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Úvod 

Ve stínu technologického pokroku, zvýšené konkurence v důsledku globalizace, 

měnící se poptávky spotřebitelů a dalších faktorů dochází v posledním desetiletí ke změnám 

výrobních metod a organizace práce, jakoţ i pracovní doby. Tento trend odráţí přechod 

od standardizované struktury organizace práce, pracovních kontraktů a pracovní doby směrem 

k flexibilnějšímu modelu. V souvislosti se změnami organizace práce, pracovní doby, 

zvyšujícími se nároky a poţadavky na pruţnou pracovní sílu, se flexibilita a efektivita 

pracovního trhu v posledních letech stává významným tématem evropských debat. 

Cílem diplomové práce není zkoumat flexibilitu v její komplexnosti, nýbrţ v rámci 

specifické kategorie. Tato práce je zaměřena na zkoumání jednoho z mnoha faktorů 

ovlivňujících flexibilitu trhu práce, a to vyuţívání flexibilních pracovních forem 

se zaměřením na částečné pracovní úvazky v rámci evropské sedmadvacítky. 

„Impulsem“ k výběru tohoto kritéria bylo přijetí novely zákoníku práce, který mimo 

jiné řeší rozšiřování neplnohodnotných pracovníkům úvazků jako jednu z moţností učinit trh 

pruţnější a sníţit nezaměstnanost. Zde se nabízí otázka, zda vyuţití těchto flexibilních 

pracovních forem ovlivňuje zaměstnanost, resp. nezaměstnanost. Náplní diplomové práce 

tedy bude analýza tohoto pracovního úvazku z různých hledisek a zjistit jeho vliv 

na zaměstnanost, resp. nezaměstnanost. 

Potřebné údaje pro detailní analýzu částečných úvazků v rámci zemí evropské 

sedmadvacítky byly čerpány z Evropského statistického úřadu. Údaje jsou postaveny 

na jednotné metodice, čímţ tak umoţňují zachovat určitou harmonizaci a eliminaci obstrukcí. 

Při zpracování práce byla pouţita komparativní metoda, která umoţnila zmapovat rozloţení 

částečných úvazků ve všech zemí Evropské unie. Vztah mezi mírou nezaměstnanosti 

a podílem částečných úvazků na celkové zaměstnanosti byl zkoumán pomocí korelační 

analýzy za vyuţití programu SPSS. Při zpracování analýzy částečných úvazků v České 

republice a ostatních zemí EU27, byly komentáře doplněny výsledky studií vydaných 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a zahraničními institucemi, které se zabývaly danou 

problematikou.  

Celá práce je, vyjma úvodu a závěru, rozdělena do 4 dílčích kapitol. Úvodní část práce 

je věnována teoretickému vymezení flexibility z hlediska nabídkové a poptávkové strany 

pracovního trhu. První kapitola zároveň uvádí flexibilitu z pohledu různých autorů spolu 
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s typologií, determinanty ovlivňující pruţnost pracovního trhu, základním vymezením 

a rozdělením jednotlivých flexibilních pracovních forem s detailnějším popisem částečného 

úvazku, na kterém je tato práce zaloţena. Součástí této kapitoly je také zmínka o konceptu 

flexicurity, který dává do souvislosti flexibilitu trhu práce s ochranou pracovní síly. 

Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní analýzu částečné zaměstnanosti na českém 

pracovním trhu. Tato část popisuje legislativní úpravu práce na částečný úvazek spolu 

s politickými snahami o zpruţnění pracovního trhu, dále pak analyzuje vývoj a rozloţení této 

zaměstnanecké formy z hlediska pohlaví, věkových kategorií, úrovně vzdělání a odvětvové 

struktury s cílem formulovat profil částečného zaměstnance. Pozornost je věnována také 

důvodům částečné zaměstnanosti a problematice podzaměstnanosti. 

V pořadí třetí kapitola analyzuje částečné úvazky a jejich vyuţívání v jednotlivých 

zemích evropské sedmadvacítky. Struktura této části odpovídá předchozímu oddílu, který 

je zaměřen na částečnou zaměstnanost v České republice s tím rozdílem, ţe obsah je doplněn 

o zkoumání vlivu podílu částečných úvazků na míru nezaměstnanosti v jednotlivých zemích 

EU27. 

Poslední kapitola identifikuje problémy v oblasti částečných úvazků, které vzešly 

z předchozích analýz částečné zaměstnanosti v České republiky, potaţmo ve všech státech 

EU27, a na nichţ jsou zaloţeny případné návrhy a doporučení, které by mohly napomoci 

vyřešit konkrétní situace ve prospěch zvýšení částečných úvazků v České republice, 

ale i ostatních státech Evropské unie. 
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1 Trh práce a flexibilita 

Práce je ve své podstatě vzácným ekonomickým zdrojem, jehoţ nositeli jsou 

domácnosti, resp. pracovní síla, která tento výrobní faktor nabízí na specifickém trhu, tj. trhu 

práce, zaměstnavatelům, jakoţto poptávajícím po tomto výrobním faktoru. Trh práce lze 

jednoduše definovat jako místo, kde se střetávají zaměstnanci a zaměstnavatelé za účelem 

vyjednávání o ceně, mnoţství práce, pracovní době, formě zaměstnání a jiných pracovních 

podmínkách.   

1.1   Flexibilita na straně nabídky 

Nabídkovou stranu pracovního trhu reprezentují zaměstnaní i nezaměstnaní. 

V ekonomické teorii rozlišujeme individuální nabídku a nabídku trţní, která vzniká součtem 

všech individuálních nabídek v určitém odvětví na trhu práce. Individuální nabídku práce 

tvoří jednotliví lidé, kteří na trhu práce prodávají svou pracovní sílu. Rozhodování, 

zda vstoupit na pracovní trh a v jakém mnoţství nabízet práci, závisí na tom, zda lidé 

upřednostňují volný čas před prací a naopak. Tyto dvě veličiny jsou vyjádřeny mezním 

uţitkem volného času a mezním uţitkem mzdy. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím 

nabídku pracovních sil je mzda, jejíţ změny vyvolávají substituční a důchodový efekt. 

V důsledku protichůdného působení těchto dvou efektů je individuální křivka zpětně 

zakřivená. (Václavíková a kol., 2009) 

Flexibilitu nabídky práce lze hodnotit z pohledu vyuţívání flexibilních pracovních 

forem, jako jsou částečné úvazky, termínované úvazky aj., které mohou reprezentovat měnící 

se priority pracovníků, měnící se ţivotní styly či reakce na měnící se podmínky v dělbě práce 

v domácnosti. Teorie zdůrazňující vliv nabídky na flexibilitu trhu práce vychází především 

z charakteristik pracovní síly a individuálních preferencí. Tyto dva aspekty objasňuje teorie 

lidského kapitálu, kdy je rozhodování zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů o typech 

a organizaci zaměstnání ovlivněno právě úrovní lidského kapitálu pracovníků. 

(VÚPSV, 2004a) 

Rozhodování pracovních sil na trhu práce pracovat na plný nebo dočasný úvazek 

nezáleţí jen na jejich samotném rozhodnutí, ale i na rozhodnutí ostatních členů rodiny, které 

se týká existenčních otázek. Vzhledem k narůstajícím závazkům a povinnostem dává mnoho 

pracovníků přednost trvalému a stabilnímu zaměstnání (práci na plný úvazek či dobu 
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neurčitou), neboť poskytují určitou bezpečnost z hlediska práv a povinností a nabízejí jasnou 

perspektivu do budoucna. (Remery a kol., 2002) 

1.2   Flexibilita na straně poptávky 

Naopak zaměstnavatelé, resp. firmy představují stranu poptávkovou, přičemţ firmy 

budou poptávat pracovní sílu v závislosti na poptávce po jejich produkci. Z toho vyplývá, 

ţe poptávka na trhu práce je tedy odvozenou poptávkou po finálních výrobcích, které jsou 

produkovány pomocí práce. 

Stejně jako v případě nabídky na trhu práce, se i u poptávky po práci setkáváme 

s individuální poptávkou a trţní poptávkou, která představuje horizontální součet 

individuálních poptávek všech firem určitého odvětví na pracovním trhu. V případě poptávky 

po pracovní síle pohlíţíme na trh práce ze strany zaměstnavatelů (firem), kteří se rozhodují 

o počtu svých zaměstnanců srovnáním příjmu z mezního produktu práce a mezního nákladu 

na práci, přičemţ firma bude najímat pracovníky tak dlouho, dokud příjem z mezního 

produktu práce bude převyšovat dodatečný náklad na jednotku práce. (Broţová, 2006) 

Podle Sirovátky a Mareše (2003) souvisí s poptávkou po práci v rámci flexibilního 

pracovního trhu tzv. teorie flexibilní firmy od Atkinsona, která klade důraz na schopnost 

zaměstnavatelů měnit náklady práce podle fluktuace vnější poptávky. Podle této teorie 

si firma drţí 2 typy pracovníků. První z nich jsou kmenoví pracovníci, kteří tvoří operativní 

jádro firmy a od kterých se očekává, ţe budou schopni vykonávat různé pracovní úkony. 

Vedle nich existují tzv. periferní pracovníci, díky kterým můţe firma přizpůsobovat pracovní 

vstupy svým aktuálním potřebám.  

Podle Sirovátky a Mareše (2003) představuje Atkinsonův flexibilní model firmy 

moderní verzi teorie segmentovaného trhu práce
1
, která ztotoţňuje flexibilní formy 

zaměstnání se sekundárním trhem práce. Pracovní místa na sekundárním trhu jsou 

charakteristická niţší sociální prestiţí i mzdovým ohodnocením. Lidé pracující na tomto trhu 

mají horší pracovní podmínky, častěji se setkávají s rizikem kratší či delší nezaměstnanosti 

a mají menší šanci zvýšit si svou kvalifikaci. Díky nízkým nákladům na najímání 

a propouštění pracovníků na sekundárním trhu jsou jejich místa spojena s niţší úrovní sociální 

ochrany. Naopak primární pracovní trh je trhem lepších pracovních příleţitostí, jeţ nabízí 

relativní pracovní jistotu, kariérový růst a lepší pracovní podmínky.  

                                                      
1
 Teorie duálního trhu vychází ze segmentace trhu práce a představuje členění trhu na primární a sekundární. 
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Flexibilní chování firem se v posledním desetiletí dostává do souvislosti s vnější 

flexibilitou a fází hospodářského cyklu. V situaci, kdy ekonomika expanduje a dochází 

k rozmachu hospodářské činnosti, organizace neváhají okamţitě zaměstnat nové pracovníky 

na trvalý úvazek. Zpočátku se však mohou firmy rozhodnout přijmout dočasné zaměstnance 

a v případě přetrvávající zvýšené poptávky po pracovní síle rozšiřovat řady svých stálých 

zaměstnanců. V opačném případě, tj. ve fázi hospodářského poklesu, která je ve většině 

případů doprovázena propuštěním zaměstnanců, pak organizace přistupují k takovému řešení, 

ţe prvotně propustí dočasné pracovníky. (Remery a kol., 2002) 

1.3   Flexibilita trhu práce a jeho rovnováha 

Ideálního stavu na trhu práce je dosaţeno tehdy, pokud domácnosti nabízejí při dané 

reálné mzdě tolik práce, kolik chtějí a podniky najímají tolik pracovních sil, kolik chtějí při 

dané reálné mzdě najmout. Broţová (2006) hovoří o rovnováze na pracovním trhu jako 

o průsečíku nabídkové a poptávkové křivky určující rovnováţnou mzdu. Při rovnováţné 

mzdové sazbě a při rovnováţné zaměstnanosti se trh práce nachází v rovnováze. Podmínkou 

dosaţení rovnováhy na trhu práce je dokonalá konkurence na straně nabídky i poptávky, 

přičemţ rovnováţného stavu je dosahováno pruţně reagujícím systémem, který 

se přizpůsobuje vnějším i vnitřním změnám. Trh práce je pak vţdy dokonale „vyčištěn“. 

To znamená, ţe nevznikají přebytky práce ani nedostatky práce.  

V realitě se však s rovnováţným stavem na trhu práce setkáváme jen zřídka, neboť zde 

existuje mnoho překáţek, které zabraňují, resp. omezují nastolení tohoto stavu. Tyto překáţky 

ve své podstatě znemoţňují trhu práce pruţně reagovat a zvyšují jeho rigiditu, coţ 

se v konečném důsledku projeví ve zvyšující se nezaměstnanosti. Broţová (2006) uvádí 

nejvýznamnější bariéry, kterými jsou omezená mobilita, instituce odborů, instituce 

kolektivního vyjednávání o mzdy, zákony o minimálních mzdách, důsledky politiky plné 

zaměstnanosti, vedlejší účinky politiky státu blahobytu, náklady na propouštění a zapracování 

nových zaměstnanců, důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti, diskriminace některých sloţek 

pracovní síly aj. Podrobněji budou tyto aspekty spolu s dalšími determinanty ovlivňujícími 

flexibilitu trh práce uvedeny v jedné z následujících kapitol, která se zabývá faktory působící 

na pruţnost trhu práce. 
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1.4   Flexibilita trhu práce 

Flexibilizace, resp. pruţnost je nezbytnou součástí modernizace pracovních trhů a je 

často povaţována za efektivní způsob řešení současných problémů, se kterými se pracovní 

trhy potýkají v podobě vzrůstající nezaměstnanosti a sniţování počtu pracovních míst, jimiţ 

se tyto problémy prohloubily v důsledku celosvětového hospodářské krize. Flexibilizaci lze 

v podstatě definovat jako proces rostoucí adaptability trhu práce vzhledem k probíhajícím 

ekonomickým změnám, které jsou spojovány s globalizačními tendencemi 

a vědeckotechnickým pokrokem, které si samozřejmě vyţadují rychle se měnící pracovní 

dovednosti a rostoucí kvalifikaci aktéru pracovních trhů. (VÚPSV, 2004a) 

Flexibilizace se uţ delší dobu dostává do popředí národních i nadnárodních zájmů, 

čemuţ také nasvědčuje fakt, ţe právě flexibilní pracovní trh je klíčovým prvkem společné 

koordinované politiky zaměstnanosti členských států EU. Flexibilita a s ní spojená specifika 

byla poprvé definována v rámci Essenského programu 1994, který vycházel z vypracované 

strategie se zaměřením na sniţování nezaměstnanosti s důrazem na nutnost provést 

strukturální opatření trhu práce. Essenský program postuluje k vyuţití větší pruţnosti 

pracovních smluv (zkrácené pracovní úvazky, termínované pracovní smlouvy), sníţení 

nemzdových nákladů práce a podpoře aktivních opatření na trhu práce s cílem zvýšit motivaci 

k hledání, přijetí a udrţení zaměstnání. (Kotýnková, 2006) 

V roce 1997 byly definovány směrnice v rámci Evropské strategie zaměstnanosti, které 

byly rozděleny do 4 pilířů, zaměstnatelnost, podnikání, adaptabilita a rovnost muţů a ţen, 

přičemţ právě pilíř adaptabilita byl zaměřen na podporu modernizace organizace práce 

a schopnosti podniků a pracovní síly přizpůsobovat se strukturálním a technologickým 

změnám na trhu práce. Směrnice obsaţené v tomto pilíři směřovaly k pruţnějším typům 

zaměstnaneckých vztahů, pruţnější pracovní době a také k revizi pracovního práva tak, aby se 

stále uplatňovaly rozmanitější formy zaměstnávání. (Kotýnková, 2006) 

Revidovaná podoba Evropské strategie zaměstnanosti z roku 2003 setrvávala 

na posilování adaptability, mobility na trhu práce a podpoře lidských zdrojů. Nicméně také 

kladla důraz na kvalitu pracovních podmínek, které se zhoršovaly se zvyšující se flexibilitou 

u těch pracovníků, kterých se flexibilita dotkla. (Kotýnková, 2006) 

Kotýnková (2006) uvádí, ţe ve směrnicích Evropské strategie zaměstnanosti 

pro období 2005-2008 byla zdůrazněna flexibilita v souvislosti s jistotami na trhu práce. 



12 

V tomto kontextu se objevuje pojem flexicurity (viz kapitola 1.5). V současnosti se evropské 

státy opírají o Strategii 2020, která v oblasti zaměstnanosti usiluje o sniţování sociálního 

vylučování, vybavení pracovníků vhodnými dovednostmi pro uplatnění se na trhu práce, 

přizpůsobení se poţadavkům firem či posílení kvality veřejných sluţeb.  

1.4.1  Pojetí flexibility 

Pruţnost trhu práce je poněkud abstraktní pojem a jeho výklad můţe v podání 

jednotlivých autorů nabývat různých podob. V obecné rovině ji lze definovat jako 

přizpůsobování se ekonomickým změnám, resp. schopnost pruţně se přizpůsobovat. 

Nekolová (2008, s. 12) ve své práci cituje autora Standinga, který definuje flexibilitu jako 

„rozsah a rychlost adaptace na tržní změny“. Podle Sirovátky a Mareše (2003, s. 20) 

představuje „synonymum modernizace a ekonomické svobody, pro druhé nástroj podřízení 

člověka ekonomickým zájmům s destruktivními důsledky pro integritu jedince a sociální 

soudržnost společnosti“. Sirovátka a kol. (2009, s. 12) interpretuje flexibilitu jako 

„přizpůsobivost poptávky po práci a nabídky práce vůči vnějším šokům a změnám podmínek 

na trhu práce“. Pruţný trh práce je rovněţ definován jako trh práce v rovnováze, tj. s nízkou 

mírou strukturální nezaměstnanosti a představuje schopnost přizpůsobit se ekonomickým 

změnám způsobem, který zaručuje vysokou zaměstnanost, nízkou nezaměstnanost, nízkou 

inflaci a plynulý růst reálných důchodů. (HM Treasury, 2003) 

Vedle výše zmíněných definic flexibility trhu práce se hovoří také o dokonalé 

flexibilitě trhu práce a nedokonalé flexibilitě trhu práce. Pokud by jakákoliv změna 

ekonomického prostředí byla doprovázena okamţitou realokací pracovních sil tak, ţe bude 

co nejefektivněji vyuţita, a ţe nezaměstnanost zůstane na co nejniţší úrovni, tj. na úrovni 

přirozené míry nezaměstnanosti, pak budeme hovořit o dokonalé flexibilitě. Naopak 

u nedokonalé flexibility trhu práce je okamţitá realokace pracovních sil narušena existujícími 

náklady a překáţkami, které brání rychlému přizpůsobování se změnám ekonomického 

prostředí. (HM Treasury, 2003) 

1.4.2 Typologie flexibility 

Jednotliví autoři přistupují k typologii flexibility rozdílně. Nejčastěji je flexibilita 

dělena na interní a externí. Toto dělení závisí na tom, zda zaměstnavatelé hledají efektivní 

a flexibilní přístupy uvnitř organizace nebo na volném pracovním trhu. 

(Sirovátka a kol., 2009) 
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Nicméně v odborné literatuře, např. u Sirovátky a kol. (2009), se setkáváme především 

s vymezením 4 základních typů flexibility, a to: 

 interní (kvalitativní) numerickou flexibilitou, 

 externí (kvantitativní) numerickou flexibilitou, 

 mzdovou flexibilitou, 

 funkční flexibilitou.  

Z výše uvedených typů flexibility patří mezi nejznámější vnější numerická 

flexibilita, která zachycuje pruţnost podmínek zaměstnávání, které souvisí s najímáním 

a propouštěním trvalých (standardních) či dočasných (flexibilních) zaměstnanců. V podstatě 

se jedná o co nejjednodušší a nejméně nákladné propouštění a najímání pracovníků, tzv. reţim 

„easy hire, easy fire“. (Nekolová, 2008) 

Vnitřní numerickou flexibilitu lze v podstatě ztotoţňovat s funkční flexibilitou 

vyjadřující míru schopnosti a rychlosti podnikatelských subjektů adaptovat se na trţní změny. 

Nicméně obě formy se určitým způsobem od sebe odlišují. Konkrétně vnitřní numerická 

flexibilita představuje míru flexibility zaměstnavatelů a zaměstnanců v organizaci práce 

a pracovní doby zaměstnanců. V souvislosti s úpravou pracovní doby hovoříme o tzv. časové 

flexibilitě, která bude blíţe analyzována v praktické části diplomové práce. Časová flexibilita 

představuje moţnost uzavírat pracovní smlouvy, jeţ uspokojí poţadavky zaměstnavatelů 

i zaměstnanců v oblasti délky nebo pruţnosti pracovní doby. Jejími nástroji jsou legislativně 

upravené flexibilní formy organizace práce a pracovní doby. Nástroji funkční flexibility jsou 

pak vzdělávací programy a opatření v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, které podporují 

pracovní a kvalifikační flexibilitu. Funkční flexibilita je spojována také s mobilitou 

zaměstnanců (profesní mobilita), resp. jejich schopností zastávat poţadovanou pracovní 

funkci vzhledem k měnícím se podmínkám. (Nekolová, 2008) 

Mzdová flexibilita souvisí s přizpůsobováním se úrovně mzdy na probíhající změny 

v ekonomice. Mzda jako taková představuje hlavní přizpůsobovací mechanismus flexibilního 

trhu za podmínky, ţe není institucionálně omezována. Pruţnost mezd je silně ovlivněna 

regulačními nástroji ze strany vlády, jakoţ i úsilím odborů prosazujících lepší pracovní 

podmínky zaměstnanců, tedy i růst jejich mezd. Dle Nekolové (2008, s. 13) souvisí růst 
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flexibility mezd s „liberalizací trhu a slábnoucím vlivem tradičních forem regulace trhu práce 

jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zástupců zaměstnanců“. 

Sirovátka a kol. (2009) odkazuje na to, ţe tuto základní typologii Standing dále rozšiřuje 

o další 2 prvky, kterými jsou flexibilita pracovních nákladů a flexibilita profesní struktury.  

Flexibilita pracovních nákladů je spojena s nastavením parametrů daňového zatíţení 

pracovních sil, úrovní průměrných mezd, strukturou a kvalitou pracovníků aj. V podstatě se 

jedná o přizpůsobování nemzdových pracovních nákladů. (Nekolová, 2008) 

Baklíková (2010) ve své práci uvádí výčet pracovních nákladů dle Standinga, který 

jmenuje náklady reţijní (např. kompenzace v nemoci), daňové náklady (daň ze mzdy), 

vzdělávací náklady (náklady potřebné na vzdělávání a školení zaměstnanců), koordinační 

náklady (náklady na administraci, dohlíţení a kontrolování zaměstnanců), bezpečnostní 

náklady (náklady na dodrţování zákonem stanovené bezpečnosti, např. ochrana před 

zraněním a ohroţením zdraví pracovníků), fluktuační náklady (náklady na přijímání 

a propouštění zaměstnanců), motivační náklady, náklady na produktivitu (výdaje zapříčiněné 

méně výkonnými zaměstnanci), adaptační náklady (náklady na hůře přizpůsobivé 

zaměstnance) a byrokratické náklady.  

Flexibilita profesní struktury pak představuje interní mobilitu pracovníků, 

aniţ by muselo dojít k jejich propuštění. Oba zmíněné typy flexibility v podstatě vyjadřují 

přizpůsobivost vůči změně obsahu práce, pracovní intenzitě, podmínkám práce a vůči 

změněné kvalitě jako obecnější kategorii. 

Sirovátka a kol. (2009) s odkazem na Wallace rozlišuje také flexibilitu iniciovanou 

zaměstnanci a flexibilitu iniciovanou zaměstnavateli v závislosti na tom, zda je přizpůsobivost 

prosazována více zaměstnanci nebo zaměstnavateli. V tomto případě je třeba zdůraznit, 

ţe flexibilita na trzích práce většinou vzniká v důsledku poţadavků zaměstnavatelů s cílem 

zvýšit produktivitu a lépe vyhovět poţadavkům svých zákazníků. Na druhou stranu se stále 

více dostává do popředí zájmu zaměstnanců vyuţívat flexibility trhu práce prostřednictvím 

flexibilních pracovních forem. 

Práce je věnovaná českému, potaţmo evropskému, pracovnímu trhu, pro který je 

charakteristická tzv. umělá flexibilita. Jedná se o státem vytvořenou pruţnost cestou podpory 

pracovních úvazků šitých na míru. Tento typ flexibility je doplněn spontánně vytvořenou, 

resp. zvyšující se flexibilitou, která je typická pro americký trh práce a vzniká v důsledku 
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omezené sociální jistoty pro nepracující, coţ vede občany ke spontánní vynalézavosti, jak 

se na pracovním trhu uplatnit. Martínková (2007) uvádí, ţe „pružnost amerického trhu 

vznikla spontánně, neboť vyplynula z jeho deregulace. Západní Evropa vychází spíše 

z katolické kultury nastavující vždy pomocnou ruku chudým a potřebným“. 

V souvislosti s americkým a evropským modelem flexibility uvádí Sirovátka a Mareš 

(2003) fakt, ţe v USA je flexibilita častěji ztotoţňována s nestandardními úvazky a rychlou 

fluktuací pracovníků. Zatímco Západní Evropa vytváří prostor pro vyuţívání funkční 

flexibility.  

Sirovátka a Mareš (2003) rozlišují také adaptivní a inovativní flexibilizaci. Zatímco 

adaptivní flexibilizace klade poţadavek na osvobození od nadměrné sociální ochrany, 

inovativní flexibilizace pak představuje nejen pasivní přizpůsobení člověka, ale přímo jeho 

aktivní adaptaci pomocí sociálního systému, který poskytuje stabilní prostředí, ve kterém lidé 

mohou snadněji měnit své dovednosti a návyky.  

1.4.3 Determinanty flexibilního trhu práce 

Rozsah a formu flexibility, uplatňované na trhu práce, určují zásadní měrou 

zaměstnavatelé a vláda prostřednictvím vnitrostátních politik a vnitřních podnikových politik. 

Jakékoliv rozhodnutí firem o strategiích, kterými se snaţí dosáhnout vlastní flexibility, je 

ovlivněno vnějším prostředím. Určité moţnosti vstupovat do procesu volby strategií 

flexibility má také stát (jeho výkonné a zákonodárné instituce). Z toho vyplývá, ţe jedním 

z hlavních faktorů, které ovlivňují flexibilitu pracovního trhu je institucionální prostředí, tedy 

různá opatření, popř. regulace v podobě zákonů a jiných právních ustanovení, která určitým 

způsobem posilují, resp. oslabují flexibilitu trhu práce.  
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Obr. 1.1 Determinanty flexibilního pracovního trhu 

 

Zdroj: HM Treasury (2003) 

Mzdová flexibilita je nejvíce ovlivňována jednak nemzdovými náklady, tj. daněmi 

a pojistným na sociální a zdravotní pojištění, jednak minimální mzdou a systémem mzdového 

vyjednávání. Vysoká daňová zátěţ práce a vysoké povinné pojištění zaměstnanců zvyšují 

cenu práce a odrazují firmy od zřizování nových pracovních míst. Vysoké pojistné 

na sociálním zabezpečení a vysoké daně také podporují nahrazování práce kapitálem 

a nelegální zaměstnávání, neboť sníţení vysokých nemzdových nákladů lze docílit cestou 

sniţování pracovních míst nebo nelegálním zaměstnáváním pracovní síly. (Kotýnková, 2006) 

Další faktor působící na mzdovou flexibilitu je ustanovení minimální mzdy a systém 

mzdového vyjednávání, které zabraňují „vyčištění“ trhu. Pokud minimální mzda převýší trţní 

rovnováţnou mzdu, která odpovídá průměrné hodnotě mezního produktu práce, pak firmy 

maximalizující zisk budou sniţovat zaměstnanost. Lze tedy konstatovat, ţe čím vyšší je 

minimální mzda oproti mzdám na svobodném trhu, tím vyšší bude nezaměstnanost. (Broţová, 

2006) 

Broţová (2006) uvádí, ţe neméně důleţitou roli v oblasti mzdové flexibility sehrávají 

také odbory a jejich vyjednávání o mzdách se zaměstnavateli. Odbory často prosazují 

zvyšování mezd na úkor zvýšení zaměstnanosti, čímţ tak vzniká nedobrovolná 

nezaměstnanost. Důvodem mzdové rigidity mohou být také efektivní mzdy, které jsou 

zaměstnavateli vypláceny za účelem získání, popř. udrţení vysoce kvalifikovaných 

zaměstnanců. 
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Vnitřní flexibilita je výsledkem péče podniků o vlastní lidské zdroje, které mohou 

rozvíjet prostřednictvím vnitropodnikového vzdělávání a zvyšováním kvalifikace, kterou 

zabezpečuje zaměstnavatel pro své zaměstnance, ale také pruţnou pracovní dobou a pruţnými 

pracovními smlouvami. Investice do lidských zdrojů není záleţitostí pouze podniků, 

ale i státu prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, jejíţ opatření slouţí především 

pro zvýšení flexibility nezaměstnaných prostřednictvím programů pro dlouhodobě 

nezaměstnané, rekvalifikace a jiných nástrojů APZ. (Kotýnková, 2006) 

Flexibilita pracovníků v sobě obsahuje také poţadavek celoţivotního vzdělávání 

a učení, čímţ se tak podporuje zaměstnatelnost lidí na trhu práce, která je důleţitým 

předpokladem schopnosti lidí vyhovět podmínkám zaměstnavatelů, kterým se tak sniţuje 

obtíţnost hledání kvalifikovaných zaměstnanců.  

Při hodnocení determinantů mobility pracovních sil musíme brát v úvahu, o jaký typ 

mobility se jedná. V případě profesní mobility bude flexibilita pracovních sil záviset 

na opatřeních podporující vzdělávání a výcvik tak, aby byli zaměstnanci schopni zastávat 

poţadovanou profesi z hlediska její náplně. Co se územní mobility týče, pak při ovlivňování 

flexibility sehraje svou roli bytová politika, osobní postoj pracovníků ke stěhování se za prací, 

neochotou odloučit se od rodiny aj.  

Dalšími faktory ovlivňující flexibilitu pracovních sil je také motivace lidí k hledání, 

přijetí a udrţení zaměstnání tím, ţe se nezaměstnaným vyplatí pracovat a práce jim bude 

poskytovat náleţitý příjem. Proto je potřeba přistoupit k racionálnímu sociálnímu systému, 

který nebude vytvářet past pracovní demotivace. (Kotýnková, 2006) 

1.4.4 Flexibilní pracovní formy 

Na evropských trzích dochází v posledních letech k nebývalému rozvoji pruţnějších 

forem práce, které se výrazně odchylují od standardních pracovních forem.  Nestandardní 

formy zaměstnání umoţňují na rozdíl od standardní podoby pracovních poměrů přizpůsobení 

pracovní doby, organizace pracovní doby a reakce práce na výkyvy v poptávce po produkci 

nebo sluţbách. (Andrea Broughton a kol., 2010) 

Níţe uvedené grafické zobrazení spektra pracovních forem (Obr. 1.2) poukazuje 

na základní rozdělení forem zaměstnání na evropském trhu práce od nejbezpečnějších 

po nejflexibilnější formy práce. 
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Obr. 1.2 Standardní a nestandardní pracovní formy 

 

Zdroj: Andrea Broughton a kol. (2010) 

Standardní pracovní poměry, tj. práce na plný úvazek a smlouva na dobu neurčitou, 

představují trvalý smluvní vztah mezi pracovníkem a zaměstnavatelem, jenţ zaručuje celou 

řadu práv na ochranu zaměstnanců, a jsou povaţovány za nejbezpečnější formy práce. 

Na druhou stranu však představují nízký stupeň flexibility, neboť zabraňují zaměstnavatelům 

snadnému rozvázání pracovního poměru, který je spojován s výpovědní lhůtou, určitou výší 

odstupného aj. 

V rámci praktické části diplomové práce bude pozornost věnována zejména zástupcům 

nestandardních forem práce, konkrétně práci na částečný úvazek. Z teoretického hlediska jsou 

nestandardní pracovní formy chápány jako smluvní ujednání, na jejichţ základě nevzniká 

zaměstnanci stejná úroveň práv a ochrany jako u standardních pracovních forem. Naopak jsou 

zdrojem flexibilního trhu práce. Z hlediska kvality práce jsou pracovníci v nestandardních 

formách zaměstnání vystaveni menší jistotě zaměstnání, chybějícímu pevnému plánu 

kariérního růstu, menším příleţitostem k odborné přípravě aj. 

(Andrea Broughton a kol., 2010) 

Podkategorií atypických forem práce jsou velmi atypické formy zaměstnání, které jsou 

zaloţeny na nepsaných smlouvách a smlouvách bez stanovené pracovní doby, smlouvách 

o práci na zavolání, práci na částečný úvazek do 10 hodin týdně a velmi krátkých pracovních 
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smlouvách na dobu určitou nepřesahující šest měsíců. Specifické postavení zastávají OSVČ. 

(Andrea Broughton a kol., 2010) 

Podle Matouškové a kol. (2009) existují na pracovním trhu flexibilní formy 

zaměstnávání, které jsou legislativně vymezeny, tj. upraveny příslušným zákoníkem práce, 

popř. jinou legislativou nebo různé alternativní způsoby organizace práce, které bývají také 

vyuţívány, i kdyţ nejsou legislativou výslovně definovány. V různých zemích jsou však 

jednotlivé alternativy vymezeny různě, jejich uplatňování má odlišná pravidla, případně 

se nemusí v dané zemi vůbec vyskytovat.  

Gilarová (2004) člení formy flexibility dle mezinárodní organizace práce na: 

 flexibilní formy práce, které zohledňují časové hledisko a týkají se pracovní doby. 

V podstatě se jedná o flexibilní délku pracovní doby, uspořádání pracovní doby 

a formu pracovní doby. 

o Klasické formy práce 

 Směnný provoz - rozvrţení pracovníků v rámci provozu, popř. dne tak, 

aby pracovníky pokryli celou dobu provozu; existují různé typy 

směnného provozu, např. dvousměnný provoz, třísměnný provoz, 

přerušovaný nebo nepřerušovaný provoz, přičemţ délka směny se můţe 

značně lišit; nejčastější je osmihodinová pracovní směna. 

 Práce přesčas – představuje variantu, kdy zaměstnanec vykonává práci 

na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad rámec ujednané, 

pravidelné pracovní doby a konaná mimo rozsah pracovních směn; 

jedná se o formu krátkodobého přizpůsobování objemu práce 

a pracovní síly výkyvům v poptávce. (VÚPSV, 2004a) 

 Práce v nesociální pracovní době – jedná se o práci vykonávanou večer 

a v noci. 

o Moderní formy práce 

 Klouzavá pracovní doba, různé rozvrţení pracovní doby, zhuštěný 

pracovní týden, částečný úvazek, sdílení práce, počet hodin ročně, 

pracovní doba pro pracovní skupiny, rodičovská dovolená, studijní 
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volno, dovolená pro vzdělání, přerušení práce, prázdninové volno, 

částečný odchod do důchodu. (Gilarová, 2004) 

 flexibilní formy zaměstnání spojující různé formy nastavení zaměstnaneckých vztahů 

a pracovních podmínek. 

o Tradiční formy zaměstnání 

 Práce na dobu určitou - termínované pracovní místo k pevně 

stanovenému datu s tím, ţe pracovní smlouva nemusí být znova 

uzavřena. (Matoušová a kol., 2009) 

 Příleţitostné úvazky – jedná se o jednorázové pracovní kontrakty; 

nejflexibilnější forma zaměstnávání; stále oblíbenější alternativa 

pracovních úvazků na dobu určitou a částečných úvazků, jelikoţ jsou 

levnější a jsou spojeny s niţší sociální ochranou; v ČR se jedná 

o pracovní poměry konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda 

o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti; smyslem 

příleţitostného přivýdělku (příleţitostných úvazků) je podporovat vstup 

na trh práce nelegálně zaměstnávaných pracovníků a ohroţených 

skupin na trhu práce. (Nekolová, 2010a) 

 Osoby samostatně výdělečně činné – představují silný potenciál 

pro tvorbu nových pracovních míst; OSVČ je taková osoba, která 

provádí výdělečnou činnost soustavně, samostatně, na vlastní účet 

a odpovědnost za účelem dosaţení zisku a nemá postavení 

zaměstnance; předpokladem pro úspěšný výkon je mimo jiné flexibilita 

při vyuţívání příleţitostí vznikajících na trhu práce, kapitálu či zboţí. 

(Kotýnková, 2006) 

o Nové formy zaměstnání 

 Sdílení práce (tzv. job sharing) – pracovní náplň jednoho pracovníka je 

rozdělena mezi dva a více zaměstnance pracující na částečné pracovní 

úvazky, domluví se na pravidelném střídání v průběhu pracovního 

týdne tak, aby byla pokryta celá pracovní doba; pracovní dobu 
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si rozdělují dohodou a zaměstnavatel s tím musí souhlasit a vytvořit 

k tomu odpovídající podmínky. (Matoušová a kol., 2009) 

 Práce z domova – má dvě základní podoby: homeworking - práce 

materiální, která je realizovaná z domova, tzn., ţe zaměstnanec pracuje 

mimo pracoviště zaměstnavatele a sám si rozvrhuje pracovní dobu; 

teleworking (práce na dálku) – práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

(v terénu), přičemţ kontakt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je 

zabezpečován prostřednictvím informačních technologií. 

(Matoušová a kol., 2009) 

 Agenturní zaměstnávání – relativně nová a hojně rozvíjející se forma 

zaměstnávání; jedná se o pracovní vztah, kdy je zaměstnanec najímán 

zaměstnavatelem (agenturou práce) pro výkon práce pro třetí osobu 

vztahu (uţivatele); mezi pracovní agenturou a zaměstnancem je 

uzavřena pracovněprávní smlouva a agentura práce je pak s uţivatelem 

spojena prostřednictvím smlouvy podle občanského zákona. 

(Nekolová, 2010a) 

 Subdodavatelské pracovní vztahy (subcontracting) – je povinnost 

zaměstnance pracovat ve prospěch obchodního partnera 

zaměstnavatele; obchodní partner, jenţ je povaţovaný za hlavního 

zaměstnavatele, by měl mít v rámci toho vztahu zodpovědnost 

a dohlíţet na dodrţování ochranné pracovní legislativy vůči 

zaměstnancům subdodavatele. (Nekolová, 2010a) 

 Vysílání pracovníků – jedná se o alternativní formu zaměstnávání, která 

spočívá ve vyslání pracovníka do jiných zemí za účelem provedení 

sluţby. 

V rámci praktické části bude flexibilita ČR, potaţmo EU, analyzována prostřednictvím 

vyuţívání částečných pracovních úvazků, proto bude následující podkapitola obsahovat 

detailnější definování částečného úvazku z teoretického pohledu. 
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1.4.4.1 Částečné pracovní úvazky 

Částečné pracovní úvazky představují významný nástroj zvyšující flexibilitu trhu 

práce a současně dovolují participovat na trhu práce lidem, kteří v důsledku svých 

specifických potřeb nemohou vykonávat práci na plný úvazek. Zkrácené úvazky také 

napomáhají odbourávat marginalizaci
2
 na trhu práce. 

Obecně se jedná o takové pracovní úvazky, jejichţ pracovní doba je kratší neţ 

standardní týdenní pracovní doba (ve většině případů 40 hodin), za kterou zaměstnanci 

přísluší vzhledem k niţšímu pracovnímu fondu sníţená mzda. (Matoušová a kol., 2009) 

Postavením částečných úvazků na pracovním trhu se věnuje neoklasická teorie, která 

vysvětluje rozdíly mezi částečnými a plnými pracovníky. Neoklasická teorie povaţuje 

pracovníky za homogenní nezávisle na délce pracovní doby. Odlišnost mezi částečnými 

a plnými pracovníky spatřuje v odlišné produktivitě práce nebo odlišného pracovního místa 

a pracovních podmínek. Příčinou odlišné produktivity můţe být rozdílný lidský kapitál, neboť 

částeční pracovníci nejsou tolik zaměřeni na kariéru, a proto investují méně do vzdělání. 

Někteří také mohou rezignovat na zvyšování svého pracovního potenciálu z důvodu 

minimálních perspektiv postupu. (Sirovátka, Mareš, 2003) 

Odlišností pracovních podmínek se rozumí vedle horší relativní pracovní jistoty 

částečných pracovníků také např. plnění méně náročnějších úkolů částečnými pracovníky, 

coţ také můţe souviset s niţším mzdovým ohodnocením, menší šancí zvýšit si svou 

kvalifikaci a dosáhnout tak kariérního růstu. 

Dle Václavíkové a kol. (2009) závisí zájem pracovníků o zaměstnání na zkrácený 

úvazek nejen na jeho vlastním rozhodnutí, ale i na ostatních členech rodiny. Tento fakt platí 

zejména u ţen s malými dětmi, občanů se zdravotním postiţením, starších osob 

v důchodovém věku nebo předdůchodovém věku aj. Tato teorie vychází ze skutečností, 

ţe kaţdý člen rozhoduje, kolik času věnuje výdělečné práci, povinnostem v domácnosti a péči 

o děti atd., coţ vede členy rodiny k rozdělení rolí, kdy se jeden člen rodiny bude věnovat 

výhradně výdělečné činnosti, druhý se bude starat o chod domácnosti a pracovat jen 

na částečný úvazek. 

                                                      
2
 Marginalizaci lze chápat jako absenci či omezení participace subjektů v tržní soutěži o pracovní místa. 

Neúspěch těchto osob při hledání pracovního uplatnění v důsledku nedostatečného irského a sociálního 

kapitálu spolu s institucionálními bariérami v přístupu na trhu práce, je příčinou opakované a dlouhodobé 

nezaměstnanosti. (Václavíková a kol., 2009) 
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Práce na částečný úvazek s sebou přináší řadu výhod i nevýhod pro zaměstnance, 

zaměstnavatele, ale i společnost. Částečné úvazky jsou pro zaměstnavatele přínosem zejména 

z toho důvodu, ţe mu umoţňuje upravit počet pracovních hodin v závislosti na ekonomickém 

cyklu, přizpůsobit výrobní a pracovní náklady vedoucí k růstu produktivity a můţe snáze 

vyhovět preferencím pracovníků. Na druhou stranu však fixní náklady, které zahrnují 

najímání a zaškolení zaměstnanců, mohou zvýšit celkové náklady na pracovní sílu. 

Pro zaměstnance jsou částečné úvazky řešením, jak skloubit rodinný a pracovní ţivot 

a zároveň usnadňují rychlý vstup, popř. odchod z trhu práce v průběhu ţivota. Nevýhodou 

jsou však niţší hodinové výdělky, niţší benefity, sloţitější kariérní růst a méně kvalitní 

pracovní místa oproti plným úvazkům. Z pohledu společnosti umoţňují částečné úvazky 

zvýšení participace osob na trhu práce, zejména ţen. Nevýhodou je však moţnost vytlačení 

pozic na plný úvazek právě těmito flexibilními úvazky. (Sandor, 2009) 

1.5   Flexicurity 

S rostoucí flexibilitou na trhu práce vznikají nová a narůstají stávající rizika a nejistoty 

na pracovním trhu. Snahou o vyrovnání nesouladu mezi dynamicky se rozvíjející flexibilizací 

a podmínkami ochrany pracovní síly je aplikace konceptu flexicurity neboli flexijistoty 

v podmínkách jednotlivých pracovních trhů. 

Termín Flexicurity je sloţen ze dvou výrazů, a to flexibility (flexibility) a ochrany 

(security) na trhu práce. Dle Kotýnkové (2006, s. 90) lze flexicurity chápat jako „strategii 

pokoušející se podpořit flexibilitu na trzích práce, tj. flexibilitu organizace práce 

a pracovněprávních vztahů se souběžným zlepšením ochrany zaměstnaných 

i nezaměstnaných“. Ochrana zaměstnaných a nezaměstnaných je zajišťována prostřednictvím 

aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti, která chrání občany před dopady strukturálních změn 

na trzích práce. (Kotýnková, 2006) 

Muffels a kol. (2008) uvádí definici flexicurity od Wilhagena a Prose, kteří povaţují 

flexicurity za stupeň ochrany práce, ochrany zaměstnání, ochrany příjmu a kombinační 

ochrany, která umoţňuje získat a udrţet pracovní místo a usnadňuje získat pracovní 

zkušenosti i těm, kteří mají slabší pozici na trhu práce a umoţňuje trvalé a vysoce kvalitní 

zapojení a sociální začlenění na trhu práce. Zároveň však poskytuje určitý stupeň numerické 

(vnitřní a vnější), funkční a mzdové flexibility, která umoţňuje pracovním trhům 

i jednotlivým společnostem včasné a dostatečné přizpůsobení měnícím se podmínkám s cílem 

zachovat a posílit konkurenceschopnost a produktivitu.  



24 

Oblast flexibility byla jiţ definována v předchozích kapitolách. Druhým aspektem 

flexicurity je ochrana trhu práce, kterou lze charakterizovat jako vyrovnání dopadů různých 

forem flexibility. Nekolová (2008, s. 11) cituje Standinga, který vnímá ochranu pracovního 

trhu jako „poskytování legislativních a institucionálních ochranných opatření pracovní síle 

na trhu práce“. Z hlediska existujících druhů ochrany pracovního trhu, které uvádí Sirovátka 

a kol. (2009) s odkazem na Wilthagena, lze ochranu trhu práce chápat jako úroveň ochrany 

zaměstnanců před jejich propuštěním (jistota práce), reálnou šanci zaměstnanců na udrţení 

adekvátního zaměstnání (tzv. jistota zaměstnání), míru ochrany příjmu v období ztráty příjmu 

z ekonomické aktivity (jistota příjmu), schopnost kombinovat pracovní aktivitu s dalšími 

soukromými a sociálními aktivitami (kombinační jistota). 

Vedle toho Nekolová (2008) uvádí další tři typy ochrany dle Standinga, který doplňuje 

výše uvedenou typologii jistot o reprezentační ochranu, ochranu reprodukce znalostí 

a dovedností a ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků. Reprezentační ochrana souvisí 

s činností vlivných organizací, ve většině případů se jedná o odbory, jeţ hájí zájmy 

pracovníků na trhu práce. Ochrana reprodukce znalostí a dovedností, která vytváří základ 

ochrany zaměstnání, vytváří podmínky na uspokojivý ţivot, přístup k primárnímu 

a sekundárnímu vzdělání, přístup ke zdravotním sluţbám aj. A nakonec ochrana zdraví 

a bezpečnosti pracovníků se zaměřuje na zajištění bezpečnosti a zdraví pracovního prostředí. 

Model flexicurity vznikl v Dánsku v 90. letech 20. století a je de facto odrazem 

dánského pracovního trhu, který efektivně kombinuje specifické typy flexibility a ochrany 

trhu práce, jehoţ výsledek je konstantní nízká míra nezaměstnanosti a relativně vysoké míry 

zaměstnanosti. Právě z toho důvodu se stává tento model atraktivní pro ostatní evropské 

země, které aţ na určité výjimky neustále bojují s poměrně vysokou nezaměstnaností. 

(Nekolová, 2008) 
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Obr. 1.3 Dánský model Flexicurity 

 

Zdroj: Nekolová (2008) 

Dánský systém trhu práce se nachází blízko liberálních systémů s nízkou ochranou 

zaměstnanců před propuštěním, která je však doplněna hustou sítí sociálního zabezpečení 

s vysokými náhradami mzdy. Jádrem dánského modelu flexicurity jsou 3 základní pilíře, které 

jsou graficky zachyceny v Obr. 1.3. Jedná se o vysoký stupeň flexibility trhu práce v podobě 

pruţných pravidel ochrany před výpovědí. Konkrétně jde o krátké výpovědní lhůty, které jsou 

pro dánský trh práce typické. Problém nízké jistoty zaměstnání je u Dánů kompenzován 

štědrým sociálním systémem, který je charakteristický vysokou náhradou mzdy 

při nezaměstnanosti, coţ dodává pocit jistoty a bezpečí. Vedle toho je kladen vysoký důraz 

na aktivní politiku zaměstnanosti s cílem motivovat nezaměstnané k hledání práce, popřípadě 

je pobízen k různým rekvalifikacím. Fungování dánského modelu však není postaveno pouze 

na těchto 3 pilířích, neboť zde existují další společenské faktory, které se významnou měrou 

podílí na tomto procesu. Jedním z těchto faktorů je např. sociální dialog, který je nezbytný při 

politických rozhodnutích a při provádění politiky trhu práce, rozsáhlá sociální síť, úroveň 

kvalifikace obyvatelstva aj. (Nekolová, 2008) 

 Jak uţ bylo dříve řečeno, dánský model flexicurity se stává pro ostatní země EU stále 

přitaţlivější. V této souvislosti je nutné podotknout, ţe ryze dánský koncept flexicurity nelze 

přenést na další evropské země v poměru 1:1 z důvodu odlišných kulturních, strukturálních 
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a ekonomických podmínek. Nicméně ostatní evropské státy (v rámci EU) uplatňují koncept 

flexicurity v jiné podobně, který je však postaven na stejných základech. Prosazování politiky 

flexicurity v EU se uskutečňuje prostřednictvím 4 klíčových prvků, které se snaţí vzájemnou 

propojeností dosáhnout optimální rovnováhy mezi flexibilitou a jistotou na trhu práce. Těmito 

prvky jsou: 

 flexibilní smluvní uspořádání, jak z pohledu zaměstnanců, tak i ze strany 

zaměstnavatelů prostřednictvím moderních pracovněprávních předpisů, 

kolektivních smluv a organizace práce, 

 efektivní politika aktivního trhu práce, která napomáhá opětovnému 

začlenění osob do zaměstnání a podporuje přechod k novému zaměstnání, 

 kredibilní celoživotní učební a vzdělávací systém, který udrţuje a rozšiřuje 

dovednosti pracovníků, zejména těch nejzranitelnějších na trhu práce. 

 moderní systém sociálního zabezpečení, který je zaloţen na poskytování 

odpovídající podpory příjmů v případě ztráty zaměstnání, rodičovské dovolené 

aj. a usnadnění územní mobility na trhu práce, to vše za předpokladu pomoci 

lidem sladit rodinný a pracovní ţivot. (Devicienti a kol., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

2 Flexibilita českého pracovního trhu 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, praktická část práce je věnována detailní analýze flexibility 

trhu práce z hlediska vyuţívání částečných pracovních úvazků z různých pohledů. Součástí 

této analýzy je také zjistit vliv částečných úvazků na celkovou zaměstnanost, 

resp. nezaměstnanost. 

Následující část mapuje situaci na českém pracovním trhu se zaměřením na oblast 

vyuţívání částečných úvazků, jejich vývoj, legislativní úpravu, rozloţení z hlediska věku, 

pohlaví, vzdělanostní úrovně a odvětvové klasifikace. 

2.1   Právní úprava částečného úvazku v ČR 

Vyuţití flexibility v délce a uspořádání pracovní doby, se kterou úzce souvisí práce 

na zkrácený úvazek, se stala v poslední dekádě evropským fenoménem. Ve snaze o zpruţnění 

trhu práce většiny evropských zemí prostřednictvím zkrácení pracovní doby, kterou silně 

ovlivňuje proporce mezi plným a částečným pracovním úvazkem, však Česká republika 

zaostává a stále zastává zdrţenlivý postoj ve vyuţívání tohoto nestandardního pracovního 

úvazku, díky kterému si vyslouţila označení evropského opozdilce. 

Zkracování pracovní doby a tím související práce na zkrácený úvazek je v ČR silně 

ovlivněna legislativní úpravou, konkrétně zákoníkem práce, jeţ upravuje délku týdenní 

pracovní doby. Původní zákoník práce z roku 1985 byl podle Nekolové (2010b) převáţně 

rigidního charakteru, který byl zaloţen na pojetí: “co není povoleno, je zakázáno” a smluvní 

ujednání ohledně pracovní doby se musela pohybovat pouze v rozsahu daném zákoníkem 

práce. Nový zákoník práce, který byl přijatý v roce 2006, vychází z obrácené zásady: “co není 

zakázáno, je povoleno”, která podporuje flexibilitu smluvních uspořádání včetně sjednané 

úpravy pracovní doby, a to v individuálně sjednávaných pracovních vztazích i v rámci 

kolektivního vyjednávání na podnikové i odvětvové úrovni.  

Skutečná průměrná délka pracovní doby je v české ekonomice tradičně vysoká. Ještě 

v roce 1991 byla týdenní pracovní doba nadprůměrná a činila 42,5 hodin (do přijetí směrnice 

se do pracovní doby započítávala i přestávka na jídlo a oddech v průběhu pracovní směny). 

K výrazné změně došlo aţ po deseti letech, tedy v roce 2001, kdy byla do českého právního 

řádu zanesena směrnice EU o pracovní době, která s sebou přinesla zkrácení stanovené 
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týdenní pracovní doby
3
 na 40 hodin, která trvá dodnes. Pro některé skupiny pracovníků jsou 

však s ohledem na jejich zdraví a bezpečnost stanoveny jiné limity
4
.  Vedle zákoníku mají 

rozhodující úlohu při stanovování týdenní pracovní doby interní předpisy podniku 

a kolektivní smlouvy, které obvykle stanoví kratší týdenní pracovní dobu neţ je stanovena 

zákonem. (Nekolová, 2010b) 

Podle současného českého zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) neexistuje 

označení částečný úvazek, nýbrţ úvazek na zkrácenou či kratší pracovní dobu.  Zkrácená 

pracovní doba je stanovenou týdenní pracovní dobou zkrácenou pod zákonný rozsah 

ze zdravotních důvodů na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR, dále pak na základě kolektivní smlouvy 

či vnitřního předpisu. K takto zkrácené pracovní době dochází bez sníţení mzdy. Kratší 

pracovní doba představuje zkrácený pracovní úvazek, který je zaloţen na smluvním vztahu 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Kratší pracovní doba je tak sjednaná v pracovní 

smlouvě a je kratší neţ stanovená týdenní pracovní doba, přičemţ pracovní doba nemusí být 

rozvrţena na všechny dny v týdnu. V případě takto sjednané pracovní doby náleţí 

zaměstnanci příslušná mzda nebo plat, který odpovídá sjednané délce pracovní doby. 

(VÚPSV, 2004a)  

Na částečný úvazek není ze zákona právní nárok a můţe o něm kdokoliv poţádat, 

tzn., ţe nejsou omezeny pouze na určité kategorie zaměstnanců. V případě ţádosti o kratší 

pracovní dobu  nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby však zaměstnavatel musí vyhovět 

pouze zaměstnankyni nebo zaměstnanci pečující o dítě mladší neţ 15 let, těhotné 

zaměstnankyni nebo zaměstnanci, který prokáţe, ţe převáţně sám dlouhodobě soustavně 

pečuje o převáţně nebo úplně bezmocnou osobu, nebráni-li tomu váţné provozní důvody. 

(Zákon č. 262/2006 Sb., § 86) 

 

 

                                                      
3
 Maximální délka týdenní pracovní doby 

4
 Pro zaměstnance pracující pod povrchem nebo na místech geologického průzkumu a také pro zaměstnance 

pracující ve třísměnných provozech je maximální týdenní pracovní doba 37,5 hodiny. Délka pracovní doby 

zaměstnanců pracujících v dvousměnném provozu činí max. 38,75 hodin týdně. Podle směrnice o ochraně 

mladistvých pracovníků je pracovní doba mladistvých do 16 let maximálně 30 hodin týdně a 6 hodin denně. 

(Nekolová, 2010) 
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2.2   Politika v oblasti částečných úvazků 

Politika v oblasti zaměstnání na částečný úvazek je vstupem ČR do EU ovlivněna 

směrnicí Rady o částečném pracovním úvazku (97/81/ES), která provádí Rámcovou dohodu 

o částečném pracovním úvazku podepsanou sociálními partnery v roce 1997. Cílem této 

směrnice je odstranit diskriminaci částečných zaměstnanců, zlepšit kvalitu částečného 

pracovního úvazku, usnadnit dobrovolnou práci na částečný úvazek a přispět k pruţnější 

organizaci pracovní doby při zohlednění potřeb zaměstnavatelů i zaměstnanců. Směrnice 

Rady byla implementována do zákoníku práce pod § 16 o rovném zacházení a zákazu 

diskriminace. Podle tohoto paragrafu jsou zaměstnavatele „povinni zajišťovat rovné zacházení 

se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci 

a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu 

a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání“. 

(Zákon č. 262/2006 Sb., §16). 

Uvědomění si českých autorit o důleţitosti nástrojů v oblasti pruţných forem 

organizace práce a pracovní doby k řešení otázek zaměstnanosti i nezaměstnanosti se odráţí 

ve strategických dokumentech, které obsahují východiska k řešení situace na domácím trhu 

práce. Jedním z těchto dokumentů byl Národní plán zaměstnanosti ČR pro rok 2000, který 

se zabýval otázkou pruţnosti pracovní doby ve všeobecné rovině a který usiloval o „vytváření 

podmínek pro uplatnění pružných forem organizace práce a pracovní doby umožňující zvýšení 

vzájemné přizpůsobivosti mezi potřebami zaměstnavatelů a zaměstnanců, postupně vytvářet 

podmínky pro zkracování pracovní doby a práce na zkrácený pracovní úvazek“. Cílem bylo 

obohatit nabídku pracovních míst na částečný pracovní úvazek, odstranit znevýhodnění 

zaměstnanců, kterým z různých důvodů nevyhovuje práce na plný úvazek a vytvořit tak 

makroekonomické podmínky pro postupné sniţování rozsahu pracovní doby a sniţování 

přesčasové práce s cílem vytvářet prostor pro vznik nových pracovních míst. (MPSV, 2006) 

Národní program reforem 2005-2008 v oblasti flexibility trhu práce přiznává, 

ţe zákoník práce sice vytvořil legislativní podmínky pro vyuţití určitých moderních forem 

pracovního poměru, jakoţ i práce na částečný pracovní úvazek, nicméně jejich reálné vyuţití 

v praxi ze strany zaměstnavatelů a zaměstnanců je však ve srovnání s většinou členských 

zemí EU zatím nedostatečné. (MPSV, 2005) 

Pokračující snahy vlády o vyšší vyuţití zkrácených pracovních úvazků jsou uvedeny 

v Národním programu reforem pro období 2008-2010, který obsahoval v rámci plánovaných 
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reformních opatření zavedení výrazných motivačních stimulů pro zaměstnavatele k vytváření 

zkrácených pracovních úvazků s cílem zvýhodnit tyto úvazky pro starší zaměstnance a ţeny 

s dětmi. Tyto stimuly byly seskupeny v tzv. prorodinném balíčku usilujícím o lepší 

harmonizaci pracovního a rodinného ţivota. Tento balíček byl schválen vládou v roce 2009 

a definoval 7 různých opatření na podporu rodin s dětmi. Jednou z  moţností podpory této 

flexibilní formy byla sleva z platby pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele, kteří zaměstnají obtíţně zaměstnatelné osoby
5
 

na kratší pracovní úvazek. Výše slevy by činila aţ 1500 Kč za kalendářní měsíc s tím, 

ţe pokud by zaměstnanec sjednal pracovní poměr do 80 % stanovené týdenní pracovní doby 

u dvou nebo více zaměstnavatelů, pak by mohli slevu na pojistném nárokovat všichni tito 

zaměstnavatelé. Prorodinný balíček však nevstoupil v platnost. (MPSV, 2008) 

V rámci dalšího strategického dokumentu, tj. Národní program reforem pro rok 2011, 

který je součástí unijního dokumentu Strategie Evropa 2020, se autority upínaly k myšlenkám 

zpruţnění českého trhu práce ve smyslu liberalizace pracovněprávních vztahů, ale i úpravě 

pracovní doby. V souvislosti s liberalizací zaměstnaneckých vztahů vstoupila v platnost 

na začátku roku 2012 připravovaná novela zákoníku práce, která se přímo netýká úpravy 

zkrácených pracovních úvazků, nýbrţ zkušební době, smlouvě na dobu určitou, švarcsystému, 

odstupného, výpovědní lhůtě a dalších specifických kategorií. Nicméně příprava Národního 

programu reforem pro rok 2012, který má prakticky aktualizovat opatření Národního 

programu reforem pro rok 2011, reaguje na opatření navrţená a prováděná v návaznosti 

na specifická doporučení Rady pro Českou republiku, jeţ doporučila České republice zvýšit 

atraktivitu a dostupnost flexibilnějších forem pracovních vztahů. 

2.3   Částečný úvazek na českém pracovním trhu 

Částečné pracovní úvazky nemají v ČR dlouholetou tradici. O zastoupení zkrácených 

pracovních úvazků na celkové zaměstnanosti odpovídá graf 2.1, jeţ zachycuje podíl 

částečných pracovních úvazků na celkové zaměstnanosti, který je rovněţ doplněn 

o genderové hledisko. 

 

                                                      
5
 Osoba pečující o dítě do 10 let věku, osoby se zdravotním postižením, osoby starší 55 let, osoba pečující 

o jinou osobu, která je závislá na péči jiné osoby, řádný student, denního studia střední, vysoké či vyšší odborné 

školy.  
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Graf 2.1: Podíl zkrácených pracovních úvazků na celkové zaměstnanosti, 

zaměstnanosti žen a mužů v letech 2000 – 2010 (v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

Jak uţ bylo řečeno, aktivní vyuţívání částečných pracovních úvazků je i přes patrné 

legislativní snahy o vytvoření podmínek pro rozšíření této flexibilní formy výrazně niţší neţ 

v ostatních zemích EU a většina lidí tak pracuje na plný pracovní úvazek. V roce 2010 

pracovalo na částečný úvazek přibliţně 6 % všech zaměstnaných, coţ je v porovnání 

s průměrem EU27 trojnásobně niţší hodnota. Z grafu 2.1 je patrné, ţe ve sledovaném období 

nedošlo k výraznějším změnám v oblasti vyuţívání tohoto pracovního úvazku i přes veškeré 

snahy vlády. Pracovníci na českém trhu práce tradičně upřednostňují práci na plný úvazek, 

který je spojen s jistotou pracovního místa. Avšak v posledních třech letech sledovaného 

období lze zachytit mírný nárůst pracovníků zaměstnaných na zkrácenou pracovní dobu. 

Tento fakt můţe být zapříčiněn vlivem dopadů ekonomické krize na trh práce, která nutila 

podniky redukovat počet pracovních míst, ale zároveň nabízet alternativní formy práce 

kvalitním zaměstnancům, které si budou chtít udrţet i do budoucna. Také se zvýšila potřeba 

vyuţít pracovní sílu podle aktuálních potřeb firem v daném čase. Částečné úvazky se tak 

v období hospodářské krize staly vhodnou alternativou vůči okamţitému propouštění 

zaměstnanců. 

Důvodů nízkého zastoupení zkrácených úvazků na českém pracovním trhu se nabízí 

hned několik.  

Podle Sirovátky a Mareše (2003) souvisí nízký podíl částečných pracovníků s niţší 

ţivotní úrovní a s menším podílem zaměstnanosti ve sluţbách, ve kterých jsou částečné 
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úvazky nejčastěji vyuţívány. Souvislost nízkého zastoupení částečných úvazků na celkové 

zaměstnanosti s niţší ţivotní úrovní spočívá v tom, ţe kvůli nízkým pracovním příjmům, 

od kterých se do jisté míry odráţí ţivotní úroveň, lidé upřednostňují práci na plný úvazek, 

která je mzdově lépe ohodnocena a která zaručuje stabilitu příjmů. 

Dalším důvodem je nízká nabídka pracovní síly preferující zaměstnání na částečný 

úvazek. Hlavním důvodem nezájmu zaměstnanců je niţší mzda spojená s niţším pracovním 

úvazkem. Dalším neméně důleţitým faktorem neochoty lidí pracovat na zkrácenou pracovní 

dobu je skutečnost, ţe od zaměstnanců na částečný úvazek je často očekáváno více práce, 

neţ by odpovídalo jejich úvazku a rozšířené vyuţívání neoficiálních přesčasů je nutí podávat 

vyšší výkon, který neodpovídá mzdového ohodnocení. Zaměstnanci na částečný úvazek také 

bývají často vyloučeni z programů a benefitů, které jsou firmami poskytovány pracovníkům 

na plný úvazek (např. nedostávají stravenky, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky 

na volnočasové aktivity, nejsou zařazeni do kariérních plánů, nejsou podporováni v dalším 

vzdělávání aj.). (Matoušová s kol., 2009) 

Důvodem nezájmu českých pracovníků o částečné úvazky je také sociální systém, 

ve kterém je částečná ekonomická aktivita méně výhodná neţ plná neaktivita, neboť 

nezaměstnaný v případě, kdy přijme částečný úvazek, ztrácí veškerou podporu. Rovněţ ţena 

v domácnosti pobírající dávky sociální pomoci ztrácí s kaţdou vydělanou korunou jednu 

korunu na sociálním příspěvku. (VÚPSV, 2004a) 

Podle Kotrusové (2007) ve většině oborů není příliš velký zájem o částečné úvazky 

ani ze strany zaměstnavatelů. Výjimkou je oblast sluţeb, zejména nadnárodní řetězce 

obchodních domů, telekomunikace, pošty a zemědělství. Firmy od zaměstnávání na částečný 

úvazek odrazují zvýšené administrativní organizační náklady v souvislosti s rozloţením 

stejného mnoţství práce mezi více zaměstnanců. Kaţdý částečný zaměstnanec má také nárok 

na nemocenskou, výpovědní lhůtu nebo sociální a zdravotní pojištění, coţ je hlavní důvod, 

proč se této formě částečných úvazků mnozí zaměstnavatelé brání. Bariérou rozvoje 

částečných úvazků je také fakt, ţe firmy mají problémy se získáváním pracovníků na částečné 

úvazky, neboť odbory se často brání nadměrnému vyuţívání částečných pracovních úvazků 

ustanoveními v kolektivních smlouvách o minimálním a maximálním počtu odpracovaných 

hodin týdně. Nicméně z průzkumu Alternativa, který provedla Česká společnost pro rozvoj 

lidských zdrojů (2010), vzešlo, ţe 54 % dotazovaných firem se nebrání rozšíření počtu 

flexibilních pracovních úvazků a 80 % zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům moţnost 
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vyuţívat flexibilní pracovní úvazky nejčastěji právě v podobě zkrácených pracovních úvazků, 

popř. dohody o provedení práce, či pracovní činnosti. Zájem rozšířit flexibilní pracovní 

úvazky v budoucnu potvrdilo 63 % dotazovaných firem, coţ můţe mít pozitivní vliv na český 

pracovní trh. 

Překáţkou rozmachu částečné zaměstnanosti v České republice je také neexistující 

systém podpory částečných úvazků ze strany státu, jaký najdeme v mnoha západoevropských 

zemích. Matoušová a kol. (2009) argumentuje tuto skutečnost tím, ţe částečné zaměstnání 

není zatím povaţováno za účinný způsob sniţování nezaměstnanosti zejména kvůli nízké 

mzdové úrovni. Nejčastější formou vládních programů nebo opatření podporujících rozvoj 

částečných úvazků v západoevropských zemích jsou podle Kotrusové (2007) finanční 

pobídky: úlevy na daních (Velká Británie), sníţení příspěvků na sociální zabezpečení 

(Francie, Belgie) či přímé dotace zaměstnavatelům nebo zaměstnancům. Tyto programy jsou 

často cílené na různé skupiny pracovní síly, např. nezaměstnané nebo lidi ve věkové skupině 

60–64 let. V kontextu s účinností státní podpory částečných úvazků bylo v rámci výzkumu 

provedeného VÚPSV (2004b) v roce 2003 zjištěno, ţe jen malá část dotázaných podniků 

(převáţně malých organizací bez zahraničních vlastníků) si myslí, ţe by mohla státní podpora 

zkrácených úvazků vytvořit nová pracovní místa v jejich organizaci.  

Se slabým vyuţíváním částečných úvazků v ČR souvisí také náplň činností Úřadu 

práce, který zprostředkovává převáţně pracovní místa na principu plného zaměstnání. 

Nezaměstnaným, kterým by vyhovovalo pracovat na částečný úvazek, nebylo a není Úřadem 

práce takové zaměstnání zprostředkováno a tyto osoby jsou tlačeny k přijetí plných 

pracovních úvazků. Tito nezaměstnaní (převáţně matky s dětmi) takové zaměstnání nakonec 

stejně nepřijali a zůstali na sociálních dávkách. (Polívka, 2000) 

Graf 2.1 vypovídá také o genderovém rozloţení částečných pracovních úvazků, 

z něhoţ je patrná výrazná převaha částečné zaměstnanosti ţen. Z toho důvodu je práce 

na částečný úvazek označována také jako ţenská zaměstnanost a právě díky zvýšené 

poptávky ţen po těchto pracovních úvazcích dochází k jejich postupnému rozvoji. Za rostoucí 

poptávkou po práci na částečný úvazek z pohledu ţenského pohlaví lze spatřit moţnost 

harmonizovat rodinný a pracovní ţivot. Údaje z roku 2010 hovoří o 10% zaměstnanosti ţen 

na částečné pracovní úvazky, naopak pouhých 3 % muţů je zaměstnáno prostřednictvím této 

zaměstnanecké formy. Průzkum Eurofoundu poukázal v kontextu s nízkou částečnou 

zaměstnaností muţů také na fakt, ţe více neţ 55 % firem v České republice vůbec 
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nezaměstnává muţe na částečný úvazek a zhruba 30 % firem vyuţívá méně neţ 20 % muţů 

na zkrácený úvazek.  

Genderové rozdíly ve vyuţívání částečných úvazků mohou být do určité míry 

vysvětleny přetrvávajícím rozdělením rolí muţů a ţen v české společnosti, kdy je muţ stále 

ještě povaţován za hlavního (nikoliv však jediného) ţivitele rodiny a za úspěšného je 

povaţován především tehdy, pokud dosáhne významných pozic na trhu práce, které docílí při 

plném úvazku. Zatímco ţeně je připisována role hlavní pečovatelky o rodinu a domácnost 

a za úspěšnou je povaţována především tehdy, pokud se jí podaří dosáhnout významných 

pozic na trhu práce, ale zároveň úspěšně skloubit své zaměstnání s aktivní péčí o rodinu, 

coţ jí umoţňuje právě práce na zkrácený úvazek.  

2.3.1 Zkrácené pracovní úvazky dle věkových kategorií 

Obecně tato forma zaměstnání nejvíce vyhovuje vedle rodičů (zejména matkám) 

s malými dětmi také studentům a mladým lidem, kdy údaje Evropského statistického úřadu 

hovoří o 9% zaměstnanosti na částečný úvazek věkové kategorie 15-24 let v roce 2010 

(z toho muţi 6,3 %, ţeny 13.2 %). Hlavním důvodem jejich volby pracovat na částečný 

úvazek spočívá v moţnosti skloubit studijní a pracovní ţivot a získat tak praktické zkušenosti, 

které jsou na trhu práce důleţitým poţadavek ze strany zaměstnavatelů při přijímání nových 

zaměstnanců. Pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají studenty na částečný úvazek, spočívá 

výhoda v tom, ţe student získá znalosti o chodu společnosti a po ukončení studií se tak 

rychleji zapracuje. 

Graf 2.2: Podíl zkrácených pracovních úvazků dle věkových kategorií (v %, 2010) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 
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Nejpočetnější věkovou skupinou vyuţívající práci na částečný úvazek jsou však lidé 

starší 65 let, čemuţ také odpovídají čísla zveřejněná Evropským statistickým úřadem pro rok 

2010, kdy aţ 54 % starších osob pracuje na zkrácenou pracovní dobu. V ČR tak prakticky 

kaţdý druhý starobní důchodce pracuje na částečný úvazek. V této věkové skupině 

je zaměstnáno 67 % ţen a 47 % muţů. Podle ČSÚ (2010) tuto diferenci mezi pohlavími 

ovlivňuje zejména skutečnost,  ţe mezi muţi jsou častěji zastoupeni pracující důchodci 

v pozici podnikatelů. Se stárnutím populace a prodluţováním důchodového věku je právě 

moţnost pracovat na zkrácený úvazek řešením, jak můţe více zaměstnanců 

v předdůchodovém, popř. důchodovém věku pracovat. Zkrácené úvazky umoţňují seniorům 

pracovat co nejdéle a právě vysoká zaměstnanost starších občanů je velmi důleţitá 

pro udrţitelnost penzijního systému v budoucnu. Zájem starších osob o částečné pracovní 

úvazky na českém pracovním trhu stále přetrvává, coţ dokládají výsledky průzkumu 50+ 

Aktivně, ve kterém zájem o práci na částečný úvazek projevilo 52 % seniorů. Na druhou 

stranu však výzkum prokázal, ţe tato forma na českém pracovním trhu není dostatečně 

rozšířena, ve většině případů se jedná se o nárazové nabídky zaměstnavatelů. 

2.3.2 Částečná zaměstnanost dle úrovně vzdělání 

Obecně patří částeční pracovníci častěji mezi nekvalifikovanou pracovní sílu s nízkou 

úrovní lidského kapitálu, která závisí především na vzdělání a kvalifikaci pracovní síly. 

Následující graf vypovídající o vzdělanostní struktuře částečných pracovníků v ČR tento 

argument zcela potvrzuje.  

Graf 2.3: Podíl osob pracujících na částečný úvazek na všech zaměstnaných 

dle úrovně vzdělání (2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní výpočty 
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Z grafu 2.3 vyplývá, ţe nejčastěji jsou na zkrácený pracovní úvazek zaměstnáni lidé, 

kteří dosáhli nejvýše základního vzdělání. Počet takto pracujících osob s nejniţším vzděláním 

se rok od roku sniţuje, kdy ještě v roce 2000 bylo zaměstnáno na zkrácený úvazek zhruba 

36 000 lidí se základním nebo ţádným vzděláním, v roce 2010 jich bylo o 10 000 méně.  

Zastoupení osob pracujících na částečný úvazek se mezi skupinami zaměstnanců 

se středním vzděláním a s vysokoškolským vzděláním v roce 2010 výrazně nelišilo. Přesto je 

podíl vysokoškoláků o něco vyšší. U osob terciárního vzdělání došlo v průběhu několika 

posledních let k výrazné změně ve smyslu jejich navýšení, jejichţ počet se mezi léty 2000 

a 2010 trojnásobně zvýšil (z 16 900 částečných zaměstnanců na 54 000). Tato skutečnost není 

odborníky nijak vysvětlena, nicméně se lze domnívat, ţe ten fakt můţe souviset s rostoucím 

počtem vysokoškolsky vzdělaných osob na trhu práce. 

U částečných zaměstnanců se středoškolským vzdělání dominuje skupina pracovníků, 

jeţ má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. V období 2000 – 2010 se počet těchto 

částečných pracovníků navyšoval, nicméně se jednalo pouze o pozvolný růst. 

2.3.3 Odvětvová struktura částečné zaměstnanosti 

Odborná literatura poukazuje na fakt, ţe trend práce na kratší pracovní dobu se vyvíjí 

ruku v ruce s růstem podílu pracovníků v sektoru sluţeb, coţ potvrzuje graf 2.4. Zaměstnání 

na zkrácený pracovní úvazek je, jak bylo zjištěno výše, doménou ţenského pohlaví, proto lze 

také očekávat, ţe vysoké zastoupení částečných úvazků bude registrováno převáţně 

v „ţenských“ odvětvích jako je školství, zdravotnictví aj. 
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Graf 2.4: Podíl částečných úvazků dle odvětví podle klasifikace NACE rev. 2 

(2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

Významnějšími sektory, ve kterých je vysoké zastoupení částečných úvazků 

přesahující hranici 10 %, jsou ostatní činnosti, kde bylo v roce 2010 zaměstnáno aţ 15,7 % 

částečných pracovníků, dále kulturní, zábavní a rekreační činnosti, vzdělání, činnosti v oblasti 

nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti spolu s administrativní a podpůrnou 

činností. Vesměs se jedná o sektory, kde převaţují dynamické komerční sluţby podnikům 

nebo individuálním klientům a kde zároveň není nutná nepřetrţitá přítomnost na stálém 

pracovišti. 

V oboru vzdělání pracovalo v roce 2010 cca 14 % pracovníků na kratší pracovní dobu. 

Podle Matoušové a kol. (2009) hraje ve prospěch částečných úvazků v tomto sektoru 

skutečnost, ţe v ČR vlivem sniţujícího se počtu ţáků ve školách klesá poptávka po učitelích, 

coţ vytváří tlak na zkracování jejich úvazků. V souvislosti se sniţující se potřebou učitelů, 

jsou tak pedagogičtí pracovníci často zaměstnáni na částečný úvazek nedobrovolně. Charakter 

pedagogické práce zároveň umoţňuje přijímat druhé zaměstnání a kombinovat tak více 

úvazků na různých školách či vzdělávacích zařízeních. Částečný pracovní úvazek tak 

představuje specifický způsob vyuţívání kvalifikace kombinací částečných pracovních 

úvazků několika zaměstnavatelů. Haberlová a Kyzlinková (2009) uvádějí, ţe v tomto odvětví 

jsou částečné úvazky vyuţívány zejména z důvodu potřeb firem, resp. vzdělávacích institucí 

na rozdíl od průmyslových odvětví. 
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Průměru ČR se vymykají typicky průmyslové sektory, jako je výroba a rozvod 

elektřiny, plynu, tepla a jejich zásobování spolu s těţkou a dobýváním nerostných surovin 

a zpracovatelským průmyslem, ve kterých dosahuje zastoupení částečných úvazků 1 % – 3 %. 

V těchto odvětvích jsou vyuţívány převáţně plné úvazky nebo jiné alternativní formy 

zaměstnání, zejména smlouvy na dobu určitou. Haberlová a Kyzlinková (2009) ve své studii 

„Rodinné potřeby zaměstnanců“ poukazují na nízkou nabídku pracovních příleţitostí 

na zkrácený úvazek právě v těchto sektorech. Uvádějí, ţe nejméně podniků nabízí částečné 

úvazky v odvětví dopravy a spojů, ve stavebnictví a průmyslu. K zavádění práce na částečný 

úvazek jsou firmy v těchto odvětvích motivovány spíše potřebami zaměstnanců.  

Relativně nízké zastoupení zkrácených úvazků je evidováno také v primárním sektoru, 

kdy podle slov Matoušové s kol. (2009) hraje v zemědělství silnou roli tradice zaměstnávání 

na plný úvazek a malý podíl sezónních prací. Z hlediska flexibilních pracovních forem jsou 

v zemědělství nejvíce vyuţívány termínované úvazky, podobně jako v sektoru stavebnictví, 

ve kterém pracují zejména sezónní pracovníci, kteří patří do podmnoţiny zaměstnanců 

na dobu určitou.  

V roce 2010 pracovalo ve zdravotnictví a sociálních sluţbách cca 9 % částečných 

zaměstnanců. Zkrácené úvazky nejsou v tomto sektoru výhradní flexibilní formou 

zaměstnání. K nedostatečnému rozvoji částečných úvazků v tomto sektoru dochází podle 

Matoušové a kol. (2009, s. 33) z toho důvodu, ţe „ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

přispívá stálý nedostatek personálu spíše ke zvýšenému nároku na přesčasovou práci 

nad rámec běžného úvazku než k rozvoji úvazků zkrácených“. Dalším faktorem bránícím 

rozšiřování zkrácených úvazků je mnohem méně rozvinuté individualizované poskytování 

sociálních sluţeb, jeţ umoţňuje větší flexibilitu úvazků. V ČR stále převaţují velká zařízení 

poskytující hromadnou péči.  

2.3.4 Důvody využívání částečných pracovních úvazků  

Muţi a ţeny jsou zaměstnáni na částečný úvazek z mnoha důvodů. Rozhodující 

faktory práce na částečný úvazek zachycuje graf 2.5, který jednoznačně poukazuje na fakt, 

ţe hlavním důvodem, proč jsou ţeny zaměstnávány na zkrácenou pracovní dobu, je péče 

o děti nebo postiţenou osobu. Z tohoto důvodu volí zkrácenou pracovní dobu 26 % 

zaměstnaných ţen převáţně věkové kategorie 25-49 let.  
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Graf 2.5: Důvody využívání částečných pracovních úvazků mužů a žen (2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

Jak bylo výše uvedeno, částečné úvazky u ţen představují šanci, jak skloubit rodinný 

a pracovní ţivot. Nicméně fakt, ţe u muţů je tento důvod nejméně početný, dokládá podle 

Matoušové a kol. (2009) nepříliš příznivý jev z hlediska rovného přístupu k zaměstnání, 

ţe ţeny v ČR, jeţ jsou zaměstnány na částečný úvazek, mnohem častěji neţ muţi musely 

přijmout tuto formu „z nouze“. Na druhém místě jsou to blíţe nespecifikované důvody, tj. jiné 

důvody, na základě kterých je v ČR zaměstnáno na zkrácený úvazek 22 % ţen. 17,2 % 

zaměstnaných ţen na částečný úvazek volilo tento typ úvazku z toho důvodu, ţe nemohly 

najít práci na plný úvazek. Jedná se zejména o ţeny střední věkové kategorie (25-49 let). 

Naopak vzdělání hraje u ţenského pohlaví nejméně důleţitou roli při volbě práce na zkrácený 

úvazek. Z tohoto důvodu volilo částečný úvazek přibliţně 10 % ţen, přičemţ převáţná část 

ţen se pohybuje ve věku 15 - 24 let. 

S cílem harmonizovat rodinný a pracovní ţivot volilo zkrácené úvazky pouze 

1 % muţů. Sirovátka a kol. (2009) však uvádí, ţe poměrně významná část otců malých dětí 

by částečný úvazek vyuţila za účelem usnadnění harmonizace práce a rodiny, ale v jejich 

případě je finanční nevýhodnost silnějším faktorem a tak nakonec volí práci na plný úvazek. 

U tohoto pohlaví jsou stěţejním důvody částečné zaměstnanosti vlastní onemocnění nebo 

zdravotní handicap, načeţ kvůli tomuto důvodu je zaměstnáno aţ 30 % muţů, z toho 

nejčastěji muţi věkové kohorty 50-64 let.  Druhým nejčastějším důvodem práce na částečný 

úvazek je absolvování profesního či školního vzdělávání. Z tohoto důvodu je na částečný 

úvazek zaměstnáno 26,3 % muţů. Zkrácený úvazek volí z důvodu vzdělání nejčastěji mladší 



40 

muţi ve věku 15-24 let. Z jiných blíţe nespecifikovaných důvodů je na částečný úvazek 

zaměstnáno 25,4 % muţů. 

2.3.5 Nedobrovolné zaměstnání na částečný úvazek - podzaměstnanost 

Částečné pracovní úvazky mohou být účastníky pracovního trhu přijímány dobrovolně 

či nedobrovolně. V případě, ţe pracovníci nebudou podstupovat částečnou zaměstnanost zcela 

ze své vůle, pak hovoříme o tzv. podzaměstnanosti, která je obecně definovaná jako 

nedobrovolná práce na zkrácený pracovní úvazek. Dle Sirovátky a kol. (2009) můţe 

nedobrovolné přijetí práce na částečné úvazky do jisté míry vyjádřit také skutečnost, zda jsou 

konkrétní částečné úvazky výrazem zájmu zaměstnance a do jaké míry jde spíše o potřebu 

zaměstnavatele. 

Graf 2.6: Podíl podzaměstnaných na celkové částečné zaměstnanosti 

dle pohlaví v letech 2000-2010 (v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

Graf 2.6 ilustruje vývoj podílu podzaměstnaných na celkové částečné zaměstnanosti 

spolu s genderovým hlediskem. Obecně lze konstatovat, ţe v České republice existuje málo 

podzaměstnaných, coţ přímo souvisí s nízkým výskytem práce na částečný úvazek, jak bylo 

uvedeno výše. Ve sledovaném období se celková podzaměstnanost pohybovala v rozmezí 

9,7 % - 18 %, přičemţ nejvyšší podzaměstnanost byla naměřena v roce 2005, naopak nejniţší 

v roce 2000. Mezinárodní statistiky pro rok 2010 hovoří pouze o cca 16 % osob, kteří pracují 

na částečný úvazek proto, ţe nenašlo práci na standardní pracovní poměr, coţ je hluboko pod 

průměrem evropské sedmadvacítky, kdy na částečný úvazek pracuje nedobrovolně aţ 

26,7 % pracujících. Zbytek tak pracuje na zkrácený úvazek zcela dobrovolně. Nicméně stále 
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existuje velká rezerva těch, co by na částečný úvazek chtěli pracovat. Lze tedy konstatovat, 

ţe podzaměstnanost nepředstavuje pro Českou republiku sebemenší problém, naopak 

se na českém pracovním trhu setkáváme s nedostatkem příleţitostí práce na částečný úvazek, 

resp. s převisem poptávky po zkrácených pracovních úvazcích nad jejich nabídku ze strany 

zaměstnavatelů. Tento fakt potvrzují také výsledky průzkumu společnosti LMC
6
, které 

zveřejnil portál ministerstva práce a sociálních věcí, jeţ hovoří o tom, ţe poptávka 

po zkrácených pracovních úvazcích ze strany uchazečů o zaměstnání činí 23 % 

z registrovaných ţivotopisů a výrazně tak převyšuje nabídku firem, které nabízejí jen 5 % 

těchto úvazků. (MPSV, 2010) 

Na zkrácený úvazek pracují nedobrovolně převáţně ţeny, které se přibliţují 

evropskému průměru. Tento typ úvazku ţeny přijímají de facto z donucení, které vyplývá 

z povinnosti spojené s péčí o závislé příslušníky rodiny, která je v české společnosti stále 

jejich doménou. Nutnost volit tento typ úvazku je také do jisté míry způsobena 

nedostačujícím systémem péče o děti v rozsahu potřebném pro práci na plný úvazek 

a v porovnání ČR se západními zeměmi víceméně neexistuje nabídka jiných sluţeb péče 

o děti kromě mateřských škol. Ţeny jsou tak prakticky distancovány od moţnosti pracovat 

na plný úvazek a v nejhorším případě jsou donuceny opustit trh práce. Problémem 

podzaměstnanosti jsou zasaţeny převáţně ţeny ve věkové kohortě 25-49 let, naopak nejméně 

ţeny starší 65 let. Ve sledovaném období lze pozorovat do roku 2006 postupné narůstání 

nedobrovolně zaměstnaných ţen na zkrácený pracovní úvazek. V roce 2007 se však míra 

podzaměstnanosti ţen skokově sníţila, která se pak následující roky udrţovala na přibliţně 

stejné úrovni. Sirovátka a kol. (2009) uvádí, ţe tato situace můţe být vysvětlena narůstající 

fertilitou mezi léty 2000 aţ 2008, díky které mohly ţeny tento typ zaměstnání volit spíše 

dobrovolně jako vhodnou harmonizační strategii a tím eliminovat poměr mezi dobrovolnými 

a nedobrovolnými částečnými úvazky. Současně se sami zaměstnavatelé mohli ochotněji 

přizpůsobovat rodinným povinnostem ţen v souvislosti s nedostatkem pracovních sil na trhu 

práce, který přinesl ekonomický růst. Ve stejném období si ţeny mohly individuálně polepšit 

z důvodu současné tercializace ekonomiky, kde se lépe uplatňují.   

Nedobrovolná zaměstnanost na zkrácený úvazek je u českých muţů výrazně 

pod průměrem evropské sedmadvacítky, čemuţ také nasvědčují číselné údaje zveřejněné 

Evropským statistickým úřadem, kdy míra podzaměstnanosti zemí EU je aţ trojnásobně vyšší. 

                                                      
6
  nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských 

 e - recruitmentových společností. 
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Podle Sirovátky a kol. (2009) jsou muţi k částečnému úvazku přinuceni převáţně 

zaměstnavatelem, popř. svým zdravotním stavem, který jim často nedovoluje odpracovat 

standardní pracovní dobu. Otcové by zřejmě částečné úvazky vyuţili pouze v případě, 

ţe by byly lépe finančně ohodnoceny. Z pohledu věkové kohorty „trpí“ podzaměstnaností 

muţi středního věku, tedy ve věku 25 – 49 let. 
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3 Flexibilita trhu práce zemí Evropské unie 

Jedna z nejvýznamnějších změn ve struktuře zaměstnanosti za posledních 10 let 

na evropském trhu práce se týká zvýšení diverzifikace pracovní doby, coţ se projevilo 

na markantním nárůstu zkrácených úvazků v porovnání se standardními úvazky v důsledku 

zintenzivnění hospodářské soutěţe, nových výrobních metod a forem organizace, zvýšení 

nezaměstnanosti, rostoucí participace ţen či rostoucí poptávky pracovních sil po zpruţnění 

pracovní doby. 

3.1   Právní úprava částečného úvazku v EU 

Částečné úvazky patří spolu s úvazky na dobu určitou mezi nejvíce regulované 

flexibilní formy zaměstnávání napříč zeměmi EU. Právní regulace částečných úvazků načítá 

u zemí staré základny zhruba 20 – 30 let. V nových členských zemích nebyly zkrácené 

úvazky aţ do přijetí směrnice o částečných úvazcích právně ošetřeny, byť byla práce 

na částečný úvazek dlouhodobě, ačkoliv neformálně umoţňována. (Nekolová, 2010b) 

Návrh směrnice o dobrovolné práci na částečný úvazek byl Evropskou Radou 

předloţen v prosinci roku 1981, nicméně nebyl schválen. Dokonce ani změna návrhu, která 

byla vydána v lednu dalšího roku, neprošla schvalovacím procesem. V roce 1995 Evropská 

komise zahájila jednání „o pruţnosti pracovní doby a bezpečnosti pracovníků“ v rámci 

dohody v oblasti sociální politiky připojené k Maastrichtské smlouvě. Během tohoto jednání 

musela komise projednávat návrhy se sociálními partnery. Ačkoliv evropská organizace 

zaměstnavatelů BusinessEurope nebyla ochotna účastnit se tohoto dialogu, sociální partneři 

se rozhodli začít s vyjednáváním o podmínkách práce na částečný úvazek, kdy výsledkem 

byla Rámcová dohoda o částečném úvazku podepsaná 6. června 1997 a implementována 

ve směrnici Rady 97/81/ES, přijatá Radou EU 15. prosince 1997. (Riso, 2010) 

Implementací této směrnice tak proběhla „plošná“ regulace částečných pracovních 

úvazků v zemích EU, kterou musely všechny členské země zakomponovat do své národní 

legislativy. Směrnice Rady ze dne 15. Prosince 1997 se týká Rámcové dohody o práci 

na částečný úvazek uzavřené mezi organizacemi UNICE
7
, CEEP

8
 a ETUC

9
 obsahující obecné 

zásady a minimální poţadavky týkajících se práci na částečný úvazek, jeţ má zabránit 

nerovnému zacházení s pracovníky na částečný úvazek. Iniciátoři této dohody přikládají 

                                                      
7
 Evropská unie konfederací průmyslu a zaměstnavatelů 

8
 Evropské středisko veřejných podniků 

9
 Evropská konfederace odborových svazů 
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důleţitost opatřením, která by usnadnila přístup k částečnému pracovnímu úvazku pro muţe 

i ţeny, aby se tak připravili na odchod do důchodu, sladili profesní a rodinný ţivot a vyuţili 

moţností vzdělávání a školení pro zlepšení svých schopností a moţností postupu 

v zaměstnání k oboustrannému prospěchu zaměstnavatelů a zaměstnanců způsobem, který 

by napomohl rozvoji podniků. (Směrnice Rady 97/81/ES)  

Nekolová (2010a) poukazuje na skutečnost, ţe s naplňováním zásady zajištění 

stejných podmínek pro všechny zaměstnance, existují v praxi značné problémy v neprospěch 

částečných pracovníků, u kterých objem práce často neodpovídá počtu stanovených hodin 

a sníţené mzdě korespondující s mírou zkrácení úvazku. 

Pracovní doba a s ní související regulace částečného úvazku je v zemích EU upravena 

směrnicí 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, která stanovila 

minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro úpravu pracovní doby ve všech 

odvětvích s výjimkou rybolovu, dopravy a činnosti lékařů při jejich vzdělávání (revidovaná 

směrnice z roku 2000 začlenila výše vyňatá odvětví do své působnosti). Tato norma 

se vztahuje na minimální doby denního odpočinku, odpočinku v týdnu a dovolenou 

za kalendářní rok, na přestávky, některé aspekty noční práce a maximální týdenní pracovní 

dobu, která nesmí překročit 48 hodin/týden včetně přesčasů. Hlavním cílem této směrnice 

je tedy chránit pracovníky před příliš dlouhou pracovní dobou a zajistit dodrţování doby 

odpočinku. (Směrnice Rady 93/104/ES) 

V roce 2010 zahájila Evropská komise celkový přezkum směrnice o pracovní době 

z důvodu zpochybnění účinnosti právních předpisů v oblasti pracovní doby, neboť některá 

ustanovení nedokáţou drţet krok s rychlými změnami, kterými prochází rozvrţení práce, 

a způsobují, ţe zmíněná směrnice nemůţe dostatečně reagovat na potřeby pracovníků 

a podniků. Jedním z cílů přezkumu je dosáhnout dobře zaměřené a udrţitelné flexibility 

v pravidlech pracovní doby, která podnítí produktivitu a konkurenceschopnost a zajistí 

účinnější ochranu před ohroţením zdraví a bezpečnosti, či zlepšit rovnováhu mezi pracovním 

a soukromým ţivotem. (ČMKOS, 2011) 

Podmínky práce na částečný úvazek jsou upraveny také ve směrnici 75/117/EHS 

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné 

odměny za práci pro muže a ženy, jeţ zakazuje jakoukoliv diskriminaci na základě pohlaví 

s ohledem na všechny aspekty a podmínky odměňování s cílem zajistit rovnost muţů a ţen 

na pracovišti. (Směrnice 75/117/EHS)  
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Všechny země EU ve svém pracovním právu vymezují a definují formy částečných 

úvazků, přičemţ se vţdy musí jednat o kratší pracovní úvazek neţ je plný úvazek. Ve většině 

zemí EU nejsou stanoveny časové limity spojené s uzavíráním smluv na částečný úvazek. 

Výjimkou je Belgie, Kypr a Litva, jejichţ pracovní práva vymezují počet hodin zkráceného 

úvazku. Částečné úvazky mohou být ve všech zemích EU uzavírány na dobu určitou 

či neurčitou. V Rakousku, Rumunsku, Španělsku, Francii a Lucembursku je při částečném 

úvazku zakázána práce přesčas. Na Slovensku jen v případě souhlasu zaměstnance. 

(Nekolová, 2010a) 

3.2   Částečný úvazek na evropských pracovních trzích 

Rozdílné zastoupení částečných pracovníků na evropských trzích práce je napříč 

zeměmi EU poměrně výrazné, coţ dokazuje graf 3.1 o rozloţení částečných pracovníků 

v zemích evropské sedmadvacítky s porovnáním situace mezi léty 2000 a 2010.  

Graf 3.1: Podíl zkrácených pracovních úvazků na celkové zaměstnanosti zemí EU27, 

2000 a 2010 (v %) 

 

Pozn.: Bulharsko -  nedostupné údaje pro rok 2000  

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

 

Ze statistik Evropské komise (Eurostat) vyplývá, ţe počet Evropanů pracujících 

na částečné úvazky v poslední dekádě výrazně stoupl. Zaměstnanci pracující na částečné 

úvazky tak v roce 2010 tvořili 19,2 % pracovní síly v EU, zatímco v roce 2000 to bylo 

16,2 %. Situace se u většiny zemí vyvíjela ve prospěch zvýšení částečné zaměstnanosti 
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s výjimkou Rumunska, Polska a Lotyšska, kdy se míra částečné zaměstnanosti oproti roku 

2000 sníţila. 

Nejvíce lidí zaměstnaných na částečný úvazek je v Nizozemí (48,9 %). Následuje 

Velká Británie (26,9 %), Dánsko (26,5 %) a Švédsko (26,4 %), kterému „šlape na paty“ 

Německo a Belgie se svými 26 %.  V podstatě se jedná o země, v nichţ existuje uţ řadu let 

výrazná podpora částečné zaměstnanosti všech ekonomických subjektů a kde má většina 

částečných pracovníků uzavřený kontrakt na dobu neurčitou, čímţ tak mají podobné 

charakteristiky jako pracovníci na plný úvazek. 

Česká republika byla mezi evropskou sedmadvacítkou v roce 2010 pátá od konce 

s 5,9 %. Horší jiţ byla situace v Maďarsku (5,8), Slovensku (3,9 %) a Bulharsku (2,4 %), 

kde tento druh zaměstnaneckého poměru nemá příliš velkou tradici a není zaměstnavateli 

nabízen. Nízká míra částečné zaměstnanosti je tak obecně vykazována u nových členských 

států (spolu s Řeckem), ve kterých je práce na plný úvazek i přes veškeré úsilí národní vlád 

nadále preferována. Širšímu vyuţívání zkrácených pracovních úvazků zabraňují stereotypy 

v soukromé i veřejné sféře. Zaměstnavatelé stále upřednostňují tradiční průběh a organizaci 

práce. Tyto země mimo jiné vykazují nízkou míru zaměstnanosti, coţ můţe být vysvětleno 

vysokým výskytem nelegální práce.  

V Nizozemsku je prakticky kaţdý druhý pracovník zaměstnaný na částečný úvazek, 

čímţ se tak práce na zkrácený úvazek stala běţným zaměstnání. Původní nárůst zaměstnanosti 

na částečný úvazek byl spíše autonomním procesem, jenţ byl doplněn a urychlen politikou 

trhu práce, podporou sociálních partnerů a novou legislativou. K flexibilitě ve smyslu 

rozmachu práce na částečný úvazek došlo v 70. letech 20. století, jeţ probíhala v souvislosti 

s růstem ţenské participace ruku v ruce s omezenou dostupností zařízení péče o děti. 

Ke stimulaci ţenské pracovní síly na trhu práce byla prováděna řada postupných politických 

opatření směřujících k odstraňování bariér částečné zaměstnanosti. V 70. letech začala 

nizozemská vláda vnímat částečný úvazek jako nástroj sniţování nezaměstnanosti 

a posilování emancipace ţen. V roce 1993 byla ustanovena minimální mzda a poskytnuta 

sociální ochrana pro práci, jejíţ pracovní doba byla niţší neţ třetina standardního pracovního 

týdne. V roce 1996 bylo částečným pracovníkům uděleno výslovné právo na rovné zacházení 

v oblasti mezd, přesčasů, bonusů a školení. Zákon z roku 2000 stanovuje právo všech 

pracovníků poţadovat od svého zaměstnavatele zkrácení pracovní doby. Dalším impulsem 

byla daňová reforma provedena v roce 2001, která umoţnila některým ţenám pracujícím 
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na částečné úvazky dosáhnout vyššího hodinového výdělku po zdanění. Částečná 

zaměstnanost tak ruku v ruce s rostoucí poptávkou zaměstnavatelů po nestandardních 

pracovních formách od roku 1990 neustále roste a stává se „mainstreamem“ v oblasti 

zaměstnanosti. Z výše uvedených skutečností vyplývá, ţe politika zaměstnanosti v oblasti 

částečných úvazků je tak v Nizozemí zaměřena převáţně na podporu ţen na trhu práce, stejně 

jako ve Švédsku. (Sandor, 2009) 

Druhé místo v ţebříčku četnosti zkrácených úvazků si udrţuje Velká Británie, kdy 

důvodem vysokého zastoupení této flexibilní pracovní formy je skutečnost, ţe tato země 

se vyznačuje dlouhou pracovní dobou a relativně drahým veřejným systémem péče o děti. 

Regulace práce na částečný úvazek v rámci zajištění rovnosti v oblasti smluvního práva, 

odměňování a výhod částečných zaměstnanců, vstoupila v platnost v roce 2000 v souvislosti 

se směrnicí EU o částečných úvazcích. Zákon o zaměstnanosti v roce 2002 zavedl právo 

rodičů malých dětí (od roku 2009 dětí do 16 let) poţádat o úpravu pracovní doby. 

(Sandor, 2011)  

Národní statistiky hovoří o 7,8 milionů částečných pracovníků, přičemţ ¾ zaměstnanců 

na částečný úvazek jsou ţeny, nicméně počet muţů pracujících na částečný úvazek vzrostl 

během recese o 10 %. V polovině tohoto desetiletí se očekává nárůst částečné zaměstnanosti 

do 30 %. (Lake, 2010) 

Situace ve Švédsku je poněkud jiná v porovnání s Nizozemskem, kde na pracovním 

trhu výrazně převaţuje nabídka nad poptávkou po částečných úvazcích, zejména u ţen 

ve veřejném sektoru, čímţ jsou tak lidé nuceni přijmout práci na částečný úvazek. Švédska 

vláda v současnosti řeší problém podzaměstnanosti, který vznikl ruku v ruce s rozmachem 

částečných úvazků (zejména nedobrovolných), jeţ byl prakticky řešením špatné situace 

na švédském trhu práce. Nositelé hospodářské politiky podpořili částečné úvazky i tím, 

ţe lidem pracujícím nedobrovolně na částečný úvazek je ušlá mzda, kterou by získali 

v případě plného úvazku, kompenzována příspěvkem v nezaměstnanosti. (Sandor, 2011) 

Jak bylo výše uvedeno, vyuţití částečných úvazků na slovenském trhu práce 

je nejniţší v celé EU. Situace našich sousedů se svým charakterem přibliţuje situaci v ČR. 

Neochota slovenských zaměstnavatelů zaměstnávat pracovníky na částečný úvazek spočívá 

zejména v růstu administrativních nákladů, přičemţ ani pracovní síla výrazným způsobem 

nevyhledává tuto formu zaměstnávání, coţ je podmíněno nízkou úrovní mezd, 

kdy se výdělkem z práce na částečný úvazek v porovnání se západní Evropou nedá dobře 
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vyţít a motivace přejít z plného na částečný úvazek je tak mizivá. Za slabým vyuţíváním 

částečných úvazků stojí také málo rozvinutý sektor sluţeb, který obzvlášť vytváří pracovní 

místa se zkrácenou pracovní dobou. Na Slovensku hrají v neprospěch částečných úvazků také 

vysoké povinné odvody zaměstnavatelů. (Jaroš, 2004) 

VÚPSV (2004a) ve své závěrečné zprávě s odkazem na Blackwella uvádí, ţe úroveň 

zaměstnanosti na částečný úvazek je v jednotlivých evropských zemích ovlivněna:  

Situací na trhu práce (zejména mírou zaměstnanosti žen), kdy v zemích s vysokým 

podílem zaměstnaných ţen je podíl částečných pracovníků na celkové zaměstnanosti vyšší. 

Toto tvrzení dokládá graf 3.2, jeţ ilustruje souvislost zastoupení částečných úvazků 

na celkové zaměstnanosti a zaměstnaností ţen. Průměr EU27 rozděluje pole hodnot 

do 4 kvadrantů, přičemţ pravý horní kvadrant znázorňuje země s vysokou zaměstnaností ţen 

a nadprůměrným vyuţíváním zkrácených úvazků. K těmto zemím se řadí Velká Británie, 

Dánsko, Švédsko, Rakousko, Nizozemí a Německo, coţ jsou země s nejvyšším zastoupením 

zkrácených úvazků. Naopak země jiţní Evropy spolu se zeměmi vyšegradské čtyřky a Maltou 

vykazují nízkou zaměstnanost ţen, coţ se také odráţí v nízké míře částečné zaměstnanosti.  

Graf 3.2: Souvislost ženské zaměstnanosti a podílu částečných úvazků v ekonomice 

(2010, v %) 

 
 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 
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Odvětvovou strukturou ekonomiky, kdy jsou částečné úvazky vyuţívanější 

v sektoru sluţeb neţ v průmyslu. Typickým příkladem je Česká republika, která vyniká 

vysokou zaměstnaností v  průmyslu, současně se však svým zastoupením zkrácených úvazků 

na celkové zaměstnanosti nachází v pomyslném ţebříčku zemí na jednom z posledních míst. 

Také jihoevropské země, kde je převáţná část pracovní síly koncentrována v zemědělství, 

vykazují nízkou, resp. podprůměrnou částečnou zaměstnanost. 

Pracovně-právní a jinou legislativou (právem sociálního zabezpečení upravujícím 

ochranu standardních pracovních poměrů, podmínkami pro částečné úvazky a rodičovskou 

dovolenou). Tam, kde jsou částečné úvazky integrovány do standardního prostředí trhu práce 

a je na něj aplikován princip stejného zacházení, tam je kvalita částečných úvazků srovnatelná 

s těmi na plný úvazek. Příkladem je Nizozemí či Švédsko, kde pracovní právo a právo 

sociálního zabezpečení vytváří pobídky ke vzniku částečných pracovních úvazků dobře 

ošetřených legislativou. Ve většině západoevropských zemí však přetrvávají rozdíly v úrovni 

sociálního práva a ochrany zaměstnanců pracujících na různě dlouhou pracovní dobu. 

Sociálními službami ve smyslu dostupností kolektivních zařízení péče o děti a jejich 

provozní dobu. V této souvislosti Potuţáková (2010) zmiňuje, ţe zatímco ve Skandinávii 

existuje hustá síť center péče pro děti předškolního věku, v jihoevropských státech je tato část 

rodinné politiky teprve v počátcích, coţ se odráţí v zaměstnanosti ţen a následně v částečné 

zaměstnanosti. 

Programy politiky zaměstnanosti, jeţ vytvářejí pobídky k většímu vyuţívání 

částečných úvazků. Nejčastější formou vládních programů nebo opatření podporujících rozvoj 

částečných úvazků v západoevropských zemích jsou finanční pobídky v podobě úlevy 

na daních, sníţení příspěvků na sociální zabezpečení či přímých dotacích zaměstnavatelům 

nebo zaměstnancům. Tyto programy jsou často cílené na různé skupiny pracovní síly, 

např. nezaměstnané nebo lidi starší věkové kategorie. Polívka (2000) zmiňuje, ţe v případě 

Belgie se jedná konkrétně o opatření, které je určeno podnikům procházející restrukturalizací. 

V případě, ţe tyto organizace přistoupí k redukci pracovní doby a podaří se jim udrţet 

zaměstnanost, mají nárok na sníţení příspěvků na sociálním zabezpečení. 

Postoji vlády, zaměstnanců i zaměstnavatelů k této flexibilní formě, přičemţ 

se předpokládá, ţe vláda bude vnímat částečné úvazky skepticky v případě, ţe nebudou 

pozitivně ovlivňovat zaměstnanost. Práce na částečný úvazek je ze strany zaměstnanců, 

zaměstnavatelů, vládou a politickými stranami aktivně podporována zejména v Nizozemí, 
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Dánsku či Německu. V České republice není tato forma příliš podporována ani ze strany 

vlády, protoţe se doposud nepodařilo částečné úvazky identifikovat jako nástroj směřující 

ke sníţení nezaměstnanosti. 

Sociálním a daňovým systémem, přičemţ rozhodujícím faktorem je existence a výše 

minimální hranice pro placení daní a odvodů na sociálním pojištění. Česká republika patří 

mezi země s vysokým celkovým zatíţením práce, kdy podíl příjmů ze sociálního pojištění 

od zaměstnavatelů jako % příjmů rozpočtu činil v roce 2010 podle údajů Eurostatu aţ 28,3 %, 

coţ prakticky znemoţňuje růst částečné zaměstnanosti.  Naopak v Nizozemí zaměstnavatelé 

odvádějí do státního rozpočtu na sociální pojištění 11,7 %, Nejniţší odvody na sociálním 

zabezpečení vykazuje Dánsko, kde zaměstnavatele odvádějí pouhých 0,7 %. 

Životní úrovní obyvatel, kdy u zemí s vyšší příjmovou hladinou obyvatel dochází 

k volnějšímu rozvoji vyuţívání částečných úvazků. Naopak niţší příjmová hladina nedovoluje 

širší vyuţívání této zaměstnanecké formy.  

Graf 3.3: Souvislost čistého ročního příjmu a podílu částečných úvazků v ekonomice 

(2010, v %) 

 

 
 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 
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Souvislost podílu částečných úvazků na zaměstnanosti a příjmové hladiny, která 

je vyjádřena jako mediánový čistý roční příjem v paritě kupní síly, znázorňuje graf 3.3. 

Z tohoto grafu je patrné, ţe mezi čistým ročním příjmem a podílem částečných úvazků na 

celkové zaměstnanosti existuje pozitivní závislost, coţ znázorňuje daná elipsa. Jinými slovy, 

čím vyšší je čistý roční příjem v dané zemi, tím vyšší je podíl částečných úvazků 

v ekonomice. Podle hodnoty korelačního koeficientu 0,642 (viz Příloha č. 1) se jedná 

o středně silnou závislost, přičemţ po vyloučení 2 vybočujících zemí (Nizozemí 

a Lucemburska) by byla závislost ještě silnější. V tomto případě dosahuje hodnota koeficientu 

0,753 (viz Příloha č. 2). 

 

V horním pravém kvadrantu se nacházejí země s nadprůměrným ročním příjmem 

a tedy i vysokou účastí částečných úvazků na celkové zaměstnanosti, neboť v těchto zemích 

si lidé mohou dovolit pracovat na částečný úvazek, aniţ by to výrazně ovlivnilo jejich ţivotní 

standard. Těmito země jsou Nizozemí, Švédsko, Velká Británie, Německo, Rakousko, 

Dánsko či Belgie. V Lucembursku lidé dosahují nejvyššího ročního příjmu, nicméně podíl 

částečných úvazků se nachází pod průměrem EU27. 

 

Země s niţší příjmovou úrovní a tedy niţším zastoupením zkrácených pracovních 

úvazků na celkové zaměstnanosti jsou zachyceny v dolním levém kvadrantu. Jedná 

se především o nové členské země jako je Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, 

ale i Česká republika.  

 

Graf 3.4: Podíl zkrácených pracovních úvazků na zaměstnanosti žen a mužů (2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 
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Při pohledu na graf 3.4, který zachycuje genderové rozloţení částečných úvazků lze 

konstatovat, ţe u všech zemí evropské sedmadvacítky je práce na zkrácený úvazek 

„doménou“ ţenského pohlaví, coţ stejně jako v případě České republiky souvisí s tím, 

ţe částečný úvazek, jenţ je často nazýván „family-friendly form“, umoţňuje ţenám pracovat 

a zároveň starat se o děti, resp. domácnost. Dle statistik Evropské komise pracovalo 

na částečný úvazek v roce 2010 31,9 % ţen EU, zatímco muţů pouhých 8,7 %.  

Nejvíce ţen zaměstnaných na částečný úvazek eviduje Nizozemí, kde jich na zkrácený 

úvazek pracuje aţ 76,5 %. Podle nizozemského institutu pro sociální výzkum jsou holandské 

ţeny spokojeny se svou prací na částečný úvazek s tím, ţe pouze 4 % z nich by raději 

pracovalo na plný úvazek. V jiných zemích s mnohem niţší mírou částečné zaměstnanosti ţen 

je toto procento nespokojenosti ještě vyšší (např. 15 % v Německu a Dánsku 

a 30 % ve Francii a Španělsku). Důvodem zájmu nizozemských ţen o částečné úvazky je 

jejich legislativní ošetřování. Vzhledem k tomu, ţe jsou částečné úvazky spojovány 

s nenáročnými pracovními místy z hlediska kvalifikace, je v Nizozemí relativně velká 

příleţitost pracovat na částečný úvazek i na vysoce kvalifikované pracovní pozici. Holandské 

ţeny tak dávají přednost daňovým pobídkám zvýhodňující částečný úvazek před zvyšováním 

své pracovní doby, která by byla finančně atraktivnější. (Nicole Bosch a kol. 2009) 

S výrazným odstupem následuje Německo s 46% mírou částečné zaměstnanosti ţen, 

načeţ 40% hranici ţenské částečné zaměstnanosti nepřekročilo Rakousko, Velká Británie, 

Belgie a Švédsko. Lehce nad průměrem EU27 se nachází Irsko spolu s Dánskem 

a Lucemburskem. Rozdíl mezi mírou částečné zaměstnanosti můţu a ţen je u této skupiny 

zemí výrazný, přičemţ největší diference je pozorována u Nizozemí. 

Naopak u nových členských států, mezi které patří i ČR, je míra částečné 

zaměstnanosti ţen hluboko pod průměrem EU27, načeţ nejméně ţen, ale i muţů pracujících 

na částečný úvazek je v Bulharsku, kde tuto zaměstnaneckou formu vyuţívá jen 2,6 % ţen 

a 2,2 % muţů. U této země je pozorován také nejmenší rozdíl v částečné zaměstnanosti mezi 

muţi a ţenami. Rozdílná míra částečné zaměstnanosti je rovněţ zanedbatelná u Rumunska. 

Všeobecně lze říct, ţe u této skupiny zemí (spolu s Řeckem) v porovnání se zeměmi s vyšším 

zastoupením částečných úvazků na zaměstnanosti muţů i ţen, jsou genderové rozdíly 

z hlediska vyuţívání částečných úvazků mnohem niţší. 

http://voxeu.org/index.php?q=node/3783
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Kolem průměrných hodnot evropské sedmadvacítky se pohybují státy jiţní Evropy 

s výjimkou Řecka, spolu s Finskem, načeţ v Portugalsku jsou genderové rozdíly výraznější 

neţ v Itálii a Španělsku 

3.2.1 Zkrácené pracovní úvazky dle věkových kategorií 

Z pohledu věkové kategorie je pozorováno nerovnoměrné rozloţení pracovní doby 

v průběhu ţivota jednotlivců. Nejvyšší výskyt pracovníků na částečný úvazek je zaznamenám 

na začátku a na konci jejich pracovního ţivota, načeţ výrazně převaţují částeční zaměstnanci 

starší 65 let, kteří se na celkové zaměstnanosti téţe věkové kategorie podílejí více jak 55 %. 

V rámci této věkové kategorie jsou na částečný úvazek zaměstnány především ţeny (64 %), 

přičemţ nejvyšší procento takto zaměstnaných ţen eviduje Nizozemí se svými 96 %, dále 

Švédsko a Německo. Nejvíce muţů starších 65 let pracujících na částečný úvazek 

je v Nizozemí, Švédsku a Belgii. Nejméně částečných zaměstnanců starších 65 let pracovalo 

v Bulharsku, jehoţ hodnoty se u ţen i muţů pohybovaly hluboko pod průměrem EU27.  

Graf 3.5: Podíl zkrácených pracovních úvazků na celkové zaměstnanosti 

dle věkových kategorií (2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

Druhou nejpočetnější skupinu částečných pracovníků představují osoby, zejména 

ţeny, ve věku 15-24 let, kterým částečný úvazek usnadňuje skloubit pracovní a studijní ţivot. 

Nizozemí a Dánsko představují země s nejvyšším procentem částečných pracovníků 

i pracovnic této věkové kategorie. Naopak nejmenší počet mladších částečných pracovníků 

registruje Bulharsko, kdy v roce 2010 pracovalo na částečný úvazek pouhých 5 % 

zaměstnanců ze všech pracujících bulharských muţů i ţen mladší věkové kategorie. 
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V rámci evropské sedmadvacítky jsou částečné úvazky nejméně vyuţívány 

pracovníky střední věkové kategorie s cca 17% podílem na celkové zaměstnanosti této věkové 

kategorie. Na tomto čísle se nejvíce podílely ţeny z Nizozemí a Německa, naopak nejméně 

ţeny z Bulharska a Slovenska.  

3.2.2 Částečná zaměstnanost dle úrovně vzdělání 

Pracovní místa na částečný úvazek nepodléhají příliš velkým poţadavkům 

na kvalifikaci a vzdělání. Stejně jako v České republice, i ve všech ostatních zemích EU27 

(s výjimkou Itálie) jsou na částečný úvazek zaměstnání zejména lidé s maximálně základním 

dosaţeným vzdělání. Na celkové zaměstnanosti EU27 se částeční pracovníci s nízkou úrovní 

vzdělání podílejí zhruba 22 %. Procento středoškolsky vzdělaných Evropanů pracujících 

na zkrácenou pracovní dobu bylo o něco niţší, konkrétně o cca 4 p. b. Nejméně početnou 

skupinou pracovníků, kteří přijali tuto zaměstnaneckou formu, jsou lidé s vysokoškolským 

vzděláním. 

Graf 3.6: Podíl osob pracujících na částečný úvazek v EU27 na všech zaměstnaných 

dle úrovně vzdělání (2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

Při zkoumání vzájemných vztahů mezi částečnými pracovníky z pohledu vzdělanostní 

úrovně napříč zeměmi evropské sedmadvacítky, bylo na základě údajů z roku 2010 

zveřejněných Evropskou komisí zjištěno, ţe ve všech zemí EU27 (s výjimkou Itálie) pracuje 

nejvíce osob na částečný úvazek s nízkým vzděláním (0-1). Druhou nejpočetnější skupinou 

jsou lidé se středním vzděláním, s výjimkou České republiky a Portugalska, kde jsou v pořadí 

druhou nejpočetnější skupinou pracujících na zkrácenou pracovní dobu osoby s vysokým 

vzděláním. 
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Největší kontrasty mezi částečnými pracovníky podle vzdělání jsou registrovány 

na Slovensku, kde je aţ 25 % všech pracovníků s nízkým vzděláním zaměstnáno na částečný 

úvazek, načeţ osoby pracující na částečný úvazek se středoškolským vzděláním se na celkové 

zaměstnanosti osob stejné kategorie vzdělání podílely pouhými 3 %. U vysokoškolských 

zaměstnanců bylo procento niţší, konkrétně o 1 p. b. Podobnou situace lze najít také 

na rumunském pracovním trhu.  

3.2.3 Odvětvová struktura částečné zaměstnanosti 

V souvislosti s odvětvovou strukturou částečné zaměstnanosti je nejvíce Evropanů 

soustředěno v sektoru sluţeb, přičemţ dominantní je oblast kultury, zábavy a rekreace, kde je 

zaměstnáno aţ 33,6 % částečných pracovníků. Nejvíce takto zaměstnaných pracovníků je 

v Nizozemí, kde v oblasti kultury pracuje aţ 70 % osob na částečný úvazek. Vysokou 

částečnou zaměstnanost v tomto odvětví, jeţ se pohybuje nad úrovní 40 %, eviduje také 

Dánsko, Německo, Velká Británie a Švédsko, tedy země s nadprůměrným vyuţíváním 

částečných úvazků v ekonomice. U těchto zemí je vysoká účast částečných úvazků v podstatě 

ve všech odvětvích terciárního sektoru.   

Graf 3.7: Podíl částečných úvazků v EU 27 dle odvětví podle klasifikace NACE rev. 2 

(2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 
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Naopak zanedbatelné procento zastoupení částečných úvazků je v sekundárním 

sektoru, konkrétně v odvětví těţby a dobývání, kde pracuje na částečný úvazek pouhých 

2,5 % zaměstnanců všech 27 zemí Evropské unie. Nízká účast zkrácených úvazků je také 

v ostatních odvětvích sekundární sféry národního hospodářství, načeţ podíl částečných 

zaměstnanců v těchto odvětvích nepřesahuje hranici 9 %. Stejně jako v terciárním sektoru, 

i v sekundárním sektoru je největší zastoupení částečných úvazků v Nizozemí, dále pak 

v Dánsku, Velké Británii, Německu, Švédsku a také Belgii. 

V primárním sektoru bylo v roce 2010 částečně zaměstnáno 24,3 % pracovníků. 

Na této hodnotě se z velké části podílelo Portugalsko, kde je v odvětví lesnictví, myslivectví 

a rybářství zaměstnáno na částečný úvazek aţ 83 % všech pracujících v tomto sektoru. Také 

ve Slovinsku a Kypru je práce na zkrácený úvazek v tomto odvětví hojně vyuţívána, kde tak 

pracuje na částečný úvazek v primárním sektoru přibliţně kaţdý druhý pracovník. Nizozemí 

je v ţebříčku států v částečné zaměstnanosti v primárním sektoru na pomyslném čtvrtém 

místě. Ostatní vyspělé státy, které jsou dominantní v oblasti částečné zaměstnanosti 

v sekundární a terciární sféře, se nacházejí mírně nad průměrem EU27. 

3.2.4 Důvody využívání částečných pracovních úvazků  

Převáţná část Evropanů, tj. 26,7 %, pracuje na částečný úvazek z toho důvodu, 

ţe nemůţe najít práci na plný úvazek a jsou tak nuceni pracovat kratší neţ stanovenou týdenní 

pracovní dobu (podrobněji viz kapitola podzaměstnanost). 22,8 % částečných pracovníků volí 

tuto zaměstnaneckou formu kvůli péči o děti nebo postiţenou osobu. V této souvislosti 

se jedná především o ţeny, kterým je tak poskytnuta moţnost věnovat se výchově dítěte 

a zároveň pracovat. Údaje Evropské komise poukazují na skutečnost, ţe v roce 2010 

pracovalo z tohoto důvodu na částečný úvazek aţ 28,1 % ţen (nejčastěji ve věku 25-49 let), 

naopak muţů pouhých 4,1 %. Tuto zaměstnaneckou formu z důvodu péče o rodinné 

příslušníky nejvíce vyuţívají ţeny ve Velké Británii (41,8 %), následně pak v Nizozemí 

(39,8 %) a Rakousku (39,1 %). V Dánsku, kde je vysoké zastoupení ţen na částečné 

zaměstnanosti, není péče o rodinu při jejich volbě pracovat na částečný úvazek tak významná 

v porovnání s ostatními zeměmi s vysokým výskytem částečné zaměstnanosti. U dánských 

ţen sehrávají důleţitější roli rodinné důvody a vzdělání. 
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Graf 3.8: Důvody využívání částečných úvazků mužů a žen zemí EU27 (2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

Kvůli jiným blíţe nespecifikovaným důvodům pracovalo na částečný úvazek 

21,8 % zaměstnanců s tím, ţe převáţnou část tvořili muţi (25,1 %). Největší počet muţů 

pracujících na částečný úvazek kvůli jiným důvodů je na Slovensku, kde kaţdý druhý muţ 

volí tento typ úvazku z ostatních jinak nespecifikovaných důvodů. Vysoké procento muţů, 

kteří volí zkrácený úvazek z jiných důvodů je v Polsku, Estonsku a Belgii. Naopak nejmenší 

procento částečných zaměstnanců muţského pohlaví, jeţ zvolilo tuto zaměstnaneckou formu 

kvůli blíţe nespecifikovaným důvodů, je v Dánsku.  

U 10 % všech částečných pracovníků, zejména ve věkové kohortě 15-24 let, sehrálo 

důleţitou roli při volbě práce na zkrácený úvazek vzdělání. Tato volba dominovala 

u muţského pohlaví, kdy v roce 2010 pracovalo na částečný úvazek v zemích EU kvůli 

vzdělání aţ 20 % muţů. Procento částečných pracovnic jen mírně překročilo hranici 7 %. 

Vzdělání nejvíce ovlivňovalo volbu práce na částečný úvazek u obou pohlaví ve Slovinsku 

a Dánsku, přičemţ čísla Evropské komise z roku 2010 uvádějí u obou zemí 30 % takto 

zaměstnaných ţen. O něco vyšší procento muţů, kteří volili částečný úvazek za účelem 

vzdělávat se, bylo pozorováno u Dánska. Naopak Ve Francii a Rumunsku je důleţitost 

vzdělání při volbě práce na částečný úvazek zcela zanedbatelná. U těchto dvou zemí jsou 

částečné úvazky z převáţné části přijímány kvůli nemoţnosti nalézt práci na plný úvazek. 

Ze zdravotních důvodů pracovalo na částečný úvazek pouze 4 % zaměstnanců, z toho 

nejvíce muţů věkové kategorie 50-64 let. Z celkového počtu částečných zaměstnanců (muţů 

i ţen) je nejvíce pracovníků zaměstnáno na částečný úvazek kvůli svému zdravotnímu stavu 

v Maďarsku, České republice a Slovinsku, kde se procento takto zaměstnaných částečných 
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pracovníků přibliţuje hodnotě 20 %. Naopak zdravotní stav není významným faktorem 

při volbě práce na částečný úvazek v jihoevropských zemích (Řecko, Španělsko, Itálie) 

a Irsku. Částeční zaměstnanci těchto zemí přijímají částečné úvazky, protoţe nemohou najít 

práci na plný úvazek. 

3.2.5 Nedobrovolné zaměstnání na částečný úvazek – Podzaměstnanost 

V zemích EU je relativně malý, ale stále rostoucí podíl lidí, jeţ pracují na zkrácený 

pracovní úvazek nedobrovolně. O rostoucí tendenci nedobrovolné zaměstnanosti v zemích EU 

vypovídají údaje Evropské komise, kdy v  roce 2010 bylo v EU27 nedobrovolně zaměstnáno 

26,8 % lidí z celkového počtu částečných zaměstnanců, coţ je v porovnání s rokem 2001 

o 9 p. b. více. Podíl ţen, jeţ jsou do částečné zaměstnanosti zapojeny nedobrovolně, činil 

v roce 2010 24 % z celkové ţenské částečné zaměstnanosti, zatímco muţi pracovali 

nedobrovolně na částečný úvazek z 36 %. Podle Nekolové (2010a) je muţská 

podzaměstnanost důsledkem snahy zaměstnavatelů zvýšit flexibilitu pracovní doby. 

Graf 3.9: Částečné úvazky a míra jejich nedobrovolnosti (2010, v %) 

 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

 

Srovnání míry vyuţívání částečných úvazků a podíl těch, kteří jsou ze strany 

zaměstnance přijímány nedobrovolně, zachycuje graf 3.9, který je pomyslně rozdělen 
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do 4 kvadrantů podle průměrných hodnot evropské sedmadvacítky. V levém horním 

kvadrantu se nacházejí země s vysokou účastí částečných úvazků na celkové zaměstnanosti, 

u kterých je zároveň pozorována nízká, resp. podprůměrná míra nedobrovolnosti práce 

na částečný úvazek, coţ podle Matoušové a kol. (2009) naznačuje pozitivní funkci částečných 

pracovních úvazků jako faktoru zvyšujícího flexibilitu trhu práce v dané zemi, aniţ by je 

jejich uţivatelé vnímali jako ohroţení svých jistot. Vysoká míra částečné zaměstnanosti spolu 

s niţší mírou nedobrovolné zaměstnanosti se nachází v Nizozemí, kde je obecně nejniţší míra 

nedobrovolnosti (5 %), dále v Dánsku, Rakousku, Belgii a Velká Británii.  

Zvláštní postavení mezi zeměmi s vysokým zastoupením zkrácených úvazků má 

Švédsko, které dlouhodobě bojuje s vysokou nedobrovolnou zaměstnaností na zkrácený 

úvazek, převáţně u ţen. Tento problém však existuje prakticky ve všech zemích severní 

Evropy, načeţ v poslední době se stává středem zájmu převáţně ve Švédsku a Dánsku. 

V těchto zemích se v souvislosti s nedobrovolnou zaměstnaností na zkrácený úvazek hovoří 

spíše o částečné nezaměstnanosti. V posledních letech probíhají ve Švédsku diskuze a jednání 

s cílem eliminovat tento problém, který se dostal do popředí v 90. letech, kdy v důsledku krize 

ţeny zůstaly „uvězněny“ v částečné zaměstnanosti. Jedním z řešení sloţité situace 

na švédském trhu práce byl v roce 2002 vládou vypracován HELA projekt, na který bylo 

vyčleněno 16 milionů eur pro 70 rozvojových programů. Po nástupu konzervativní vlády 

proběhla v roce 2008 úprava pravidel pro vyplácení podpory v částečné nezaměstnanosti 

s cílem sníţit naduţívání a redukovat riziko stálého setrvání v částečné zaměstnanosti. 

V rámci tohoto opatření je podpora v částečné nezaměstnanosti vyplácena po dobu max. 

75 dní z dřívějších 300, čímţ se tak výrazně omezí příjem domácností a částeční zaměstnanci 

tak budou více motivováni hledat si práci na plný úvazek. Dalším nástrojem k redukci 

podzaměstnanosti je opatření PZ tzv. „new-start jobs“ pro zaměstnance, kteří pracují 

na zkrácený pracovní úvazek déle neţ 2 roky, a pokud se jim podaří zajistit smlouvu na plný 

úvazek. (Andersson, 2008) 

V pravém spodním kvadrantu se nacházejí naopak země s nízkým zastoupením 

částečných úvazků na celkové zaměstnanosti s tím, ţe vysoké procento lidí tuto 

zaměstnaneckou formu přijímá nedobrovolně. Tato situace je typická pro jihoevropské země 

(Španělsko, Itálie a Řecko) stejně jako pro Rumunsko a Bulharsko, u kterých je procento 

nedobrovolných částečných úvazků vůbec nejvyšší ze všech zemí EU27. U těchto dvou zemí 

prakticky kaţdý druhý člověk pracuje na částečný úvazek nedobrovolně. Dle Sirovátky 

a Mareše (2003) je vysoká podzaměstnanost u těchto zemí důsledkem nízké ţivotní úrovně, 



60 

kdy 1 nebo 1,5 průměrné mzdy neumoţňuje rodině dosáhnout dobrý ţivotní standard. 

Na vysoké podzaměstnanosti se podepisují také horší ekonomické podmínky, jeţ nutí 

pracovníky přijmout jakoukoliv práci. 

V levém spodním kvadrantu se nacházejí země, jejichţ situace je podobná České 

republice, tedy s nízkým podílem nedobrovolně pracujících osob na částečný úvazek, který 

přímo souvisí s nízkým zastoupením zkrácených úvazků. Jedná se převáţně o skupinu nových 

vyspělejších členských zemí jako je Slovensko, Polsko, Estonsko spolu s Maltou 

a Lucemburskem, přičemţ nejméně lidí pracujících na částečný úvazek nedobrovolně (v roce 

2010 7,5 %) je pozorováno na Slovensku. 

 

3.3   Souvislost míry nezaměstnanosti a podílu částečných úvazků 

v ekonomice 

Většina studií se shoduje na tom, ţe částečný úvazek má pozitivní vliv na míru 

participace osob a představuje tak most pro lidi mimo pracovní sílu. Nicméně vztah mezi 

nezaměstnaností a částečnými úvazky tak jednoznačný není.  

V rámci práce je závislost mezi těmito ukazateli zkoumána v souvislosti 

s hospodářskou krizí, přičemţ síla závislosti byla analyzována mezi podílem částečných 

úvazků na celkové zaměstnanosti a mírou nezaměstnaností v období před a po vypuknutí 

krize. Závislost byla provedena na kvartálních datech, kdy krizové období odpovídalo 

časovému úseku od 3. čtvrtletí 2008 do 4. čtvrtletí 2011. Předkrizové období pak časovému 

horizontu 1. čtvrtletí 2005 – 2. čtvrtletí 2008. Chybějící číselné údaje podílu částečných 

úvazků na celkové zaměstnanosti u některých zemí byly doplněny nástrojem replace missing 

value v programu SPPS, konkrétně metodou linear trend at point, který je vhodnější 

pro doplnění krajních hodnot. Doplnění chybějících dat bylo provedeno z důvodu zachování 

kompatibility a dosaţení přesnějších výsledků. 

Výsledky korelační analýzy uvádí tabulka 3.1, kde první řádek ukazuje hodnotu 

Pearsonova korelačního koeficientu. Sig. znamená signifikační, neboli takovou hodnotu 

Pearsonova korelačního koeficientu, která ještě nezamítá nulovou hypotézu. Naopak u niţší 

hodnoty zamítáme hypotézu H0 o nevýznamnosti koeficientu. N znamená počet platných 

pozorování. Další výpočty korelačního koeficientu jsou řešeny s pomocí programu SPSS 

stejným způsobem. 
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Tab. 3.1 – Závislost podílu částečného úvazku na celkové zaměstnanosti 

a mírou nezaměstnanosti v České republice 

 

 

 CZ_PT CZ_U 

CZ_PT Pearson Correlation 1 ,853
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 14 14 

CZ_U Pearson Correlation ,853
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 14 14 

**. Korelace je významná na hladině 0,01 

 

Tab. 3.2 – Závislost podílu částečného úvazku na celkové zaměstnanosti 

a mírou nezaměstnanosti zemí EU27 

 

  

Před krizí Po krizi 

Korelační koef. Sign. Korelační koef. Sign 

Belgie  -0,115 0,696 -0,144 0,623 

Bulharsko 0,301 0,296 0,444 0,112 

Česká republika 0,464 0,094 0,853** 0 

Dánsko -0,892** 0 0,561* 0,037 

Německo -0,042 0,887 -0,602* 0,023 

Estonsko 0,088 0,766 0,708* 0,005 

Irsko 0,53 0,051 0,976** 0 

Řecko  -0,616*   0,019 0,878** 0 

Španělsko 0,402 0,154 0,836** 0 

Francie -0,75 0,799 0,843** 0 

Itálie -0,518 0,058 0,715** 0,006 

Kypr 0,749** 0,001 0,735** 0,003 

Litva 0,823** 0 0,871** 0 

Lotyšsko -0,275 0,341 0,542* 0,045 

Lucembursko -0,18 0,538 0,323 0,26 

Maďarsko 0,247 0,395 0,748** 0,002 

Malta -0,931** 0 -0,157 0,592 

Nizozemí -0,802** 0,001 0,902** 0 

Rakousko -0,721** 0,004 0,168 0,566 

Polsko 0,959** 0 -0,437 0,118 

Portugalsko 0,15 0,609 0,576* 0,031 
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Rumunsko 0,239 0,411 0,404 0,152 

Slovinsko -0,167 0,568 0,658* 0,011 

Slovensko 0,172 0,557 0,59* 0,026 

Finsko 0,109 0,712 0,412 0,144 

Švédsko -0,432 0,123 0,337 0,239 

Velká Británie -0,217 0,456 0,844 0 
**. Korelace je významná na hladině 0,05 

*. Korelace je významná na hladině 0,01 

Zdroj: Databáze Eurostat (2012), vlastní zpracování 

 

Výsledky vypovídají o tom, ţe u většiny evropských zemí dochází v předkrizovém 

období k častější nevýznamnosti vztahu mezi podílem částečných úvazků na zaměstnanosti 

a mírou nezaměstnanosti. Nicméně u Nizozemí se situace před krizí vyznačovala zvyšováním 

podílu částečných úvazků a zároveň klesající nezaměstnaností. V případě této země, 

ale i Dánska, Malty, Rakouska a Kypru, působí částečné úvazky na redukci nezaměstnanosti, 

coţ vysvětluje záporné znaménko korelačního koeficientu. Opačná situace, tedy růst podílu 

částečných úvazků ruku v ruce s  růstem nezaměstnanosti (kladná hodnota korelačního 

koeficientu), je v předkrizovém období statisticky prokazatelná u Polska, Kypru a Litvy. 

V Nizozemí se v  období krize začala i navzdory rostoucímu mnoţství částečných 

úvazků zvyšovat nezaměstnanost, coţ zřetelně dokumentuje (nejen u Nizozemí), ţe částečné 

úvazky nemají příliš velký vliv na nezaměstnanost. V období krize tato zaměstnanecká forma 

při redukci nezaměstnanosti neobstála i přes zvyšování podílu částečných úvazků, neboť míra 

nezaměstnanosti rostla rychleji, neţ se mohl projevit efekt rostoucího tempa částečných 

úvazků, proto je hodnota korelačního koeficientu kladná. V této souvislosti je však nutné 

podotknout, ţe zkrácené úvazky mohou do jisté míry přispět ke sníţení rychlosti nárůstu 

nezaměstnanosti vlivem krize ve smyslu alternativního řešení proti propouštění. Zakázky 

by byly rozloţeny tak, aby bylo moţno zaměstnávat lidi alespoň na částečné úvazky 

a pracovní doba by byla omezena v takovém rozsahu, ţe by zaměstnanci sice přišli o část 

svého výdělku, nicméně by jim nebyl zrušen pracovní poměr. Tento systém byl dříve zaveden 

v Německu, načeţ byl hojně vyuţíván právě v období hospodářské krize. Mechanismus 

spočívá v tom, ţe firmy dostávaly státní dotace z federálního rozpočtu za to, ţe zkrátí 

pracovní dobu svým zaměstnancům s tím, ţe nepřistoupí k plošnému propuštění. 
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4 Návrhy a doporučení 

Vyhodnotit společné problémy EU27 v oblasti částečných úvazků a z nich odvodit 

případné návrhy a doporučení je poněkud sloţitější, neboť se kaţdá země vyznačuje určitými 

specifickými prvky, coţ do značné míry znesnadňuje komplexně posoudit problematiku 

flexibility trhu práce. Nicméně vodítkem pro zhodnocení problémů na trhu práce zemí 

evropské sedmadvacítky z hlediska flexibility trhu práce je výše provedená analýza, ze které 

vzešlo rozdělení zemí EU27 na skupinu zemí s vysokou flexibilitou trhu práce, 

resp. s vysokým zastoupením zkrácených pracovních úvazků na trhu práce na jedné straně 

a na země s nízkou flexibilitou pracovního trhu na straně druhé. Hodnocení problémů 

s flexibilitou pracovního trhu v zemích EU27 se tak bude odvíjet převáţně od zemí s nízkou 

účastí zkrácených pracovních úvazků na trhu práce spolu s identifikací bariér jejich rozvoje 

a moţnými návrhy, které by mohly být nápomocné k jejich rozšíření nejen v České republice, 

ale i ostatních státech. 

4.1   Problémy v oblasti částečných úvazků v zemích EU27 a jejich řešení 

Překáţek, jeţ brání rozvoji zkrácených úvazků, jakoţto jedné z flexibilních forem 

pracovní doby, je hned několik. Jednou z nich je ţivotní úroveň obyvatel dané země 

a s ní související úroveň příjmů. V zemích s nízkou úrovní příjmů si domácnosti nemohou 

dovolit ţít z jednoho nebo jednoho a půl příjmu tak, aby se další člen rodiny mohl zapojit jen 

z poloviny do pracovního procesu, protoţe by tak nebyly schopné pokrýt ţivotní náklady 

související s bydlením a jinými existenčními otázkami. V tomto případě je nutné zaměřit 

se na růst mezd zaměstnanců v rozsahu, v jakém by byli schopni uţivit se ze mzdy či platu, 

kterou získají z práce na částečný úvazek.  Určitým řešením k případnému pokrytí ţivotních 

nákladů by mohlo být poskytnutí peněţní kompenzace v podobě podpory v případě ztráty 

příjmu, kterého by dosáhli prací na plný úvazek. Tento systém je jiţ plně aplikován 

v podmínkách švédského pracovního trhu, který dlouhodobě bojuje s problémem 

podzaměstnanosti, čímţ se tak snaţí udrţet blahobyt společnosti.  

Druhým, neméně důleţitým problémem rozvoje částečných úvazků je daňové zatíţení 

firem, jakoţ i odvody na sociálním zabezpečení. Ostatně údaje o odvodech na sociálním 

zabezpečení dokládají, ţe země s vysokým zastoupením zkrácených úvazků, jako je Dánsko 

či Nizozemí, zároveň vykazují malé procento odvodů na sociálním zabezpečení ze strany 

zaměstnavatelů. Vysoké daně i odvody na sociálním zabezpečení, jeţ zdraţují cenu práce 

a zvyšují tak mzdové náklady firem, odrazují zaměstnavatele od přijímání dalších pracovníků 
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jak na plný, tak částečný úvazek, přičemţ v neprospěch částečných úvazků stojí skutečnost, 

ţe pokud je firma ochotna někoho přijmout na zkrácený úvazek, stojí ji zřízení pracovního 

místa více, neţ kdyţ někoho zaměstná na plný úvazek, protoţe ať člověk pracuje na poloviční 

nebo celý pracovní poměr, musí ho firma vybavit tak, jako by pracoval na celý, coţ se projeví 

v růstu administrativních nákladů firem. Pokud však firmy nabízejí práci na částečný úvazek, 

činí tak spíše interně, resp. se obracejí na vlastní lidi, které nemusí zaučovat. Zaměstnavatelé 

se také mnohdy uchylují k zaměstnávání pracovníků „načerno“, čímţ tak stát přichází 

o peníze. Zvýšení ochoty zaměstnavatelů vytvářet pracovní místa na zkrácenou pracovní 

dobu, díky které by byl pracovní úkon rozprostřen mezi více zaměstnanců, by mohlo být 

do jisté míry dosaţeno určitými stimuly v daňové a sociální oblasti v podobě sníţení 

příspěvků na sociální zabezpečení a úlev na daních. 

Důleţitým determinantem, jenţ hraje v neprospěch částečných úvazků, je také 

nastavení sociálního systému, který je drahý, neefektivní a zejména ve vztahu 

k nezaměstnaným nepříliš motivující, kdy nezaměstnaní raději preferují sociální příjmy, 

jeţ jim umoţňují udrţet si tak určitý ţivotní standard, před pracovními příjmy z částečného 

úvazku. Částečná ekonomická aktivita je tak prakticky méně výhodná neţ plná neaktivita, 

kdy nezaměstnaný bude raději pobírat podporu v nezaměstnanosti, která mu tak zaručí 

přibliţně stejnou úroveň příjmu jako výdělek z práce na částečný úvazek. Proto by měl být 

sociální systém konstruován tak, aby zajišťoval větší kontinuitu mezi trhem práce a sociální 

ochranou, aby lidé byli motivováni k větší účasti na ekonomickém ţivotě. Jinými slovy 

je zapotřebí dosáhnout toho, aby byl rozdíl mezi pracovním příjmem a příjmem ze sociálního 

systému dostatečně velký na to, aby motivoval zaměstnance uzavírat i nestandardní pracovní 

smlouvy namísto setrvání v pracovní neaktivitě. 

Významnou roli sehrává také pracovně právní legislativa v souvislosti s ochranou 

flexibilních pracovních forem. V zemích s nízkým zastoupením zkrácených úvazků neustále 

převládá silná ochrana standardních pracovních forem na úkor sociální ochrany flexibilních 

pracovníků zaměstnaných na částečný úvazek, byť evropská legislativa poţaduje rovné 

zacházení se všemi pracovníky ve standardních i flexibilních pracovních poměrech. Z toho 

důvodu nemá pracovní síla zájem o jiné neţ pracovní poměry na dobu neurčitou či plný 

úvazek, které jim tak zajistí určitou míru pracovní jistoty. VÚPSV (2004b) mimo jiné uvádí, 

ţe problematickou oblastí zůstávají pracovníci, jeţ pracují na málo hodin v týdnu. 

Takto zaměstnané osoby často nemají podepsanou písemnou smlouvu, nejsou chráněni 

před propouštěním a mnohdy nemají nárok na dávky sociálního zabezpečení. Je tedy 
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zapotřebí intenzivnějšího jednání sociálních partnerů v oblasti pracovněprávních předpisů 

směřujících ke zlepšování úrovně ochranných opatření pro částečné pracovníky. 

Rozvoji částečných úvazků brání také nedostačující opatření rodinné politiky v oblasti 

systému péče o děti, handicapovaného člena rodiny či přestárlé rodiče a jejich dostupnost, 

coţ ztěţuje převáţně ţenám zabezpečit tyto osoby tak, aby se mohly věnovat pracovním 

závazkům, byť jen částečně. V případě České republiky, ale i jiných zemí, souvisí 

nedostatečný systém péče o děti s problémem podzaměstnanosti, kdy jsou ţeny nuceny 

pracovat na částečný úvazek jen proto, ţe stát není schopen zajistit kvalitní a dostupnou péči 

o děti v poţadované míře. Tomuto problému by se dalo předejít v případě, ţe budou 

v dostatečném rozsahu rozvíjeny alternativy rodinné péče, které by byly cenově dostupné. 

Tato opatření spočívají v zakládání firemních školek, rodinných center, v zajištění dostupných 

sluţeb soukromých pečovatelů či vzájemné rodičovské výpomoci, která je v Německu velmi 

oblíbená.  

Částečná zaměstnanost je z velké části ovlivněna vnímáním a zájmem účastníků 

pracovního trhu o částečné pracovní úvazky. Jak uţ bylo výše uvedeno, pokud vláda 

neidentifikuje částečný úvazek jako účinný nástroj sniţování nezaměstnanosti, bude upínat 

svou pozornost na jiné perspektivnější nástroje, které jsou v boji proti nezaměstnanosti 

účinnější. Důsledkem tohoto postoje je mnohdy málo rozvinutý, popř. neexistující systém 

podpory částečných úvazků, který by tak motivoval aktéry na trhu práce k jejich častějšímu 

vyuţívání. Překáţkou rozvoje částečných úvazků je tak nedostatek programů politiky 

zaměstnanosti podporujících flexibilitu pracovního trhu vázaných na otázku zaměstnanosti. 

V tomto kontextu by bylo vhodné hledat inspiraci pro realizaci programů podpory zkrácených 

úvazků v jednotlivých zemích EU, kde jsou jiţ nějakou dobu úspěšně realizovány v zájmu 

zvyšování zaměstnanosti, resp. sniţování nezaměstnanosti. Můţe jít např. o finanční pobídky 

k tomu, aby se celé pracovní úvazky proměnily na částečné nebo motivační program, jenţ 

je uplatňován ve Skandinávii, který spočívá v moţnosti osob starší věkové skupiny odejít 

do částečného důchodu za předpokladu odpracování nejméně 17 hodin týdně.  

K rozvoji částečných úvazků by napomohlo také rozšíření zprostředkování práce 

Úřadem práce kromě zaměstnání na plné úvazky i na úvazky částečné, coţ by do jisté míry 

mohlo přispět k zaměstnání některých skupin obyvatel a sníţit jejich závislost na sociálních 

dávkách. 
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Pracovní místa se zkrácenou pracovní dobu jsou ve většině případů obsazována 

nekvalifikovanými zaměstnanci, coţ ostatně dokazuje analýza částečné zaměstnanosti 

z hlediska vzdělanostní struktury. Na jedné straně tak částečné úvazky umoţňují nízko 

kvalifikovaným pracovníkům získat pracovní příleţitosti a uchytit se tak na trhu práce, 

zejména na sekundárním. Na primárním trhu práce však existuje řada kvalifikovaných 

pracovníků, kteří by rádi pracovali na kratší pracovní dobu, nicméně jim je tato moţnost často 

odpírána. Tento fakt pak můţe v konečném důsledku znamenat jejich odchod ze zaměstnání 

nebo jejich setrvání na dané pozici, přičemţ by jejich pracovní výkon klesal. V tomto případě 

by bylo zapotřebí odstranit, resp. omezit překáţky, které zabraňují přechodu z plného 

na částečný úvazek a zároveň umoţnit snadný přechod zpátky z částečného úvazku na plný. 

Problémem v zemích s nízkým zastoupením zkrácených úvazků na celkové 

zaměstnanosti je také nízká adaptabilita zaměstnanců na měnící se podmínky na pracovním 

trhu. Tento fakt souvisí s malou ochotou lidí se dostatečně přizpůsobit novým poţadavkům 

týkajících se organizace práce a pracovní doby, jejich přetrvávajícím lpěním na standardních 

pracovních modelech a spoléháním se na pomoc státu a jeho ochranných opatření v případě 

ztráty zaměstnání. Je potřeba, aby se lidé přizpůsobovali novým trendům a poţadavkům 

na trhu práce směřujícím k vyšší flexibilitě, celoţivotnímu vzdělávání a schopnosti rychlé 

reakce na změny probíhající ve struktuře ekonomiky. 
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Závěr 

V rámci práce byla analyzována a vyhodnocena situace v oblasti vyuţívání částečných 

úvazků v České republice a ostatních státech evropské sedmadvacítky. Zároveň byl 

srovnáním korelačních koeficientů zjištěn vliv této flexibilní formy zaměstnání na míru 

nezaměstnanosti v podmínkách jednotlivých evropských pracovních trhů v souvislosti 

s hospodářskou krizí, kdy byla analyzována síla závislosti mezi těmito dvěma ukazateli před 

a po vypuknutí krize.  

Částečný úvazek patří mezi nejrozšířenější flexibilní moderní formy práce, která je 

v některých zemích, pováţně hospodářsky rozvinutých, vyuţívána 20-30 let. V podstatě 

se jedná o pracovní úvazky s pracovní dobou kratší neţ stanovenou týdenní pracovní dobu, 

jejíţ právní regulace spadá do kompetence jednotlivých národních struktur v rámci 

samostatných zákonů či mezinárodních struktur prostřednictvím směrnice EU. 

Četnost vyuţívání částečných úvazků se v jednotlivých zemích liší, coţ je dáno 

ekonomickými, sociálními i institucionálními parametry dané země. Svou roli v tomto případě 

sehrává ţivotní úroveň země, sociální a daňový systém, pracovně-právní legislativa, sociální 

sluţby, programy politiky zaměstnanosti, postoje aktérů na trhu práce, ale také odvětvová 

struktura ekonomiky spolu s mírou zaměstnanosti ţen. Nejvíce částečných zaměstnanců 

pracuje v Nizozemí, Velké Británii, Dánsku a Švédsku. Naopak v Maďarsku, Slovensku 

a Bulharsku jsou částečné úvazky vyuţívány nejméně.  

Na základě provedené analýzy částečných úvazků z hlediska vybraných segmentů vzešel 

obecný profil částečného zaměstnance. Částečné úvazky se často uvádějí v souvislosti 

s mladými ţenami, matkami, které vyuţívají částečné úvazky z důvodu péče o děti. Nicméně 

výše provedená analýza ukazuje na fakt, ţe na částečný úvazek jsou zaměstnány nejčastěji 

ţeny starší 65 let, které díky částečným úvazkům mohou setrvávat v pracovním procesu 

co nejdéle. Vysoká zaměstnanost starších osob, byť je částečná, je v kontextu s prodluţování 

věku odchodu do důchodu důleţitá pro udrţitelnost penzijního systému v budoucnu. 

Z hlediska vzdělanostní úrovně se jedná o zaměstnance s maximálně dosaţeným základním 

vzděláním, resp. s nízkou kvalifikací a nízkou úrovní lidského kapitálu. Nejvíce zaměstnanců 

pracujících na částečný úvazek je koncentrováno v sektoru sluţeb, přičemţ se jedná 

o kulturní, zábavní a rekreační péči, zdravotní a sociální sluţby spolu s ostatními sluţbami. 

Nejméně částečných zaměstnanců pracuje v sekundárním sektoru, zejména v těţbě, 

stavebnictví a plynárenství, elektrárenství, teplárenství. 
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Podstatná část Evropanů, převáţně muţů, volí práci na částečný úvazek nejčastěji z toho 

důvodu, ţe nemohou najít zaměstnání na plný úvazek. Naopak ţeny pracují na částečný 

úvazek kvůli péči o děti nebo postiţenou osobu. Díky částečným úvazkům tak mohou 

snadněji harmonizovat pracovní záleţitosti a rodinné povinnosti související s výchovou dětí. 

V oblasti částečné zaměstnanosti existuje problém podzaměstnanosti, který souvisí s tím, 

ţe účastníci pracovního trhu přijímají práci na částečný úvazek zcela nedobrovolně. 

Za posledních 10 let došlo v rámci zemí evropské sedmadvacítky k nárůstu takto 

nedobrovolně zaměstnaných osob. Z výše provedené analýzy vyplynulo, ţe podzaměstnaností 

trpí převáţně muţi, coţ je důsledkem snahy zaměstnavatelů zvýšit flexibilitu pracovní doby. 

S podzaměstnaností dlouhodobě bojuje Švédsko, které uplatňuje politiku peněţní kompenzace 

za ušlou mzdu při nedobrovolné částečné zaměstnanosti v podobě příspěvku 

v nezaměstnanosti. Současná vláda přitom prosazuje programy a opatření vedoucí k řešení 

této nepříznivé situace. V případě České republiky je počet podzaměstnaných pracovníků 

zcela zanedbatelný, coţ je vysvětlováno obecně nízkým zastoupením zkrácených úvazků 

na celkové zaměstnanosti. 

Výsledkem zkoumání souvislosti mezi podílem částečných úvazků a mírou nezaměstnanosti, 

jeţ bylo zaloţeno na porovnání Pearsonova korelačního koeficientu pro kaţdou zemi EU27 

zvlášť mezi obdobím před krizí a obdobím po krizi, nebyla u většiny zemí pozorována 

statisticky významná závislost mezi těmito dvěma ukazateli. V Nizozemí, Dánsku a Maltě, 

Rakousku a Kypru však částečné úvazky před hospodářskou krizí přispěly k redukci 

nezaměstnanosti. Po krizi částečné úvazky neobstály při sniţování nezaměstnanosti 

v důsledku rychlejšího tempa růstu míry nezaměstnanosti. 

Formulace návrhů a doporučení byla postavena na existujících problémem v oblasti 

částečných úvazků zejména v zemích s nízkým zastoupením této zaměstnanecké formy. 

V obecné rovině bylo doporučeno zvýšit příjmy obyvatel tak, aby jim práce na částečný 

úvazek zaručila příjmy v takové výši, aby pokryla jejich ţivotní náklady. Problém spočívá 

také v nastavení daňového systému a vysokých odvodech na sociálním zabezpečení, který 

by mohl být do jisté míry eliminován sníţením příspěvků zaměstnavatelů na sociální 

zabezpečení či formou daňových úlev. V oblasti rodinné politiky by měly být rozvíjeny 

alternativy rodinné péče, které by byly cenově dostupné tak, aby se ţeny mohly věnovat 

pracovním závazkům byť jen částečně. Na podporu částečných úvazků je také vhodné 

zabránit, resp. předcházet neefektivnímu sociálnímu systému takovým způsobem, 
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aby se nezaměstnanému částečná zaměstnanost finančně vyplatila. Důleţité je také realizovat 

programy na podporu částečných úvazků, posílit práva flexibilních pracovníků a umoţnit 

snazší přechod mezi plným a částečným úvazkem. 
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Seznam zkratek 

 

BE Belgie 

BG Bulharsko 

CZ, ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČMKOS Českomoravská federace odborových svazů 

DK Dánsko 

DE Německo 

EE Estonsko 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

EU27 Evropská unie ve sloţení 27 států 

IE Irsko 

EL Řecko 

ES Španělsko 

FR Francie 

IT Itálie 

CY Kypr 

LV Litva 

LT Lotyšsko 

LU Lucembursko 

HU Maďarsko 

MT Malta 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NL Nizozemí 

AT Rakousko 
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PL Polsko 

p. b. procentní bod 

PT Portugalsko 

PZ politika zaměstnanosti 

RO Rumunsko 

SI Slovinsko 

SK Slovensko 

FI Finsko 

SE Švédsko 

UK Velká Británie 

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
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