se širokou paletou  

otázek, které mají přímý dopad na každodenní život jejich obyvatel.  

 

 

 
obr. 1     Složení  EU   zdroj:  [8] 

 

  Členské státy:    Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, 
Litva,  Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království a Švédsko. 

   Nové členské státy: Bulharsko a Rumunsko. 

   Kandidátské země: Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko.  

        
       
 
 

http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/belgium/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/czechrepublic/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/denmark/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/estonia/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/finland/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/france/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/ireland/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/italy/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/cyprus/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/lithuania/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/latvia/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/luxembourg/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/hungary/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/malta/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/netherlands/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/poland/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/portugal/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/austria/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/greece/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/slovakia/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/slovenia/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/spain/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/unitedkingdom/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/sweden/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/bulgaria/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/romania/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/candidate_countries/croatia/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/candidate_countries/fyrom/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/candidate_countries/turkey/index_cs.htm
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2.2.1. Evropská  unie  a  český trh  práce  
 

 
           Struktura   zaměstnanosti a její vývoj v ČR má  podobné trendy, jako jsou  

prosazovány ve vyspělých zemích.   Dochází k poklesu zaměstnanosti v primárním a  

sekundárním sektoru a k nárůstu v sektoru terciárním.  Bez ohledu na tyto přesuny se  

však  tato sektorová  struktura nadále opožďuje za vývojem v zemích  EU.  Za hlavní  

výhodu  ČR je považována kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla.  Vzhledem k tomu, 

že  se současné trhy práce vyvíjejí velmi rychlým tempem a roste  složitost  práce, je  

třeba  stále zvyšovat  kvalifikaci a rozvíjet  přizpůsobivost pracovní síly.  Na nové  

požadavky  trhu práce musí reagovat i vzdělávací systém, který musí připravovat na  

„celoživotní zaměstnatelnost“.    

           K bezprostředními ekonomickému přínosu integrace do EU patří možnost 

čerpání  prostředků  ze strukturálních fondů, k nimž patří také přizpůsobení a 

modernizace  politik, systémů vzdělávání, rekvalifikací a zaměstnanosti.  Společný trh 

práce se všemi jeho funkcemi , výhodami a omezeními má za následek, že čeští 

zaměstnavatelé  postupně ztrácejí výhodu levné pracovní síly.  Zároveň  mají závazky 

společné politiky zaměstnanosti a ochrany evropského trhu práce vůči občanům 

nečlenských zemí.  

 
 
2. 3.  Plnění  Lisabonského programu  v České republice  
 
 
      Česká republika přijala Národní program reforem, kterým převzala odpovědnost za 

plnění  Lisabonské strategie v září roku 2005.  Tímto programem naše republika přijala 

závazek společně s ostatními členskými státy podporovat trvale udržitelný  

ekonomický rozvoj a zaměstnanost s cílem snížit nebezpečí chudoby a sociálního 

vyloučení  a posílit sociální soudržnost  EU.  Lisabonská strategie  je dalším mezníkem 

pro Evropskou strategii zaměstnanosti, jejíž cíl byl přijat na zasedání Evropské rady  

v Lisabonu – březen 2000.   V tomto roce byla zahájena desetiletá  strategie  rozvoje 

EU, která obsahuje scénář pro hospodářskou, sociální a environmetální  obnovu a 

rozvoj Unie.  Zahrnuje vzájemně provázaná opatření a byly stanoveny konkrétní cíle 

v oblasti zaměstnanosti pro období 2001 – 2010. Lisabonská strategie je založena na 

reformách v těchto oblastech: 
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v  zaměstnanost 

v  znalosti, inovace a dynamika podnikání 

v  ekonomická reforma  

v  sociální  soudržnost  

v  environmentální  rozměr  udržitelného rozvoje  

 

Mezi  priority  v souladu  s   plněním Lisabonské  strategie    patří   např. :    

§ posílení takových opatření, jejichž cílem je navést  nezaměstnané od   

      nezaměstnanosti k  zaměstnanosti a motivovat je k hledání zaměstnání 

§ je kladen důraz na zajištění přístupu  ke vzdělání, přípravě na povolání a  

      k celoživotního vzdělávání,  zajištění vzájemné provázanosti mezi školským  

      systémem a trhem práce  

§ zaměření na rozvoj těch oblastí vnitřního trhu, v nichž nebyl zaznamenán   

      v předcházejícím desetiletí  dostatečný rozvoj,  zvláštní pozornost je věnována  

      možnostem sladění daňové politiky 

§ zajistit přiměřenou sociální ochranu těm, kteří pracovat  nemohou – významnou roli  

      zde hraje reforma sociálních systémů 

§ vyšší ekonomický růst musí být  doprovázen s odpovídajícími opatřeními ve  

      prospěch životního prostředí a zachování přírodních zdrojů  [2] 

 

V Národním programu reforem ČR deklarovala své priority a reformní opatření.   

Program byl vypracován na základě metodických vodítek – Integrovaných směrů pro 

růst a pracovní místa, které přijala  Evropská rada.  Ty slučují Hlavní směry 

hospodářské politiky a Směry zaměstnanosti EU do jednotného dokumentu.   

Národní  programy všech členských států EU byly podrobeny hodnocení  ze strany 

orgánů EU.   Při hodnocení ČR Evropská komise ocenila celkové zaměření reformních 

opatření, posílení a zvýšení konkurenceschopnosti při respektování principů 

udržitelného rozvoje a zvýšení flexibility trhu práce.  Jako oblasti, kterým by mělo být 

věnováno zvýšené úsilí bylo určeno zajištění rozvoje lidského kapitálu prostřednictvím 

celoživotního vzdělávání, zohlednění skupin osob znevýhodněných na trhu práce, 

zvýšení mobility pracovní síly, zvýšení kvality pracovní síly.  
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      V oblasti trhu práce je patrný pozitivní trend. Reformy, obsažené v Národním 

lisabonském programu, mají napomoci urychlit proces reálné konvergence české 

ekonomiky k průměrné úrovni ekonomik zemi EU   [6], [9].  

 
 
2. 4.  Strukturální  fondy   
 
      Vstupem do EU získala Česká republika možnost se podílet na využívání 

prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.  Nejstarším z fondů je Evropský 

sociální fond  (ESF), který byl založen již v roce 1957 a je klíčovým finančním 

nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti.  Jeho hlavním posláním je 

rozvíjení zaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se 

zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.  ESF pomáhá členským zemím EU 

k dosažení plné zaměstnanosti, zvyšování kvality a produktivity práce, pomáhá 

snižovat národní, regionální a lokální rozdíly v zaměstnanosti [7]. 

 

2.4.1.  Operační program  Lidské zdroje a zaměstnanost  

 

      Pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti z ESF vymezuje priority 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).   Globálním cílem OP LZZ 

je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších 

zemí EU.   Spadá mezi operační programy, které jsou tematicky a regionálně vymezené 

a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. 

Operační program vymezuje osm základních věcných prioritních os, které pokrývají 

problematiku adaptibility zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, 

zaměstnatelnost, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných 

příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb, mezinárodní spolupráce 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Tyto osy rozdělují operační program 

na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, 

které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 

podpořeny (viz schéma)  [9]. 
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                                                                                                Programová  rovina 
 ……………………………………………………………………………………                      
Projektová rovina 

 

 

 

 

 

 

obr. 2    Schéma rozdělení  operačního programu    zdroj: [9] 

 

 

Strategické obecné 
zásady Společenství 

Národní strategický 
referenční rámec 

Operační program 
XY 

Prioritní osa 1 

Oblast  
podpory 1.1. 

Projekty 
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2.4.2. Oblasti podpor    

 

      Pojem adaptabilita v sobě zahrnuje další profesní vzdělávání podporované 

zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně 

přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace 

práce apod. 

      Aktivní politika trhu práce znamená např. rekvalifikace, zprostředkování 

zaměstnání, podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, 

zajištění odborné praxe, podpora nových forem zaměstnání pro uplatnění žen a 

mladých lidí na trhu práce, rozvoj speciálních doškolovacích programů pro pracovníky, 

tvorba, realizace a rozšíření integrovaných školících programů pro společenskou 

integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exluzí, podpora metodického 

zázemí pro rozvoj systémů předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných a 

náhlých změn v zaměstnanosti apod. 

      Sociální integrace a rovní příležitosti nám vyjadřují poskytování sociálních služeb a 

podporu dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního 

vyloučení, transformace pobytových zařízení pro sílové skupiny osob, zavádění 

procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, 

vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené nebo 

poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených apod. 

       V oblasti veřejné správy a veřejných služeb je činnost zaměřena na zefektivnění 

řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné 

správy, politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a 

školitelů pro veřejnou správu, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality 

a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb. 

       Mezinárodní spolupráce zajišťuje výměnu zkušeností a přenos dobré praxe mezi 

členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření ESF, vznik tematických 

sítí, zaměřených na řešení specifického problému apod. 

      Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků 

zapojených do řízení, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování 

studií a analýz, publicita programu apod. je zajišťována technickou pomocí   [9].  
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2.4.3. Principy  plnění  programu  

 

      Při plnění programu je podporován v rámci EU princip partnerství, inovace 

mezinárodní spolupráce.    

      Inovativnost zdůrazňuje význam podpory v oblastech rozvoje lidských zdrojů 

podporovaných z ESF.  Prostřednictvím tohoto principu jsou podporovány inovace, 

které pomáhají vytvořit nové a netradiční přístupy.  Hlavním účelem je analyzování 

slabých míst stávající politiky, vývoj a ověřování nového přístupu.  V případě, že nové 

přístupy vykáží výhodu, může dojít např. k minimalizaci nákladů.  

      Princip mezinárodní spolupráce umožňuje financovat nejen výdaje realizované na 

území ČR, ale i výdaje uskutečněné mimo území našeho státu.  Díky tomuto principu 

tak mají příjemci podpory z ESF jedinečnou příležitost čerpat při řešení svého projektu 

i zkušenosti a odborné znalosti ze zahraničí, a to nejen formou zapojení do realizace 

projektu, ale např. i formou stáží u zahraničních partnerů zabývajících se obdobnou 

problematikou ve své zemi. 

      Na úrovni podporovaných projektů je princip partnerství možno naplňovat 

prostřednictvím cíleného seskupování různých subjektů do celků např. vědeckých a 

vzdělávacích institucí, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty atd.  

Partneři společně vytvářejí projekt a koordinují, dále také jej vyhodnocují, zda jsou cíle 

skutečně naplňovány.  Smyslem tvorby partnerství je zajištění úzké spolupráce různých 

typů organizací disponujících odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky v dané 

oblasti.  Partnerství je možno navazovat jak na základě regionální spolupráce, tak na 

základě spolupráce realizace činnosti zaměřené na konkrétní cílovou skupinu  [9].  

 

2. 5. Charakteristika  lidských zdrojů  
 
      Lidské zdroje jsou specifickou činností v rámci organizace, který se zabývá řízením 

lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku. Liší se od 

manažerského řízení tím, že řídí zaměstnance jako celek a poskytuje manažerům 

nástroje, kterým mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce. 

      Lidské zdroje se vyvinuly z personalistiky, kdy neustálý konkurenční tlak 

organizace a firmy donutil, aby se dlouhodobě a strategicky věnovaly rozvoji svých 
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zaměstnanců, neboť si uvědomily, že nahradit zaměstnance je velice složité a mnohých 

firmách se stávají jedinou a podstatnou konkurenční výhodou.    

       Pro úspěšné podnikání nestačí investovat pouze do strojů a zařízení. Chce-li 

společnost v dnešním světě něčím dlouhodobě vynikat a konkurovat, mohou to být 

pouze její lidé – zaměstnanci, kteří vědí, proč ve společnosti jsou, kteří jsou loajální, 

motivovaní a vzdělaní.   

 
2.5.1.  Lidské zdroje  a současnost  

 
 
            V současné době se nejvíce užívá modelu řízení lidských zdrojů, jak jej definoval  

     na  konci 80.let  a  rozvedl jej v průběhu 90. let minulého století David Ulrich.  Jeho 

definicí  byly stanoveny 4 standardní role pro řízení lidských zdrojů:  

v  Business Partner 

v  Agent změny 

v  Advokát zaměstnanců 

v  Expert v oblastí administrativních procesů 

 

            Business Partner  -  pro tuto roli lidských zdrojů je také užíván název Obchodní 

partner. Je to role, kdy se zaměstnanci lidských zdrojů stávají nejenom znalci procesů 

v oblasti řízení lidských zdrojů, ale postupně se také stávají znalci procesů a oblastí 

řízení procesů i u svého interního zákazníka, stávají se mu rádcem při rozhodování.  

Tato role vyžaduje od lidských zdrojů vytvoření  právě  role Business Partner, které 

fungují jako obchodní zástupci lidských zdrojů a slouží pro přenášení požadavků do 

lidských zdrojů a výsledků opačným směrem. 

           Agent změny -  je role, kdy lidské zdroje vystupují jako expert na změnové procesy 

v organizaci. V současné době, kdy podnikání prochází neustálou změnou, je tato role 

stále důležitější. Při každém velkém změnovém projektu je třeba, aby se lidské zdroje 

staly nedílnou součástí projektového týmu a zjistily, aby se změna co nejméně dotkla 

zaměstnanců a aby lidské zdroje včas identifikovali klíčové zaměstnance, které je třeba 

speciálně ošetřit a ujistit je o jejich potřebnosti pro organizaci. Také činí lidské zdroje 

zodpovědnými za komunikaci projektu a změn vůči zaměstnancům a pomoci 

minimalizovat negativní dopady na produktivitu práce. 
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             Od advokáta zaměstnanců se vyžaduje, aby na úrovní celé organizace bojoval za 

spravedlivý podíl zaměstnanců na celkovém výsledku společnosti a při každé aktivitě, 

která vyžaduje úsilí navíc prosadil  i spravedlivou odměnu pro zaměstnance, kteří se na 

této aktivitě podíleli. Je to i oblast, do které spadá zjišťování postojů a nálad 

zaměstnanců. 

             Role experta v oblasti administrativních procesů vyžaduje od řízení lidských 

zdrojů, aby se veškeré výstupy z předchozích oblastí také projevily v oblasti 

administrace dat zaměstnanců v organizaci . 

 
 
       2.5.2.  Oblasti  v řízení   Lidských zdrojů  
        
 
            Mezi oblasti v řízení LZ patří: plánování lidských zdrojů, získávání a výběr 

zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení kariéry, odměňování  a 

zaměstnanecké výhody - benefity, reporting, personální administrativa a mzdové 

účetnictví. 

            Plánování lidských zdrojů se zabývá analyzováním mezer mezi definovaným 

cílových stavem LZ a jejich současným stavem. K tomuto se užívá množství nástrojů.  

Plánování slouží k určování cest a nákladů nutných pro zacelení těchto mezer.   

      Externě nejviditelnější oblast řízení LZ je získávání a výběr zaměstnanců, který slouží 

k zaplnění volných pozic v organizaci. Získávání se dělí na interní nábor a externí 

nábor.  Mnohdy se pod získávání také zahrnují procesy Marketingu  LZ a Programy 

pro absolventy vysokých škol a univerzit.  

            Vzdělávání a rozvoj pokrývá procesy pro hromadné školení a pravidelné školení 

zaměstnanců  - vzdělávání  a rozvoj manažerských a specializovaných dovedností a 

schopností u vybraných jedinců ve společnosti - rozvoj.  Navazuje na procesy 

plánování LZ, kdy na identifikované mezery a nedostatky nasazuje potřebné tréninkové 

a rozvojové programy.  Rozvoj pracuje pouze s vybranými zaměstnanci, do kterých 

směřuje nepoměrně větší procento finančních a časových investic tak, aby si 

organizace zajistila kvalifikované zaměstnance do budoucnosti. 

            Cílem odměňování a zaměstnaneckých výhod je spravovat prostředky mzdového 

rozpočtu tak, aby zaměstnanci podávali maximální výkon a měli i vysokou míru 

motivace.  Personální administrativa má za cíl spravovat data o zaměstnancích, starat 
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se, aby se veškeré změny promítly do systémů a celkově bylo řízení LZ v souladu se 

zákony. Mezi nové oblasti v řízení LZ patří reporting, který poskytuje managementu 

informace z oblasti řízení LZ.  Poskytuje informace o fluktuaci, vývoji mezd, výši 

nákladů na školení a provádí i odborný komentář k jednotlivým reportům a trendům 

v oblasti LZ . 

 

     2. 6.  Vybrané  aspekty   ČR a  EU 
 
           Strategickým cílem, který EU sleduje, je podpora trvale udržitelného ekonomického  

 rozvoje a vysoké zaměstnanosti jako předpokladu pro zvýšení sociální soudržnosti     

společnosti.  V současné době je důraz položen na nutnost integračních opatření   

v oblasti  politiky zaměstnanosti a politiky sociální. Pozornost je zaměřena na vzájemný  

vyvážený vztah mezi ekonomickým rozvojem, politikou zaměstnanosti a sociální  

politikou.     

 

     Základní podmínkou pro zvýšení zaměstnanosti a následně  i  pro  zabezpečení sociální   

     soudružnosti společnosti je ekonomický růst. 

     Vhodně cílená politika je nezbytná, aby byla pracovní síla výkonná, kvalifikovaná a 

motivovaná, ale i zároveň přispívala  k udržitelnému ekonomickému růstu.  Proto se 

klade velký důraz na rozvoj lidských zdrojů a souběžně se hledají rozmanité formy 

začleňování jednotlivců i skupin obyvatelstva do života společnosti. Vzájemné 

působení  je možné zachytit pomocí  trojúhelníků – viz obrázek .           

                                                                                                               

                                                        Sociální politika 
                                           Sociální soudržnost společnosti 
 
 
 
 
 
          Hospodářská politika                                                       Politika zaměstnanosti 
Konkurenceschopnost  ekonomiky                                        Vysoká míra zaměstnanosti 
 
 

obr. 3   Vzájemné působení  vztahů mezi  hospodářskou politikou, politikou   zaměstnanosti a sociální  
politikou    zdroj:  [2] 
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      Cílem  hospodářské politiky je dlouhodobě dosahovat ekonomického růstu a  

konkurenceschopnost. Cílem politiky zaměstnanosti a sociální politiky je dosažení vysoké  

míry  zaměstnanosti, přiměřené kvality života k vytvoření stabilní a soudržné společnosti.  

Politika zaměstnanosti a sociální politika nejsou prováděny na úrovni EU jako celku, ani za  

      ně nenese EU odpovědnost, tuto odpovědnost mají v souladu s principem subsidiarity  

členské  země. Na úrovni EU jsou přijímány pouze minimální sociální standardy a při 

jejich respektování přijímají členské země svoje vlastní předpisy a pravidla.  Na druhou 

stranu bylo  přijetím prvních  národních akčních plánů zaměstnanosti a koordinace procesu  

zahájeno začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do života společnosti  [2].  
 
  
2.6.1.  Reformy  v členských  státech  EU   
 

            Zvyšování zaměstnanosti je v přímé souvislosti s poskytováním podpory v 

nezaměstnanosti.  Reformy,  které probíhají v první fázi  ve státech  EU obsahují omezení  

podpor   v nezaměstnanosti, jsou zostřena kritéria pro předpoklady k práci, sankce za  

odmítnutí   přiměřené práce, prodlužuje se minimální doba zaměstnanosti pro přiznání  

nároku  a výše podpory.  Význam všech opatření spočívá v tom, že na počátku druhé fáze  

bude spuštěna celá řada podnětů, mimo jiné i státní opatření na podporu zaměstnanosti tak, 

aby  se  nezaměstnaní rekvalifikovali nebo se vrátili do původní profese.  Prováděnými 

změnami  je posílena povinnost snažit se o opětovný nástup do zaměstnání nebo o 

rehabilitaci.  

             Mění se struktura trhu práce. Poptávka se přesunula do sektoru služeb a je požadováno 

daleko více pracovníků s vyšší kvalifikovaností. Hledají se otázky na komplexní  vzájemné  

provázanosti mezi systémy sociální ochrany  a trhu práce  [5].   

 

2.6.1.1.  Porovnání  sociální ochrany a trhu práce    
 

            V Irsku mohou rodiče, kteří byli po dobu více než jednoho roku nezaměstnaní, nadále 

pobírat  po dobu až  13 týdnů od opětovného zahájení výdělečné činnosti ty přídavky na 

děti, které byly vypláceny spolu s podporou v nezaměstnanosti, za předpokladu, že 

pracovní  činnost bude vykonávána minimálně  4 týdny.    

      Dánsko naopak platí rodiče, aby mohli zůstat doma z důvodu , že je nasycený trh práce.   



Pavla Tothová: Lidské zdroje a zaměstnanost 

2009                                                                                                                                      15 

            V okruhu změny příspěvkových sazeb se všeobecně snížily příspěvky placené 

zaměstnavateli.   

      Ve Velké Británii je zaměstnavatel osvobozen celý rok od placení  pojistného na každého  

nově   přijatého zaměstnance, který byl minimálně po dobu dvou let nezaměstnaný.   

           Rakousko zavedlo nejen celou řadu  snížení pojistného pro zaměstnavatele,  kteří  

zaměstnávají  starší  pracovníky , ale i systém postihů v případě jejich propuštění.  Itálie  

podpořila  zaměstnanost na zkrácenou pracovní dobu, Finsko posílilo výhody pro malé  

závody, Francie snížila pojistné sazby pro pracovníky s nízkými příjmy.  Belgie zavedla  

paušální    snížení příspěvků placených zaměstnavatelem.  

            Snižování pojistného je z hlediska zaměstnanosti atraktivní, avšak pro systémy 

sociálního  zabezpečení to přirozeně znamená  ztrátu příjmů. V EU proti sobě stojí dvě  

protichůdné  tendence, protože zatímco v některých zemích se pojistné snižuje v jiných 

narůstá  (např.  Francie, Řecko zavedlo doplňkový příspěvek jak pro zaměstnavatele tak 

pro zaměstnance ,  aby mohlo financovat dávky pro dlouhodobě nezaměstnané).  

      Ve všech zemích jsou služby placeny o něco lépe než průmysl. Nejvyšší výdělky jsou  

ve finančním sektoru, nejlépe jsou placeni manažeři a zákonodárci.  Výdělky mají tendenci  

rychle růst mezi 20. a 30. Rokem věku úměrně s nabytými  zkušenostmi.  Velké rozdíly ve 

výkonnosti trhů práce existují na regionální úrovni  [3]. 

 

2.6.1.2.  Problematika  zaměstnání  žen     
 

            Stále více se dostává do popředí otázka problematiky zajišťování stejných podmínek  

pro   obě pohlaví, co se týče zaměstnaní. Důvodem je nevyužitý potenciál žen v EU 

v porovnání   s USA a Japonskem, které vykazují vyšší míry aktivity žen.   Ženy jako  

manažerky jsou na tom ve srovnání s muži hůře. V průměru dostávají pouze dvě třetiny  

toho  co muži,  v nižším mzdové skupině za nemanuální práci (úředník, prodavač atd.) jsou  

si výdělky již bližší.   Z provedených  analýz vyplývá, že ačkoli ženy s vysokoškolským  

vzděláním vydělávají více než ženy bez něj, dostávají vlastně menší procento platu svého  

mužského  protějšku.  Rozdíl může být dán tím, že ženy jsou většinou na místech, které  

jsou  méně placeny, ale i ve věku a kvalifikaci.   Zůstává rozdíl obou pohlaví stejné  

kvalifikace, zaměstnaných ve stejném odvětví a ve stejném  zaměstnání např.  5 % ve  

Švédsku, 26 % ve Španělsku,  9 % ve Francii ,  18 %  v ČR ,  12 % ve Velké Británii.    
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Porovnání rozdílu v zaměstnanosti  muži/ženy 
 muži ženy rozdíl 
Česká republika 75,7 57,6 18,1 
Dánsko 82,8 74,4 8,4 
Malta 73 38,6 34,4 
Slovensko 70,8 55,4 15,4 
Španělsko 75,3 49,1 26,2 
Švédsko 78,2 73,2 5 

 

tabulka 1    Porovnání rozdílu (v %) ve vybraných státech EU u zaměstnaní žen a mužů 

stejné kvalifikace   zdroj: [10] 

 

      Ve srovnání  se státy  EU – 27 , kdy  se rozdíl  pohybuje mezi 13 – 14 %,  se  naše 

republika  drží  nad  těsným  průměrem  v této oblasti .   

 

 

 2. 7.   Porovnané  aspekty  v EU  

 
      Ke srovnání jsou používané vybrané strukturální ukazatele, ukazatele strategie 

zaměstnanosti a sociální  soudružnosti, které zpracovává a zveřejňuje EUROSTAT-  

Statistický úřad Evropského společenství. Ten tato data zpracovává tak, aby zabezpečovala  

mezinárodní srovnání mezi jednotlivými členskými státy. Pro srovnání slouží zejména  

celková míra zaměstnanosti, celková míra starších pracovníků, členění dle vzdělání,   podle 

pohlaví, věkové skupiny, míra zaměstnanosti starších mužů, žen a míra  zaměstnanosti žen 

či mužů. 

V příloze    1 až 3  je znázorněno na vybraných ukazatelích  postavení  ČR  v rámci   EU .    

      Lisabonskou strategií  bylo stanoveno  dosáhnout  (v průměru pro EU) v roce 2010 

celkovou míru  zaměstnanosti ve výši  70 %,  míru zaměstnanosti žen ve výši  60 % a míru 

zaměstnanosti starších pracovníků (55 – 64 let) ve výši  50 %. Předpokládá se, že cíle, 

které si stanoví  členské země na poli zaměstnanosti, budou v souladu s očekávanou úrovní 

zaměstnanosti  EU s ohledem na konkrétní situaci dané země.                                                                    

      Uvedené tabulky pro porovnání   byly vybrány  z řady  strukturálních  ukazatelů pro 

měření dosažení cílů, přijatých v rámci Lisabonské strategie.  Tyto ukazatelé jsou 

rozděleny do šesti sledovaných oblastí: 
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1) Všeobecné  hospodářské ukazatelé → HDP na obyvatele, reálný růst míry HDP,    

produktivita práce na pracovníka, produktivita  práce na odpracovanou hodinu, růst 

zaměstnanosti celkem, růst zaměstnanosti – ženy/muži, míra inflace, růst nákladů na  

jednotku práce, vyrovnanost veřejných rozpočtů, státní dluh 

2)  Zaměstnanost → míra zaměstnanosti celkem, míra zaměstnanosti muži/ženy, míra  

zaměstnanosti starších pracovníků celkem muži/ženy,  skutečný průměrný věk odchodu  

do důchodu (rozlišeno i na ženy,muže), genderové rozdíly ve mzdách, sazba daně u 

nízkých  mezd, celoživotní vzdělávání – celkem  muži/ženy,  pracovní úrazy (závažné 

úrazy) celkem muži/ženy, pracovní úrazy – smrtelné úrazy,míra nezaměstnanosti –    

celkem  muži/ženy 

3)  Inovace a výzkum → výdaje na rozvoj lidských zdrojů (veřejné výdaje na vzdělání),   

      celkové výdaje na vědu a výzkum (soukromé, veřejné, zahraniční), míra přístupu na  

      internet (domácnosti, podniky), absolventi vědeckých technických disciplín –  

      celkem  muži/ženy, patenty, investice rizikového kapitálu, výdaje ICT (informační a  

      telekomunikační technologie) 

4)  Hospodářská reforma → úroveň relativních cen, cenová konvergence mezi členskými  

státy EU, cena telekomunikací (místní, meziměstské hovory a hovory do USA), cena 

elektřiny (domácnosti, průmysl), cena plynu (domácnosti, průmysl), podíl na trhu  

velkých  producentů  elektřiny, veřejné zakázky, státní podpora podle  sektorů, 

integrace  trhu (hypotéky, úrokové sazby, služeb, obchodu apod.), podnikové investice 

5)  Sociální soudružnost → nerovnoměrnost v rozdělování příjmů, míra rizika chudoby 

před sociálními transfery – celkem muži/ženy,  míra rizika chudoby po sociálních  

transferech  – celkem  muži/ženy, míra trvalého rizika chudoby – celkem muži/ženy,  

rozložení  regionálních měr zaměstnanosti – celkem  muži/ženy, předčasný odchod ze  

školy – celkem  ženy/muži, míra dlouhodobé nezaměstnanosti  - celkem  muži/ženy, 

  6) Životní prostředí → emise skleníkových plynů, energetická náročnost hospodářství,  

     doprava (objem jednotlivých doprav), kvalita ovzduší ve  městech, komunální odpad  

     (celkem, na skládkách, ve spalovnách), podíl energie z obnovitelných zdrojů, ochrana     

     přírodních zdrojů   [2] 
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3.   Vývoj zaměstnanosti v ČR a EU – struktura a vybrané  
       problémy 
 
 
3.1.  Zaměstnanost  v EU  
 
 
      Pokrok směrem k celkovému Lisabonskému cíli ohledně míry zaměstnanosti, 

vztaženému k roku 2010, zůstává  dále pomalý a dosažení tohoto cíle se stává stále větší 

výzvou.  

Jestliže se průměrná míra zaměstnanosti v EU zvyšovala přibližně o 0,7 procentního bodu 

ve sledovaném čtyřletém    uplynulém období, v případě žen se zvýšila o téměř 1 procentní 

bod (na více než 57 %) a v případě starších lidí (ve věku 55 – 64 let) se zvýšila podstatně o 

téměř 2 procentní body na 44 %. Míra zaměstnanosti mezi  mladými lidmi (15 – 24 let) 

zůstává v zásadě nezměněna (okolo 37 %). 

      Silnější integrace trhů práce migrantů zůstává výzvou pro mnoho zemí EU. Na úrovni 

členských států byl vývoj v oblasti zaměstnanosti v zásadě pozitivní, když míra 

zaměstnanosti klesala pouze v Německu a Nizozemsku, o více než 1 % rostla v 10 

členských zemích a o viditelná více než 3 % pak v Lucembursku, Španělsku a  Irsku. 

Růst byl rychlejší v případě zaměstnanosti žen v porovnání s muži, ačkoliv pozoruhodný 

vývoj představoval zvrat v míře zaměstnanosti mužů v hlavní věkové skupině (25 – 54 let), 

dosažený po několika letech poklesu. 

      Pokračování pozitivního trendu v zaměstnanosti starších pracovníků a silný nárůst v 

podílu zaměstnanosti na částečný úvazek a na základě smluv na fixované časové období (v 

naší terminologii na dobu určitou) rovněž představovaly důležitý vývojový rys. 

Nedávno shromážděná data ukazují proměňující se trendy napříč členskými státy ve 

výskytu netypických úprav pracovní doby (jako například v případě noční práce, práce v 

neděli), s obecným snížením výskytu nepravidelné práce. Průměrná pracovní doba na 

zaměstnanou osobu zůstává relativně vysoká v nových členských státech EU, především 

díky nízkému výskytu práce na částečný úvazek v těchto zemích. 

       Členské státy by měly usilovat o konvergenci pohledů na sadu společných principů ke 

kombinaci flexibility a zabezpečení zaměstnanosti na trhu práce – jež se pozvolna vžívá 

pod pojmem flexicurity. Flexicurity je reakce na potřebu zlepšit adaptabilitu jak 

pracovníků, tak firem na rychle se měnícím trhu práce a na segmentaci trhu práce. 
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      Termín flexicurity byl na počátku použit k popisu úspěšných kombinací flexibility a 

zabezpečení, realizovaných dánskými a nizozemskými trhy práce. Nicméně, flexicurity se 

poté vyvinula z popisu specifických národních kontextů a stala se nástrojem ke klasifikaci 

různých trhů práce. 

      Externí flexibilita se týká snadnosti najmout a propustit (či spíše uvolnit) pracovníky a 

využití flexibilních forem pracovních smluv. Je měřena indikátorem OECD striktnosti 

(přísnosti) legislativy ochrany zaměstnanosti (Employment  Protection Legislation; EPL).  

Poznatky ukazují, že přísná EPL mají problematický nebo omezený dopad na celkovou  

zaměstnanost, zhoršuje vyhlídky zaměstnanosti žen, mladých a starších pracovníků. Může 

rovněž zpomalovat tok pracovních sil mezi různými pracovními místy, což činí trh práce 

méně  dynamickým a zvyšuje průměrné trvání doby nezaměstnanosti. 

       V nedávných letech určité členské státy zvýšily externí flexibilitu na maximální mez, 

především uvolněním EPL pouze  pro přechodné, krátkodobé či nepravidelné pracovní 

smlouvy, zatímco byla ponechána přísná pravidla pro trvalé,  pravidelné pracovní smlouvy 

beze změny. Tento přístup vedl k rozvinutí dvoustupňových trhů práce, v nichž břemeno 

přizpůsobení šokům padá na zaměstnance, kteří mají uzavřeny netypické smluvní formy 

(například smlouvy na dobu   určitou). 

To vedlo k nejisté zaměstnanosti a nedostatku adekvátního zabezpečení tréninku a výcviku 

pro pracovníky s netypickými  smlouvami, s negativním dopadem na produktivitu. Debata 

o flexicurity zesiluje význam vzájemných vazeb mezi politikami trhu práce a institucemi.  

      V souladu s adekvátně postavenými teoretickými výsledky a statistickými procedurami 

jsou členské země EU propojeny na základě omezeného počtu dimenzí (os), které 

charakterizují národní trhy práce. Tato klasifikace ukazuje přítomnost tří hlavních os, které  

mohou být rozsáhle interpretovány jako reprezentativní: 

• externí (nominální) flexibilita; 

• zabezpečení; 

• břemeno daňových příspěvků a příspěvků sociálního zabezpečení. 

 

Jak Evropská strategie zaměstnanosti (European Employment Strategy; EES), tak Strategie 

pracovních míst OECD  doporučily následující aktivity: 
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I. Posunout zdroje od pasivních politik trhu práce (tedy od těch, které se zaměřují na 

zajišťování příjmové podpory)  k aktivním (těm, které se pokoušejí zlepšit vyhlídky 

účastníků trhu práce). 

II. Lépe vzít v úvahu vzájemné vztahy mezi aktivními politikami trhu práce a daňovými 

systémy a systémy benefitů, přednostně v rámci aktivačních strategií, ke zvýšení 

efektivnosti aktivních politik trhu práce. 

 

Průměrné výdaje na  aktivní politiku  trhu práce v členských zemích EU celkově dosáhly 

přes 2 % HDP.  Poslední známá data jsou za rok 2006 a vyplývá z nich, že mezi zeměmi 

existují rozsáhlé   odlišnosti   [6]. 

 

Objem výdajů na aktivní politiku trhu  práce 

Itálie 1,27  Finsko 2,54 
Belgie 2,9  Lucembursko 1,04 
Bulharsko 0,63  Maďarsko 0,64 
Česká republika 0,49  Malta  
Dánsko 4,34  Nizozemsko 2,68 
Estonsko 0,15  Polsko 1,16 
Irsko 1,57  Portugalsko 1,84 
Německo 2,97  Rakousko 2,11 
Řecko 0,56  Rumunsko 0,43 
Francie 2,32  Slovensko 0,65 
Španělsko 2,16  Slovinsko 0,66 
Kypr   Švédsko 2,28 
Lotyšsko 0,54  Velká Británie 0,6 
Litva 0,39    
 EU - 27 1,92   
 

tabulka  2   objem výdajů na aktivní politiku trhu práce v roce  2006 v %  HDP   zdroj: [10] 
 
 

Z přehledu vyplývá, že nejvíce z HDP  na politiku zaměstnanosti vydává Dánsko, Česká 

republika je hluboce pod průměrem  EU – 27.  

 

      V EU podíl výdajů na aktivní opatření činí v průměru přibližně 1/3 celkových výdajů 

na politiku trhu práce. To indikuje, že členské státy EU neučinily významný pokrok v 

přesunu zdrojů od pasivních k aktivním opatřením, bez ohledu na deklarované úmysly řady 

vlád.  
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      Lidský kapitál spolu s technologií představují  základ Lisabonské strategie s cílem 

zvýšit produktivitu EU v kontextu ekonomiky založené na znalostech.  Ve druhém přístupu 

je růst veden zásobou lidského kapitálu, která určuje kapacitu země při vytváření nových 

technologií . 

      Nicméně zejména v ekonomikách založených na znalostech, kde technologický pokrok 

může vytvářet i ekonomickou  nerovnováhu, to není pouze úroveň lidského kapitálu nebo 

jeho složení, ale rovněž adaptabilita pracovní síly, která  působí na hospodářský růst. Právě 

adaptabilita pracovníků je zásadní podmínkou pro efektivní re-alokaci zdrojů v reakci  na 

změny hospodářských podmínek na trhu. Kombinace vysoce kvalifikované pracovní síly a 

flexibilního pracovního prostředí tak vskutku zesiluje schopnost zemí vytvářet nové 

technologie. 

 

3.2.  Geografická  mobilita  v rámci  EU   
 
      Geografická pracovní mobilita občanů EU zůstává limitujícím fenoménem jak v relaci 

vůči celkové populaci EU, tak i v  porovnání k migraci ze třetích zemí do EU. V současné 

době méně než 2 % občanů EU v produktivním věku žijí v jiném  členském státě EU.  

      Mezi členskými zeměmi nicméně existují podstatné rozdíly. Nynější toky pracovní 

mobility jsou nízké, s oficiálními  statistikami ukazujícími pouze 0,1 % národní pracovní 

síly , jež mění každý rok své místo rezidence z jednoho do    druhého členského státu.  

      Celkově jsou míry geografické mobility v EU nižší než v USA. Ačkoliv ne tak 

výrazná, jak je občas zmiňována,  ukazuje existující mezera v mobilitě vůči USA potenciál 

vyšší mobility v EU.   Mezinárodně mobilní občané  členských států   mají tendenci 

pracovat ve vysoce kvalifikovaných  nemanuálních profesích a jsou významně mladší, lépe 

vzdělaní, většinou svobodní a s menší pravděpodobností mít děti, než celková pracovní síla 

EU nebo migranti z nečlenských zemí EU.  

     Úsilí k dalšímu redukování a odstraňování existujících právních a administrativních 

bariér mobilitě, včetně přechodných  úprav pro volný pohyb pracovníků z nových 

členských zemí, potřebuje nepřerušovaně pokračovat.  Nicméně, dokonce i pokud by 

všechny administrativní bariéry a informační překážky mobilitě byly odstraněny, sociální, 

kulturní, vzdělávací a    infrastrukturní bariéry mobilitě ještě zůstanou hlavní překážkou. 

      Vyrovnání se s těmito překážkami bude vyžadovat aktivitu zaměřenou na podporu 

integrace a přijetí nově příchozích,  zajištění atraktivnějšího urbánního prostředí a trhu 
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bydlení, zlepšení jazykových znalostí  a pomoci mladým lidem získat první zkušenost s 

mobilitou skrze studijní a výměnné pobyty v zahraničí. 

       Geografická mobilita představuje zásadní prvek ve strategii vypořádání se stávajícími 

a budoucími výzvami trhu práce v  rozšířené EU.   

 

3. 3.   Analýza pohybu pracovních  sil   v EU  
 

      Podmínky zaměstnání cizích státních příslušníků na území ČR se změnily vstupem 

České republiky do EU. Na volných pracovních místech, která není možno obsadit občany 

ČR, EU/EHP a Švýcarska jsou zaměstnáváni cizinci z ostatních zemí. Občané členských 

států EU a  jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska zákona o zaměstnanosti považováni 

za cizince a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané České 

republiky. Stejné právní postavení  jako občané ČR mají též občané Norska, 

Lichtenštejnska a Islandu, patřící do EHP a dále občané Švýcarska.   

      K 30.6.2008 bylo v ČR zaměstnáno (v postavení zaměstnanců) celkem  272 600 cizích 

státních příslušníků. Z tohoto počtu bylo zaměstnáno na základě platného povolení 

k zaměstnání 114 000 cizinců, dále 12 700 cizinců bez povinnosti pracovního povolení a 

145 900 občanů EU.  Evidence zaměstnání občanů České republiky ve státech EU není 

k dispozici. Občané nemají povinnost oznamovat svůj odjezd do ciziny  [6].  

      Z analýzy vývoje zaměstnanosti v 1. pololetí  2008   Ministerstva práce a sociálních 

věcí  cituji:     

„ Prostřednictvím Českého statistického úřadu byl několikrát osloven EUROSTAT, který 

shromažďuje statistické údaje všech členských států EU, se žádostí o poskytnutí 

statistických údajů o zaměstnání českých občanů ve státech EU, bohužel bezvýsledně. Dle 

získaných informací státy EU statistické údaje do Eurostatu nedodávají, i když to vyplývá  

z příslušných právních předpisů  EU (např.  Nařízení Rady (EHS) č. 311/76)“ [6].    

 
       Ve snaze získat alespoň  nějaké údaje o zaměstnanosti občanů ve státech EU požádalo  

MPSV o pomoc zastupitelské úřady ČR v zahraničí, pracovníky  EURESu v jednotlivých  

zemí a některé  rezorty práce ve státech EU. Podle těchto nepřesných údajů  pracovalo  

v roce  2005 ve státech EU/EHP cca 31 000 , v roce 2006 téměř 55 000 a v roce 2007 více  

než 76 000 občanů ČR.   I přesto, že nejsou  zatím  k dispozici   novější údaje , ukazuje  

nám  graf  zřejmý vzestup  zaměstnanosti našich občanů v zemích EU [6].       
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graf  1  Počet zaměstnaných  občanů ČR v EU     zdroj:  [6] 
 

 
        3.4.  Analýza vývoje zaměstnanosti   ČR 

 
      Vývoj trhu práce v České republice má několik specifických rysů.  Na počátku 

devadesátých let se rychle snížil počet ekonomicky aktivního obyvatelstva, zejména 

vlivem odchodu části osob v postproduktivním věku a části žen z trhu práce. To ovlivnilo 

setrvalost poměrně nízké míry nezaměstnanosti.  Následující problémy na trhu práce byly 

způsobeny kumulací  makroekonomických problémů, jejichž důsledkem bylo i rychlé 

snížení tempa růstu HDP a i jeho pokles. Vleklá privatizace a s ní související nestabilita 

vlastnických vtahů zpomalily až zastavily restrukturalizaci ekonomiky a vedly ke snížení 

její výkonnosti. Redukce počtu zaměstnanců podniků způsobily růst nezaměstnanosti. 

Nedostatečné pobídkové prostředí a váhavost zahraničních investic nevytvořily podmínky 

pro vznik nových  podniků a odpovídajících pracovních míst. Česká republika se tak začala 

velmi rychle  přibližovat ostatním transformujícím ekonomikám a také  průměru zemí  EU.  

      Z hlediska zaměstnanosti je důležitý pohyb pracovníků mezi odvětvími, sektory a mezi 

jednotlivými  profesemi. Odhaduje se , že v průběhu celého transformačního období  od  

počátku devadesátých let změnilo zaměstnání celkem 70 % ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.    

      Charakter změn  je velmi rozmanitý  např. v zemědělství  šlo o především o pokles 

zaměstnanosti spojený se změnami  vlastnických struktur,  v průmyslu pak nejen o 

restrukturalizaci odvětví a výrobních kapacit, ale i o technologické inovace, jinde o vznik  

zcela nových kategorií zaměstnání .  Na změnách v zaměstnanosti se také  podílí aktivita 

občanů, kteří zakládají nové firmy nebo přecházejí do těchto firem za lepším pracovním 
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uplatněním, lepším ohodnocením nebo pro  nespokojenost v současném zaměstnání.  

Vlivem strukturálních změn ekonomiky se snížila  zaměstnanost  v primárním sektoru 

(zemědělství, lesnictví, chov ryb),  v sekundárním sektoru (průmysl, stavebnictví)  naopak 

vzrůstá.   Zaměstnanost v terciárním sektoru (všechna odvětví služeb vč. dopravy)  má 

vzrůstající charakter, ale v jednotlivých odvětvích se počet pracujících vyvíjel protichůdně.  

Nejvíce vzrostla zaměstnanost např. ve finančním  zprostředkování, oprav motorových 

vozidel, v odvětví nemovitostí nebo v oblasti dopravy. Nejvíce poklesla zaměstnanost 

v kategorii vzdělání, ve zdravotních a sociální péči. Vysoký podíl zaměstnanosti 

v sekundárním sektoru je pro ekonomiku ČR typický. Tento podíl je nejvyšší  ze všech 

zemí EU 27 a přibližuje se mu pouze podíl na Slovensku.   

      Z demografického hlediska jsou charakteristické dvě skutečnosti, a to nízká, i když 

postupně stoupající porodnost a dále zvyšující se počet osob v postproduktivním věku. 

Pokud jde o stárnutí populace, Česká republika není ojedinělá, k tomuto fenoménu dochází 

ve většině států EU  [6].     

     

      Celková ekonomická aktivita je vedle dlouhodobého demografického vývoje a 

zvyšování hranice  pro odchod do starobního důchodu výrazně ovlivňována dalšími 

faktory, především hospodářským  rozvojem a prodlužováním délky vzdělávání mladých 

lidí.  Tyto demografické faktory vedly k podstatným změnám  ve věkové skladbě 

pracujících.  V průběhu let 2000 -2007 se razantně zvýšila zaměstnanost.  

 

Vývoj  zaměstnanosti 

rozdíl rozdíl 
Pohlaví 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2007 - 2000 2007 -2006 
celkem 4732 4728 4765 4733 4707 4764 4828 4922 190 94 
Muži 2676 2674 2700 2686 2663 2706 2742 2806 130 64 
Ženy 2056 2054 2065 2047 2044 2059 2086 2116 60 30 
 

tabulka  3    Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním v letech 2000 – 2007 (v tisících) 

zdroj:  [6] 

 

      V České republice se vzdělávání zaměstnanců rozvíjí ve srovnání s průměrem zemí EU 

příliš pomalu. Ukazatele, které o tom vypovídají, jako rozsah vzdělávání a výše výdajů na 

ně, jsou u nás oproti průměru množství peněz vynaložených na ně v Evropské unii asi 
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poloviční a v poslední době se dokonce snižují. Pokud by tento trend pokračoval, klesala 

by konkurenceschopnost českých  podniků se všemi důsledky na úrovni mikroekonomické 

i makroekonomické a Česká republika se sama odsuzovala do role země s méně kvalitní 

pracovní silou.  

 
3.5.  Analýza  vývoje zaměstnanosti   ČR   v 1. pololetí 2008 
 
      Podle  ČSÚ  činil  nárůst  zaměstnanosti  v 1.pololetí 2008  o 1,9 %. Zároveň byla tato 

úroveň  nejvyšší za celou dobu provádění  statistik (1993). Zaměstnanost meziročně 

poklesla pouze v primárním sektoru (podíl sektoru 3,3%) , naopak vzrůstající tendenci 

potvrdil  sekundární sektor (40,6%).   Podíl terciárního sektoru  představuje největší podíl 

na zaměstnanosti, i když však  každým rokem klesá.   Graf  2 - 3 nám ukazuje  podíl  

zaměstnanosti  v jednotlivých sektorech  v ČR  s porovnáním  s Evropskou unií.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

graf  2   Podíl zaměstnanosti  v jednotlivých  sektorech v ČR    zdroj: [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf  3    Podíl zaměstnanosti v jednotlivých sektorech v EU  zdroj: [6] 
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Z tohoto porovnání  je vidět největší rozdíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru tj. 

v průmyslu a stavebnictví .  V ČR je to podíl 41 % proti  27 % v EU.  

 

      Celková míra zaměstnanosti obyvatelstva ve věku 15-64 let je jedním z klíčových 

ukazatelů strategie zaměstnanosti EU a meziročně vzrostl na 66,4 %. 

      Na trhu práce byla v hodnoceném období stále vysoká nabídka práce (zvýšení 

zaměstnanosti a vyšší počet volných pracovních míst) a poptávka po práci 

(nezaměstnanost) klesala.  Zpomalující ekonomický růst se vzhledem k určité setrvačnosti 

zatím ještě neprojevil. Silná koruna a její důsledky na ekonomické výsledky neměly 

výraznější  vliv na propuštění zaměstnanců, zaměstnavatelé byli spíše zdrženlivější  

v přijímaní nových  pracovníků. Mírnější růst zaměstnanosti  i zpomalující pokles 

nezaměstnanosti byl zatím ještě důsledkem toho, že trh  práce stále naráží na strukturální 

nerovnováhu nabídky a poptávky: existují sice volná místa, ale zaměstnavatelé nenacházejí 

pracovníky s potřebnou kvalifikací. V míře zaměstnanosti se projevují velké regionální 

rozdíly, které jsou dány především počtem a strukturou pracovních příležitostí 

v jednotlivých krajích [6]. Příloha 4 nám  zobrazuje,  jak  byl zaznamenán  nárůst  

zaměstnanosti  z  regionálního hlediska. 

 

 

3.5.1.    Míra zaměstnanosti   ČR  v porovnání  s EU 
 

      Míra zaměstnanosti u početných ročníků narozených v polovině sedmdesátých let se 

stabilizovala. Silné poválečné ročníky stále  setrvávají na trhu práce a to jak z důvodu 

prodlužujícího  se věku pro odchod do důchodu, tak i  z důvodů nedostatků pracovních sil. 

Na zasedání Evropské rady v Lisabonu (rok 2000) a ve Stockholmu (rok 2001) byly 

stanoveny konkrétní  kvantitativní cíle EU v mírách zaměstnanosti do roku 2010: celková 

míra zaměstnanosti (osob 15 – 64 let) alespoň 70%, míra zaměstnanosti  žen  (15 – 64 let) 

alespoň  60%, míra zaměstnanosti starších pracovníků  (55- 64 let) alespoň 50 %. Tyto 

hlavní cíle zachovala i revidovaná Lisabonská strategie (2005). 
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Porovnání  kvantitativních  cílů  EU  s jejich vývojem  v ČR 

 míra  zaměstnanosti ženy zaměstnanost starších   
EU 70% 60% 50% (k 31.12.2010) 
ČR 66,40% 57,50% 47,50% (data k 30.6.2008) 

 

tabulka 4  Porovnání kvantitativních cílů   zdroj: [10] 
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Graf   4   Grafické znázornění  kvantitativních cílů   zdroj: [10] 

 

Z hlediska tohoto mezinárodního srovnání náleží Česká republika v rámci EU mezi země 

s nadprůměrnou intenzitou zaměstnanosti.  

 
      Češi pracují v hlavním  zaměstnání déle než v jiných zemích EU.  Celkové množství 

odpracované doby není jen délkou přípravy na výkon zaměstnání nebo věkovou hranicí pro 

odchod do důchodu, ale významně na ně působí i další faktory jako např. postavení 

v zaměstnání nebo počet či charakter  pracovních úvazků. Česká republika náleží k zemím 

s mimořádně vysokým podílem pracujících s úvazkem na plnou pracovní dobu, je čtvrtý 

nejvyšší ze všech zemí EU – 27.  Zároveň patří naše republika mezi země s nejvyšším 

počtem odpracovaných hodin v zaměstnání za týden. V roce 2007 to byl druhý nejvyšší 

počet  za Řeckem),  kdy průměrná doba za EU 27 byla téměř o čtyři hodiny kratší  [6].   
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4.   Strategie  dalšího vývoje  lidských  zdrojů a zaměstnanosti  
 
      V dalším období je předpoklad snižování meziročního růstu ekonomiky a s ním 

související mírnější  dynamiku růstu zaměstnanosti.   Míra zaměstnanosti bude záležit na 

tom, jak budou využity projekty a programy  na podporu zaměstnanosti a rekvalifikace 

financované ze státního rozpočtu nebo z Evropského sociálního fondu.  Z níže uvedených 

propočtů  je zřejmé, že  naše ekonomika počítá s menším poklesem zaměstnanosti, a to jak 

v ročním předpokladu, tak i ve čtvrtletním  porovnání.  

 

Zaměstnanost – roční 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
průměr v tis.osob 4733 4707 4764 4828 4922 4998 4981 4943 
předch.rok=100 99,3* 99,4 101,2 101,3 101,9 101,5 99,7** 99,2** 

 

tabulka 5   Propočty vývoje zaměstnanosti- roční     zdroj: [11]; [6] 

vysvětlivky: 
*      předcházející rok 4765, proto je výsledek < 100 
**    odhad vývoje 

 

 zaměstnanost - čtvrtletní  
  2008 2009 
  I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q 
průměr v tis.osob 4958 5003 5014 5016 4962 4992 4990 4980 
předch.rok=100 101,9 101,8 101,5 101 101,1 99,8 99,5 99,3 
 

tabulka  6  Vývoj  zaměstnanost – čtvrtletní   zdroj: [11]; [6] 

       

        Souhrnné údaje  uvedené  za  3. čtvrtletí 2008  ukázaly  příznivý vývoj posledních let 

na trhu práce . Zaměstnanost vzrostla a průměrný počet nezaměstnaných se dále snížil. 

Růst zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí  reflektoval stále ještě dobrou ekonomickou situaci.  Ve 

4. čtvrtletí roku 2008 došlo ke zlomu a do vnitřní ekonomiky začaly dopadat krizové 

příznaky z vnějšího prostředí. Vzhledem k otevřenosti ekonomiky a s ohledem na nejistoty 

vnějšího prostředí je predikce dalšího vývoje spojena se značnou nejistotou. 
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4.1. Postavení  České republiky  v porovnání  s  EU  
 
V příloze  5 je nastíněn poslední vývoj míry zaměstnanosti v naší republice s porovnáním  

s ostatními  členskými státy.  

Diference mezi zeměmi EU jsou značné, a to nejen z hlediska míry za celou skupinu  15-

64  let, ale i v ženské i mužské složce zaměstnanosti. Na jedné straně je vysoká míra 

zaměstnanosti v severských zemích a ve Spojeném království (např. v Dánsku činila ve 

3. čtvrtletí letošního roku 78,6 %), na druhé straně v některých zemích byla nižší než 60 %, 

když např. v Maďarsku dosáhla ve 3. čtvrtletí 2008 57,3 % a na Maltě pouze 56,1 %. 

V porovnání s našimi sousedy má vyšší míru zaměstnanosti dlouhodobě Rakousko i 

Německo, míra zaměstnanosti v Polsku a na Slovensku je však podstatně nižší  [10],  [11].  

     

4.2. Pracovní  síla   
 

      Pracovní síla nezadržitelně stárne.  Značný nárůst  indexu stáří lze očekávat kolem a po 

roce 2010, kdy  se souběžně projeví posun silných ročníků narozených od poloviny 40. let  

do důchodového věku a zároveň se do věku nejvyšší plodnosti dostanou ročníky žen 

narozených v osmdesátých letech . Trend stárnutí může být do určité míry korigován i  

migrací s následnou reprodukcí přistěhovalých. Tyto faktory zásadně ovlivní  ekonomické 

a sociální poměry ve společnosti. V „průběžném“ systému financování důchodů se již 

v blízkých letech projeví dopady na velikosti pracovní síly, kdy ročníky odcházející z trhu 

práce nebudou dostatečně nahrazovány mladými.   Podle  odhadů  demografického vývoje 

zpracované ČSÚ by měli lidé starší  65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 

pak 31,3 % .   Ve srovnání s rokem 2007, kdy osoby starší 65 let tvořily 14,6 % obyvatel , 

je stárnutí populce nejcharakterističtějším rysem nejen  v naší republice ale i v dalších 

rozvinutých zemí EU  [6].                                                                        

       Jedním z důležitých úkolů po vstupu do EU  je zabránit riziku „úniku mozků“. To je 

třeba řešit vytvářením vhodných podmínek pro uplatnění kvalifikovaných pracovních sil 

v domácím prostředí a cílevědomým lákáním firem z oblasti  služeb spojených 

s moderními technologiemi do země.   

      Stoupá vliv informačních a komunikačních technologií (ICT) na ekonomický růst a 

sociální změny ve společnosti.  Jeho dostupnost prochází aktivitami EU, což znamená 
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integraci všech uživatelů do informační společnosti.  Za jednu z pociťovaných překážek 

rozvoje ICT je nedostatečný počet vzdělaných a zkušených zaměstnanců.  

      Lidský kapitál  sehrává klíčovou úlohu v hospodářském růstu díky souvisejícím 

pozitivním externalitám (přelévání).  K těmto externalitám dochází, když akumulace 

znalostí vede k inovacím a rozšiřování technologických možností.  Země s vysokou 

vzdělanostní úrovní jsou schopny přejímat nové technologie rychleji a s nižšími náklady 

oproti zemím s nižší úrovní lidského kapitálu.  Vyšší úrovně  lidského kapitálu jsou 

spojeny s aktivitami náročnými na výzkum a vývoj, zvyšují tempo technologického 

pokroku a investic.  

      V souvislosti  s otázkou volného pohybu pracovních sil je diskutován problém migrace 

některých  etnických skupin, stále jsou vyhodnocovány vývojové tendence na trhu práce.  

Existuje určitá kategorizace osob odcházejících za prací do EU, která spočívá v rozlišení 

různých motivací.  Obecně zůstává hlavním motivačním faktorem  výrazný rozdíl  

v celkové ekonomické výkonností příslušné země. V této souvislosti hovoříme o 

nabídkové migraci (migrace reagující na výzvu, cílený výběr ze strany cílového státu)  

nebo o migraci poptávkové (odchod pracovníků běžné kvalifikace, vyhledávajících 

v cílovém státu příslušné uplatnění).    

      Česká republika se nachází v situaci, která byla způsobena odkládáním a navrstvením 

některých transformačních řešení. Z provedených průzkumů je zřejmý malý zájem podniků 

a škol o spolupráci. Ukazatelé funkčních gramotnosti potvrzují dosud nenáročné pracovní 

podmínky a jistou umělost vyššího ohodnocení vzdělání zaměstnavateli, neboť  vzdělání 

vždy nemusí přinášet  kompetence potřebné v moderních pracovních podmínkách.   Lze 

předpokládat zvýšení zájmu zaměstnavatelů o ty pracovníky, kteří poskytují předpoklad 

budoucího ekonomického  vzestupu – tj.  o lidi schopné a dobře připravené.  Na straně 

lidských zdrojů vyvstává otázka, zda pracovní podmínky zatím vedou jen k formálnímu 

zájmu o dosažení  stupně vzdělání, nebo jestli tvrdší situace vyvolává snahu lidí o 

nabývání nových kompetencí a pracovních návyků.  Důležité je naplňování  opatřeních   na 

straně státu, která však mohou být úspěšná jen v součinnosti se zaměstnavateli a 

vzdělávacím systémem [4].    
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4.3.  Dopady  globální  krize  na zaměstnanost    
 

      V Evropě už jsou první dopady finanční krize na zaměstnanost patrné. Nové údaje 

vyznívají ještě celkem pozitivně, nicméně dnešní realita je už někde jinde. Je třeba počítat 

s tím, že na trhu práce už došlo k obratu dřívějšího pozitivního trendu a nyní nás čeká delší 

období klesající zaměstnanosti, s níž jde ruku v ruce rostoucí nezaměstnanost.      

V celosvětovém měřítku krize vyvolala nezanedbatelný pokles poptávky po zboží a 

službách, některé podniky omezily výrobu.   Česká ekonomika výrazně zpomaluje tempo, 

nezaměstnanost se rychle zvyšuje a firmy jsou nuceny kvůli ekonomické krizi k 

hromadnému propouštění. Důvod obratu trendu je podle odborníků zcela evidentní. 

V současné době se už částečně projevují dopady globální ekonomické krize, které 

ovlivňují zaměstnanost. Česká ekonomika  směřuje k recesi, která vystřídá nevídaný 

ekonomický růst posledních let. 

      Světová ekonomika prochází v současnosti  obdobím krize na finančních trzích a jejího 

následného přelití do reálné ekonomiky.  Eurozóna je v recesi od 2. čtvrtletí 2008, 

problémy ve vyspělých ekonomikách se prohloubily a rozšířily i na oblast rozvíjejících se 

ekonomik.  Výrazná nejistota je spojena s tím, do jaké míry budou efektivní přijatá a 

realizovaná opatření fiskální a monetární politiky v nejzasaženějších zemích. 

       I přes tento vývoj  byla   situace  zaměstnanosti v rozšířené Evropské unii  bez většího 

poklesu,  v některých  klíčových členských zemích  i  bez ohledu na kolísavý hospodářský 

růst a zpomalování ekonomické aktivity .   Podle  prvních  statistik  Eurostatu je odhad  pro  

poslední  čtvrtletí  loňského roku  přibližně  16,7 milionů nezaměstnaných, z toho asi 11,7 

milionů připadá na eurozónu. Nejméně nezaměstnaných zůstává v Nizozemsku a 

v Rakousku. Nejvíce lidí bez práce je naopak  ve Španělku (12,8 %) a na Slovensku (10 %)  

[10]. 

       Země EU  v posledních týdnech diskutují  o způsobech řešení  dopadu krize ve všech 

oblastech  a jednou z nich je tedy i zaměstnanost.   Ve svých prognózách uvedly státy EU , 

že se růst hospodářství EU a eurozóny kvůli finanční krizi téměř zastaví. Světová 

ekonomika by měla podle  odborníků dosáhnout svého dna  ve třetím čtvrtletí  letošního 

roku.  Nejmenší dopad bude mít   na střední a východní Evropu, nejvíce  krize postihne 

západní Evropu .   Řada států již přistoupila  k tomu, že pomohla svým problémovým 

bankám, v dalších plánech chtějí podporovat malé a střední podniky.  Celá Evropa si 

uvědomuje  složitost současné situace s tím, že veřejné finance jsou pod tlakem.   Krize 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Recese
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způsobila propad v daňových  příjmech a navýšení ve výdajích. V souvislosti s výdaji na 

protikrizová  opatření nesplní  země rozpočtová maastrichtská  kritéria, tedy jednu 

z podmínek pro přijetí eura.  

 

Mezi  hlavní  okruhy  opatření  naší  vlády  v oblasti  zaměstnanosti je:  

v Sleva na sociálním pojištění  

v Nižší odvody na nemocenské 

v Nižší daň pro firmy 

v Zrychlení odpisů podnikatelům  

v Odpuštění záloh na daně z příjmů pro malé  podnikatele 

v Kvalifikace za evropské peníze 

 

      Za připravovaný plán na obnovu českého hospodářství postiženého finanční krizí 

sklidila  ČR  od  Evropské komise  pochvalu. Opatření jsou podle komise dobře 

načasovaná a zaměřují se na oblasti  ekonomiky, které budou nejvíce zasaženy 

zpomalením ekonomiky.   Česká ekonomika by se  měla v příštím  roce  postupně vzchopit 

po útlumu, není však pravděpodobné, že se ještě vrátí k rychlému růstu, který zažívala před 

krizí .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavla Tothová: Lidské zdroje a zaměstnanost 

2009                                                                                                                                      33 

 5.  ZÁVĚR 

       

      Srovnat krok s Evropskou unií v kvalitě rozvoje lidských zdrojů není záležitostí 

jednorázového naplnění dosud  formulovaných standardů, ale je to proces neustálého 

zdokonalování systémů a zvyšování  jejich efektivnosti, neboť cíle EU se v tomto směru 

stále vyvíjejí. 

Za současného stavu znalostí tedy není možné spolehlivě odhadnout hloubku ani 

délku trvání problémů globální ekonomiky.  Lze očekávat přetrvání problémů reálné 

ekonomiky až do roku 2010, a to i za předpokladu, že na finančních trzích už nedojde k 

dalším výrazným negativním událostem a prohlubování krize finančního sektoru.   

V důsledku hospodářské a finanční  krize  nebyl  vývoj  poklesu  zaměstnanosti  

překvapením, mnozí  očekávali  větší  dopad, ale výhled do dalších měsíců  je jednoznačně 

negativní.   Vývoj  potvrzuje  zhoršování situace na trhu práce 

Česká média, politici i státní činitelé jsou pochopitelně velice opatrní, pokud jde 

o hodnocení rizik současné krize.  

Náklady práce by se měly firmám  významně  snížit, aby nedocházelo k propadu 

zaměstnanosti.   Je potřeba uvést  do praxe opatření, která by vrátila firmám rychleji 

investice, takže by mohly peníze znovu investovat a tím stimulovat poptávku.   

             Česká republika se vydala cestou společnosti, která je orientovaná na růst a 

konkurenceschopnost,  cestou, kde dobře připravené a kompetentní lidské zdroje jsou 

nezbytnou podmínkou.  Pokud ne, bude se muset spokojit s pozicí outsidera  orientovaného 

na průměrný výkon a levnou pracovní sílu.  Nedostatek přizpůsobivosti české pracovní síly 

vede k neblahému stavu, kdy v určitých regionech zůstávají i při relativně vysoké 

nezaměstnanosti neobsazena pracovní místa, zčásti zaujímaná levnějšími pracovními 

silami ze zahraničí. Možnost zaměstnávat zahraniční pracovníky zvyšuje pružnost zejména 

spodních pater trhu práce, zároveň však snižuje mzdovou nabídku k hranici, která je pro 

české pracovníky nepřijatelná. Potřeba větší pružnosti na trhu práce je ovšem obecným 

problémem. Zajištění čerpání peněz z ESF by mělo zajistit zvyšování kvalifikace lidem,  

zajistit dostatek projektů na jejich čerpání. Dosud bylo běžnou praxí, že se dotace nestačily 

vyčerpat a přesouvaly se na další rok, dokonce se i do EU vracely.  
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      Pro další období  je předpokládána  snaha a součinnost jak samotných pracovníků, tak 

podniků a úřadů práce o zachování maxima možných pracovních příležitostí a současně i 

rekvalifikační programy pro propouštěné či ohrožené.  

      Česká republika se  nevyhne „údělu“  bohatých zemí.  Z hlediska ceny práce bude 

jednou z nejdražších zemí v regionu.  Aby si české firmy i zahraniční investoři udržely 

konkurenceschopnost, budou nuceny stále více přenášet některé aktivity do levnějších 

regionů.  Konkurenceschopnost bude stále více  ovlivněná kvalitou doprovodných služeb, 

jen špičkové znalosti nebudou stačit.   Odborníci se snaží svými  rozsáhlými analýzami  a 

zhodnocením trhu práce , předkládat  mnohé návrhy na modernizaci zásahů aktivní 

politiky zaměstnanosti a vyhodnocení  jejích dopadů.    Cílem je  zajistit  co nejkvalitnější   

model předvídání budoucích  kvalifikačních potřeb a tím se připravit na změny na trhu 

práce.  Včasné informace o budoucích trendech, změnách a hrozbách na trhu práce, 

umožní  nejen  strategie  jeho  rozvoje,  ale  i odborného vzdělávání, rozvoje regionů a 

v neposlední řadě pomohou i investorům, kteří potřebují znát dlouhodobé perspektivy pro 

svůj sektor .     

      Důležité je naplňování  opatřeních   na straně státu, která však mohou být úspěšná jen 

v součinnosti se zaměstnavateli a vzdělávacím systémem.  Jejich uvádění do praxe by se 

mělo  zhodnotit v příštích měsících, je třeba vyvarovat se  příčin nynější krize a nedělat 

riskantní  řešení, která by situaci spíš komplikovala než ulehčila.    Globální ekonomika je 

na všech úrovních propojená.   V obdobích prosperity to přináší mnoho výhod a růst 

životní úrovně ve většině zemí. Tato provázanost má ale i své stinné stránky. Hospodářská 

recese ovlivní podnikání všech, nicméně mnohem snesitelnější bude pro ty, kteří se 

zpomalující ekonomice přizpůsobí. 

               Budoucnost  našeho členství  ukáže, jak dovedeme využívat  informovanosti o 

možnostech a výhodách mobility v rámci EU,  jak dokážeme svojí dosaženou praxi a 

získanými   zkušenostmi pro účely další profesní kariéry konkurovat.  Důležité je  

odstraňování  jazykových bariér.  Ze strany  státu  by měla být zajištěna rovnováha  mezi 

pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením, která má motivovat k aktivnímu  

chování každého občana.  
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Příloha  1 

Celková  míra zaměstnanosti 

Je vypočítána podílem počtu zaměstnaných osob ve věku  15 - 
64 let  k počtu všech osob v této věkové  skupině 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Belgie 59,6 60,3 61,1 61 62 
Bulharsko 52,5 54,2 55,8 58,6 61,7 

Česká 
republika 64,7 64,2 64,8 65,3 66,1 
Dánsko 75,1 75,7 75,9 77,4 77,1 

Německo 65 65 66 67,5 69,4 
Estonsko 62,9 63 64,4 68,1 69,4 

Irsko 65,5 66,3 67,6 68,6 69,1 
Řecko 58,7 59,4 60,1 61 61,4 

Španělsko 59,8 61,1 63,3 64,8 65,6 
Francie 64 63,7 63,9 63,8 64,6 
Itálie 56,1 57,6 57,6 58,4 58,7 
Kypr 69,2 68,9 68,5 69,6 71 

Lotyšsko 61,8 62,3 63,3 66,3 68,3 
Litva 61,1 61,2 62,6 63,6 64,9 

Lucembursko 62,2 62,5 63,6 63,6 64,2 
Maďarsko 57 56,8 56,9 57,3 57,3 

Malta 54,2 54 53,9 53,6 54,6 
Nizozemsko 73,6 73,1 73,2 74,3 76 

Rakousko 68,9 67,8 68,6 70,2 71,4 
Polsko 51,2 51,7 52,8 54,5 57 

Portugalsko 68,1 67,8 67,5 67,9 67,8 
Rumunsko 57,6 57,7 57,6 58,8 58,8 
Slovinsko 62,6 65,3 66 66,6 67,8 
Slovensko 57,7 57 57,7 59,4 60,7 

Finsko 67,7 67,6 68,4 69,3 70,3 
Švédsko 72,9 72,1 72,5 73,1 74,2 

Velká Británie 71,5 71,7 71,7 71,6 71,5 
EU - 27 62,6 63 63,6 64,5 65,4 

 
                                                          zdroj:   [10] 

 
 
Podle stanovených kvantitativních cílů EU do roku 2010 má být celková míra 
zaměstnanosti 70 %.  Z posledních dostupných dat je zřejmé, že některé státy  cíle již  
dosáhly,  např.: Velká Británie, Švédsko, Dánsko. Česká republika  se  v letech  2003 – 
2007  drží na úrovni průměru  států EU-27. 
 



 

 

Příloha  2 

Celková  míra zaměstnanosti starších pracovníků 

Je vypočítána podílem počtu zaměstnaných osob ve věku  55 - 64  let  k počtu všech osob  
v této věkové  skupině 

  2005 2006 2007 
  celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 
Belgie 31,8 41,7 22,1 32 40,9 23,2 34,4 42,9 26 
Bulharsko 34,7 45,5 25,5 39,6 49,5 31,1 42,6 51,8 34,5 
Česká republika 44,5 59,3 30,9 45,2 59,5 32,1 46 59,6 33,5 
Dánsko 59,5 65,6 53,5 60,7 67,1 54,3 58,6 64,9 52,4 
Německo 45,4 53,5 37,5 48,4 56,4 40,6 51,5 59,7 43,6 
Estonsko 56,1 59,3 53,7 58,5 57,5 59,2 60 59,4 60,5 
Irsko 51,6 65,7 37,3 53,1 67 39,1 53,8 67,9 39,6 
Řecko 41,6 58,8 25,8 42,3 59,2 26,6 42,4 59,1 26,9 
Španělsko 43,1 59,7 27,4 44,1 60,4 28,7 44,6 60 30 
Francie 38,7 41,6 36 38,1 40,5 35,9 38,3 40,5 36,2 
Itálie 31,4 42,7 20,8 32,5 43,7 21,9 33,8 45,1 23 
Kypr 50,6 70,8 31,5 53,6 71,6 36,6 55,9 72,5 40,3 
Lotyšsko 49,5 55,2 45,3 53,3 59,5 48,7 57,7 64,6 52,4 
Litva 49,2 59,1 41,7 49,6 55,7 45,1 53,4 60,8 47,9 
Lucembursko 31,7 38,3 24,9 33,2 38,7 27,8 32 35,6 28,6 
Maďarsko 33 40,6 26,7 33,6 41,4 27,1 33,1 41,7 26,2 
Malta 30,8 50,8 12,4 29,8 49,4 10,8 28,5 45,9 11,6 
Nizozemsko 46,1 56,9 35,2 47,7 58 37,2 50,9 61,5 40,1 
Rakousko 31,8 41,3 22,9 35,5 45,3 26,3 38,6 49,8 28 
Polsko 27,2 35,9 19,7 28,1 38,4 19 29,7 41,4 19,4 
Portugalsko 50,5 58,1 43,7 50,1 58,2 42,8 50,9 58,6 44 
Rumunsko 39,4 46,7 33,1 41,7 50 34,5 41,4 50,3 33,6 
Slovinsko 30,7 43,1 18,5 32,6 44,5 21 33,5 45,3 22,2 
Slovensko 30,3 47,8 15,6 33,1 49,8 18,9 35,6 52,5 21,2 
Finsko 52,7 52,8 52,7 54,5 54,8 54,3 55 55,1 55 
Švédsko 69,4 72 66,7 69,6 72,3 66,9 70 72,9 67 
Velká Británie 56,8 65,9 48 57,3 66 49 57,4 66,3 48,9 
EU - 27 42,3 51,6 33,6 43,5 52,7 34,9 44,7 53,9 36 
 

zdroj:   [10] 
 
V uvedené příloze jsou vidět rozdíly  ve složení zaměstnanosti starších mužů a žen téměř ve 
všech státech EU. Míra zaměstnanosti  je bez rozdílu např. ve Finsku nebo Švédsku.   
V České republice zůstává podíl starších mužů v letech 2005 – 2007 bez znatelných 
rozdílů,  u žen je zaznamenán postupný  vzestup.  V porovnání  se státy EU -27 je ČR na 
srovnatelné úrovni.  Ukazatele  míry zaměstnanosti starších pracovníků  docílilo  12 států  
EU, ČR  je těsně nad průměrem zaměstnanosti   států  EU-27. 



 

 

Příloha   3 
 
 

Míra zaměstnanosti  muži/ženy 
 

Je vypočítána podílem počtu zaměstnaných  mužů/žen ve  věku  15 - 64  let  k počtu všech 
osob v této věkové  skupině 

  2004 2005 2006 2007 
  muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
Belgie 67,9 52,6 68,3 53,8 67,9 54 68,7 55,3 
Bulharsko 57,9 50,6 60 51,7 62,8 54,6 66 57,6 
Česká republika 72,3 56 73,3 56,3 73,7 56,8 74,8 57,3 
Dánsko 79,7 71,6 79,8 71,9 81,2 73,4 81 73,2 
Německo 70,8 59,2 71,3 60,6 72,8 62,2 74,7 64 
Estonsko 66,4 60 67 62,1 71 65,3 73,2 65,9 
Irsko 75,9 56,5 76,9 58,3 77,7 59,3 77,4 60,6 
Řecko 73,7 45,2 74,2 46,1 74,6 47,4 74,9 47,9 
Španělsko 73,8 48,3 75,2 51,2 76,1 53,2 76,2 54,7 
Francie 69,4 58,2 69,3 58,5 69 58,8 69,3 60 
Itálie 70,1 45,2 69,9 45,3 70,5 46,3 70,7 46,6 
Kypr 79,8 58,7 79,2 58,4 79,4 60,3 80 62,4 
Lotyšsko 66,4 58,5 67,6 59,3 70,4 62,4 72,5 64,4 
Litva 64,7 57,8 66,1 59,4 66,3 61 67,9 62,2 
Lucembursko 72,8 51,9 73,3 53,7 72,6 54,6 71,9 55 
Maďarsko 63,1 50,7 63,1 51 63,8 51,1 64 50,9 
Malta 75,1 32,7 73,8 33,7 74,5 34,9 74,2 36,9 
Nizozemsko 80,2 65,8 79,9 66,4 80,9 67,7 82,2 69,6 
Rakousko 74,9 60,7 75,4 62 76,9 63,5 78,4 64,4 
Polsko 57,2 46,2 58,9 46,8 60,9 48,2 63,6 50,6 
Portugalsko 74,2 61,7 73,4 61,7 73,9 62 73,8 61,9 
Rumunsko 63,4 52,1 63,7 51,5 64,9 53 64,8 52,8 
Slovinsko 70 60,5 70,4 61,3 71,1 61,8 72,7 62,6 
Slovensko 63,2 50,9 64,6 50,9 67 51,9 68,4 53 
Finsko 69,7 65,6 70,3 66,5 71,4 67,3 72,1 68,5 
Švédsko 73,6 70,5 74,4 70,4 75,5 70,7 76,5 71,8 
Velká Británie 77,8 65,6 77,6 65,9 77,3 65,8 77,3 65,6 
EU - 27 70,4 55,5 70,8 56,3 71,6 57,3 72,5 58,3 

 
   zdroj:   [10] 

 
 
 Věková skupina 15 – 64 let si udržuje svůj stabilní vývoj.  Vývoj zaměstnanosti   v ČR je na  
úrovní států   EU -27.



 

 

Příloha  4 
 
 

Zaměstnanost a míra zaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR 

 

  zaměstnanost  15+ (v tis.) 
míra   zaměstnanosti 15 - 64 

(v %) 
  1. pololetí  1. pololetí  
  2007 2008 rozdíl 08 -07 2007 2008 rozdíl 08 -07 
celkem 4 889,40 4 980,80 91,4 65,8 66,4 0,6 
Praha 629,6 643,1 13,5 71,4 71,5 0,1 
Středočeský  578,9 595,6 16,7 68,2 68,6 0,4 
Jihočeský  307,8 313,7 5,9 68 68,8 0,8 
Plzeňský  269,2 280,1 10,9 67,5 69,2 1,6 
Karlovarský  146,7 147,1 0,4 66,1 65,5 -0,7 
Ústecký  362,4 372 9,6 60,7 61,8 1,1 
Liberecký  197,7 198,6 0,9 63,1 62,9 -0,1 
Královéhradecký  263,8 265,9 2,1 67,2 67,4 0,2 
Pardubický  239,1 242,6 3,5 66,3 66,6 0,3 
kraj Vysočina 246,4 247,9 1,5 67,4 67,4 0 
Jihomoravský  529,8 536 6,2 64,9 65,2 0,3 
Olomoucký  293,1 294,9 1,8 63,8 63,9 0,1 
Zlínský  279 283,5 4,5 65,9 67 1 
Moravskoslezský  546,1 559,9 13,8 60,6 62,3 1,7 
 

zdroj:   [11] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha  5 

 
 
Míra zaměstnanosti  15-64letých a 55-64letých v členských zemích EU ve 

3. čtvrtletí 2008 
 

3. čtvrtletí 2008    v   % 
15-64 let 55-64 let Země 

celkem muži ženy celkem muži ženy 
EU 27 66,4 73,3 59,5 46,0 55,4 37,2 
Belgie 62,6 68,5 56,6 35,6 43,3 28,1 
Bulharsko 65,0 69,6 60,4 47,3 57,4 38,5 
Česká 
 republika 66,7 75,7 57,6 47,5 62,3 33,9 
Dánsko 78,6 82,8 74,4 56,7 64,5 49,1 
Německo 71,3 76,8 65,7 54,2 62,3 46,3 
Estonsko 70,4 73,6 67,5 61,9 64,8 59,7 
Irsko 68,0 75,4 60,7 53,8 65,9 41,6 
Řecko 62,2 75,3 49,1 42,8 59,1 27,6 
Španělsko 64,5 73,6 55,1 45,6 61,1 31,0 
Francie 65,7 70,4 61,0 38,3 40,6 36,2 
Itálie 59,0 70,7 47,2 34,9 46,0 24,4 
Kypr 71,0 80,0 62,4 55,1 72,2 38,8 
Lotyšsko 69,0 72,9 65,4 59,9 64,5 56,5 
Litva 65,0 67,5 62,7 53,7 58,9 49,8 
Lucembursko 64,3 73,3 55,1 36,0 42,3 29,6 
Maďarsko 57,3 63,9 51,0 32,0 39,2 26,1 
Malta 56,1 73,0 38,6 29,7 49,1 10,8 
Nizozemsko 77,5 83,5 71,5 53,5 64,4 42,5 
Rakousko 72,8 79,5 66,3 41,2 51,3 31,7 
Polsko 60,0 67,2 53,0 32,0 44,6 21,1 
Portugalsko 68,1 73,9 62,5 51,2 58,9 44,4 
Rumunsko 60,5 66,7 54,3 45,9 55,0 37,9 
Slovinsko 70,1 74,4 65,5 33,4 45,4 21,8 
Slovensko 63,1 70,8 55,4 40,8 58,4 25,5 
Finsko 72,1 74,6 69,6 57,0 57,7 56,4 
Švédsko 75,7 78,2 73,2 70,3 73,5 67,1 
Spojené   
království 71,5 77,4 65,8 57,8 67,1 48,8 

 
zdroj:   [11] 

    

Poslední  sledovaná  data  prozatím  nezaznamenávají  v celkové zaměstnanosti v ČR  a  
státech  EU – 27  výrazný  pokles. Míra  zaměstnanosti  se drží na úrovni roku 2007 
(příloha 2,3). 
 


