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Anotace: 

      V předložené práci jsem zpracovala vliv evropské integrace na trh práce 
v ČR. Nejprve jsem se zabývala popisem situace v jednotlivých regionech ČR, 
jejich ekonomickou nerovnováhou, demografickými rozdíly. Ostatní kapitoly jsou 
již věnovány situaci v ČR po vstupu do EU, tedy od roku 2004 do současnosti, 
nevyjímaje aktuální téma hospodářské krize. Snažila jsem se popsat změny 
v legislativní oblasti, nástroje na eliminaci socioekonomických rozdílů v rámci 
unie, zabývala jsem se cíli Evropské strategie a politiky zaměstnanosti a 
vývojem trhu práce a státní politiky zaměstnanosti. V další části analýzy změn 
popisuji roli EU na rozvoji lidských zdrojů, dotace z EU, zároveň pokles 
průmyslové produkce v roce 2008 a recese v EU. V poslední kapitole se 
zabývám vlivem změn se vstupem do EU na sociální oblast a obsahem 
jednotlivých sociálních projektů. Závěr práce je věnován celkovému shrnutí 
podstatných změn pro obyvatele ČR, výhodám a nevýhodám vstupu naší země 
do EU. 

Klíčová slova: EU, trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost 

 

Summary: 

      In the presented thesis I have compiled the effect of European integration 
on labour market in the Czech republic. First I described the current situation in 
each Czech region, its economic disbalance and demographic differences. 
Further chapters are dedicated to the situation in the Czech republic after 
integration to the EU. This covers the period from 2004 till present and actual 
economic depression topic is also discussed. I tried to describe legislative 
changes, implementation of tools eliminating socialeconomic differences within 
the EU. Further I concentrated on European strategic targets and employment 
policies and the labour market development and employment regulations. In 
another part of the change analysis I described the EU role in human resources 
development, EU grants and also a decline of industrial production in 2008 and 
consequent EU recession. In the final chapter I focused on relating changes in 
the social area, all as a result of the EU integration. The end of the thesis is 
dedicated to a summary of substaintial changes for the inhabitants of the Czech 
republic and their advantages or disadvantages of the integration of our country 
to the EU. 
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1. Úvod 

      Trh práce je v tržní ekonomice rozhodující institucí, od níž se očekává, že 

zabezpečí ekonomiku potřebnými pracovními silami, tím umožní pracovní proces, 

potažmo produkci statků a služeb. Trh práce by měl zároveň umožnit také 

zajištění pracovních sil odpovídajícími prostředky, především prostřednictvím 

pracovních příjmů, jejichž výši by měl regulovat na úrovni odpovídající podílu 

těchto pracovních sil na produkci. Je proto více než na místě věnovat trhu práce a 

všem na něj působícím vlivům velkou pozornost; zvláště pak při vzniku a rozvoji 

nové tržní ekonomiky jako tomu bylo na počátku 21. století vstupem České 

republiky do Evropské unie.  

      Naše země prošla v posledních patnácti letech řadou významných změn, jež 

se odrazily prakticky ve všech oblastech našeho života, ekonomiku a trh práce 

nevyjímaje. Rozpoznání vzájemných souvislostí těchto změn, jakož i jejich 

případné odvislosti od ostatních událostí může přispět k naší orientaci v daném 

odvětví a umožnit předvídání následků dalších kroků, či událostí. Takováto 

orientace pak může být užitečným pomocníkem ať již při následných 

rozhodováních nebo při dalších analýzách určitých možných situací. 

      V průběhu devadesátých let se situace na trhu práce stabilizovala a zároveň 

se pozvolna schylovalo k další, i když na první pohled ne tak radikální či 

markantní, společenské změně – prohloubení procesu evropské integrace cestou 

rozšíření nejvýznamnějšího evropského společenství – Evropské unie - o řadu 

dalších zemí včetně České republiky. Odpověď na otázku, zda a případně jaký 

měla tato změna vliv na trh práce v České republice, je jedním z cílů této práce. 

      Pro dané téma jsem se rozhodla v době, kdy jsme už po pět let součástí etapy 

vývoje našeho státu, tedy součástí členství v EU coby výsledné formě doposud 

nejintenzivnějších mírových integračních snah evropské historie.  

      Cílem této práce je rozlišit a popsat nejvýznamnější vlivy evropské integrace 

na trh práce v ČR a uvedení těchto vlivů, včetně jejich dopadů, do souvislostí. 

Výsledný text pak může sloužit jako obecné seznámení s danou tématikou nebo 

jako vodítko pro hlubší analýzy dopadů jednotlivých vlivů. 



Markéta Žižková: Vývoj trhu práce po vstupu ČR do EU 

 

2009 2 

2. Trh práce v jednotlivých regionech v ČR 

      Trh práce má v ČR výrazně regionální charakter. Odlišné ekonomické, 

demografické, geografické, historické i sociální podmínky v jeho jednotlivých 

krajích zřetelně ovlivňují oblast zaměstnanosti. Tato kapitola se zabývá 

hodnocením trhu práce v regionech ČR. 

      Řešení problematiky regionálních rozdílů, a to nejen na trhu práce, je v 

současné době jednou z velmi aktuálních otázek. Hodnocení těchto rozdílů, jak v 

oblasti národní tak i mezinárodní, umožňuje nepřeberné množství metod a 

postupů. Rozdíly mezi jednotlivými regionálními trhy práce v ČR se projevují nejen 

ve výši míry nezaměstnanosti, ale i ve struktuře uchazečů o zaměstnání podle 

věku, nejvyššího dosaženého vzdělání či délky evidence na úřadech práce.  

 

2.1. Vývoj trhu práce v regionech v letech 1993-2004 

      V průběhu 90. let docházelo v ČR v důsledku ekonomických změn k trvalému 

poklesu zaměstnanosti v závislosti na poklesu produkce ve většině odvětví a ve 

všech regionech k plošnému zvyšování míry nezaměstnanosti na celém území s 

poměrně silnými regionálními rozdíly.  

Míra ekonomické aktivity v r. 2001 činila 60 % a dále vykazuje klesající trend. 

Nejvyšší míry ekonomické aktivity dosahují věkové skupiny 35 - 49 let a osoby s 

vysokoškolským vzděláním. [18] 

 

2.1.1  Zaměstnanost podle regionů v letech 1995 - 2004  

      Významnou charakteristikou zaměstnanosti je sledování vývoje zaměstnanosti 

podle jednotlivých regionů, na základě čehož lze posoudit, jak byly změny 

v celkové zaměstnanosti regionálně rozloženy. Sledujeme-li dynamiku rozdílů míry 

zaměstnanosti mezi kraji v čase, je možno zaznamenat, že vývoj míry 

zaměstnanosti byl v jednotlivých krajích poměrně rozdílný, viz tabulka č. 1. 
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Vývoj míry zaměstnanosti v krajích ČR 
Kraj 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Praha 72,4 73,2 73,0 73,5 73,1 71,8 71,8 71,8 71,2 70,3 71,3 
Plzeňský 71,6 71,9 70,7 68,5 67,8 68,4 68,3 68,5 67,2 66,9 68,5 
Jihočeský 71,7 70,9 70,4 68,6 67,8 68,3 68,1 67,5 66,8 66,4 67,2 
Středočeský 69,7 70,5 70,1 69,4 67,3 66,7 66,9 68,8 68,1 67,2 67,0 
Královéhradecký 71,6 70,9 70,3 68,4 67,0 68,2 67,3 68,2 66,4 64,8 66,0 
Pardubický 71,4 70,0 70,0 68,9 66,8 64,3 65,1 65,8 65,4 64,4 65,7 
Liberecký 70,5 70,1 68,6 66,2 66,1 66,4 66,4 67,1 65,7 66,3 65,2 
Karlovarský 71,3 72,2 71,1 68,9 67,6 67,6 67,6 66,7 66,9 64,9 65,1 
Vysočina 68,7 68,2 67,0 66,5 64,5 66,2 66,2 66,2 65,3 64,8 64,5 
Jihomoravský 68,5 68,1 67,9 67,7 66,2 64,0 64,0 64,0 63,8 63,4 63,9 
Olomoucký 68,5 67,0 66,0 65,4 64,7 62,0 62,0 63,6 63,2 60,6 62,0 
Zlínský 68,0 68,2 67,8 66,5 64,9 63,5 63,5 62,9 63,8 63,2 62,1 
Ústecký 65,6 65,6 65,6 63,1 59,8 61,7 61,7 60,9 59,8 60,4 60,2 
Moravskoslezský 64,8 66,7 64,8 63,1 60,1 58,6 58,6 59,3 57,9 57,8 59,3 

[1] 

Tabulka č.1: Vývoj míry zaměstnanosti v krajích ČR v letech 1995-2004 (v%)  

      Míra zaměstnanosti v krajích dosahovala v roce 2004 nejvyšších hodnot 

v Praze, která spolu s krajem Plzeňským, Jihočeským a Středočeským dosáhla 

hodnoty 67% a vyšší. Na druhé straně žebříčku byl v roce 2004 Moravskoslezský 

kraj s mírou zaměstnanosti 59,3% a Ústecký kraj s mírou zaměstnanosti 60,2%, 

v obou případech se jedná o kraje, ve kterých došlo k útlumu tradičních odvětví a 

průmyslu (ocelářství, hornictví, těžký průmysl atd.). [18] 

      Obecná míra nezaměstnanosti (podle metodiky Mezinárodní organizace 

práce, ILO) se v ČR v období let 1993 - 2004 zhruba zdvojnásobila a dosáhla v 

roce 2001 výše 8,1 %. V sedmi regionech soudržnosti počet nezaměstnaných 

dosáhl v roce 2001 výše 396,4 tis. osob a obecná míra nezaměstnanosti 8,7 %. 

Výrazně nadprůměrná byla v regionech Moravskoslezsko (14,3 %), Severozápad 

(11,7 %) a Střední Morava (9,5 %), na druhé straně pod úrovní průměru ČR byla 

zaznamenána míra nezaměstnanosti zejména v regionech Jihozápad (5,7 %), 

Severovýchod (6,2 %) a Střední Čechy (6,8 %). Průměrná míra nezaměstnanosti 

byla přitom diferencována zejména v úrovni okresů.  Některé okresy průměr 

výrazně převyšují - Most 21,3 %, Karviná 18 %, Bruntál 16,5 %, naproti tomu 

některé okresy (v regionu střední Čechy) nedosahují hodnoty 3,5 %. [18] 
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2.1.2 Pokles míry zaměstnanosti 

      Pokles míry zaměstnanosti, ke kterému v krajích došlo v letech 1995 2005, 

nebyl rozložen rovnoměrně. I když v tomto období ve všech krajích míra 

zaměstnanosti poklesla, lze identifikovat kraje, kde byl pokles minimální a naopak 

kraje, kde byl pokles relativně výrazný, viz graf č. 1. 
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           [1] 

Graf č.1: Pokles míry zaměstnanosti v krajích ČR v letech 1995-2004 (v%) 

 

      V období od roku 1995 do roku 2003 zaměstnanost nejvíce poklesla 

v Ústeckém kraji (o 7,1%) a to z důvodu propouštění horníků zaměstnaných 

v povrchových dolech. Došlo k útlumu těžby hnědého uhlí a také celého sektoru 

těžkého průmyslu a v Olomouckém kraji (o 6,5%). Nejmenší pokles byl naopak 

zaznamenán v Praze (o 1,1%) a ve Středočeském kraji (o 2,7%). [18] 

 

2.1.3 Variabilita zaměstnanosti 

      Pro posouzení variability zaměstnanosti mezi kraji (regiony) lze použít variační 

koeficient, který je dán podílem směrodatné odchylky měr zaměstnanosti krajů 

(regionů) a celkové míry zaměstnanosti, čímž lze posoudit, ;do jaké míry se měnily 

rozdíly v zaměstnanosti mezi kraji (regiony) při změnách celkové zaměstnanosti. 
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Vývoj variačního koeficientu, který charakterizuje vývoj variability zaměstnanosti 

mezi kraji v letech 1995-2004, viz tabulka č. 2. 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
variační  koeficient 3,2 3,4 3,8 4,6 5,8 6,3 5,8 5,8 6,0 5,7

Variabilita měr zaměstnanosti v ČR 1995 – 2004 (v %)

 
[2] 

Tabulka č.2: Variabilita měr zaměstnanosti v ČR v letech 1995-2004 (v%)  

     Od roku 1995 se rozdílná míra zaměstnanosti mezi kraji zvyšovala, a to až 

do roku 2000. Od té doby se již rozdíly v míře zaměstnanosti mezi kraji nezvyšují 

a naopak mírně klesají. Tento vývoj lze vysvětlit tím, že k útlumu tradičních 

odvětví, které bylo silně koncentrováno v severních Čechách a na severní Moravě, 

došlo zejména v druhé polovině 90. let a v důsledku toho se vytvořily regiony, ve 

kterých je míra zaměstnanosti velmi nízká. Od přelomu století již nepůsobí tento 

výraznější faktor ovlivňující rozdíly mezi kraji, a proto zmíněné rozdíly zůstávají 

zachovány, případně mírně klesají. [ číslo literatury] 

 

2.2. Nezaměstnanost 

      I když na trhu práce působí tržní mechanismus, není vývoji nezaměstnanosti 

ponechán volný průběh. Nezaměstnanost je společností vnímána jako významná 

porucha představující sociální i politický problém. 

Rozlišujeme tyto typy nezaměstnanosti: 

• dobrovolná – osoba setrvává dobrovolně nezaměstnaná, není ochotna 

přijmout práci za nabízenou mzdu (nezahrnuje se do statistik 

nezaměstnaných) 

• frikční (dočasná) - osoba přeruší práci na chvíli, než si najde novou  

• sezónní – souvisí např. s ročním obdobím 

• cyklická - souvisí s průběhem hospodářského cyklu. V době, kdy se 

ekonomika nachází v hospodářské depresi, je zaměstnáno méně lidí než 

v době konjunktury.  

• systémová (strukturální) – nezaměstnaný skutečně nemůže sehnat práci ve 

svém oboru, souvisí s nesouladem nabídky práce a poptávky po práci 

Řešením je rekvalifikace.  
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• dlouhodobá - nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok. [4 

2.2.1 Přirozená míra nezaměstnanosti  

      Přirozená míra nezaměstnanosti je nejnižší dlouhodobě udržitelná míra 

nezaměstnanosti odpovídající potenciálnímu produktu. Její výše je pro každou 

ekonomiku jiná a nelze ani říci, že by tato míra byla žádoucí – je prostě přirozená. 

V ekonomice vždy existuje přirozená míra nezaměstnanosti, která je 

determinována strukturálními a dalšími setrvačnými silami ekonomiky, a kterou 

nelze potlačit stimulací agregátní poptávky pomocí nástrojů hospodářské politiky. 

V přirozené míře tedy není zahrnuta cyklická nezaměstnanost, je daná součtem 

frikční a strukturální míry nezaměstnanosti. Míra zaměstnanosti v ekonomice 

fluktuuje okolo přirozené míry nezaměstnanosti díky hospodářským cyklům (v 

recesi je míra nezaměstnanosti vyšší, než je přirozená míra nezaměstnanosti.  

 

2.2.2 Míra nezaměstnanosti 

      Přibližně do poloviny 90. let nepředstavovala otázka nezaměstnanosti v České 

republice (s výjimkou některých regionálních odlišností) vážnější problém, neboť 

stále probíhala restrukturalizace ekonomiky a postupně vznikající privátní sektor, 

např. v oblasti služeb, značnou část uvolňované pracovní síly vstřebal. V letech 

1990 až 1996 se míra nezaměstnanosti pohybovala pod hranicí 5 %, kterou 

poprvé přesáhla v roce 1997. V té době jednak do aktivní pracovní činnosti, tj. 

mezi osoby, splňující požadavky být zařazeny jako zaměstnané nebo 

nezaměstnané, vstoupily populačně silné ročníky ze sedmdesátých let a dále se 

prohloubily problémy v regionech s probíhajícím útlumem hlavních výrobních 

odvětví, s výraznými odbytovými problémy, nevyhovující dopravní obslužností a v 

neposlední řadě i s nevyhovující kvalifikační strukturou uchazečů o zaměstnání. 

      Od roku 1993 vzhledem k novým, zpřísněným legislativním normám úřady 

práce důsledněji postupovaly při vyřazování nespolupracujících uchazečů a mimo 

to se dařilo úspěšně obsazovat nabízená volná pracovní místa. Navíc se postupně 

na úřadech práce začala prosazovat aktivní politika zaměstnanosti, kdy kromě 

umisťování uchazečů o zaměstnání na běžná pracovní místa úřady práce 

vytvářely pro uchazeče o zaměstnání další možnosti (společensky účelná 

pracovní místa, místa na veřejně prospěšných pracích, pro nezaměstnané 
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absolventy škol místa pro absolventskou praxi, pro uchazeče se změněnou 

pracovní schopností tzv. chráněné dílny a pracoviště, různé druhy rekvalifikací). 

Negativní trend stoupajícího počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v letech 

1996 až 1999 (a zároveň s tím rostoucí míra nezaměstnanosti) byl sice rokem 

2000 přerušen, ale počínaje rokem 2001 opět pokračuje. Pozitivním jevem v roce 

2000 a 2001 byl naopak nárůst počtu hlášených volných pracovních míst, což 

ovlivnilo příznivě počet nezaměstnaných, připadajících na 1 volné pracovní místo. 

[1] 

      Z regionálního pohledu (údaje přepočtené na nové územní uspořádání za 

období let 1996 až 2003 – viz tabulka č. 3) byl vývoj uchazečů o zaměstnání v 

evidenci úřadů práce a vývoj míry nezaměstnanosti obdobný prakticky ve všech 

krajích České republiky s výjimkou krajů Ústeckého a Moravskoslezského, které 

byly nejvýrazněji postiženy probíhající restrukturalizací. Naopak nejnižší míra 

nezaměstnanosti v uplynulých deseti letech byla charakteristická pro hlavní město 

Prahu, kde je trvale vyšší nabídka volných pracovních míst. 

 

kraje 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Praha 0,43 0,87 2,31 3,52 3,42 3,39 3,73 4,02
Středočeský 2,98 4,62 6,06 7,46 6,80 6,76 7,21 7,43
Jihočeský 2,51 3,95 5,75 6,69 5,82 6,03 6,65 6,96
Plzeňský 2,63 4,23 6,09 7,43 6,47 6,52 7,06 7,60
Karlovarský 2,72 4,64 6,85 9,04 8,02 8,71 10,07 10,62
Ústecký 7,05 10,00 13,18 15,92 16,15 15,83 17,13 17,94
Liberecký 3,00 5,16 6,98 7,77 6,44 7,35 8,68 9,48
Královéhradecký 2,61 4,04 6,06 7,54 5,89 6,30 7,30 7,89
Pardubický 3,38 4,71 6,62 9,03 7,87 7,93 8,66 9,42
Vysočina 3,99 5,66 7,51 9,16 7,48 7,02 8,32 9,20
Jihomoravský 3,40 5,37 7,92 9,85 9,35 9,73 11,20 11,45
Olomoucký 5,28 7,56 10,20 12,41 11,87 11,78 12,20 12,48
Zlínský 3,22 4,71 6,96 8,71 8,14 8,51 10,22 10,61
Moravkoslezský 5,67 7,85 11,45 14,94 15,13 15,11 15,89 16,84

Míra nezaměstnanosti v ČR 1996-2003 (v%)

 
           [3] 

Tabulka č.3: Míra nezaměstnanosti v krajích ČR v letech 1996-2003 (v%) 

 

2.2. 3 Metodika měření míry registrované nezaměstnanosti v praxi 

Metodika měření registrované míry nezaměstnanosti uplatňovaná v praxi 

zaznamenala od roku 1993 do současnosti několik výrazných změn zohledňujících 

jednak ochotu lidí pracovat a nový pohyb pracovních sil v rámci EU. [4] 
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1. Míra nezaměstnanosti určovaná dle původní metodiky platné do 

konce 2. čtvrtletí 2004 vycházela dle vztahu (1): 

sílanípra

uchazecuchneumistenypocet
ur

cov
= (1) 

2. Nová metodika platí od 3. kvartálu 2004 počítána dle vztahu (2). 

Zohledňuje volný pohyb pracovních sil. 

silanipra

uchazecuchneumistenyychdosazitepocet
ur

cov

ln
= (2) 

      Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v letech 1995-2008 určené dle 

platné metodiky ve sledované období znázorňuje graf č.2. Vliv změny metodiky na 

její výši je patrný v roce 2004, kde je míra nezaměstnanosti určena oběma 

způsoby - viz graf. 

Vývoj registrované míry nezaměstnanosti
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[2] 

Graf č.2: Vývoj nezaměstnanosti v ČR v závislosti na změně metodiky výpočtu od roku 2004  

 

• Do konce 1. čtvrtletí 1994: počet pracovníků ve všech sektorech NH s jediným 

nebo hlavním zaměstnáním vč. žen na mateřské a další mateřské dovolené (z 

podnikového zjišťování) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání 

registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období   
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• Od 2. čtvrtletí 1994 do konce roku 1996: počet zaměstnaných z výběrových 

šetření pracovních sil + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání 

registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období 

• Od 1. čtvrtletí 1997: počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil + 

neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce. Do 

zaměstnanosti se nyní nezapočítávají ženy na další mateřské dovolené. 

      V období let 1993-2004 dochází ke změnám délky nezaměstnanosti. Obtížnou 

situaci nezaměstnanosti prohlubuje i nízká tvorba nových pracovních míst. Počet 

uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo činil v roce 2000 v regionu 

Moravskoslezsko 31,8 uchazečů při republikovém průměru 5,5 uchazečů (a to 

poklesl proti roku 1999, kdy činil v Moravskoslezsku 55 uchazečů). Tyto negativní 

jevy jsou opět silně diferencovány na úrovni okresů.  

      Kromě nezaměstnanosti v oblastech s utlumovanými tradičními 

průmyslovými obory se projevuje agrární nezaměstnanost v okresech regionů 

Jihozápad, Jihovýchod a Moravskoslezsko. [4,18] 
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3. Vliv vstupu ČR do EU na zaměstnanost 

      Trh práce je jako každý trh charakterizován nabídkou a poptávkou. Na tomto 

trhu nabízejí zaměstnavatelé pracovníkům práci za mzdu. V rámci zkoumání trhu 

práce se ekonomie snaží co nejlépe porozumět nezaměstnanosti a výši mezd. 

      Jedná se o důležitý předmět zkoumání, protože výše nezaměstnanosti 

závažně ovlivňuje stav společnosti. 

      Abychom porozuměli trhu práce, je třeba znát pojmy: 

• Mezní produkt práce: přírůstek produktu dosažený výrobou produktu 

posledního zaměstnance  

• Peněžní mezní produkt práce: přírůstek peněžního příjmu dosažený prací 

posledního zaměstnance.  

Při růstu zaměstnávané práce mezní produkt práce postupně klesá, jelikož na 

další zaměstnávané pracovníky připadá stále méně výrobních faktorů - půda, 

kapitál. 

      Na trh práce můžeme nahlížet jak z makroekonomického tak 

mikroekonomického pohledu. Mikroekonomie studuje chování jednotlivce na trhu 

práce. Makroekonomie naopak studuje vzájemný vztah trhu práce a ostatních trhu 

(peněžní trh, trh zboží, zahraniční obchod). Sleduje, jak vztahy těchto trhů ovlivňují 

makroekonomické proměnné jako nezaměstnanost, výši důchodů a hrubý domácí 

produkt. [14] 

      Vliv procesu integrace a zapojení ČR do něj lze na první pohled rozpoznat 

především v legislativních změnách, ale kromě těchto ovlivnila evropská integrace 

trh práce v ČR i některými dalšími formami účasti na ovlivnění naší ekonomiky.  

      Tato forma podpory rozvoje ekonomiky ČR však měla spíše charakter jakési 

odměny za snahu o přiblížení se standardům světového kapitalismu, případně 

formou vyjádření nadšení světového společenství z těchto změn a byla bez přímé 

souvislosti s evropskou integrací. Kromě různých dotací v době, kdy měla ČR 

statut „přidružené země“ pak lze přirozeně největší unijní aktivity pozorovat po 

přijetí ČR za jejího člena. 

      Ze statistik EU vyplynulo po jejím rozšíření zdvojnásobení socioekonomických 

rozdílů v rámci unie, jejichž eliminace nebo alespoň zmírnění je v zájmu EU a má 
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je na starost soustava různých zdrojů především finanční podpory. Čtyřmi hlavními 

zdroji této podpory jsou: 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

• Evropský sociální fond (ESF)  

• Fond soudržnosti 

• Evropský zemědělský orientační a záruční fond 

(EZOZF) 

      Tyto prostředky pomáhají snižování rozdílů cestou spolufinancování 

infrastruktury, výrobní infrastruktury a většiny aktivit vedoucích k vytváření, či 

zachování pracovních míst, příspěvky na zlepšování dopravní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury životního prostředí. Takováto podpora má však ze 

své podstaty dlouhodobější dopad, který se sice jeví být nutně pozitivním, ale v 

současné době jsou její výsledky jen obtížně zaznamenatelé a její dopad na 

makroekonomické ukazatele není pozorovatelný.[2] 

      Dopad integrace na makroekonomické výsledky, je nutno tyto posuzovat z 

dlouhodobějšího hlediska, které musí nutně zahrnovat i období před přijetím ČR 

za člena EU, tedy, z velké části, období přidružení a předstupních jednání a 

příprav. Na trh práce má určitý vliv prakticky každý z obvyklých 

makroekonomických ukazatelů, ale pro posouzení změn v rámci tématu této práce 

jsou relevantní především údaje o nezaměstnanosti, případně pracovnících, 

mzdách nebo důchodech (příp. HDP a míra inflace). 

      Například podle údajů ČSÚ míra registrované nezaměstnanosti stabilizovaná v 

letech 1993 – 1996 okolo tří procent začala po roce 1996 vzrůstat a v roce 2004 

dosáhla 10 procent.  

      Je však také pravděpodobné, že zavádění přísných unijních norem působilo 

zprvu našemu hospodářství určité praktické potíže s jejich dodržením. Určitý 

negativní podíl započetí procesu začlenění ČR do EU na mírném zhoršení 

ekonomické situace v ČR je tedy možno s největší pravděpodobností připustit. 

      Do budoucna lze také, kromě zmíněných podpůrných programů EU, 

předpokládat pokračování rostoucího vývozu do zemí EU s pozitivním dopadem 

na trh práce. Přes určitá omezení kvótami se odstranění ostatních obchodních 

bariér jeví jako dobrá příležitost pro další rozvoj ekonomiky a vznik nových 
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pracovních příležitostí na trhu práce. 

      Legislativní změny realizované v souvislosti se začleněním na trhu práce 

projevily pozitivně i negativně s tím, že takováto negativa snižují 

konkurenceschopnost českých podniků, a i když je budeme chápat jako určitý 

druh investice do budoucna, je otázkou, zda po případném krachu finančně 

namáhaných firem bude kde využívat zlepšených pracovních podmínek. 

      Jako další z příčin negativního ovlivnění ekonomiky ČR jejím zapojením se do 

evropské integrace je značné omezení možností státu volně podporovat potřebná 

odvětví jako důsledek aplikace omezujících norem týkajících se hospodářské 

soutěže do práva ČR. 

      Vliv na trh práce bude jistě mít do budoucna a v minulosti i mělo otevření 

pracovních trhů ostatních zemí. Důsledky tohoto jevu na trh práce jsou pozitivního 

i negativního charakteru. Pozitivum je zřejmé z hlediska potenciálních 

zaměstnanců, jimž se tak zvětšuje množství pracovních příležitostí. Negativní 

dopad pak může mít otevření „západních“ trhů práce na strukturu uchazečů o 

práci v ČR když vycházíme z předpokladu, že největší zájem bude v zahraničí o 

specialisty a odborníky vůbec. [13,18] 

 

3.1. Politika trhu práce EU 

      Vstup České republiky do Evropské unie se uskutečnil 1. května 2004. 

Základním modelem je jednotný pohyb zboží, služeb a kapitálu. V březnu 2000 na 

summitu v Lisabonu definovala Evropská unie přední strategicky cíl, kdy se má EU 

„stát nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, založenou na 

znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s více a lepšími místy a s vyšší 

sociální soudržnosti“. Takto postavený strategický cíl navazuje a rozvíjí již dříve 

stanovený evropský sociální model, ve kterém se lidský kapitál stává klíčovým 

faktorem pro vytváření znalostní ekonomiky i pro vytváření sociálního klimatu. 

      Česká republika jako člen EU musí plně respektovat a naplňovat politiku 

zaměstnanosti EU a uplatňovat novou generaci směrnic zaměstnanosti s cílem 

dosaženi plné zaměstnanosti. Základní cíl Evropské strategie zaměstnanosti 

zůstává nezměněn: zajištěni více a lepších pracovních míst. Priority Evropské 

rady, které směřuji k naplnění uvedených cílů a které jsou zároveň i problémy 
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českého trhu práce: 

1. podpora aktivních a preventivních nástrojů pro 

nezaměstnané a neaktivní osoby, 

2. zvyšování motivace k práci, 

3. podpora podnikáni a tvorby nových pracovních míst, 

4. boj proti nelegálnímu zaměstnávání, 

5. podpora aktivního stárnutí, 

6. podpora adaptability na trhu práce, 

7. investováni do lidských zdrojů, 

8. posilování rovných příležitostí mužů a žen, 

9. odstraňování diskriminace a nerovnosti na trhu práce, 

10. řešeni regionálních nerovnosti, 

11. podpora uzemní mobility pracovních sil.[1] 

 

3.1.1. Evropská strategie zaměstnanosti 

      Nutnost společně formulovat jakousi „sociální strategii“ dozrává v Evropském 

společenství až v průběhu osmdesátých let, tedy v období, kdy se dlouhodobě a 

rychle rostoucí nezaměstnanost stala významným celounijním 

národohospodářským ale především sociálním problémem. Po delší přípravě 

vydala v roce 1993 Evropská komise studii nazvanou „Růst, 

konkurenceschopnost, zaměstnanost – výzvy a cesty vpřed pro 21. století“ (tzv. 

„Bílá kniha“). V ní byly vymezeny zásady strategie vedoucí k zintenzivnění 

ekonomického růstu a ke snižování úrovně nezaměstnanosti v členských zemích. 

Tato strategie vyvodila ze zpracovaných analýz příčin tehdejší relativně vysoké 

nezaměstnanosti v Unii, že výrazného zlepšení situace na trhu práce je možno 

dosáhnout pouze vyšším ekonomickým růstem a následně vyšší intenzitou 

zaměstnanosti. Doporučila podporovat rozvoj malých a středních podniků, a to 

zejména těch, které zajišťují služby vyžadující značný objem pracovních sil. Proto 

byla sektoru služeb, který se ve většině členských zemí dynamicky rozvíjel po celá 

sedmdesátá a osmdesátá léta, přiznána další významná priorita. Zdůrazněn byl 

rovněž princip solidarity na trhu práce; mnohem více než předtím začal být při 

tvorbě nových pracovních míst kladen důraz na nezaměstnané. Poprvé tak byla 
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formulována nová myšlenka v evropské sociální politice – přerozdělovat ne pouze 

příjmy, ale rovněž i pracovní příležitosti vedoucí k vlastním příjmům. A to jsou 

vlastně zásady dnešní aktivní politiky zaměstnanosti v členských státech Unie. 

      Ze závěrů zmíněné Bílé knihy vyplynula nutnost využívat část 

vyprodukovaného bohatství členských států na tvorbu nových pracovních 

příležitostí, neboť ekonomický růst sám o sobě nemusí vždy nezaměstnanost 

snižovat. Rovněž bylo doporučeno rozvíjet „sociální ekonomiku“ a odstraňovat 

„nepružnosti jednotlivých trhů práce“, a to především zkvalitněním systému 

vzdělávání a přípravy na povolání, vytvořením systému celoživotního učení, 

provázáním systému vzdělávání s potřebami trhu práce, zaváděním pružné 

organizace práce a usnadněním přístupu nekvalifikované nebo málo kvalifikované 

pracovní síly na trh práce. Myšlenky obsažené v „Bílé knize“ byly Evropskou 

komisí dále rozpracovávány a proto již v roce 1994 mohla Evropská rada vyhlásit 

tzv. „Společný program Evropské unie“ jehož základním úkolem bylo výrazně 

snížit tehdejší vysokou míru nezaměstnanosti v členských zemích. 

      Obrovský význam pro vymezení Evropské strategie zaměstnanosti mělo 

založení Evropského společenství v roce 1997. V tzv. Amsterdamské smlouvě 

bylo poprvé formulováno, že politika zaměstnanosti je úkolem celoevropským; 

proto byla označena jako „oblast společného zájmu“. Byl zřízen i Výbor pro 

zaměstnanost, jemuž bylo uloženo sledovat a koordinovat vývoj na trzích práce 

jednotlivých členských zemí. Rovněž bylo přijato ustanovení, aby Evropská rada 

každoročně vydávala hodnotící stanovisko k problému zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti. 

      Významným předělem v koncipování Evropské strategie zaměstnanosti se 

stalo zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000, které na úseku 

zaměstnanosti formulovalo jako strategický cíl záměr „…stát se 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější světovou ekonomikou založenou na 

znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a 

větší sociální soudržností“. Aby plnění tohoto úkolu mohlo být jednoznačně 

kontrolováno a vyhodnocováno, stanovila Evropská rada, jakých hodnot úrovně 

celkové zaměstnanosti obyvatelstva (a zvlášť i hodnot úrovně zaměstnanosti žen) 

má být v Unii do konce roku 2010 dosaženo. Tyto stanovené hodnoty byly o rok 
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později na zasedání Evropské rady ve Stockholmu dále doplněny, a to jednak o 

průběžné hodnoty platné pro rok 2005 a také o cílové hodnoty míry zaměstnanosti 

starší populace (ve věku 55 – 64 let), kterých by v zaměstnanecké skladbě Unie 

mělo být dosaženo v cílovém roce 2010. [10] 

      Smyslem politiky zaměstnanosti je vytváření pracovních příležitostí se 

zaměřením na lepší poskytování odborné přípravy, na podporu vzniku nových 

podniků a zlepšení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Cílem této politiky 

je z Evropské unie za jedno desetiletí učinit nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější znalostní hospodářství na světě, schopné trvale udržitelného 

rozvoje s větším množství lepších pracovních míst a lepší sociální soudržností.  

      Evropská unie má za cíl nejen vytvářet vyšší počet pracovních míst na trhu 

práce, ale taky podporovat tvorbu nových pracovních míst vyšší kvality. Jakost 

práce je hlavním motivem individuálního rozhodnutí pracovat a souvisí s 

produktivitou práce, čímž zvyšuje konkurenceschopnost nejen na trhu EU. Kvalita 

práce dále ovlivňuje míru spokojenosti zaměstnaných s výší jejich platu a 

pracovními podmínkami, jejich zdraví a bezpečnost. 

      Situace zaměstnanosti v rozšířené Evropské unii se zlepšuje, bez ohledu na 

kolísavý hospodářský růst a zpomalování ekonomické aktivity v některých 

klíčových členských zemích. Další pokrok byl dosažen v případě míry 

zaměstnanosti celkové populace bez ohledu na pohlaví, v míře zaměstnanosti žen 

a především v míře zaměstnanosti starších pracovníků, přestože dosažení 

celkového Lisabonského cíle zaměstnanosti zůstává hlavní výzvou.  

      Evropská strategie zaměstnanosti vznikla po summitu, který se uskutečnil 

v Lucemburku v roce 1997, jako reakce na problémy rostoucí nezaměstnanosti v 

Unii. Vznikla jednotná ucelená a komplexní evropská strategie pro podporu 

nezaměstnanosti a během deseti let své existence se stala vzorem pro politiku 

koordinace v několika dalších oblastech, včetně sociální ochrany, vzdělávání a 

odborné přípravy. Ke vzniku přispěly negativní vlivy, ke kterým v Evropě 

docházelo od konce 70. let. Jako negativní vystupoval problém dlouhodobé, 

masové nezaměstnanosti. Míra zaměstnanosti se pohybovala na 63,3 %. 

Dlouhodobá nezaměstnanost se týkala zejména nekvalifikovaných lidí 

z dělnických profesí atd., tam docházelo k masovému propouštění. Program, který 
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byl v Lucemburku schválen, měl pomoci EU zabezpečit po následujících pět let 

zvýšení obecné míry zaměstnanosti na 65% (postupně až 70%) a snížení 

nezaměstnanosti na 7%.  

      Významným rysem EES je komplexnost, která počítá s propojením politiky 

zaměstnanosti se vzdělávací politikou, sociální politikou, daňovou a regionální 

politikou, přičemž v centru pozornosti stojí rozvoj lidských zdrojů. EES hraje hlavní 

úlohu při dosahování cílů stanovených v rámci Lisabonské strategie, zejména 

těch, které se týkají zaměstnanosti. Předním cílem této strategie ve vztahu k trhu 

práce je především zvýšit zaměstnanost, tedy zvýšit počet a kvalitu pracovních 

míst, která má podpořit sociální soudržnost a zvýšení tempa ekonomického růstu. 

Charakterizuje cíle plné zaměstnanosti, kvality pracovních míst, produktivity práce 

a sociální soudržnosti ve třech akčních prioritách. Prostřednictvím těchto tří 

akčních priorit chce EES tedy dosáhnout cílů Lisabonské strategie v oblasti 

zaměstnanosti. Tato strategie je také důležitá pro implementaci Evropského 

sociálního fondu. 

      První akční prioritou je přivedení více lidí do zaměstnání a zajištění jejich 

setrvání v něm a dále rozšíření pracovních nabídek a modernizace systémů 

sociální ochrany. Další prioritou je zlepšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků. 

Zvýšení investic do lidského kapitálu formou lepšího vzdělávání a kvalifikace je 

pak třetí akční prioritou.        

      Česká republika stejně jako ostatní členské státy EU zavedla EES do 

svých Národních akčních plánů zaměstnanosti. V ČR byl stanoven plán na léta 

2004-2006. EES se stala pro Českou republiku závaznou coby pro nově 

přistupující zemi, později zemi členskou. Je významná v zavádění zaměstnanosti 

a naplňování cílů trhu práce jako předních cílů Lisabonské strategie v ČR. [9] 

 

3.2. Vývoj trhu práce a politiky zaměstnanosti 

      Státní politika zaměstnanosti a její strategie byly vytvořeny již v roce 1990. 

Základy strategie spočívaly na vysoké intenzitě nasazení opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti (dále jen APZ). Tato strategie byla v prvních obdobích 

transformace (po roce 1989) jedním ze základů udrženi nízké míry 

nezaměstnanosti. Intenzita APZ však trvale klesala ve prospěch pasivní politiky 
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zaměstnanosti. Zatímco v roce 1992 realizaci opatřeni APZ bylo „zaměstnáno“ 

127 tisíc osob, které by bez této politiky byly nezaměstnané a pobíraly by podporu 

v nezaměstnanosti, v roce 1996 to bylo již jen 32 tisíc. V obou letech přitom 

průměrná míra nezaměstnanosti dosahovala stejně hodnoty 3 %. 

V roce 1992 bylo na APZ vydáno 1,72 miliardy Kč a na pasivní politiku 

(podpory v nezaměstnanosti) 1,42 mld. Kč. V roce 1996 bylo věnováno na aktivní 

politiku 0,55 miliardy a na pasivní politiku 2,1 mld. Kč. K určitému navýšeni 

prostředků na APZ došlo v letech 1998 a 1999, ale vzhledem k neustále rostoucí 

nezaměstnanosti nelze tyto prostředky považovat za dostatečně. [10,12] 

      Od roku 2000 byly výdaje na podpory v nezaměstnanosti výrazně navýšeny, 

jak ukazuje  tabulka č. 5. 

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Praha 446 910 419 287 502 004 570 832 638 841 627 178 626 932
Středočeský kraj 542 079 503 084 604 365 697 946 750 293 703 930 726 286
Jihočeský kraj 290 980 273 728 370 247 368 424 414 154 412 886 448 078
Plzeňský kraj 281 678 249 878 304 628 349 348 370 686 355 681 381 317
Karlovarský kraj 146 673 132 227 168 398 182 389 215 805 207 688 219 882
Ústecký kraj 581 281 562 440 636 303 688 229 693 636 677 549 725 645
Liberecký kraj 198 132 208 909 280 071 323 734 316 723 283 594 308 412
Královéhradecký kraj 258 652 240 524 311 084 341 940 365 552 353 013 381 091
Pardubický kraj 289 078 266 272 307 152 344 088 371 860 352 838 354 920
Vysočina 275 140 242 504 304 549 360 911 385 760 353 369 363 792
Jihomoravský kraj 666 302 613 238 756 433 841 240 877 461 822 595 853 718
Olomoucký kraj 436 903 399 145 437 401 483 842 511 326 487 634 481 077
Zlínsky kraj 333 398 306 215 385 210 424 128 430 039 422 785 438 815
Moravskoslezský kraj 933 262 811 496 874 718 972 200 996 264 986 105 996 626
Celkem ČR 5 680 468 5 228 947 6 209 746 6 949 250 7 338 400 7 046 845 7 306 592

Výdaje na podpory v nezaměstnanosti

 
           [4] 

Tabulka č.4: Vývoj nezaměstnanosti v ČR v závislosti na změně metodiky výpočtu od roku 2004 

 

3.2.1. Aktivní politika zaměstnanosti 

      Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění 

maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti 

zabezpečuje ministerstvo a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují 

při její realizaci s dalšími subjekty. 

      Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: 

1. rekvalifikace, 

2. investiční pobídky, 

3. veřejně prospěšné práce, 

4. společensky účelná pracovní místa, 
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5. příspěvek na zapracování, 

6. příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

      Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž poradenství, 

které provádějí nebo zabezpečují úřady práce za účelem zjišťování osobnostních 

a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro 

zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se 

zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. [9] 

       

3.2.2. Vývoj trhu práce a politiky zaměstnanosti po roce 1993 

      Celková úroveň zaměstnanosti v prvních transformačních letech nejprve 

klesala o více než 10 %. Zvyšování úrovně zaměstnanosti je možné pozorovat od 

roku 1994 (do roku 1996). Z údajů ÚP vyplývá, že v tomto období téměř polovina 

všech zaměstnaných změnila pracovní místo a obsah svého zaměstnání. Ve 

službách bylo v roce 1998 zaměstnáno 53,6 % všech ekonomicky aktivních osob. 

Podíl zemědělství a lesnictví na celkové zaměstnanosti činil 5,5 % a v průmyslu 

40,9 %. Došlo ke snížení zaměstnanosti ve většině velkých podniků, ale na druhé 

straně vznikaly drobné firmy a samostatní živnostnici. Zvýšil se také počet 

zahraničních pracovníků. Naopak velmi poklesl počet českých pracovníků v cizině. 

      Udržení vysoké úrovně zaměstnanosti vedle rozvoje odvětví služeb rovněž 

ovlivnilo snížení počtu pracujících osob v důchodovém věku, dále prodlouženi 

délky mateřské dovolené ze dvou na tři roky, prodlouženi doby poskytováni 

rodičovského příspěvku do čtyř let věku dítěte a prodlouženi dovolené v 

zaměstnání o jeden týden. Na udržení vysoké zaměstnanosti měl vliv i způsob 

české privatizace. Podniky nebyly před privatizaci restrukturalizovány a tento 

proces byl ponechán až na nové vlastníky. Nedokonala legislativa a nedostatek 

kapitálu vedly k ochromení kapitálového trhu, který nefungoval podle předpokladů. 

Přímé vlastnické vztahy vznikají až v poslední době. 

      Změny, které na trhu práce a v celém hospodářství proběhly, se také odrazily, 

ve školství. Docházelo ke změně struktur nabízených studijních oborů ve 

školských zařízeních. Došlo k odklonu od výuky technických oborů a školy se 

zaměřily na obory tehdy požadované na trhu práce. V současné době přicházejí 
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na trh práce absolventi se zaměřením na ekonomii, obchod a služby, eventuálně 

na humanitní obory, na management a podnikáni. Trh práce je těmito profesemi 

při stávající hospodářské stagnaci však již nasycen a tito absolventi se stávají 

nezaměstnanými. 

      Ve vývoji a struktuře zaměstnanosti začaly hrát významnou roli skryté („černé“) 

ekonomické aktivity. Některé poznatky ukazuji, že skrytá zaměstnanost v ČR se 

stala rozšířeným až „oblíbeným“ jevem, včetně nelegální zaměstnanosti cizinců. 

  

3.2.3. Vývoj trhu práce a politiky zaměstnanosti od roku 1997 do 

vstupu do EU 

      V mezinárodním srovnání již (v období po roce 1997) Česká republika 

nepatřila k zemím s výjimečně nízkou nezaměstnaností. Situace se ve vývoji 

nezaměstnanosti prudce změnila v průběhu roku 1998, a to v souvislosti s 

poklesem hospodářského růstu a při pokračující restrukturalizaci některých oblasti 

ekonomiky. Ke konci roku dosáhla míra nezaměstnanosti 7,5 % a ČR předstihla 

některé země EU, např. Rakousko, Holandsko, Lucembursko atd., ale také země 

jako jsou Japonsko s mírou 3,4 % a USA 4,9 % (údaje za rok 1997 podle definic 

SOEC). 

      Míra nezaměstnanosti v ČR se však ve srovnání s průměrem ostatních zemí 

EU nejevila tak znepokojující. V EU dosahovaly některé míry mezi 10 a 11 %, 

např. v Maďarsku se pohybovala od 8% v Polsku cca 11 % a 16 % na Slovensku. 

      Znepokojivý byl však rychle stoupající trend a velká diferenciace mezi 

jednotlivými regiony. Rozsah nezaměstnanosti při vrcholící restrukturalizaci v 

dalším období dosáhl pravděpodobně úrovně srovnatelné s okolními zeměmi.  

      Nedostatek lidí na pracovním trhu a zvyšující se poptávka po zaměstnancích 

téměř ve všech oborech je jedním z hlavních témat, která v poslední době hýbou 

českou ekonomikou. Podle údajů úřadů práce je nyní v České republice 133 tisíc 

volných pracovních míst, skutečný počet ale bude nejspíš ještě mnohem vyšší. 

Zároveň je však u nás registrováno přes 370 tisíc lidí bez práce, z toho téměř 160 

tisíc jsou lidé dlouhodobě nezaměstnaní.  

      Dlouhodobá nezaměstnanost přesto v Česku výrazně klesá. Zatímco loni 

koncem prvního pololetí evidovaly úřady práce na 159 000 lidí, kteří byli bez místa 
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déle než rok, letos jich bylo pouze 113 000. 

      Reformami byly zpřísněny podmínky pro získání sociálních dávek a také byly 

sníženy dlouhodobě nezaměstnaným, pokud o práci neusilují. 

      Za poklesem dlouhodobé nezaměstnanosti stojí také hospodářský růst a velká 

poptávka po pracovních silách. Zaměstnavatelé si již delší dobu stěžují na 

nedostatek pracovníků. [14] 
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4. Analýza změn 

      Výsledkem pohybu obou stran trhu je nezaměstnanost. Celé sledované období 

lze z hlediska příčin rozdělit do několika fází viz graf 3. 

      V první fázi nabídka práce roste, protože nastupují silné ročníky populace. 

Sociální faktory (zejména růst počtu vysokoškoláků a tehdy ještě všeobecný 

odchod žen do důchodu před šedesátým rokem jejich věku) tento příliv pouze 

oslabovaly. Po roce 1999 vykazovala nabídka práce tendenci k poklesu, i když 

pomalejšímu, než by odpovídalo poklesu počtu osob nastupujících ročníků. 

Demografický vývoj byl znovu korigován sociálními faktory (zejména pozdějším 

odchodem do důchodu). Sociální faktory naopak přispívají k tomu, že v letech 

2004 až 2006 nabídka práce - především díky cizincům - opět roste, takže v roce 

2006 se již přiblížila úrovni předchozího vrcholu v roce 1999. 

 

[3] 

Graf č.3 Trh práce - nabídka a poptávka 1993-2006 

       

      V první fázi i poptávka po pracovní síle roste, protože roste domácí produkt 

(HDP). Od roku 1996 poptávka prudce klesá, takže v roce 1999 je o více než 100 

tisíc osob nižší než v roce 1993. A to nejen proto, že HDP v tom období poklesl. 

Jde zároveň o období „racionalizace“ v druhé etapě transformace, kdy se snižuje 

neefektivní zaměstnanost (přezaměstnanost) a roste produktivita práce. V 

poslední, růstové fázi HDP, tzn. od roku 2000, poptávka po pracovní síle zprvu 

 

Trh práce – nabídka a poptávka v letech 1993 –2006  
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nevykazovala žádný trend, neboť růst HDP (a odtud hypotetický přírůstek počtu 

pracovních míst) je kompenzován růstem produktivity práce, takže poptávka 

nepřevyšuje úroveň roku 1996. Teprve po roce 2004 začala poptávka opět růst. 

      Nezávislý vývoj nabídky a poptávky po pracovní síle - a jejich faktorů - dává 

výsledné změny v nezaměstnanosti. V první fázi se ještě udržuje relativně nízká 

nezaměstnanost, protože ekonomika stačí absorbovat příliv silnějších ročníků 

obyvatelstva. Koncem devadesátých let nastává souběh dvou tendencí. Zatímco 

nabídka pracovní síly stále roste (v roce 1999 je cca o 100 tisíc osob vyšší než ve 

výchozím roce analýzy), poptávka prudce klesá (během tří let o cca 250 tisíc 

osob), takže nezaměstnanost rychle roste na maximum v roce 1999. Po roce 2000 

nastává obrat a nezaměstnanost se v absolutním vyjádření začíná snižovat jako 

důsledek pozvolného snižování nabídky při víceméně stagnující poptávce 

(relativně, jako míra nezaměstnanosti ovšem klesá zřetelněji). Pozoruhodné je, že 

ani růst poptávky v posledních dvou letech na tom nic nezměnil, neboť ta 

především absorbovala růst počtu zaměstnaných cizinců. 

      Evropská unie ročně poskytuje v celé EU přes 10 miliard EUR. V 

programovacím období 2004 – 2006 připadla na Českou republiku finanční částka 

přesahující 456 milionů EUR. Tyto prostředky bylo však nutné doplnit prostředky 

ze státních zdrojů zhruba v částce 174 milionů EUR, neboť financování 

z Evropské unie funguje na principu doplňkovosti a státní zdroje se na financování 

podílí z 25-50-ti %. Největší část finančních prostředků přitom byla směřována do 

operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, zhruba ve výši 422 mil. EUR a 

z toho 103 mil. EUR tvořily zdroje státní. Ke konci nového programovacího období 

2007 - 2013 rozdělí EU mezi svých 27 členských států zhruba 75 miliard EUR. To 

představuje více než 10 % jejího celkového rozpočtu. Česká republika se v tomto 

období stává zároveň největším příjemcem strukturální pomoci v přepočtu na 

obyvatele z celé unie. Konkrétně z Evropských sociálních fondů jí připadá pomoc 

ve výši zhruba 3,77 miliardy EUR, k tomu je ve státním rozpočtu plánována 

doplňková částka ve výši 661 milionů EUR. Což je ještě více prostředků, než 

v období 2004 – 2006.  

      Odvětvová struktura je strukturální charakteristikou, důležitou z hlediska trhu 

práce, je stále přetrvávající vysoký podíl průmyslu na výkonu ekonomiky a rovněž 



Markéta Žižková: Vývoj trhu práce po vstupu ČR do EU 

 

2009 23 

na počtu zaměstnaných osob. Přes fakt, že průmysl, zejména zpracovatelský, je 

rozhodujícím „tahounem“ ekonomiky, pracovní sílu v důsledku růstu produktivity 

práce spíše uvolňoval. Jeho schopnost absorpce pracovní síly se začala opět 

zvyšovat až od roku 2005.[5]  

      Zlom nastal v roce 2008, kdy jsme po většinu roku zažívali skoky průmyslové 

produkce. Pak přišel závěrečný propad: recese v EU a slabá poptávka v ČR. 

      Česká průmyslová produkce v roce 2008 mimořádně kolísala s nejvyšším 

meziročním růstem v dubnu (+12 %), prvním výrazným poklesem v říjnu (-8 %) a 

propady v posledních měsících roku. V prosinci byla výroba proti stejnému měsíci 

roku 2007 nižší o 14,6 %, což byl jeden z největších pádů i v evropském srovnání.  

      V prvních třech čtvrtletích roku 2008 už byly přírůstky produkce výrazně slabší 

proti období, kdy ekonomická konjunktura v ČR vrcholila - trend, eliminující 

sezónní vlivy a zachycující hodnoty očištěné o vliv cen, ukazoval na mírné 

zpomalování již ve druhé půli roku 2006. Pod hranici desetiprocentních růstů pak 

klesl vývojový trend až v polovině roku 2007. Kde leží příčiny nižších temp růstu 

českého průmyslu?  

      Slábnoucí zahraniční poptávka postihla bohužel nejvíce zakázky odvětví s 

předchozí nejvyšší dynamikou, která dlouhodobě táhla celý průmysl - výrobu 

automobilů a elektrotechniku (tj. výrobu elektrických a optických strojů a zařízení, 

která však zatím i přes oslabení nových zakázek výrazněji neklesá). Automobilky 

dokázaly zčásti kompenzovat výpadek exportních zakázek prodejem na domácím 

trhu. 

      Meziroční zvolnění tempa růstu bylo patrné u téměř všech hlavních ukazatelů 

průmyslu již v prvním čtvrtletí roku 2008. Pouze počty pracovníků a nominální 

mzdy nadále rostly rychleji. Nominální mzda v průmyslu rostla stejně (+7,4 %), 

ubylo však zaměstnaných osob (-0,2 %), což jasně signalizovalo nepříznivý fakt 

ochlazování ekonomiky.[19] 
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5. Vliv změn na sociální oblast 

      Evropský sociální fond je klíčovým nástrojem sociální politiky Evropské unie. 

Současným největším problémem se stává vysoká míra nezaměstnanosti, kterou 

ESF snižuje a tak rozvíjí zaměstnanost. Podporuje sociální začleňování jedinců a 

rovné příležitosti pro všechny se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů a trhu 

práce. Od zaměstnaných a tudíž i spokojených jednotlivců a zaměstnavatelů se 

odráží růst výkonu ekonomiky a ten pak směřuje opět k jednotlivcům a 

společnostem prostřednictvím velké nabídky pracovních příležitostí, zlepšením 

pracovních míst, kvalifikovanějších zaměstnanců apod. 

      Statistický úřad Evropských společenství (Eurostat) zveřejnil počátkem roku 

2009 přehledy o vývoji nezaměstnanosti v členských státech. V únoru se sezónně 

očištěná míra nezaměstnanosti za EU 27 zvýšila na 7,9 %. Tato čísla také ukazují, 

že ve většině západních ekonomik přišla krize podstatně dříve než v České 

republice, v úhrnu EU se projevila již na samém počátku loňského roku, na 

českém trhu práce se naproti tomu trendy otočily až v srpnu 2008. 

      Vývoj je ale stát od státu různý. Na některé evropské trhy práce zatím krize 

nedopadla vůbec, např. Nizozemsko má za poslední 2 roky míru nezaměstnanosti 

takřka konstantní a stále pod 3 %; v jiných došlo k dramatickému vývoji – ve 

Španělsku se míra za poslední rok zvýšila z 9,3 % na 15,5 %, obdobně tomu bylo 

pobaltských státech: v Lotyšsku z 6,1 % na 14,4 %, v Litvě z 4,4 % na 13,7 % a v 

Estonsku z 4,1 % na 9,9 %, či v Irsku – z 4,8 % na 10,0 %. Ve jmenovaných 

státech docházelo k růstu nezaměstnanosti přinejmenším již od začátku roku 

2008. Česká republika se v té době ještě potýkala s nedostatkem pracovních sil a 

nezaměstnanost se snižovala. Krize postihla český trh práce výrazněji až v závěru 

roku 2008 a razantně dopadla s prvními měsíci letošního roku – přírůstky 

nezaměstnaných v lednu a únoru t.r. byly nejvyšší v historii měření této veličiny v 

ČR vůbec. Lze říci, že poslední půlrok tak smazal předchozí zisky od dubna 2007.  

      V České republice nastal zlom v oblasti volných míst až s podzimem 2008, do 

té doby stále trval trend k růstu volných míst a v létě 2008 dosáhla míra hodnoty 

3,4 %. Vývoj od září 2008 nás však vrátil do stavu roku 2006. 

Nejdramatičtější úbytek lze vysledovat ve zpracovatelském průmyslu, který byl 

postižen ztrátou zahraničních zakázek, za jeden rok tam míra poklesla z 4,1% na 
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2,9%; k úbytku volných míst ale došlo i v obchodu a tržních službách. Přesto patří 

Česká republika v evropském srovnání stále k zemím s jednou z nejvyšších 

hodnot míry volných pracovních míst. [20] 

 

5.1. Evropský sociální fond 

      Evropský sociální fond, nejstarší ze strukturálních fondů, je jedním ze čtyř 

strukturálních fondů. Byl založen v roce 1960 Římskou smlouvou. S jeho pomocí 

se prosazují a zavádějí cíle Evropské strategie zaměstnanosti11 v členských 

zemích. Posláním tohoto fondu je rozvíjet zaměstnanost, snižovat 

nezaměstnanost, podporovat sociální začleňování osob a rovné příležitosti se 

zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Celkový objem finančních 

prostředků pro ČR pro programovací období 2004–2006 činí 456,98 mil. EUR. 

      Na prioritní oblasti politiky zaměstnanosti, které jsou obsaženy v Evropské 

strategii zaměstnanosti, navazuje Národní plán zaměstnanosti z roku 1999 a 

Národní akční plán zaměstnanosti z let 2000 - 2003. Mezi jeho základní pilíře 

patří: 

• zlepšování zaměstnatelnosti - podpora nezbytného vzdělání, odpovídajících 

schopností a motivace k získání a udržení si zaměstnání u všech osob, 

které vstupují na trh práce; 

• rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst - podpora založení, fungování 

a rozvoj podniků poskytujících pracovní místa; 

• podpora adaptability zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců - podpora 

pracoviště s cílem zlepšit efektivitu a konkurenceschopnost a vytvoření a 

zachování pracovních míst; 

• posilování rovných příležitostí pro muže a ženy – odstraňování všech forem 

diskriminace v přístupu k zaměstnání. 

 

      Evropský sociální fond podporuje řadu oblastí prostřednictvím poskytování 

finanční podpory na projekty v daných oblastech. Mezi pět podporovaných oblastí 

patří následující:  

1. Aktivní politika na trhu práce 

2. Rovné příležitosti pro všechny v přístupu na trh práce 
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3. Celoživotní vzdělávání 

4. Kvalifikovaná a adaptabilní pracovní síla včetně modernizace 

organizace práce a podpory podnikání 

5. Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce 

 

1. Aktivní politika na trhu práce 

- boj proti nezaměstnanosti a její prevence s důrazem na dlouhodobou 

nezaměstnanost; 

- usnadnění profesního začlenění mladých osob na trhu práce; 

- usnadnění opětovné integrace a profesního začlenění osob, které se vrací 

na trh práce po období nepřítomnosti a dlouhodobě nezaměstnaných. 

2. Rovné příležitosti pro všechny v přístupu na trh práce 

- podpora rovných příležitostí při přístupu na trh práce se zvláštním důrazem 

na ty, jímž hrozí vyloučení ze společnosti. 

3. Celoživotní vzdělávání 

- podpora a zlepšování vzdělávání a poradenství a jejich spojení s trhy práce, 

- prosazování politiky celoživotního vzdělávání, 

- podpora pracovní mobility a zvýšení zaměstnatelnosti. 

4. Kvalifikovaná a adaptabilní pracovní síla včetně modernizace organizace 

práce a podpory podnikání 

- podpora kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly, 

- flexibilní organizace práce, 

- rozvoj podnikání a podmínek umožňujících vytváření nových pracovních 

míst. 

5. Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce 

- opatření vedoucí ke zlepšení přístupu žen na trh práce a jejich účast na 

něm, 

- rozvoj pracovní kariéry žen, přístupu k novým pracovním příležitostem a k 

podnikání 

- a snížení horizontální a vertikální segmentace z hlediska pohlaví.[6,8,11]  
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5.2. Typy sociálních projektů 

      Pomoc z ESF se odvíjí od potřeb v jednotlivých oblastech. Proto první otázka, 

nad kterou se při přípravě projektů je třeba zamyslet, je, komu pomoc prospěje a 

pomůže. S cílovou skupinou se doporučuje mít dostatečné zkušenosti a znát její 

prostředí a problémy. Cílovou skupinou mohou být jednotlivci i skupiny. Pomáhat 

jim lze přímo nebo nepřímo, tedy zprostředkovaně. Projekty lze realizovat na 

různých úrovních. Buď na národní úrovni, nebo na regionální. Od úrovní pomoci 

se odvíjí různé typy projektů. V rámci sociálních projektů se mohou realizovat tři 

typy projektů. Jsou to grantové projekty, národní projekty a systémové projekty. [2] 

 

5.2.1. Grantové projekty 

      Tyto projekty se předkládají v rámci grantových schémat na základě výzvy 

k podávání žádostí a oznámení administrátora grantového schématu. Grantové 

projekty se zaměřují na cílové skupiny jednotlivců, případně organizací. Tyto 

projekty jsou iniciovány na regionální a místní úrovni. Mohou být zde uplatněny 

inovační přístupy k řešení existujícího problému. Grantové projekty doplňují 

programy a nástroje příslušné státní politiky. Mohou se zaměřovat také na posílení 

kapacity poskytovatelů veřejných 

a soukromých služeb pro cílové skupiny. Projekty budou předkládány konečnými 

uživateli konečným příjemcům pro grantová schémata na předepsaném formuláři. 

 

5.2.2. Národní projekty 

      Národní projekty jsou projekty založené na přímém přidělení prostředků 

programu na realizaci nebo slouží na doplnění národních politik a programů. Tyto 

projekty předkládají Koneční příjemci k posouzení Zprostředkujícímu subjektu pro 

příslušné opatření nebo přímo Řídícímu orgánu na předepsaném formuláři. U 

těchto projektů je jasně stanoven národní rámec a zaměření na cílové skupiny 

jednotlivců. Musí být zde splněn princip doplňkovosti a kritérium přidané hodnoty. 

Projekty musí rozšířit stávající programy a nástroje politiky, nebo rozšířit okruh 

cílových skupin, nebo zvýšit počet klientů služeb. 
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      Projekt realizuje Konečný příjemce. Ten je zároveň Konečným uživatelem 

přímo ve spolupráci s partnery, nebo prostřednictvím externího dodavatele, nebo 

jejich kombinace. 

 

5.2.3. Systémové projekty 

      Tyto projekty spočívají v přímém přidělení finančních prostředků programu na 

rozvoj národních politik a programů a modernizaci veřejných služeb. Předkládají je 

výhradně Koneční příjemci k posouzení Zprostředkujícímu subjektu pro příslušné 

opatření nebo přímo Řídícímu orgánu na předepsaném formuláři. Projekty jsou 

realizovány Konečným příjemcem, který je zároveň Konečným uživatelem, a to 

přímo ve spolupráci s partnery, nebo prostřednictvím externího dodavatele, nebo 

kombinaci obojího. Pro jednotlivé způsoby výběru projektů je nezbytné dodržovat 

zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Výsledky výběru 

jsou dostupné veřejnosti a poskytování výsledků se neváže na žádné podmínky. 

Výběr projektů probíhá na základě hodnocení návrhu projektu, který je vypracován 

žadatelem o finanční podporu z programu. Projekty budou vybírány v rámci OP 

RLZ dle dvou základních postupů. Těmi jsou přímé přidělení a výzva.[7] 

 

5.3. Negativní dopady využívání ESF v ČR 

      Využívání Evropského sociálního fondu v České republice má řadu výhod i 

nevýhod. Mezi negativní stránky by se dal zařadit ten fakt, že nová místa díky ESF 

sice na trhu práce vznikají, ale ne vždy to má kladný efekt. Například některá 

pracovní místa vznikají, jen pokud jinde některé pracovní místo zanikne. Také je 

důležité dodat, že programy ESF mají pozitivnější efekt pro dlouhodobě 

nezaměstnané. Pro krátkodobě nezaměstnané může mít ESF špatné důsledky v 

tom, že tito lidé by si mohli najít práci sami lépe a dříve než při využití programů 

ESF. Například při využití rekvalifikace se z krátkodobě nezaměstnaného člověka 

může stát dlouhodobě nezaměstnaný jednoduše tím, že po dlouhé rekvalifikaci 

stejně zaměstnání nenalezne a může dokonce spadnout do pasti 

nezaměstnanosti. 

      Programy ESF působí především na straně nabídky na trhu práce. Ale nutnou 

podmínkou pro smysluplnost využívání ESF je dostatečně velká poptávková 
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strana trhu práce, tedy silná ekonomika a hospodářský růst s prosperujícími 

podniky, které hledají potenciální zaměstnance a nemohou najít lidi s dostatečnou 

kvalifikací. Pokud není dostatečná poptávka po pracovní síle, nemá smysl působit 

na zvyšování nabídky práce. Naopak pokud existuje dostatečná poptávka a není 

např. dostatečně schopná nabídka, mají programy jako rekvalifikace svůj pozitivní 

efekt. 

      Sporný může být také efekt, kdy krátkodobě nezaměstnaný by si práci mohl 

najít sám, ale místo, které by jinak dostal, obsadí původně dlouhodobě 

nezaměstnaný po rekvalifikaci. Dojde tak možná ke zvýšení úrovně pracovní síly v 

zemi, ale ke snížení nezaměstnanosti nedojde. Ve skutečnosti však dají 

zaměstnavatelé z pravidla přednost krátkodobě nezaměstnanému, pokud mají 

dostatek informací. 

      Mezi problémy s programy ESF lze také zařadit složitost vypracovávání 

projektů a jejich nákladnost. V České republice není dostatek zkušeností s těmito 

projekty. Nedostatek zkušeností a nákladnost vypracovávání projektů bude mít 

možná u nás dokonce za následek, že nebudou využity všechny finanční 

prostředky, které nám ESF nabízí. Nákladnost zpracování projektů odrazuje malé 

podniky, které nejsou ochotny investovat čas ani peníze do složitého projektu, 

který nemá vůbec jistotu, že bude nakonec přijat a financován. Malé firmy v 

západní Evropě tyto problémy řeší sdružováním. 

      Obecně je hodnocení programů ESF velmi složité, protože možné efekty na 

trhu práce lze někdy jen obtížně připisovat právě existenci finančních zdrojů ze 

Strukturálních fondů. Na trh práce v každé zemi působí řada faktorů a rozlišit, 

který z nich má za následek právě sledovaný efekt je takřka nemožné. Důležité je 

zjevně úspěšné sladění všech vlivů působících jak tržními silami, tj. využít a dobře 

odhadnout trh, tak vládní zásahy, které mohou na trh velmi pozitivně působit, ale 

mohou mít také při nešetrných zásazích tragické následky. Evropský sociální fond 

nabízí velmi silné finanční páky, které pokud jsou zmocněnými institucemi dobře 

využity, mohou velmi napomáhat národnímu hospodářství, resp. pracovnímu trhu 

a přinášet lidem užitek.[10] 
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5.4. Pozitivní dopady využívání ESF v ČR 

       Evropský sociální fond existuje od roku 1960 a to samo o sobě značí, že tento 

strukturální fond má význam, jinak by byl zřejmě na popud států, které do něj 

nejvíce přispívají, zrušen. Konkrétně pro Českou republiku má využívání ESF 

jednoznačně převažující pozitivní dopady. Česká republika je jako člen Evropské 

unie čistý příjemce finančních prostředků z rozpočtu EU.  

      Kladné dopady finanční prostředků jsou vidět už jen tam, kde vznikají pracovní 

místa v organizacích, firmách a na ministerstvech, které se účastní na řízení 

programů a přerozdělování finančních prostředků z ESF, nebo například zajišťují 

rekvalifikační aktivity atd. Mezi omezené možnosti působení fondu na 

poptávkovou stranu lze zařadit také podporu při zahájení samostatně výdělečné 

činnosti. Využívání ESF má také jistý multiplikační efekt v tom, že vznik 

pracovních míst a růst kvalifikace lidských zdrojů může mít za následek 

zvětšování podniků a zvyšování jejich úspěšnosti, což může mít za dopad větší 

stabilitu hospodářství, která může být následována dalším růstem zaměstnanosti. 

To ovšem nemusí být pravidlem. 

      Finanční prostředky z ESF, které jsou určeny pro Českou republiku, již dále 

přerozdělují národní orgány (především ministerstva), které mají větší přehled o 

tom, kde jsou alokované finance nejvíce potřebné. V České republice jde nejvíce 

peněz do lidských zdrojů, resp. aktivní politiky zaměstnanosti.[9] 
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6. Závěr 

      Vlivem začlenění do Evropské unie patří dnes Česká republika mezi nejrychleji 

se rozvíjející ekonomiky Evropy. V roce 2005 vzrostl hrubý domácí produkt o 6 %, 

což je nejlepší výsledek v historii České republiky a jeden z nejlepších v její 

novodobé historii vůbec. Růst je tažen především posilováním 

konkurenceschopnosti našich podniků a zahraničními investicemi. Průmyslová 

výroba a stavebnictví rostou poměrně vysokými tempy nepřetržitě šest let po 

sobě. Od roku 2000 vzrostla průmyslová výroba v České republice téměř o 

polovinu. V porovnání s průměrem evropské pětadvacítky za stejné období je to 

výkon více než desetinásobný. Zahraniční obchod v roce 2005 zaznamenal 

poprvé v historii samostatné ČR přebytek ve výši téměř 42 miliard korun. A pro 

letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance v dvojnásobné výši. 

Dominantními obchodními partnery jsou pro ČR právě ostatní země evropské 

pětadvacítky. Český vývoz do zemí unie se za poslední rok zvýšil o 95 miliard 

korun a vzájemná obchodní bilance dosáhla výrazného přebytku ve výši 281 

miliard korun. Všechny tyto ekonomické výsledky jasně dosvědčují, že se 

nenaplnily obavy z negativních dopadů vstupu České republiky do Evropské unie.  

      V důsledku úspěchu na trhu EU se českým firmám stále více daří prosazovat i 

ve vzdálenějších teritoriích. Česká republika se vrací zpátky na trhy, které ztratila 

po roce 1989. Konkrétně jde například o země bývalého Sovětského svazu, Čínu, 

Indii, arabské země nebo Latinskou Ameriku.  

      Vstupem naší země do Evropské unie došlo k úpravám právního řádu a 

posílení jistot občanů ČR. Pro českou veřejnost se definitivně otevřela možnost 

volného pohybu po kontinentu, nejen pohybu zboží a služeb, ale i přístupu ke 

studiu či získávání zaměstnání za našimi hranicemi. Nedošlo k cenovým šokům, 

před nimiž varovali odpůrci evropské integrace. Naopak díky nízké inflaci rostou 

mzdy, platy i důchody a díky zvýšeným investicím do nových výrob a služeb 

vznikají desetitisíce nových pracovních míst a klesá nezaměstnanost.  

      Především však Česká republika získala možnost plnohodnotně 

spolurozhodovat o vývoji Evropy. Čeští zástupci se stali aktivními účastníky dění v 

Evropské radě, Evropské komisi i Evropském parlamentu. Hlas naší země 
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konečně získal patřičnou váhu v evropském rámci i za hranicemi starého 

kontinentu. I v budoucnu bude postavení České republiky v Evropské unii záležet 

především na naší schopnosti podílet se na utváření vnitřních pravidel unie a na 

vůli energicky a tvořivě formulovat vlastní představy o budoucnosti Evropy a o 

jejím působení ve světě. 

      Z bakalářské práce tedy vyplývá, že mimo pochybnost je, že demografické 

výkyvy - konkrétně silné ročníky vstupující v devadesátých letech na pracovní trh a 

naopak silné ročníky odcházející po roce 2000 z pracovního trhu - se v 

analyzovaném období významně „podepsaly“ na vývoji nezaměstnanosti. Sociální 

faktory, resp. jejich změny, tento vývoj na straně nabídky korigovaly, zmírnily, ale 

plně neeliminovaly. 

      Dále z ní vyplývá, že růst HDP ani po roce 2000 nevytvářel dostatek 

pracovních příležitostí. Bylo to z větší části způsobeno strukturálními změnami 

ekonomiky.  

Výkon sektoru malých a středních podniků a celého sektoru služeb, kde je 

objektivně produktivita práce zpravidla nižší, rovněž nezvyšoval poptávku po 

pracovní síle. Vývoj na straně poptávky tak nepůsobil příznivě - přinejmenším do 

roku 2004 - na nezaměstnanost. 

      Za těmito změnami je navíc skryta závažná regionální dimenze problému a v 

posledních letech také rychlý růst počtu zaměstnaných cizinců. 

      Lze očekávat, že z demografických důvodů na straně nabídky se v nejbližším 

období může nezaměstnanost snižovat, i když sociální faktory mohou tento vývoj 

korigovat, tentokrát nepříznivě. Ke snížení nezaměstnanosti by ovšem na straně 

poptávky přispěla výraznější tvorba pracovních míst - růst odvětví a činností s 

nižší produktivitou práce, čili obecně sektoru malých a středních podniků a sektoru 

služeb, dále zmírňování regionálních rozdílů a pochopitelně - stejně jako jinde v 

Evropě - institucionální změny na trhu práce. 

      Vstup České republiky do Evropské unie přinesl výhody i nevýhody. Předností 

vstupu může být výhoda spojená se samotným členstvím. ČR mohla a může 

čerpat prostředky ze strukturálních fondů, účastnit se všech programů v rámci EU 

(ať už zaměřených na vzdělávání, dopravu, ekologii, sociální politiku,.), členství 

přineslo i nové pracovní možnosti: volná a vyšší mobilita profesí a pracovních sil, 
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pro zaměstnance rovnoprávnější postavení vůči zaměstnavatelům, pro 

spotřebitele vůči výrobcům, vyšší ochranu životního prostředí a garanci 

minimálních standardů v sociální a pracovní oblasti.         

      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. Současná krize sice vypukla v USA, ale rychle zachvátila 

další zahraniční trhy a dosud nevíme, jak velké škody tato nákaza napáchá. 

      Je pravděpodobné, že extrémně zadlužená ekonomika USA bude recesí 

postižena nejhůře. Její vliv na objem produkce v ostatních zemích způsobuje 

problémy s odbytem mnoha velkým firmám, což povede ke ztrátám, propouštění 

a růstu nezaměstnanosti. Státy a centrální banky se usilovně snaží omezit počet 

bankrotů přiléváním nových peněz do ekonomiky, čímž ale riskují růst inflace 

a další problémy.  

     Jinými slovy, světová ekonomika je nebezpečně rozkolísaná a teprve 

následující měsíce ukážou, jestli je na místě dnes tolik užívané srovnání s Velkou 

hospodářskou krizí 30. let. Ekonomové i politici se zatím shodují ve dvou věcech: 

1. Nejde o selhání celého systému – kapitalismus umožňuje problémy 

zasažených částí globální ekonomiky účinně řešit. Volný trh je i přes určité 

nedostatky nadále uznáván jako nejlepší ekonomický model, ke kterému 

naše civilizace dospěla.  

2. Recese může být dosti hluboká – s ohledem na závažnost a rozsah 

problémů se očekává, že očistný proces bude bolestivý a potrvá dlouho, 

než trhy opět dospějí do rovnovážného stavu. USA mohou přijít o status 

ekonomické supervelmoci. 

      Česká ekonomika pravděpodobně směřuje k recesi, která vystřídá nevídaný 

ekonomický růst posledních let. Naše situace bude závislá na stavu celé Evropské 

unie, s jejímž osudem je nyní Česko pevně svázáno.  
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