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Situace na trhu práce v ČR v roce 2020 
Manažerské shrnutí 

Cílem studie bylo zhodnotit vliv nových trendů na trhu práce, zejména 
digitalizace, robotizace a automatizace ve vybraných regionech, z hlediska jejich dopadu 
na pracovní sílu žen vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené. Cíle studie byly 
významně ovlivněny specifickou situací, která vznikla kvůli karanténním opatřením 
bránícím šíření onemocnění COVID-19. V jednotlivých srovnávaných regionech se situace 
výrazně liší z hlediska míry postižení protiepidemickými opatřeními.  

Sledovaný proces digitalizace a automatizace je na počátku 21. století beze sporu 
významným hybatelem dění, avšak období ovlivněné příchodem pandemie onemocnění 
COVID-19 ukázal světu i tuzemsku dosud netušené: náhlá změna potřeb i možností v 
kontextu digitální komunikace, požadavky na vybavení moderními technologiemi, rozšíření 
online prostředí a (ne)schopnost se na něj adaptovat. Ačkoliv analýza zohledňuje a 
reprezentuje data pocházející z času pandemie, dopady a vliv těchto „rychlých“ změn 
vyvolaných kompletní přeměnou stávajících procesů a korekcí např. poskytování služeb 
či možností vzdělávacích příležitostí bude možné popsat detailněji až s časovým 
odstupem. Právě stav, do nějž se jako společnost vrátíme, ukáže srovnání. 

Podle Českého statistického úřadu v posledních dvou čtvrtletích roku začala klesat míra 
zaměstnanosti a růst nezaměstnanost1, která se koncem roku dostala poprvé od roku 2017 
na hodnoty převyšující 3 %. Podíváme-li se na srovnávané regiony, tak nejvíce 
nezaměstnanost vystoupala ve Středočeském kraji (na průměrnou míru nezaměstnanosti 
3,1 % dle dat evidovaných ÚP MPSV) a nejnižší míra nezaměstnanosti se naopak udržela 
v kraji Pardubickém (poměrná míra nezaměstnanosti 2,6 % dle dat evidovaných MPSV).  

Výrazněji byly krizí na trhu práce postiženy ženy, což může být dáno zaprvé tím, v jakém 
rozsahu byl karanténními opatřeními zasažen sektor služeb, zadruhé tím, že ženy se stále 
více než muži zapojují do péče o děti a uzavření škol vedlo k dlouhodobému pobírání 
dávky OČR (ošetřování člena rodiny), což snížilo zájem zaměstnavatelů ženy s dětmi 
mladšího školního věku zaměstnávat, stejně jako schopnost těchto matek vykonávat svá 
zaměstnání nebo podnikatelskou činnost v předchozím rozsahu.  

Dle studie Evropské komise o budoucích dopadech koronavirové krize omezená 
ekonomická aktivita nejvíce postihne pracující s nízkou mzdou pracující ve špatných 
pracovních podmínkách, což jsou často ženy, zvláště s předškolními a školními dětmi, a 
absolventi. Přitom právě tyto osoby mají nejméně možností vyrovnat se se 
ztrátou zaměstnání a související náhlou ztrátou příjmu.  

 
 
 
 

 
1Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly 

žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do 

které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny 

členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že 

definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na 

úřadech práce Ministerstva práce a sociálních věcí (ČSÚ, 2021). 
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Úvod  

Cílem studie je zhodnotit vliv nových trendů na trhu práce, zejména 
digitalizace, robotizace a automatizace ve vybraných regionech, z hlediska jejich 
dopadu na pracovní sílu žen vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené. Tyto 
cíle byly významně ovlivněny specifickou situací, která vznikla kvůli karanténním 
opatřením bránícím šíření onemocnění COVID-19. V jednotlivých srovnávaných 
regionech se situace liší z hlediska míry zasažení protiepidemickými opatřeními. 
 
Výzkum pro účely této studie probíhal od ledna do prosince 2020. Ke zjištění výchozího 
stavu jsme provedli sekundární analýzu dat ze zdrojů uvedených v kapitole Seznam 
zdrojů spolu s vyhodnocením informací získaných prostřednictvím rozhovorů s 
pracovníky Úřadu práce v Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském kraji a 
Kraji Vysočina. Rozhovory byly take provedeny s několika zaměstnavateli, kteří v 
těchto krajích dlouhodobě působí. Na žádost respondentů jsou jejich citace v textu 
anonymizovány. 

 

Trendy ve sledovaném období na trhu práce 

Situace na trhu práce se v roce 2020 dynamicky měnila v souvislosti s karanténními 
opatřeními a prevencí šíření viru COVID-19. Jak je patrné z čtvrtletních analýz 
Českého statistického úřadu o vývoji na trhu práce v České republice, v posledních 
dvou čtvrtletích roku začala klesat míra zaměstnanosti a růst nezaměstnanost, která se 
koncem roku dostala poprvé od roku 2017 na hodnoty převyšující tři procenta.  

Výrazněji byly krizí na trhu práce postiženy ženy, což může být dáno jak tím, v jakém 
rozsahu byl karanténními opatřeními zasažen sektor služeb, tak tím, že ženy se stále 
více než muži zapojují do péče o děti a uzavření škol vedlo k dlouhodobému pobírání 
dávky OČR (ošetřování člena rodiny), což snížilo zájem zaměstnavatelů ženy s dětmi 
mladšího školního věku zaměstnávat, stejně jako schopnost těchto matek vykonávat svá 
zaměstnání nebo podnikatelskou činnost v předchozím rozsahu.  

Zjištěné trendy je třeba dále analyzovat v kontextu opatření snižujících dopady COVID 
19 na zaměstnavatele a v tomto kontextu zvláště program Antivirus Ministerstva práce a 
sociálních věcí, který dle dotazovaných osob z úřadů práce motivoval zaměstnavatele 
udržet si své zaměstnance a nezačít propouštět. Tento program financovaný z fondů 
Evropské unie sice měl být v působnosti maximálně 12 měsíců, naštěstí v únoru 2021 
Evropská komise umožnila další prodloužení financování. Dalším opatřením, které bude 
po skončení programu Anticovid následovat, bude práce v režimu kurzarbeit. Lze přesto 
předpokládat, že po skončení programu bude nezaměstnanost dále a možná i skokově 
stoupat.  

Dle údajů Českého statistického úřadu ze čtvrtého čtvrtletí roku 2020, který sleduje míru 
zaměstnanosti dle metodiky mezinárodní organizace práce, se počet pracujících ve věku 
15 a více let meziročně snížil o 87,5 tis., tj. o 1,6 %. Ženy reprezentovaly 64 % osob, 
které přestaly být zaměstnané. Zaměstnanost se snížila ve všech věkových skupinách v 
mladším produktivním věku do 45 let, pokles byl markantní opět zejména u žen v tomto 
věku (o 80,4 tis.). Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–
64letých) se ve 4. čtvrtletí 2020 v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížila 
na 74 %. U mužů klesla na 81 %, u žen na 67 %.  
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Zároveň koncem roku 2020 oproti stejnému období předchozího roku klesl i celkový 
počet podnikatelů (sebezaměstnaných) o 1,3 tis., a to v důsledku snížení počtu 
podnikatelů se zaměstnanci (zaměstnavatelů) o 7,6 tis. Počet podnikatelů bez 
zaměstnanců (pracujících na vlastní účet) naopak vzrostl o 6,3 tis. Mírně se zvýšil i počet 
pomáhajících rodinných příslušníků o 2,1 tis. osob. Zde se ukazuje, že rodinné podnikání 
může být cestou jak vyřešit ztrátu zaměstnání a zároveň že pro podnikatele představuje 
cestu z krize snižování počtu zaměstnanců, což se dále odráží na rostoucí míře 
nezaměstnanosti. Dle agentury LMC (zdroj datová snídaně), představovali pomáhající 
rodinní příslušníci jedinou skupinu zaměstnanců, jejichž počet meziročně  
vzrostl (102 % předchozí hodnoty), naopak podnikatelé se zaměstnanci vykázali největší 
meziroční pokles (95 % předchozí hodnoty).  

 

Míra nezaměstnanosti v průběhu roku 2020 

V následujícím textu se podíváme na to, jak byla ovlivněna nezaměstnanost zaváděním 
karanténních opatření. Zatímco první čtvrtletí roku 2020 ještě sledovalo trend klesající 
nezaměstnanosti minulých let, další sledovaná čtvrtletí byla silně zasažena karanténními 
opatřeními.  

Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) ještě 
klesal, a to o 3,6 tis. oproti předchozímu období. Obecná míra nezaměstnanosti 
stagnovala na necelých 2,0 %, a to přesto, že již začala být přijímána karanténní opatření.  

Počet nezaměstnaných osob v 2. čtvrtletí roku 2020 začal vzrůstat, za dané období 
ztratilo zaměstnání 23,9 tisíc osob. Obecná míra nezaměstnanosti stoupla o téměř 
čtvrtinu na 2,4 %.  

Průměrný počet nezaměstnaných osob ve 3. čtvrtletí 2020 v porovnání s 2. čtvrtletím 
2020 vzrostl o 14,3 tis. Celkový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let se 
meziročně zvýšil o 39 tis. a dosáhl úrovně 153,9 tis. nezaměstnaných osob. Došlo jak k 
nárůstu počtu nezaměstnaných žen o 17,5 tis. na 80,7 tis., tak k nárůstu počtu 
nezaměstnaných mužů o 21,5 tis. na 73,2 tis. Přitom počet nezaměstnaných jeden rok a 
déle se meziročně prakticky nezměnil a dosáhl 30,8 tis. osob. Obecná míra 
nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých (podíl 
nezaměstnaných na pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) ve 3. 
čtvrtletí 2020 meziročně stoupla o 0,8 p. b. na 2,9 %.  

Průměrný počet nezaměstnaných ve 4. čtvrtletí 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím 2020 
vzrostl o 16,1 tis. Míra nezaměstnanosti se ve věkové skupině 15–64letých (podíl 
nezaměstnaných na pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) na konci 
roku 2020 stoupla na 3,2 % a meziročně se zvýšila o 1,2 procentního bodu (tedy nárůst 
o 60%). Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,8 %, míra 
nezaměstnanosti žen dokonce 3,7 % (míra nezaměstnanosti žen je oproti mužům vyšší 
o 40 %). 
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V jednotlivých srovnávaných regionech se situace výrazně liší z hlediska míry 

postižení karanténními opatřeními. Největší meziroční nárůst nezaměstnanosti 

zaznamenaly Středočeský a Královéhradecký kraj. 

 
Zatímco nejvyšších hodnot dosahovala průměrná míra nezaměstnanosti ve 

Středočeském kraji (na průměrnou míru nezaměstnanosti 3,1 % dle dat evidovaných 

ÚP MPSV), nejnižší míra nezaměstnanosti se naopak udržela v kraji Pardubickém 

(poměrná míra nezaměstnanosti 2,6 % dle dat evidovaných MPSV). Zároveň se 

výrazně liší situace mezi jednotlivými okresy v rámci regionů. Důvodem je závislost 

Středočeského kraje na nabídce pracovních míst v hlavním městě Praha. V tomto 

regionu míra nezaměstnanosti počítaná z osob evidovaných na úřadech práce v 

prosinci roku 2020 přesahovala 3,5 %. Zároveň se výrazně liší situace mezi 

jednotlivými okresy v rámci regionů. 

 

 

Nové trendy na trhu práce v důsledku opatření proti COVID-19 

Vliv karanténních opatření na zaměstnanost je zatím méně prozkoumaným 

fenoménem. Zajímavá zjištění přináší studie Evropské komise, která je postavena na 

klasifikaci hlavních sektorů podle toho, jak jsou ovlivněny covidovou krizí. 

Autorský tým rozlišuje mezi pěti typy sektorů zaměstnání v zemích Evropské unie (EU 

28): 
 

 

 

 

2 Fana, M., Tolan, S., Torrejón, S., Urzi Brancati, C., Fernández-Macías, E, The COVID confinement 

measures and EU labour markets, EUR 30190 EN, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-79-18812-4 doi:10.2760/079230, JRC120578 

Zaprvé jsou to nepostradatelné a tedy „zcela aktivní“ sektory, které zahrnují 

potravinářský průmysl, zdravotnictví, infrastrukturu a další sektory nutné po fungování. 

V těchto sektorech se nebude zaměstnanost měnit, případně bude nabídka 

zaměstnání růst.2 
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Podíváme-li se na situaci v České republice (ČR) v evropském srovnání, dostaneme 

nepříliš uspokojivý obrázek. Zatímco základní a nepostradatelné sektory spolu se 

sektory vykonavatelnými v online z režimu tvoří v průměru EU 28 více než 50 % 

pracovních míst, Česká republika je jednou ze zemí, které mají výrazně méně 

pracovních míst v těchto sektorech. Společně se Slovenskem dominují pracovnímu 

trhu v ČR místa v sektorech výroby, které nejsou nepostradatelné ani je nelze 

vykonávat na dálku, a proto mohou být ovlivněna karanténními opatřeními. Zároveň 

má ČR ale 8,8 % pracovních míst v zavřených sektorech, což je pod průměrem EU28 

(9,9 %). 

 
Studie předpokládá, že bude výrazně růst nezaměstnanost a že nejvíce budou 

postiženy již nyní nejvíce ohrožené skupiny pracujícího obyvatelstva, takže budou 

vzrůstat již existující nerovnosti na trhu práce. 

 
Za prvé budou vzrůstat genderové rozdíly v zaměstnanosti: ve všech zemích EU (s 

výjimkou Řecka a Malty) jsou ženy více zastoupeny v odvětvích, která jsou uzavřená 

(56 % zaměstnaných v těchto odvětvích tvoří ženy). Na druhou stranu také častěji 

pracují v sektorech, které byly klasifikovány jako nepostradatelné (zdravotnictví) nebo 

vykonavatelné na dálku (školství) a obecně jsou méně zastoupeny v odvětvích výroby 

a stavebnictví, které sice nejsou nepostradatelné, ale lze je vykonávat. Podobně v 

České republice jsou ženy dominantně zastoupeny v zavřených sektorech (61 %) a 

poté v sektorech, které lze vykonávat online/na dálku (55 %). Naopak jsou 

podreprezentovány v sektorech označených jako nepostradatelné (48 %) a tedy 

nejméně zasažené karanténními opatřeními. 

Zadruhé jsou to sektory „aktivní skrze práci na dálku/v online režimu“. Tyto sektory 

zahrnují vzdělávání, veřejnou správu, finance, pojišťovnictví a telekomunikaci. Patří 

sem i vědci a technici a další profesionálové, přestože jejich práce není vnímaná jako 

nepostradatelná. Zaměstnanost těchto oborů zůstane zachována i v době karantény, 

ale skrze práci na dálku/z domova. 

 

na dálku/z domova“. To zahrnuje část maloobchodu a chemický a papírenský průmysl, 

které fungují během karantény s omezením. 

 
Začtvrté jsou to obory, které „nejsou nepostradatelné a zároveň je nelze vykonávat na 

dálku/online“. Jedná se o většinu výroby stejně jako opravny přístrojů a počítačů a 

stavebnictví. Tyto aktivity lze vykonávat bez přímého kontaktu s klienty, a proto jsou 

v běžném lockdownu povoleny (za určitých pravidel). 

 
Pátou skupinu tvoří „zavřené“ sektory, které zahrnují hotely, restaurace, ubytovací 

zařízení, cestovní agentury, a volnočasové a rekreační služby. Tyto profese nejsou 

nepostradatelné. 
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Rozdíly v zaměstnanosti podle věku se také posílí, neboť poměrně významný podíl 

mladých pracovníků je zaměstnán v sektorech zcela uzavřených, zatímco podíl 

mladých pracovníků působících v odvětvích méně postižených krizí (sektory 

nepostradatelné a zcela přesunutelné do online režimu) je opravdu nízký. Naproti tomu 

jsme také zjistili, že starší pracovníci jsou významně zastoupeni v sektorech 

základních a nepostradatelných. To odpovídá situaci v ČR, kde osoby mladší 30 let 

jsou nejvíce zastoupeny v sektorech, které jsou uzavřené (17,5 % zaměstnávaných). 

Naopak osoby 50+ jsou v největším podílu v sektorech označených jako 

nepostradatelné (34,5 % zaměstnaných). 

 
Bude vzrůstat rozdíl v míře nezaměstnanosti podle typu zaměstnání vzhledem k tomu, 

že jak samostatně výdělečná činnost, tak pracovní smlouvy na dobu určitou jsou běžné 

zejména v profesích v uzavřeném sektoru. V České republice je v evropském srovnání 

největší podíl OSVČ mezi zaměstnanci zcela uzavřených sektorů (37 % všech 

zaměstnaných v uzavřených sektorech, přičemž průměr EU28 je 22 %). Dalších 14 % 

zaměstnanců v uzavřených sektorech má pouze smlouvu na dobu určitou, což ve 

výsledku činí více než polovinu pracovní síly v uzavřených sektorech v České 

republice v prekérním a nejistém postavení a v bezprostředním riziku ztráty 

zaměstnání. 

 
Rozdíly na úrovni dovedností a vzdělání budou také stoupat, neboť ve všech zemích 

EU existuje jasný vzorec, který ukazuje, že více než polovina pracovní síly (60,6 % pro 

EU jako celek) v odvětvích, která umožnují práci na dálku, jsou vysoce kvalifikovaní 

pracovníci. V ČR tvoří vysoce kvalifikovaná pracovní síla 52 % zaměstnaných v 

sektorech vykonávaných online a na dálku. 

 
Podíváme-li se na vývoj zaměstnanosti v jednotlivých odvětvových sekcích podle 

údajů za 4. čtvrtletí 2020 v ČR dle Českého statistického úřadu, vidíme, že výsledky 

studie odpovídají predikovanému vývoji. Dle dostupných dat se nejvíce snížila 

zaměstnanost v sektoru služeb, které zahrnují výše uvedené „zavřené“ sektory. Snížil 

se zejména počet pracujících osob v sekci doprava a skladování (o 39,7 tis.) a v 

ubytování, stravování a pohostinství (o 30,9 tis.). 

 
Naproti tomu vzrostl počet pracujících v sekci informační a komunikační činnosti (o 

27,6 tis.) a ve vzdělávání (o 18,2 tis.) – tedy v sektorech, které lze plně vykonávat na 

dálku. V primárním sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství počet pracujících 

stagnoval (sektory tzv. nepostradatelné), oproti tomu v sekundárním sektoru průmyslu 

a stavebnictví se zaměstnanost meziročně snížila, zejména v důsledku poklesu počtu 

pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 79,3 tis.) – profese nelze vykonávat ani 

na dálku ani v plném rozsahu za účinnosti karanténních opatření. 

 
Naopak se meziročně zvýšil počet pracujících ve stavebnictví (o 21,3 tis.) – profese 

nelze vykonávat na dálku, ale nejsou výrazně omezeny průběhem karantény. 
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Projekt „Nastartujte svoji kariéru“ (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614) je podpořen z Operačního programu 

Zaměstnanost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Analýza trhu práce v Královéhradeckém kraji 

Předložená analýza se zabývá situací na trhu práce v regionu v roce 2020 a zvláště 
podrobně pak vývojem této situace v období od jara do podzimu 2020. Tato skutečnost 
se odráží na dostupnosti relevantních statistických dat. Zároveň zde tyto aktuální údaje 
ovlivněné karanténními opatřeními diskutujeme v kontextu situace, která byla na trhu 
práce v tomto kraji do roku 2019. Podle posledních dat z prosince 2020 byl vývoj 
v Královéhradeckém kraji v oblasti nezaměstnanosti v celorepublikovém srovnání dobrý. 
Umístil se (s 3,1 % nezaměstnanosti) na druhém nejlepším místě za Pardubickým 
krajem, který má dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech krajů v České 
republice.  

Královéhradecký kraj patří mezi „nejstarší“ kraje z hlediska průměrného věku obyvatel. 
To je ostatně důvodem, proč se Královéhradecký kraj řadí k regionům s nižší 
ekonomickou aktivitou obyvatel a dlouhodobě se pohybuje pod průměrem Česka  
a v korelaci se stárnutím obyvatel kraje bude pravděpodobně tento trend přetrvávat. 
Složení pracovní síly v kraji se vyznačuje nižším procentem vysokoškoláků a vyšším 
procentem osob se základním vzděláním a vyučením oproti celorepublikovému průměru. 
Pozitivní skutečností je míra nezaměstnanosti, která se v tomto regionu pohybuje pod 
průměrem České republiky.  

Nejvíce pracovních příležitostí v kraji přináší zpracovatelský průmysl, klíčovou roli v něm 
hraje automobilový průmysl. Dalšími odvětvími zaměstnanosti jsou veřejná správa a 
obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, obchod, doprava, ubytování 
a pohostinství.
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Základní fakta o zaměstnanosti v regionu: 

 
 Královéhradecký kraj patří k regionům s nižší mírou ekonomické aktivity 

obyvatelstva ve věku 15+ a dlouhodobě se pohybuje pod průměrem Česka (v roce 

2020 ve 3. čtvrtletí to bylo 58,5 %). 

 

 Míra zaměstnanosti u mužů ve věku 15+ je výrazně vyšší než u stejné skupiny žen 

(o 17,6 procentních bodů). Zaměstnaných žen je v kategorii 15+ pouze 48,6 %. 

Tento rozdíl se ale výrazně neliší od celorepublikového průměru (50 %). 

 

 Míra nezaměstnanosti se v kraji pohybuje dlouhodobě pod celostátním 

průměrem. Mírou nezaměstnanosti (2,9 %) zaujímal kraj v září 2020 třetí nejlepší 

pozici v mezikrajovém srovnání, do konce roku se sice nezaměstnanosti zvedla 

(3,1 %), zároveň se však zlepšila pozice kraje a dostal se v mezikrajovém srovnání 

na druhou pozici. 

 

 Ženy tvořily v roce 2020 49 % všech výše uvedených registrovaných 

uchazečů o práci. 

 

 Podíváme-li se na nezaměstnanost dle okresů Královéhradeckého kraje, nejvyšší 

podíl nezaměstnaných osob nacházíme v okrese Náchod (3,6 %). Naopak 

Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší 

nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky (1,8 % v červnu 2020). 

 

 Nejčastěji byli mezi nezaměstnanými registrovanými na ÚP HK osoby s 

vyučením z 37 % (30 % bez vyučení nebo se základním vzděláním, 24 % s 

maturitou, 8 % s vysokoškolským vzděláním). 

 

 K 30. 6. 2020 bylo v evidenci celkem 250 nezaměstnaných osob po MD/RD, nejvíce 

jich bylo v okrese s nejvyšší nezaměstnaností Náchod (84 osob), naopak nejméně 

v okresech s nejnižší celkovou nezaměstnaností Jičín (14 osob) a Rychnov nad 

Kněžnou (19 osob). 

 

 Výhodou Královéhradeckého kraje je poměrně nízký podíl zaměstnaných se 

základním vzděláním, a naopak poměrně vysoká míra zaměstnanosti s 

vysokoškolským vzděláním. 

 

 Nejvíce zaměstnanců pracuje v sekci zpracovatelského průmyslu (32,6 %), v sekci 

velkoobchod a maloobchod (11,8 %) a ve zdravotní a sociální péči (8,1 %). Podíl 

zaměstnanců v profesních, vědeckých a technických činnostech byl v kraji 3. 

nejvyšší v mezikrajském srovnání, stále je však pod průměrem Česka.
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 V kraji je vysoký podíl specialistů (13,7 %, 4. v mezikrajském srovnání) a 

technických a odborných pracovníků (18,8 %, 2. v mezikrajském srovnání) na 

celkovém počtu zaměstnanců a pozitivem je, že obě skupiny pracovníků nadále 

progresivně rostou. 

 

 Cizinci na trhu práce tvoří 5,6 % (15 tis. – Polsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko). 

 

Dopady opatření prevence COVID-19 na lokálním trhu práce 

 Meziročně se zvýšil celkově počet registrovaných uchazečů o práci o 44 % (červen 

2019 vs. červen 2020), od začátku roku o 19 %. Zároveň počet volných míst 

celkově poklesl meziročně o 13 %. 

 

 Z celkového počtu volných pracovních míst bylo pouze 3 024 míst bez příznaku 

„pro cizince“. Na dalších 9 287 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také 

pracovníky ze zahraničí. 

 

 Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 30. 6. 2020 meziměsíčně setrval na 

2,9 % (vloni byl 1,9 %, na začátku roku 2,6 %). 

 

 Jak zdůraznila dotazovaná pracovnice úřadu práce, podíl nezaměstnaných je čistě 

fiktivní a nijak neodráží realitu, jelikož zaměstnavatelé v současné době zatím 

nepropouští z důvodu podpory z programu Antivirus. 

 

 Zaměstnankyně ÚP zmínila, že byla v květnu nahlášena dvě hromadná 

propouštění, nicméně byla stornována vzhledem k pozitivnímu vývoji tržeb a 

udržení zakázek. Zaměstnavatelé od začátku pandemie hlásí měsíčně téměř o tisíc 

volných pracovních míst méně než ve stejných měsících před rokem, do evidence 

zatím sice nepřichází výrazně větší počet nových uchazečů, ale výrazně méně jich 

odchází do zaměstnání, tj. zaměstnavatelé po nástupu krize ukončili najímání 

nových zaměstnanců. 

 

 Od konce roku 2019 se trh práce v kraji i celém Česku zásadně mění. Zpomalování 

ekonomiky od konce roku 2019, dopady pandemie covid-19 v Česku i celém světě 

se postupně projevují i na trhu práce. Dlouhodobě nízká nezaměstnanost, kterou 

Královéhradecký kraj v posledních letech vykazoval, se mírně zvyšuje. 

 

 Nabídka pracovních míst sice stále ještě převyšuje poptávku ze strany zájemců o 

zaměstnání, ale tento rozdíl se pomalu snižuje. Nejvíce volných míst je v 

současnosti nabízeno v technických oborech. 
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 Dle dostupných údajů úřadů práce mají zaměstnavatelé zájem především o 

pomocné pracovníky v oblasti těžby, stavebnictví, výroby a dopravy, řemeslníky a 

kvalifikované pracovníky na stavbách, opraváře, pracovníky ve strojírenství, 

obsluhu strojů a zařízení a montéry. Zvýšený zájem je také o pracovníky ve 

službách – všeobecné administrativní pracovníky, pracovníky v oblasti prodeje, 

pracovníky v oblasti sociálních a zdravotních služeb, řidiče a obsluhu pojízdných 

zařízení nebo uklízeče a pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy. 

 

 Nabídka pracovních míst však stále převyšuje poptávku ze strany zájemců o 

zaměstnání. Na konci listopadu 2020 připadalo na jedno volné pracovní místo 0,9 

uchazeče. 

 

 

Zaměstnavatelé Královéhradeckého kraje 

Největší zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji jsou v automobilovém a 

zpracovatelském průmyslu a dále ve zdravotnictví a státní správě: 
 

 

 

 

 

Škoda auto, a.s. 

Continental automotive Czech Republic 
s.r.o. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje 

JUTA, a.s. 
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Situace na trhu práce se v současné době dynamicky mění, přesto poptávané profese, 

jak je zaznamenaly krajské pobočky úřadů práce Královéhradeckého kraje, odpovídaly 

dominantním oborům regionu (situace z léta 2020): 

 
 Okres Hradec Králové nabízel zejména tyto pozice: dělníci v oblasti výstavby 

budov a zedníci, svářeči, obsluha strojů na výrobu a zpracování pryže a 

pomocní pracovníci v rostlinné výrobě; 

 
 Okres Jičín: pomocní pracovníci ve výrobě, pomocní pracovníci v rostlinné 

výrobě, montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů; 

 
 Okres Náchod: švadleny, šičky, montážní dělníci mechanických zařízení, 

zedníci, svářeči; 

 
 Okres Rychnov nad Kněžnou: montážní dělníci výrobků z kombinovaných 

materiálů, pomocní dělníci ve výrobě, montážní dělníci mechanických zařízení, 

obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků, řidiči nákladních 

automobilů; 

 
 Okres Trutnov: dělníci v oblasti výstavby budov, všeobecné sestry bez 

specializace, pomocní dělníci ve výrobě, číšníci a servírky, kuchaři. 

 
Jak již bylo výše uvedeno, region má silnou vazbu na automobilový průmysl, který je 

s IT stále více propojen (automobily jsou stále z větší části řízeny počítači, a to už nyní, 

nikoli ve smyslu autonomního řízení). Tento požadavek ještě více naroste s rozvojem 

elektromobility. 

 

Digitalizace, automatizace a robotizace v regionu 

Růst automatizace v regionu není zapříčiněn pandemickou situací, ale racionalizací 
výrobních procesů, která je dána rostoucí cenou práce. Prozatím se však automatizace 
s ohledem na cenu práce v ČR v mnoha odvětvích nevyplatí.  

To platí i pro firmy v Královéhradeckém kraji, které namísto (možná i plánovaného) 
investování do robotizace a automatizace vyčkávaly, jak se situace ovlivněná pandemií 
bude vyvíjet. Výjimku v kraji tvoří např. firma Saar Gummi Czech, s. r. o., která přešla k 
úplné automatizaci a nahradila lidskou pracovní sílu za roboty nebo stroje. Firma dodává 
těsnící gumové komponenty pro automobilový průmysl, na který je tak úzce napojena. 

Digitalizace a robotizace je finančně velmi náročná a mohou si ji dovolit jen finančně 
nejsilnější subjekty. Více pronikne do firem až poté, co dojde k poklesu ceny robotů 
(úspory z rozsahu výroby). To ale může ohrozit zdejší firmy, které mohou být pak méně 
produktivní než v sousedním kraji. Tam je nabídka práce za cenu času, který se zvýší 
kvůli delší cestě.  

Trend digitalizace a automatizace je však na covidu nezávislý. Spíše dojde k tomu, že 
zaměstnavatelé budou více vytvářet podmínky pro práci na dálku (z domova), aby i v 
případě dalších obdobných situací byli schopni zajistit fungování organizace s menšími 
problémy.  
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Takové změny se osvědčily a formu práce na dálku (home-office) začaly některé firmy 
po zkušenosti z pandemických let více podporovat. Pracovnice místního ÚP k tomu 
dodává následující konstatování: „Záleží na na personálním managementu, který poctivá 
česká firma v podstatě nemá.“ 

Avšak s ohledem na dominantní zaměření regionu na zpracovatelský průmysl, jehož 
výrobní proces není možné vykonávat vzdáleně, budou ve většině případů takovéto 
aktivity spíše omezené. Zaměstnavatelé nemohou reagovat rozsáhlými investicemi na 
jednorázovou záležitost, která se může, ale nemusí opakovat. 

Přestože jsme během našeho výzkumu nezaznamenali žádné specifické dopady, které 
by v souvislosti s digitalizací, automatizací a robotizací dopadaly na pracovní uplatnění 
žen na trhu práce v Královéhradeckém kraji, lze předpokládat, že i tento region bude v 
budoucnosti čelit proměnám průmyslu 4. 0. a měnícím se požadavkům na (nejen) 
pracovnice. Jak uvádí Otoupalová (2020), mezi pěti nejdůležitějšími kompetencemi pro 
úspěch na trhu práce (seřazeno od nedůležitější kompetence) v horizontu pěti let se 
budou řadit: digitální gramotnost – rychlé přijetí nových technologií, jazykové dovednosti, 
práce s programy a aplikacemi, schopnost učit se nové věci, práce s informacemi 
(vyhledávání, orientace a vyhodnocování informací). 
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Vliv jednotlivých charakteristik na úspěšnost uchazečů na trhu práce 

Výše kvalifikace překvapivě nehraje významnou roli v úspěšnosti hledání 

zaměstnání u osob registrovaných na úřadu práce. Podle pracovnice krajského úřadu 

práce, došlo v posledních pěti letech k poklesu nezaměstnanosti v absolutních počtech 

o dvě třetiny uchazečů, ale struktura nezaměstnanosti, co se dosaženého stupně 

vzdělání týče, se nijak nezměnila. Tj. neplatí, že s poklesem nezaměstnanosti se 

nejdříve uplatní kvalifikovanější. Jedním z faktorů jistě může být strukturální 

nesoulad mezi požadavky zaměstnavatelů a obory, které jsou vystudovány (pokles 

zájmu o technické obory), anebo další znevýhodňující charakteristiky uchazečů o práci 

s vysokoškolským vzděláním, kteří se registrují na úřadě práce, (absolventi a 

předdůchodový věk, zdravotní omezení), anebo typ nabízených pozic ze strany 

zaměstnavatelů, kteří vysoce kvalifikované profese většinou nepoptávají přes úřady 

práce. 

 

Gender nehraje při volbě zaměstnavatelů z pohledu odbornic Královehradeckého 

úřadu práce významnou roli. Zaměstnavatelé podle nich řeší pouze ekonomickou 

efektivnost. 

 
Zanikají a budou dále zanikat profese, které se dají nahradit umělou inteligencí, roboty, 

samoobslužnými systémy (např. se dá očekávat propouštění v bankovnictví s ohledem 

na růst využívání internetového bankovnictví), jednoduché a opakující se činnosti 

(přechod na plnou automatizaci v automobilovém průmyslu či na konci výrobních linek, 

například u balení apod.). 

 
Již dříve zanikly profese, které byly dříve pro region tradiční, ale pod tlakem zahraniční 

konkurence se neudržely, jako je textilní průmysl. V minulosti zanikaly profese, které 

byly řemeslného charakteru a byly nahrazeny masovou průmyslovou výrobou či byly 

technologickým vývojem překonány (např. ševci, kováři). 

 
Vznikla naopak nová profese operátor bezpilotních letadel, řidič dronu (řidič dronu byl 

k 1. 7. 2020 zařazen jako nová profese do CZ ISCO). Obecně lze říci, že ve všech 

těchto faktorech se Královéhradecký kraj nijak výrazně neodlišuje od průměru ČR, 

naopak jej velmi přesně reprezentuje. 

 
Určitě budou stále obtížněji získávat zaměstnání starší ročníky, jejichž kvalifikace bude 

stále rychleji zastarávat. Co se vzdělání a kvalifikace obecně týče, problémem je 

strukturální nesoulad, kdy struktura absolventů už nyní vůbec neodpovídá potřebám 

zaměstnavatelů. V této situaci je jakýkoliv odhad nemožný. Určitě nadále bude vzrůstat 

potřeba vzdělání v IT a v souvislosti se stárnutím populace vzdělání v oblasti 

zdravotnictví a sociálních služeb. 

 
V regionu je vše závislé na automobilce Škoda a na tom, jakým směrem se bude ubírat 

výroba automobilů v celém koncernu Volkswagen. Pokud se ukáže to, že VW skutečně 

chce zaměřit svou výrobu hlavně na elektromobily, jistě výrazně vzroste požadavek na 

vzdělání v této oblasti, které je již nyní nedostatkové. 
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Obecně bude určitě docházet (ale to není nic krajově specifického, to je celosvětový 

trend) k přesunu zaměstnanosti ze sekundárního do terciárního sektoru (velkoobchod, 

maloobchod a opravy motorových vozidel, doprava, skladování a poštovní činnosti, 

ubytování, stravování, pohostinství), což se vlastně prolíná odpověďmi na všechny 

otázky. Nadále poroste význam turismu, osobních služeb, sociálních služeb, IT. 

 
Bude klesat význam zpracovatelského průmyslu pro zaměstnanost, zde už bylo 

dosaženo vrcholu. Zde je třeba podotknout, že jsou patrné velmi výrazné rozdíly i v 

rámci kraje, kde okres Hradec Králové má již nyní ve srovnání s ostatními okresy 

výrazně vyšší zastoupení terciárního sektoru. 

 
Pokud jde o poptávku po méně kvalifikovaných profesích, s rozvojem automatizace 

dojde k poklesu počtu pracovníků obsluhujících linku a ti, co ji obsluhují, budou mít jiné 

kvalifikační předpoklady. Nebudou provádět vlastní výrobní činnost, ale programovat 

či minimálně nastavovat parametry programů výrobních zařízení. 

 

Dopady karanténních opatření proti nákaze COVID-19 

Z hlediska podrobného oborového rozložení pracovní síly je pozitivní vysoká 

zaměstnanost v progresivních oborech (vzdělávání, výroba elektronických a optických 

přístrojů a zařízení, výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení, 

strojírenství, výroba textilií, zdravotnictví a gumárensko-plastikářský sektor). 

 
Na základě získaných informací od zaměstnavatelů (za duben až červen 2020) lze 

konstatovat, že se situace oproti předchozím kvartálům zásadně nemění. I nadále 

zaměstnavatelé ustupují z požadavků na vzdělání, kvalifikaci a praxi a jsou ochotni 

uchazeče o zaměstnání zapracovat na místě. 

 
Odhadovat vývoj zaměstnanosti lze jen velmi obtížně, nicméně se dají zcela jistě 

očekávat velké změny přiklánějící se spíše k negativním číslům. Lze předpokládat, že 

v podzimních měsících bude docházet k poklesu volných pracovních míst a zároveň 

nárůstu osob v evidenci ÚP. Nejvýrazněji se propouštění bude podle zaměstnankyň 

krajského úřadu práce týkat automobilového a zpracovatelského průmyslu, což bude 

souviset s omezením exportu do evropských zemí, ale také na domácím trhu. 

 
Významným dopadem karanténních opatření je krize v dopravě. 90 % dopravců, kteří 

se živí nepravidelnou dopravou, je na hranici krachu, protože lidé nechtějí autobusy 

cestovat. Došlo i k výraznému poklesu cestujících; linky, které jsou provozovány na 

komerční riziko, stále nejsou v plném rozsahu obnoveny. 

 
Obecně jsou firmy v nejistotě a propouštění se neděje jen díky programu MPSV 

Antivirus a také z důvodu velmi vysoké ochrany zaměstnanců, která propuštěným 

zajišťuje vysoké odstupné. 
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Kompetence poptávané zaměstnavateli u nových uchazečů a 
uchazeček 

 Podle názoru odbornic z krajského úřadu práce se v době, kdy se technologie 

a znalosti neustále mění, zvyšuje na trhu práce potřebnost celoživotního 

vzdělávání, ať již formou rekvalifikace nebo sebevzdělávání. Důležitá je 

kompetence efektivně se učit novým znalostem v měnících se podmínkách. 

 
 Z hlediska měkkých dovedností bude vyžadována schopnost koordinace a 

spolupráce s ostatními, rychlé usuzování a rozhodování a vzhledem k počtu 

cizinců jako poměru v pracovní síle (téměř 6 procent) a ke klíčové roli 

nadnárodních firem také schopnost pracovat v různých kulturních podmínkách. 

Důvodem jsou vysoce strukturované organizace a samozřejmě globálně 

propojený svět. 

 
 Mezi žádané kompetence vždy patří a budou patřit komunikační dovednosti, 

schopnost vyjednávat a řešit konflikty a s komunikací související jazykové 

kompetence, jak v rodném, tak cizím jazyce (především je důležitá angličtina). 

 
 Hlavním požadavkem zaměstnavatelů je hledání osob, které chtějí pracovat, 

jsou zodpovědné a spolehlivé. To je aspekt, který dlouhodobě u uchazečů 

chybí. 

 
 Požadavky, které byly dříve pro přijetí nového zaměstnance nezbytné, jsou nyní 

pouze výhodou (např. vyučení v oboru, jazykové znalosti a podobně). 

Zaměstnavatelé jsou dále ochotni přijmout absolventy i na místa, kde 

praxe byla dříve nutná. U specializovaných pozic jsou nároky na kvalifikaci 

vysoké. Například lékař, odborný technický pracovník, učitel, IT, atd. 

 

Možnosti sladění práce a osobního života v kraji 

Regionální individuální projekt Dovolte mi pracovat v Královéhradeckém kraji je 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Záměrem projektu je 

poskytnout klientům kvalitní praxi a zároveň nabídnout zaměstnavatelům možného 

budoucího zaměstnance, jehož kvalifikace odpovídá požadavkům na určitou pracovní 

pozici. Cílovou skupinou projektu jsou zejména osoby vyučené s nedostatečnou praxí, 

případně osoby se základním vzděláním a s nedostatečným vzděláním. Dále jsou do 

projektu zahrnuty i osoby po mateřské a rodičovské dovolené pečující o dítě do 15 let 

věku. Projekt je založen na poradenství, zvyšování kvalifikace a následném 

zaměstnávání účastníků. 
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Aktivity zaměstnavatelů 

Česká spořitelna realizuje projekt „Podporujeme různorodost“, v rámci kterého (mimo 

jiné) zajišťuje podmínky pro návrat z rodičovské dovolené a stará se o slaďování 

osobního a profesního života. Projekt usiluje o zmírnění nerovností v počtu mužů a 

žen na manažerských pozicích a snaží se aktivně uplatňovat age management. 

Podporuje talentované ženy v jejich kariérním růstu a v naplnění jejich profesních cílů. 

 
Společnost T-Mobile se zasazuje o vytváření vhodného pracovního prostředí, 

podporuje rozvoj, vzdělávání a slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců 

například nabízením flexibilního uspořádání pracovní doby a úvazku. V pracovně- 

právních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace a naopak podporována diverzita 

(různorodost). 

 
Česká společnost ŠŤASTNÝ ELEKTRONIK se zabývá výrobou kabelových svazků a 

výrobou a prodejem elektromechanických polotovarů a komponent a zaměstnává 

převážně ženy (celkem cca 30 zaměstnankyň). Vzhledem k tomu, že zaměstnává 

převážně ženy, je možné upravit pracovní dobu a zaměstnankyně pracují na jednu 

směnu. 

 
Společnost ARROW se zabývá se výrobou lékařských a dentálních nástrojů – jedná 

se o jemnou motorickou práci, část provozu byla vyhrazena maminkám a společnost 

uvažuje o zavedení zkrácených úvazků (4 hod. denně). 

 
FOMA Bohemia spol. s.r.o. se zabývá výrobou fotografických materiálů, přičemž 

výroba probíhá za ochranného osvětlení. Firma je ochotná i přizpůsobit pracovní 

úvazky ženám s dětmi a nabízí například zkrácené pracovní úvazky. 

SQS vláknová optika a.s. (Jičín) vyrábí produkty vláknové optiky a jsou ochotni 

přistoupit na individuální dohodu ohledně pracovní doby. 

 
Saar Gummi Czech s.r.o. (Náchod) vyrábí pryžové těsnění, nemají propracovaný 

systém, nicméně mají určité úlevy pro rodiče s dětmi. 

 
AGRO HYTOS (Trutnov) vyrábí hydraulická zařízení, dle dohody je možná výjimka. 

 
ATAS elektromotory Náchod a.s. (zaměstnává cca 390 žen a 330 mužů) nabízí 

benefity jako 5 týdnů dovolené, stravenky, závodní stravování, odměny za dárcovství 

krve, příspěvek na dětské tábory; (problém s obsazováním kvalifikovaných pozic typu 

soustružník, elektromechanik a dalších technických profesí), spolupracuje se školami, 

umožňuje praxe a stáže pro studenty a další. 

 
Firma EMERGE a.s. se zabývá logistikou, lisováním, měřením, výrobou a svařováním. 

V rámci celé Evropy spolupracuje s 11 významnými firmami především z oblasti 

automobilového průmyslu, výroby hraček a gumárenství. Zavádí robotizaci výrobních 

linek, nabízí možnost zkrácených úvazků (6 hod.), spolupracuje s vězeňskou službou, 

zaměstnává i ombudsmana , který zajišťuje komunikaci napříč pracovními úrovněmi a 

snaží se o řešení možných problémů týkajících se osobního i pracovního života 

zaměstnanců. Firma má zřízenu i komisi pro finanční tíseň zaměstnanců (např. 
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poskytování kaucí na byt, finanční pomoc s pohledávkami svých zaměstnanců). Dále 

má zřízenu i pracovní skupinu zabývající se šikanou a bossingem na pracovišti. Firma 

spolupracuje se Střední školou oděvní, služeb a ekonomiky, nabízí pro studenty praxi 

a je uznanou firmou na chráněném trhu práce (OZP). Zaměstnavatel nabízí benefity 

ve formě stravenek plně hrazených zaměstnavatelem, odměn za docházku, podpory 

ve vzdělávání formou kurzů, odměny za zlepšovatelské návrhy, odměny k životnímu a 

pracovnímu výročí. 

 
Firma Filipa s.r.o. zaměstnává OZP, má také ombudsmana, řeší začleňování do 

kolektivu, problémy s prací, dále Comdata czech a.s. (Trutnovský okres) nabízí 

zkrácené úvazky. 

 

Gender pay gap 

Cílem analýzy bylo také zhodnotit situaci ohledně finančního ohodnocení žen na trhu 

práce ve vybraných regionech z hlediska gender pay gap. 

 
Gender pay gap nebo „GPG“ je ukazatel, který nám umožňuje vyjádřit míru nerovnosti 

v odměňování. Jeho hodnota představuje průměrný rozdíl ve výdělcích žen a mužů. 

Tento rozdíl je vyjádřen procentuálně, a to v procentech průměrného platu mužů. 

 
Faktory, které se promítají do výše GPG jsou přímá diskriminace, tzn. ženy dostávají 

za stejnou práci nižší mzdu než muži, nepřímá diskriminace, tzn. zdánlivě neutrální 

zacházení, které v důsledku znevýhodňuje ženy, horizontální segregace trhu práce, 

tzn. že ženy jsou častěji zastoupeny v odvětvích, ve kterých je nižší úroveň mezd, 

vertikální segregace trhu práce, tzn. do vedoucích pozic se častěji dostávají muži než 

ženy a dále péče o rodinu a domácnost a genderové stereotypy. 

 
Důležitým pojmem je i tzv. očištěný GPG. To je hodnota, která vyjadřuje rozdíl v 

příjmech žen a mužů na srovnatelné pozici, ve srovnatelném věku a se srovnatelným 

vzděláním nebo délkou praxe, to v praxi znamená, že např. pětatřicetiletý manažer a 

pětatřicetiletá manažerka pražského supermarketu, kteří vystudovali stejnou VŠ a oba 

mají desetiletou praxi, nebudou mít stejnou výši platu. Tato hodnota tedy dokáže 

přesněji stanovit, jak velkou část GPG představuje přímo samotná diskriminace. 

 

Jaké jsou důsledky GPG? 

Větší ohrožení žen chudobou, a to především u žen bez partnera nebo ve stáří, kdy 

činí rozdíl v důchodech dlouhodobě 18 %. Vede k reprodukci genderových 

nerovností v rodinách a domácnostech, to vede také k různým typům násilí na 

ženách v soukromé sféře. 

 
Prohlubování a konzervace sexuálního obtěžování a genderově podmíněného 

násilí na pracovištích, které souvisí s nižším odměňováním a služební podřízeností. 

Dále je to nízká ekonomická moc žen v oblasti placené práce nebo konzervace a 

prohlubování genderových stereotypů ve společnosti, které jsou vnímané jako 

„přirozené“, nezměnitelné, jako důsledek individuální volby anebo individuálních 

schopností, dovedností a podobně. 
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Genderové rozdíly v odměňování mají, mimo jiné, dlouhodobý negativní vliv na 

životní úroveň, zejména u žen. To neovlivňuje pouze je samotné, ale také životní 

úroveň jejich domácnosti včetně dětí. 

 
Velkých rozdílů dosahují rozdíly u vysokoškolsky vzdělaných žen. Zatímco ženy se 

základním vzděláním dosahují 85 % mužského platu, vysokoškolačky si vydělají pouze 

74 % mužského platu. 

 

Finanční ohodnocení podle pohlaví a věku 

Muži v Královéhradeckém kraji dosahují průměrně vyšších platů než ženy. Průměrný 

mužský hrubý měsíční plat činí 41 759,- Kč a průměrný ženský hrubý měsíční plat 37 

836,-Kč Tento rozdíl je nejvyšší ve věku 40-49 let, kdy se GPG rovná 15,22 %. Vyššího 

průměrného hrubého měsíčního platu dosahují ženy v Královéhradeckém kraji pouze 

v kategorii „60 a více let“. Průměrný ženský hrubý měsíční plat je roven 40 644,- Kč a 

mužský plat činí 40 388,- Kč. 

 
U hrubé měsíční mzdy jsou rozdíly v genderu také. Průměrná mužská hrubá měsíční 

mzda činí 33 640,- Kč a průměrná ženská hrubá měsíční mzda 27 887,- Kč. 
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Projekt „Nastartujte svoji kariéru“ (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614) je podpořen z Operačního programu 

Zaměstnanost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza trhu práce v Pardubickém kraji 
 

Předložená analýza se zabývá situací na trhu práce v roce 2020 a zvláště jejím 

vývojem od jara do podzimu 2020, což odráží dostupnost relevantních statistických 

dat. Zároveň tyto aktuální údaje ovlivněné karanténními opatřeními diskutujeme v 

kontextu situace, která byla na trhu práce v tomto kraji do roku 2019. 
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Zaměstnanost v regionu 

Pardubický kraj patří k regionům sprůměrnou mírou ekonomické aktivity obyvatelstva 

ve věku 15+ a v mezikrajovém srovnání zastával v roce 2020 šesté místo za Hlavním 

městem Prahou, Středočeským krajem, krajem Plzeňským a Jihomoravským a krajem 

Vysočina (v roce 2020 ve třetím čtvrtletí to bylo 59,6 %)3. 

 
Míra ekonomické aktivity (EA) žen dlouhodobě zaostává za mírou EA mužů, rozdíl se 

však postupně snižuje. V roce 2020 byla ekonomická aktivita mužů Pardubického kraje 

pod celostátním průměrem a hodnotou 68 % byla sedmá v mezikrajském srovnání. 

Také míra ekonomické aktivity žen nepřekračovala republikový průměr a hodnota 51,4 

% byla mezi kraji sedmá nejvyšší4. Míra ekonomické aktivity se liší také podle stupně 

dosaženého vzdělání. Nejvyšší je mezi osobami s vysokoškolským vzděláním, přitom 

u mužů byla v kraji v roce 2018 o 11,9 procentního bodu vyšší než u žen. Nejnižší je 

míra ekonomické aktivity mezi osobami se základním vzděláním v důsledku vyššího 

zastoupení ekonomicky neaktivních seniorů, zejména žen. 

 
Míra zaměstnanosti u mužů ve věku 15+ převyšuje průměr České republiky (67 %) a 

je zároveň výrazně vyšší než u stejné skupiny žen (o 16 procentních bodů). 

Zaměstnaných žen je v kategorii 15+ pouze 50,6 %. Tento rozdíl se sice výrazně neliší 

od celorepublikového průměru (50 %), jedná se však o třetí nejvyšší hodnotu v rámci 

krajů České republiky5. Nejméně ze všech krajů ČR bylo v Pardubickém kraji osob 

samostatně výdělečně činných a podnikatelů (12,6 % ve čtvrtém čtvrtletí 2020). 

 
Ze statistické ročenky ČSÚ Ženy a muži v Pardubickém kraji vyplývá6, podobně jako 

v celé ČR, že podíl zaměstnaných mužů je dvojnásobný oproti podílu zaměstnaných 

žen nejen v zemědělství, lesnictví a rybářství, ale i v průmyslu a ve stavebnictví. 

Naproti tomu ve službách mají dominantní zastoupení ženy. Právě sektor služeb byl 

výrazně zasažen opatřeními proti šíření COVID-19. 

 
Dle analýzy zastoupení žen v jednotlivých profesích, která je dostupná z roku 2018, z 

hlediska hlavních tříd zaměstnání byly ženy více zastoupeny ve třídách: specialisté, 

úředníci, pracovníci ve službách a prodeji, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

 
Úroveň mezd mužů je dlouhodobě vyšší než úroveň mezd žen. V podnikatelské sféře 

byl v kraji v roce 2018 medián mezd mužů oproti mediánu mezd žen vyšší o 21,2 %. 

V nepodnikatelské sféře byl medián platů mužů vyšší než medián platů žen o 13,9 %. 
 
 
 
 
 
 

 

3 ČSÚ, 2020, VŠPS 
4 ČSÚ 2019 https://www.czso.cz/documents/11272/130091829/ZaM_Prezentace.pdf/eb02e55b-74df- 

43b4- a63f-fffc46144674?version=1.1 
5 ČSÚ 2021, VŠPS zaměstnanost 
6 ČSÚ 2019, Ženy a muži v Pardubickém kraji, dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a- 

muzi-vpardubickem-kraji-2018 

http://www.czso.cz/documents/11272/130091829/ZaM_Prezentace.pdf/eb02e55b-74df-
http://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-
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Nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti se v kraji pohybuje dlouhodobě pod celostátním průměrem. 

Podle údajů ze čtvrtého čtvrtletí 2020 byla v Pardubickém kraji nejnižší míra 

nezaměstnanosti v celé ČR (1,2 %)7. Tento údaj se liší od metodiky výpočtu míry 

nezaměstnanosti dle MPSV, které pracuje s údaji o osobách registrovaných na úřadu 

práce8. Dle této metodiky dosahovala míra nezaměstnanosti v kraji téměř 3 p.b.. 

 
 

Podíl nezaměstnaných osob každoročně roste v zimních měsících. Sezónnost 

letních prací se projevuje zejména u mužů. Spolu s tím, jak se v posledních letech 

snižuje míra nezaměstnanosti, se zmenšují i rozdíly mezi podílem nezaměstnaných 

mužů v letních a zimních měsících. 

 
V předdůchodovém věku (60–64 let) mají muži dlouhodobě vyšší podíl 

nezaměstnaných. Ke konci roku 2018 tvořily ženy ve věkové skupině 60–64 let pouze 

čtvrtinu z uchazečů o zaměstnání stejné věkové skupiny v v kraji9. 

 
Podle délky evidence na úřadech práce v kraji na tom jsou dlouhodobě lépe muži. Ti 

mají nejen dlouhodobě vyšší podíl těch, kteří jsou na úřadech práce evidováni kratší 

dobu než 3 měsíce, ale zároveň také nižší podíl těch, kteří jsou na úřadech práce déle 

než jeden rok. 

 
Podíváme-li se na okresy v rámci Pardubického kraje, podle pracovníků ÚP má 

nejnižší míru nezaměstnanosti Týniště nad Orlicí, a to nejen v rámci kraje ale i celé 

České republiky. 
 
 
 
 

 
7 ČSÚ 2021, VŠPS zaměstnanost 
8 https://www.mpsv.cz/statistiky 
9 ČSÚ 2018, Ženy a muži v Pardubickém kraji, dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a- 

muzi-vpardubickem-kraji-2018 

http://www.mpsv.cz/statistiky
http://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-
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Významní zaměstnavatelé Pardubického kraje10 

 
 

 
Největším průmyslovým zaměstnavatelem v kraji je Foxconn, který zaměstnává v 

Pardubicích více než 3 000 osob (další provozy má v Kutné Hoře a Praze). Tvoří jej 

několik subjektů, především FOXCONN CZ s.r.o. a Foxconn European Manufacturing 

Services s.r.o. Foxconn má hlavní sídlo na Tchaj-wanu a je celosvětově největším 

výrobcem elektroniky a počítačových součástek, které vyrábí zejména pro jiné firmy. 
 

 
Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě vyrábí meziměstské a 

turistické autobusy a dává práci více než 3 000 lidí. 
 

 
Americká společnost AVX Czech Republic s.r.o. je předním světovým výrobcem 

pasivních elektronických součástek. V ČR (Lanškroun, Uherské Hradiště a Bzenec) 

firma zaměstnává kolem 2 500 osob, z toho více než 150 špičkových techniků, 

technologů a vývojářů. 
 

 
V Letohradu má tradici více než 75 let společnost OEZ s.r.o., která vyvíjí a vyrábí 

nízkonapěťové jisticí přístroje. V roce 2007 se firma začlenila do skupiny Siemens a 

zaměstnává více než 2 000 osob. 

 

 
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., v Litomyšli a Hodonicích u Znojma produkuje a 

zpracovává sklovláknité příze a syntetická i přírodní vlákna. Soustředí se na 

stavebnictví a průmyslové textilie a zaměstnává také okolo 2 tisíc osob. 
 
 
 
 
 
 
 

10 ČSÚ, Registr ekonomických subjektů + Bisnode/HBI: Online databáze firem 

Foxconn 

Iveco Czech republic 

AVX Czech republic s.r.o. 

OEZ s.r.o. 

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 
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Další uvedení zaměstnavatelé mají alespoň 1 000 zaměstnanců. 

 
 Patří mezi ně chemická společnost Synthesia, a.s. (člen holdingu Agrofert), která 

je v Pardubicích rozdělena do čtyř strategických výrobně obchodních jednotek 

(Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza, Organická chemie, Energetika). 

 
 Významní zástupci dodavatelů pro automobilový průmysl jsou například Kiekert 

AG se sídlem v Přelouči, která je technologickým lídrem v oblasti zamykacích 

systémů pro automobily. Pod názvem KIEKERT-CS, s.r.o. zaměstnává rovněž více 

než 2 000 osob. 

 
 V Pardubicích se nachází také japonská firma Panasonic Automotive Systems 

Czech, s.r.o., která dodává audiotechniku pro automobilky. 

 
 Součástí švýcarského koncernu je firma Autoneum CZ s.r.o., která se v Chocni 

zabývá sériovou výrobou dílů pro automobilový průmysl (jedná se především o 

protihlukové izolace, kobercové a plastové díly a pěnové izolace) a v Hnátnici na 

Orlickoústecku má nástrojárnu (třetí firemní závod leží v Boru u Tachova). 

 
 Společnost Schaeffler Production CZ s.r.o. se závody v Lanškrouně a Svitavách 

vyrábí opět dílů pro automobilový a strojírenský průmysl (kombinované nástroje, 

vstřikovací formy a náhradní díly pro výrobu valivých ložisek). 

 
 Německá společnost REHAU Automotive, s.r.o. v Moravské Třebové a v Jevíčku 

vyrábí plastové komponenty pro automobilový průmysl. 

 
Podíl terciárního sektoru, tj. služeb, neustále narůstá. Na konci roku 2018 tak již do 

tohoto sektoru spadalo 66 % ekonomických subjektů v kraji a dle VŠPS pak bylo ve 

službách ve stejném roce zaměstnáno 51 % obyvatel (přesnější sčítání lidu v roce 

2011 uvádělo 54 % ze zaměstnaných obyvatel se zjištěným odvětvím ekonomické 

činnosti). Mezi zaměstnavatele ve službách s více než 1 000 pracovníků patří v 

Pardubickém kraji Nemocnice Pardubického kraje (5 000 – 9 999 zaměstnanců), 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (1 500 – 1 999 zaměstnanců). Univerzita 

Pardubice (1 000 – 1 499 zaměstnanců) a velkoobchodní skupina JIP východočeská 

(1 000 – 1 499 zaměstnanců). 

 
Rozvíjejícím se trendem je tzv. sociální podnikání s cílem zaměstnávání zdravotně 

postižených osob a osob znevýhodněných na trhu práce. Růst souvisí zejména s 

dotační podporou. Web ceskesocialni-podnikani.cz uvádí v Pardubickém kraji 9 

sociálních podniků.11 

 
 
 
 
 

 
11 Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027 

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/U0VBX1BBSzAwN0tfbmF2cmhfMjQ3OTE3MTQwMzczNjIyOT 

g4Ni5wZ GY/PAK007K_navrh.pdf 
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Digitalizace, automatizace a robotizace v regionu 

V Pardubickém kraji zavádějí digitalizaci, automatizaci či robotizaci firmy, kterým se v 

době před „covidovou krizí“ nedostávalo lidských zdrojů a to zvláště ve výrobě. Podle 

pracovnice MPSV se jedná o přibližně 60 % pardubických firem, které na některou 

formu digitalizace přistupují. 

Jednou z nejvýznamnější událostí na úrovni kraje byla změna v textilním průmyslu, který 
býval doménou především žen. Muži práci v tomto odvětví nevyhledávali, navíc nebyla 
ani moc dobře placená. V dnešních dnech je textilní průmysl v Pardubickém kraji historií.  

 
Pracovnice krajského úřadu práce k tomu dodává: 

„Je zde velké zastoupení průmyslu, technické obory jako je výroba aut, a tyto firmy 

museli část výrobních linek nahradit roboty. Zajímavé ale je, že nedocházelo k 

propouštění, protože to jde ruku v ruce s rozšířením výroby. Plus robotizace je delší 

proces, který zatím není hotový a dále lidský faktor je stále nenahraditelný, co se ale 

mění, je zvyšující se požadavek na kvalifikaci.“ 

Investice do robotizace a automatizace se netýkají pouze automobilového ale také 
potravinářského průmyslu. Podle pracovnice krajského úřadu práce roboti převzali rutinní 
manuální práce (na kterých byly doposud převážně zaměstnány ženy), nově ale vznikají 
pozice, které jsou potřebné pro ovládání robotů. Dále podotýká, že: 

„K modernizaci dochází na místě v cestovních ruchu, kde COVID-19 urychlil proces 
rezervací přes internet a zbavil na trhu práce pracovníky v cestovních kancelářích nebo 
na pokladnách prodeji „jízdenek“. Dopravce ČD dokonce i podporují, aby lidé nakupovali 
více přes internet. Mimo jiné se k digitalizaci připojují i taková odvětví, jako je 
pojišťovnictví. se systémem, ve kterém si sami můžeme vytvořit pojištění přes internet 
(citace pracovnice ÚP) nebo tak učiníme formou telefonátu s operátorem/kou z call 
centra.”  

 
Z pohledu významného zaměstnavatele regionu změnila doba kovidové krize pohled 

na využívání vzdáleného přístupu a akceptovatelnost práce z domova pro kancelářské 

profese: 

„Většina lidí z firmy zůstala na home-office. Zrovna v té době bez ohledu na počátek 

koronaviru jsme přecházeli právě na MS Teams, které umožňují vlastně komunikaci a 

fungování na dálku, takže na tom jsme si vyzkoušeli, že spousta věcí jde dělat jiným 

způsobem, o čemž jsme dříve nebyli úplně přesvědčeni, a teď zjišťujeme, že něco jde 

a je možné této zkušenosti budeme využívat i do budoucna. Nepřejdeme k plnému 

online, to rozhodně ne. Umožníme fungování třeba 2 dny v týdnu pro vybrané 

zaměstnance online, nebo prostě z home-office.“ 

 

Z provedených rozhovorů vyplývá, že dopady digitalizace, robotizace a automatizace 

zatím nemají vliv na zvyšování nezaměstnanosti. Přestože uvedené příklady se týkají 

i administrativní oblasti, která je v ČR z hlediska pracovního uplatnění doménou žen. 

Jako strategicky výhodné se pro budoucí upatnění bude (nejen) ženám hodit rozvoj 

kompetencí v oblasti digitální gramotnosti a schopnost učit se nové věci. 
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Zaměstnavateli (nově) požadované kompetence 

 V době, kdy se technologie a znalosti neustále mění, na trhu práce bude stále 

potřeba rekvalifikace a sebevzdělávání. I u dělnických profesí se objevuje 

požadavek znalosti práce na počítači. Technické obory mají méně 

absolventů/tek, ale v kraji jsou tyto profese velmi žádané. 

 
 Mezi žádané kompetence patří a budou patřit komunikační dovednosti, 

schopnost vyjednávat a řešit konflikty a s komunikací související jazykové 

kompetence, jak v rodném, tak cizím jazyce (především angličtina). Jazykové 

kompetence a alespoň středoškolské vzdělání jsou podle pracovnice úřadu 

práce klíčové. Jak komentuje významný zaměstnavatel kraje, nejdůležitějším 

jazykem je angličtina, vzhledem k mezinárodnímu kapitálu významných 

zaměstnavatelů ale zaměstnankyně úřadu práce zdůrazňovaly i znalost 

německého nebo francouzského jazyka. 

 
 Důležité také bude schopnost efektivně se učit a slušné vystupování: „U nás je 

hodně důraz kladený na angličtinu… jako příklad uvedu účetní - ta se dostane 

maximálně k zahraničním fakturám, kde zase angličtina není potřebná na 

nějaké super rozvinuté úrovni, jo. A to je věc, kterou dokážeme naučit, 

nedokážeme úplně naučit chuť pracovat, a slušné vychování.“ (Významný 

zaměstnavatel Pardubického kraje, 400 zaměstnanců/kyň). 

 
 

Gender pay gap 

Cílem analýzy bylo také zhodnotit situaci ohledně finančního ohodnocení žen na trhu 

práce ve vybraných regionech z hlediska gender pay gap. 
 

Finanční ohodnocení podle pohlaví a věku 

Muži v Pardubickém kraji dosahují průměrně vyšších platů než ženy. Průměrný 

mužský hrubý měsíční plat činí 40 088,-Kč a průměrný ženský hrubý měsíční plat 36 

337,-Kč Tento rozdíl je nejvyšší ve věku 40-49 let, kdy GPG dosahuje 14,74 %. 

Průměrný plat mužů od tohoto věku mírně klesá, avšak plat žen stále roste. Ve věku 

60 a více let má GPG hodnotu 3,33 %. 

 
U hrubé měsíční mzdy jsou rozdíly v genderu podobné. Průměrná mužská hrubá 

měsíční mzda činí 32 549,-Kč a průměrná ženská hrubá měsíční mzda 27 066,-Kč. 

Rozdíl je opět nejvyšší ve věku 40-49 let. 
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Projekt „Nastartujte svoji kariéru“ (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614) je podpořen z Operačního programu 

Zaměstnanost. 

 
 
 

 

 Analýza trhu práce v kraji Vysočina 
 

Předložená analýza se zabývá situací na trhu práce v roce 2020 a zvláště jejím 

vývojem od jara do podzimu 2020, což odráží dostupnost relevantních statistických 

dat. Zároveň tyto aktuální údaje ovlivněné karanténními opatřeními diskutujeme v 

kontextu situace, která byla na trhu práce v tomto kraji do roku 2019. 

 
Podle posledních dat z prosince 2020 byl vývoj v kraji Vysočina v oblasti 

nezaměstnanosti v celorepublikovém srovnání dobrý, s 3,3 % podílem 

nezaměstnaných žen a mužů na pracovní síle se kraj umístil pod celorepublikovým 

průměrem (4 %), na čtvrtém místě za Pardubickým, Královéhradeckým a Zlínským 

krajem12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

12 VŠPS 2020 
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V kraji Vysočina byl v roce 2019 registrován relativně menší počet podnikatelských 

subjektů, než je celorepublikový průměr. Vztaženo k populační velikosti se jedná o třetí 

nejnižší hodnotu mezi kraji. V kraji je nejvíce drobných podnikatelů (více než 90 %), a 

to především v sektoru služeb. Naopak nejvyšší počet velkých podniků je v průmyslu, 

z celkových 66 podniků s počtem rovným nebo vyšším než 250 zaměstnanců jich 

pouze 55 působilo v průmyslových odvětvích. Na Vysočině je evidováno 600 

výzkumných pracovníků, což je v mezikrajském porovnání třetí nejnižší hodnota. 

 
Kraj Vysočina s cca 510 000 obyvateli se rozkládá na vrchovině procházející v 

podstatě středem České republiky. Vždy se řadil mezi chudší oblasti země s méně 

rozvinutou industriální infrastrukturou a s orientací na zemědělskou výrobu, na druhou 

stranu tak byl uchráněn před devastujícím znečištěním životního prostředí a vznikem 

velkých území nevratně poškozených průmyslovým rozvojem. Nejvíce pracovních 

příležitostí přináší v kraji zpracovatelský průmysl, dále velkoobchod a maloobchod a 

zdravotní a sociální péče. Podíl zaměstnaných osob ve zpracovatelském průmyslu a 

ve zdravotní a sociální péči se pohybuje nad celorepublikovým průměrem (VŠPS). Kraj 

Vysočina nabízí pracovní uplatnění převážně v oblasti strojírenské výroby, kde v 

současnosti dominuje výroba komponent pro automobilový průmysl. 

 
Rozhodujícími zaměstnavateli v kraji Vysočina jsou firmy dodávající komponenty pro 

automobilový průmysl, jako jsou Bosch Diesel, s.r.o., Automotive Lighting, s.r.o., 

Motorpal, a.s., Futaba Czech, s.r.o., Cooper-Standard Automotive ČR, s.r.o., MANN 

+ HUMMEL (CZ), s.r.o. a Valeo Compressor Europe, s.r.o. a další13. 

 
 
 

Základní fakta o zaměstnanosti v regionu 

Kraj patří k regionům s průměrnou mírou ekonomické aktivity obyvatelstva ve věku 

15+. V roce 2020 ve čtvrtém čtvrtletí to byla míra ekonomické aktivity 59,7 %. 

Zatímco ekonomická aktivita mužů v kraji dosahovala 68 %, což odpovídalo 

celorepublikovému průměru, míra ekonomické aktivity žen byla 51,5 % (tedy 0,5 

procentního bodu pod průměrem České republiky).14 
 

Míra zaměstnanosti u mužů ve věku 15+ je výrazně vyšší než u stejné skupiny žen 

(o 18 procentních bodů). Zaměstnaných žen je v kategorii 15+ pouze 49 %. Tento 

rozdíl se ale výrazně neliší od celorepublikového průměru (50 %).15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 ÚP Jihlava 2019 

https://www.uradprace.cz/documents/37855/920318/Rocni_VYK_2019.pdf/5e97dc19-456a-3e08- 

d2da-c5db9f9fe700 
14 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e1.pdf/47e207b6-d0a9- 

41b4-8f18-d9c5efea255d?version=1.3 
15Ibid 

 

 

http://www.uradprace.cz/documents/37855/920318/Rocni_VYK_2019.pdf/5e97dc19-456a-3e08-
http://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e1.pdf/47e207b6-d0a9-
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Míra nezaměstnanosti se v kraji pohybuje dlouhodobě pod průměrem ČR. 

 Dle celkové míry nezaměstnanosti (2,6 %) zaujímal kraj koncem roku 2020 

dobrou pozici v mezikrajovém srovnání (zdroj VŠPS).16 Tato hodnota se liší od 

výše uvedeného podílu nezaměstnaných osob (zdroj MPSV). 

 Většina nezaměstnaných byla ve věkové skupině 50+, přičemž průměrný věk 

nezaměstnané osoby byl 43 let.17 
 

Podíváme-li se na nezaměstnanost dle okresů kraje Vysočina, nejvyšší podíl 

nezaměstnaných osob nacházíme v okrese Třebíč (4,2 %). Naopak Pelhřimov se 

dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje (2,07 % v 

prosinci 2020). Zároveň se Pelhřimov umístil na třetím místě s nejnižším podílem 

nezaměstnaných v rámci okresů celé České republiky.18 19 
 

Mezi nezaměstnanými převládají osoby s vyučením, které tvořily více než polovinu 

všech nezaměstnaných osob a dále to byly osoby se středoškolským vzděláním s 

maturitou, které byly vystaveny podobnému riziku nezaměstnanosti jako osoby se 

základním vzděláním (v roce 2019 tvořily osoby s vyučením 53 % registrovaných 

žadatelů o práci, 19 % jich bylo se základním vzděláním, 20 % se středním 

vzděláním s maturitou, a 8 % s vysokoškolským vzděláním).20 
 

Většina zaměstnanců pracuje v sekci zpracovatelského průmyslu (31,7 %), v sekci 

velkoobchod a maloobchod (10,6 %) a ve zdravotní a sociální péči (7,6 %). Podíl 

zaměstnanců v profesních, vědeckých a technických činnostech byl nejnižší v 

mezikrajském srovnání.21 
 

Zastoupení mužů a žen v profesích jednotlivých sektorech průmyslu je 

genderově podmíněno – je patrná vysoká sektorová segregace mužů a žen v 

jednotlivých dominantních odvětvích regionu (data za rok 2019).22 Vysoké 

zastoupení mužů nacházíme v dřevozpracujícím průmyslu (78,5 %), hutnickém a 

kovozpracujícím průmyslu (74,3 %) a strojírenském průmyslu (71,1 %). V těchto 

sektorech je naopak nižší zastoupení žen: dřevozpracující průmysl (21,5 %), 

hutnický a kovozpracující průmysl (25,7 %) a strojírenský průmysl (28,9 %). 
 

Vysoké zastoupení žen nacházíme v oděvním průmyslu (88,6 % žen), kožedělném 

průmyslu (71 % žen) a polygrafickém průmyslu (56,9 % žen). Naopak muži mají 

nízké zastoupení v sektorech, kde dominují ženy: oděvní průmysl (11,4 %), 

kožedělný průmysl (29 %) a polygrafický průmysl (43,1 %). 
 

Zastoupení mužů a žen v jednotlivých profesních odvětvích je také genderově 

segregované. Muži v kraji Vysočina vykazují vysoké zastoupení v odvětvích těžba 

a dobývání (85,5 %), ve stavebnictví (83,8 %) a doprava a skladování (80,7 %). 

Nízké zastoupení je naopak v terciárním sektoru: zdravotní a sociální péče (18,4 

%), vzdělání (18,7 %) a ostatní činnosti (24,8 %). V těchto odvětvích naopak 

dominují ženy. Zastoupení žen je tedy vysoké v odvětvích zdravotní a sociální péče 

(81,6 %), vzdělávání (81,3 %) a ostatní činnosti (75,2 %). Nízké zastoupení je 

naopak logicky tam, kde dominují muži, tedy těžba a dobývání (14,5 %), 

stavebnictví (16,2 %) a doprava a skladování (19,3 %). 
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Skupiny profesí, ve kterých nejvíce převažují muži, jsou řemeslníci a opraváři (84,9 

%), zákonodárci a řídící pracovníci (73,2 %) a kvalifikovaní pracovníci v 

zemědělství, lesnictví a rybářství (68 %). Skupiny profesí, ve kterých nejvíce 

převažují ženy, jsou naopak úředníci (73,2 %), pracovníci ve službách a prodeji 

(71,9 %) a specialisté (65,9 %). 
 

Zkrácené úvazky využívají zejména zaměstnavatelé z terciárního sektoru 

ekonomiky, tj. kulturní, zábavní a rekreační činnosti (100 %), vzdělávání (97,4 %) 

a zdravotní a sociální péče (91,8 %). Nejméně zkrácený úvazek využívají výroba a 

rozvod elektřiny, plynu (44,4 %), těžba a dobývání (50 %) a informační a 

komunikační činnosti (53,8 %). Ve většině sektorů a odvětvích v podílu na 

zkrácených úvazcích výrazně převažují ženy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/csu/xj/zamestnanost-xj 
17 Pracovník ÚP 
18 MPSV 2021. Podíl nezaměstnaných osob a pracovní míst v evidenci úřadu práce v Kraji vysočina a 

jeho okresech k 31.12.2020 
19 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4g3.pdf/34b2ce6b-e549- 

4de1-a16b-431e4a1a5678?version=1.1 
20 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-brdnp6qh1a 
21 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e2.pdf/9c4c9dc6-da60- 

4c19-84d6-994f847bddc8?version=1.1 
22 ÚP Jihlava 2019 

https://www.uradprace.cz/documents/37855/698921/V%C3%BDsledky+monitorovac%C3%ADho+%C 

5%A1et%C5%99en%C3%AD+2019.pdf/239c45c3-8847-6a8e-dc2d-762ba8a42366 

 

 

http://www.czso.cz/csu/xj/zamestnanost-xj
http://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4g3.pdf/34b2ce6b-e549-
http://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-brdnp6qh1a
http://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e2.pdf/9c4c9dc6-da60-
http://www.uradprace.cz/documents/37855/698921/V%C3%BDsledky%2Bmonitorovac%C3%ADho%2B%25C
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Dopady opatření prevence COVID-19 na lokálním trhu práce 
 

 

Podíl nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce v kraji Vysočina vzrost v 

prosinci roku 2020 meziročně o více než 0,5 procentních bodu na 3,3 %. Z výše 

uvedeného grafu je patrné, že počet nezaměstnaných stoupal od začátku covidové 

krize, tedy od dubna 2020, a výrazně ovlivnil zvláště letní měsíce, kdy bylo 

v minulých letech běžné nabízet sezónní práce a brigády. Podíl nezaměstnaných 

žen vzrostl o čtvrtinu z 2,6 % na 3,4 %, což byl větší nárůst než u mužů, u kterých 

vzrostla nezaměstnanost o pětinu z 2,7 % na 3,2 %. Je tedy patrné, že zaměstnání 

v pandemii ztrácejí v okrese Vysočina rychleji ženy. 
 

Ženy tvořily v roce 2020 49 % všech registrovaných uchazečů o práci.23 Výrazný 

nárůst nezaměstnaných žen během pandemie vidíme ve čtvrtém čtvrtletí roku 

2020, kdy tvořily ženy 72 % uchazečů o zaměstnání.24 
 

Nejvíce nezaměstnaných podle CZ-ISCO v kraji Vysočina je mezi pomocnými a 

nekvalifikovanými pracovníky (25 %) a dále mezi pracovníky ve službách a prodeji 

(21,5 %). A právě tito uchazeči a uchazečky o práci se staly nejvíce ohroženou 

skupinou v době koronavirové krize z hlediska jejich zaměstnatelnosti a postavení 

na trhu práce. Zvláště se jedná o pomocné dělnické profese, pomocné práce ve 

službách a všude tam, kde stačilo základní vzdělání.25 
 

 

 

 

23 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4g4.pdf/d1bb6a51-b633- 

45e7-a643-7453a4e5a639?version=1.1 
24 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e2.pdf/9c4c9dc6-da60- 

4c19-84d6-994f847bddc8?version=1.1  
25 Zaměstnanec ÚP 

 

 

 

http://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4g4.pdf/d1bb6a51-b633-
http://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e2.pdf/9c4c9dc6-da60-
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V roce 2020 v kraji Vysočina klesl meziročně počet nabízených volných pracovních 

(dále VPM) míst na 91 % nabídky roku 2019. Zastavil se tím vzestupný trend v 

počtu nabízených míst nastartovaný v roce 2013. S počtem míst 9 647 klesl počet 

VPM v roce 2020 pod míru nabízených míst z roku 2018. V roce 2019 bylo 

nabízeno v průměru celkem 10 822 volných pracovních míst měsíčně a v roce 2018 

celkem 9 680 VPM měsíčně. To znamená, že nejenže průměrná měsíční nabídka 

volných pracovních míst v roce 2020 přesáhla na 1,2 VPM jednoho uchazeče, 

přičemž na konci roku 2019 připadalo na jednoho uchazeče 0,9 VPM.26 
 

Ohledně výše platů, platy v roce bez ohledu na pandemická opatření vzrostly, a to 

více než byl celorepublikový průměr. Zatímco index růstu průměrné měsíční mzdy 

pro Českou republiku byl 105.6 (poměr 2020/2019), v kraji Vysočina byl tento index 

růstu 107,7. Průměrná mzda v kraji byla 35 724 Kč, což bylo pod celorepublikovým 

průměrem (38 525 Kč).27 

 

Zaměstnavatelé kraje Vysočina28 

Tradičními průmyslovými odvětvími na Vysočině byly vždy kamenoprůmysl a textilní a 

dřevozpracující průmysl, dnes k nim patří i průmysl strojírenský a potravinářský. 

 
Rozhodujícími zaměstnavateli v kraji Vysočina jsou firmy zaměřené na výrobu 

komponent pro automobilový průmysl: 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

28 https://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/edice/katalog_firem_KV_fin.pdf 
26 https://www.czso.cz/csu/xj/nezamestnanost-v-kraji-vysocina-koncem-roku-2021-zustavala-pod-
republikovym-prumerem 
27 https://www.czso.cz/csu/xj/prumerne-mzdy-na-vysocine-za-rok-2020-vzrostly-o-1-496-kc 

 

 

 

 
Největší - Bosch Diesel, 

s.r.o. 

(výroba dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla a 

jejich motory) 

 
Automotive Lighting, 

s.r.o. 

(výroba elektrických 
osvětlovacích zařízení pro 

automobilový průmysl) 

 

Motorpal, a.s. Jihlava, 

Žďas, a.s. 

(hutnictví) 

 

MANN + HUMMEL (CZ), 
s.r.o. 

(výroba vzduchových a 
kapalinových filtračních 

systémů) 

 

 
Futaba Czech, s.r.o. 

 
Cooper-Standard 

Automotive ČR, s.r.o. 

a další ... 

https://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/edice/katalog_firem_KV_fin.pdf
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Dalším rychle se rozvíjejícím odvětvím je v kraji Vysočina cestovní ruch. Důležitými 

zaměstnavateli, s více než tisícem zaměstnanců jsou také: 

 Nemocnice Jihlava, Havlíčkův Brod nebo Třebíč. 

 Dalším významným zaměstnavatelským subjektem je elektrárna Dukovany. 

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou na 

území Česka. Je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v okrese Třebíč.29 

 

Digitalizace, automatizace a robotizace v regionu 

Digitalizace je patrná v kraji Vysočina především díky možnosti zaměstnanců vykonávat 
svou práci vzdáleně, tedy na tzv. home office. To se týká především profesí 
ekonomického, administrativního a IT odvětví.  

V kraji Vysočina došlo k úplné automatizaci téměř ve všech odděleních výroby např. U 
významného zaměstnavatele působícího v odvětví pivovarnictví. Ta přešla k robotizaci v 
roce 2016 na stáčírně sudů. Většina lidské pracovní síly zde byla nahrazena dvěma 
roboty. Výrobní proces se tímto krokem výrazně zefektivnil. Pracovníci pocítili především 
fyzickou úlevu, jelikož díky robotům nemusejí přenášet prázdné a především plné sudy 
mezi výrobními linkami. Výrobní proces je v této firmě řízen centrálně přes počítač. Podle 
tamější zaměstnankyně se zde lidská práce 100% nahradit nedá, ovšem úleva od fyzické 
zátěže prostřednictvím zavedení robotizace do výroby přináší benefity jak 
zaměstnavateli, tak samotným zaměstnancům: 

„Určitě jsme hodně ulevili od fyzické práce na stáčírně sudů, kde právě museli ti muži, co 
tam pracovali, tak vzít každý ten sud do ruky, nakulit ho na paletu. Proto tam teď máme 
už od roku 2016 dva roboty. Jeden dává prázdné sudy na mycí linku a druhý pak sundavá 
plné sudy z linky. Takže tam ta robotizace určitě byla velmi vítaná.“ 

   
Jelikož společnost umožňuje práci v rámci výkonu některých pracovních pozic na home 
office, mají zdejší zaměstnankyně možnost při mateřské dovolené vykonávat dílčí práci 
či pracovní úkony na dálku a zůstat tak v kontaktu. Návrat matek po skončení rodičovské 
dovolené do práce je tak snazší. Nefunguje zde však žádný ucelený program, který by 
měl za cíl usnadňovat rodičům návrat po rodičovské dovolené. Jak podotýká 
zaměstnankyně pivovaru, vše funguje na vzájemné důvěře a individuální domluvě. 

Přestože jsme během našeho výzkumu nezaznamenali žádné specifické dopady, které 
by v souvislosti s digitalizací, automatizací a robotizací dopadaly na pracovní uplatnění 
žen na trhu práce v Kraji Vysočina, lze předpokládat, že i tento region bude v budoucnosti 
čelit proměnám průmyslu 4. 0. a měnícím se požadavkům na (nejen) pracovnice. Jak 
uvádí Otoupalová (2020), mezi pěti nejdůležitějšími kompetencemi pro úspěch na trhu 
práce (seřazeno od nedůležitější kompetence) v horizontu pěti let se budou řadit: digitální 
gramotnost – rychlé přijetí nových technologií, jazykové dovednosti, práce s programy a 
aplikacemi, schopnost učit se nové věci, práce s informacemi (vyhledávání, orientace a 
vyhodnocování informací). 
 

Zaměstnavateli žádané kompetence a profese 

V době, kdy se technologie a znalosti neustále mění, na trhu práce bude stále 

potřeba rekvalifikace a sebevzdělávání. Mezi žádané kompetence patří pracovitost 

a spolehlivost, počítačová gramotnost i jazykové kompetence, jak v rodném, tak  
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cizím jazyce (především angličtina). Důležitá se dle dotazovaných osob na trhu 

práce zdá být ochota a schopnost se učit, neboť zaměstnavatelé si rádi 

zaměstnance/kyni zaškolí. 
 

Podle významného zaměstnavatele kraje Vysočina, kterého jsme dotazovali, jsou 

vítány jazykové kompetence a vedle znalosti anglického jazyka je to dále němčina, 

francouzština, a ruština. 
 

Nabízená pracovní místa dle typu profese (data z roku 2019 a 2020)30: 
 

Nabídka volných pracovních míst v okrese Havlíčkův Brod ke konci roku 2020 byla 

1 230 volných pracovních pozic. Podle studie z roku 2019 byl největší zájem o 

profese: strojírenští, montážní a manipulační dělníci, řidiči, stavební dělníci, a 

nejmenší zájem o profese: administrativní pracovníci, manažerské pozice. 
 

Nabídka volných pracovních míst v okrese Jihlava dosahovala koncem roku 2020 

2 649 volných pracovních pozic. Největší zájem měli zaměstnavatelé o strojní a 

technické profese, řidiče nákladní i osobní dopravy, manipulační a montážní 

dělníky, kvalifikované i nekvalifikované dělníky ve stavebnictví a pracovníky ve 

stravovacích službách: kuchaře, číšníky a servírky, zatímco nejmenší zájem byl o 

administrativní pracovníky včetně manažerských pozic. 
 

Nabídka volných pracovních míst v okrese Pelhřimov v roce 2020 dosáhla 2 778 

volných pracovních pozic. Opět největší zájem byl o dělnické profese, konkrétně 

pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky výrobků, obsluhu strojů, 

kovodělníky a strojírenské dělníky, strojní a technické profese, řidiče nákladní i 

osobní dopravy, manipulační a montážní dělníky, pomocné i nekvalifikované 

pracovníky, zatímco nejmenší zájem byl o profesi pracovníci v administrativě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2763&acro=lmi&lang=cs&countryId=CZ&regionId=CZ0&nut 

s2Code=CZ06&nuts3Code=CZ061&regionName=Vysocina 
30 Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Jihlavě 13 Žďár nad Sázavou 
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Nabídka volných pracovních míst v okrese Třebíč v roce 2020 dosáhla 1 660 

volných pracovních pozic. Největší zájem byl o profese: zedníci, pomocní stavební 

dělníci, zedníci, šičky/švadleny, montážní a manipulační dělníci, řidiči, úklidoví 

pracovníci, kuchaři, číšníci/servírky a nejmenší zájem o profese: všeobecní 

administrativní pracovníci bez znalosti jazyků, nekvalifikovaní pomocní pracovníci. 

Nejhorší nabídka byla obecně pro uchazeče nad 50 let, a konkrétně pro uchazeče 

v předdůchodovém věku. 
 

Nabídka volných pracovních míst v okrese Žďár nad Sázavou v roce 2019 kolísala 

od 1 878 (nejvyšší nabídka – únor) až po 1 454 volných pracovních pozic (nejnižší 

nabídka – prosinec). V průměru bylo měsíčně k dispozici cca 1 656 volných 

pracovních míst (o 22 VPM více než v roce 2018). Největší zájem je o profese: 

administrativní pracovníci, strojírenští kovodělníci, strojírenští technici, řidiči, 

skladníci, prodavači/ky, pracovníci ostrahy, strážní, obchodní zástupci, 

číšníci/servírky, kuchaři, uklízečky a účetní - nejmenší zájem je o profese: technici 

v zemědělství - nejhorší nabídka byla trvale pro osoby se zdravotním postižením, 

pro dlouhodobě evidované uchazeče o zaměstnání a pro uchazeče bez kvalifikace. 
 

Obecně se tedy dá říci, že nejvíce omezená nabídka VPM byla pro uchazeče nad 

50 let věku, kteří jsou dle pracovníků ÚP vnímaní jako nelukrativní investice do 

lidských zdrojů, a dále pro osoby pečující o děti mladší 15 let věku, tedy zvláště 

ženy vracející se po rodičovské dovolené a vychovávající děti předškolního a 

mladšího školního věku. Také poptávané profese byly více v oborech, kde dominují 

muži a to zvláště v oblasti stavebnictví a strojírenství. Bohužel stále trvá nedostatek 

pracovních míst pro matky s malými dětmi, tedy pro ty, kterým by spíše vyhovoval 

pracovní poměr na zkrácenou pracovní dobu, jichž je ale stále nabízeno málo. 

 

Nové trendy na trhu práce 

Podle vyjádření zaměstnance krajského úřadu práce (ÚP) v souvislosti s koncepcí 

Průmysl 4.0 pravděpodobně zaniknou profese s vysokou mírou rutiny a vyžadující 

přesnost. Například prodej jízdenek, podání žádostí a jiné pozice tzv. na přepážce, což 

bude mít větší dopad na ženy než muže, neboť se jedná o nižší administrativní pozice, 

kde dominují ženy. Co se týče dopadu robotizace a automatizace na muže, lze 

předpokládat, vzhledem k dominanci automobilového průmyslu v kraji, která zahrnuje 

spoustu pásové výroby, a tedy ji lze zautomatizovat, že zaměstnavatelé budou 

investovat do zautomatizování těchto procesů. 

 
Dále v souvislosti s procesy digitalizace a kybernetizace lze dle představitele ÚP 

očekávat rozvoj takových profesí, jako jsou informatik, kybernetik nebo obsluha 

technických zařízení, a lze předpokládat, že budou vznikat profese nové. 

 
Strategie Průmysl 4.0 může být ovlivněna covidovou krizí, a to jak směrem k větší míře 

robotizace a automatizace, tak naopak, protože se jedná o nákladné investice, které 

si možná podniky nebudou moci dovolit. Zároveň lze předpokládat, že klesne cena 

pracovní síly vzhledem ke stoupající nezaměstnanosti, takže bude pro firmy levnější 

než investice do drahých strojů a robotů najmout zaměstnance. V souvislosti se 
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stárnutím populace poroste potřeba zdravotního a sociálního personálu a potřeba 

investovat do tohoto sektoru, zvláště v souvislosti s digitalizací. 

 
Podle významného zaměstnavatele v regionu jsou procesy automatizace a robotizace 

významné. Robotizace velmi ulehčila v oblasti zdvihání těžkých břemen a 

automatizace byla zavedena skoro ve všech odděleních výroby. Zároveň jsou tyto 

procesy řízeny centrálně přes počítač, přesto lidská síla se zcela nahradit nedá. 

 

Možnosti sladění práce a osobního života v kraji 

Projekt „Práce s rodinou na Vysočině“ je zaměřen na osoby pečující o dítě nebo děti 

do 15 let věku, které jsou v evidenci úřadu práce na Vysočině. Cílem je zvládnout 

zapojení se do pracovního procesu a naučit se sladit rodinný a pracovní život. 

Obsahem kurzu je „ucelený balíček služeb a aktivit“. Je to např. „motivační kurz“, 

„rekvalifikační kurz“, „poradenství“, „vyhledávání a tvorba společensky účelných 

pracovních míst“ (s poskytnutím mzdového příspěvku zaměstnavateli na mzdu) a 

„přímá podpora jako např. proplácení jízdného, stravného, hlídání dětí a podobně. 
 

Podle pracovníka úřadu práce je v kraji znát nedostatek příležitostí k zaměstnání s 
možností práce na zkrácený úvazek. Takovou možnost nabízejí jen ti největší 
zaměstnavatelé v kraji Vysočina, ale zdaleka ne všichni. V evidenci úřadu práce se 
zkrácené úvazky vyskytují spíše ojediněle. Možnost zkráceného úvazku představuje 
další příležitost, kterou by ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené mohly 
využít. Kolegyně ze stejného ÚP uvádí, že lokální dopravní společnost v době pořizování 
rozhovoru spustila marketingovou kampaň, která cílila na oslovení uchazeček o 
zaměstnání za pomoci genderově nestereotypní nabídky: „Kampaň měli ve smyslu ‚Pojď 
řídit náš autobus i ty‘, kdy se snažili namotivovat řidičky.“  
 

 
 

Gender pay gap 

Cílem analýzy bylo také zhodnotit situaci ohledně finančního ohodnocení žen na trhu 

práce ve vybraných regionech z hlediska gender pay gap. 

Finanční ohodnocení podle pohlaví a věku 

Muži v Kraji Vysočina dosahují průměrně vyšších platů než ženy. Průměrný mužský 

hrubý měsíční plat činí 42 234,-Kč a průměrný ženský hrubý měsíční plat 37 772,-Kč 

Tento rozdíl je nejvyšší ve věku 30-39 a 40-49 let, kdy se GPG pohybuje okolo 15,5 

%. Vyššího průměrného hrubého měsíčního platu dosahují ženy na Vysočině pouze 

v kategorii „60 a více let“. Průměrný ženský hrubý měsíční plat je roven 41 648,-Kč a 

mužský plat činí 40 641,-Kč. 

 
U hrubé měsíční mzdy jsou rozdíly v genderu také. Průměrná mužská hrubá měsíční 

mzda činí 33 169,-Kč a průměrná ženská hrubá měsíční mzda 26 387,-Kč. Rozdíl je 

nejvyšší ve věku 40-49 let, kde činí GPG 23,17 %. 
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Projekt „Nastartujte svoji kariéru“ (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614) je podpořen z Operačního programu 

Zaměstnanost. 

 
 
 
 
 

 

 Analýza trhu práce ve Středočeském kraji 
 

Předložená analýza se zabývá situací na trhu práce v roce 2020 a zvláště jejím 

vývojem od jara do podzimu 2020, což odráží dostupnost relevantních statistických 

dat. Zároveň tyto aktuální údaje ovlivněné karanténními opatřeními diskutujeme v 

kontextu situace, která byla na trhu práce v tomto kraji do roku 2019. 

 
Středočeský kraj je největším krajem ČR z hlediska své rozlohy, počtu obyvatel i obcí. 

Středočeský kraj je nejlidnatějším krajem České republiky. K 31. 12. 2019 měl kraj 

1 398 tisíc obyvatel1. Demografický vývoj kraje se začal výrazně měnit ve druhé 

polovině devadesátých let minulého století, především díky poloze v blízkosti hlavního 

města Prahy se do kraje stěhuje velké množství mladých lidí. V roce 2019 byl 

Středočeský kraj nejmladším regionem s průměrným věkem 41,3 let. Od roku 2006 se 

v kraji rodí více dětí, než kolik osob umírá. Středočeský kraj se ale nevyhnul 

celorepublikovému trendu v podobě stárnutí populace a od roku 2015 začaly i zde 

početně převažovat osoby ve věku 65 a více let nad dětmi ve věku do 14 let2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 https://www.czso.cz/csu/czso/hlavni-mesto-praha 

2 https://www.czso.cz/csu/xs/charakteristika_kraje 

http://www.czso.cz/csu/czso/hlavni-mesto-praha
http://www.czso.cz/csu/xs/charakteristika_kraje
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Poloha Středočeského kraje je mimořádně výhodná, neboť úzká vazba s hlavním 

městem a hustá dopravní síť významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. 

Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil. Středočeský kraj je 

charakteristický rozvinutou zemědělskou i průmyslovou výrobou. Kraj vyniká hlavně 

rostlinnou výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrové řepy a v příměstských 

částech i pěstováním ovoce, zeleniny a květin. 

 
Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. 

Významnými podniky jsou ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav nebo TPCA Czech, 

s.r.o. Kolín. V kraji je dále zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie3. 
 

Základní fakta o zaměstnanosti v regionu 

Středočeský kraj patří kregionům s vysokou mírou ekonomické aktivity 

obyvatelstva ve věku 15+. V roce 2020 ve čtvrtém čtvrtletí to byla míra ekonomické 

aktivity 61,9 %, což byla druhá nejvyšší míra mezi kraji po hlavním městě Praze. 

Ekonomická aktivita mužů dosahovala 70 %, přičemž míra ekonomické aktivity žen 

byla o 16 procentních bodů nižší, tedy 54 %. V obou případech tak převyšovala 

průměr České republiky, což je dáno věkovým složením obyvatelstva kraje, kde 

dominují mladší ročníky.4 
 

Muži se na pracovní síle kraje podíleli početně více než ženy, poměr mezi oběma 

pohlavími se zásluhou zvyšující se aktivity žen v posledních letech vyrovnával. 

Zatímco v roce 2008 tvořilo pracovní sílu kraje 57,3 % mužů, v roce 2013 to bylo 

56,1 % mužů a za dalších pět let, tedy v 2018, již 54,9 % mužů.5 
 

Míra zaměstnanosti u mužů ve věku 15+ dosahuje 69 % a je výrazně vyšší než u 

stejné skupiny žen (liší se o téměř 17 procentních bodů). Zaměstnaných žen je v 

kategorii 15+ pouze 52 %. Celková míra zaměstnanosti (60 %) je o dva procentní 

body vyšší než celorepublikový průměr (58 %).6 
 

Míra nezaměstnanosti se v kraji pohybuje dlouhodobě pod průměrem ČR, avšak 

v roce 2020 výrazně vzrostla a dosáhla průměrné míry nezaměstnanosti pro ČR 

(3%) ve 4. čtvrtletí 2020.7 8 
 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se hodnota ukazatele podíl 

nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji meziměsíčně zvýšila o 0,20 

procentního bodu a koncem prosince 2020 dosáhla výše 3,5 %. Proti stejnému 

období minulého roku se zvýšila o 1,1 procentního bodu. Zároveň byla o 0,50 

procentního bodu nižší, než kolik činil celostátní průměr (4 %).9 

 

 
 

3 ČSÚ 2020 https://www.czso.cz/csu/xs/charakteristika_kraje 
4 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e1.pdf/47e207b6-d0a9- 

41b4-8f18-d9c5efea255d?version=1.3 
5 ibid 
6 ibid 
7https://www.czso.cz/csu/czso/401r-mira-nezamestnanosti-podle-regionu-soudrznosti-a-kraju- 

q3oe40xnqi 
8 ab. E.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/xs/charakteristika_kraje
http://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e1.pdf/47e207b6-d0a9-
http://www.czso.cz/csu/czso/401r-mira-nezamestnanosti-podle-regionu-soudrznosti-a-kraju-
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Většina nezaměstnaných se dlouhodobě rekrutuje ve věkové skupině 50+, vysoký 

počet nezaměstnaných se ale nachází již ve věkové skupině 35 a více let, přičemž 

průměrný věk nezaměstnané osoby byl 42,7 let. Podíváme-li se na 

nezaměstnanost dle okresů Středočeského kraje, nejvyšší podíl nezaměstnaných 

osob nacházíme v okrese Kladno (4,37 %). 

Naopak okres Praha-východ se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižším podílem 

nezaměstnaných osob v rámci kraje (2,03 % v prosinci 2020). Zároveň se okres 

Praha-východ umístil na druhém místě s nejnižším podílem nezaměstnaných v 

rámci okresů celé České republiky.10 11 
 

Mezi nezaměstnanými převládají osoby s vyučením, které tvoří třetinu všech 

nezaměstnaných osob, a dále osoby se základním vzděláním, tvořící čtvrtinu 

nezaměstnaných evidovaných úřady práce v kraji.12 
 

Mezi muži i ženami převládala v rámci postavení v zaměstnání kategorie 

zaměstnanců. U žen byl podíl zaměstnanců (85,5 %) vyšší než mezi muži (76,1 

%). 
 

V kraji je relativně vysoký podíl podnikatelů na počtu zaměstnaných. Vyšší podíl 

má již jen hlavní město Praha. V roce 2020 byla evidována jedna pětina 

zaměstnaných ve Středočeském kraji jako podnikatelé. Nejvíce bylo drobných 

podnikatelů (více než 83 %) bez zaměstnanců. U podnikatelů tomu bylo naopak, 

mezi muži podnikal přibližně každý čtvrtý (23,7 %), mezi ženami to byla pouze 

každá osmá (13,3 %). Pomáhající rodinní příslušníci a ostatní skupiny byly častější 

u zaměstnaných žen. 
 

Většina zaměstnaných pracovala ve 4. čtvrtletí 2020 ve zpracovatelském průmyslu 

(23%), ve velkoobchodu a maloobchodu (12,5 %), v dopravě a skladování (8,3 %) 

a ve stavebnictví (8,1 %). Podíl zaměstnanců v profesních, vědeckých a 

technických činnostech byl třetí nejvyšší v mezikrajském srovnání, což souvisí s 

blízkostí hlavního města Prahy.13 Středočeský kraj je také významným 

zaměstnavatelem v zemědělství, především v rostlinné výrobě.14 
 

I přesto, že byl zpracovatelský průmysl podle klasifikace CZ-NACE sektorem s 

největším počtem zaměstnaných, byla zaměstnanost celého sekundárního sektoru 

republikově podprůměrná a v mezikrajském postavení dosahoval podíl v případě 

mužů i žen druhého nejnižšího výsledku (vždy po Praze). 

 

 

 
9 https://www.czso.cz/csu/xs/zamestnanost-xs 
10 MPSV 2021. https://www.czso.cz/documents/10180/122245253/33011120q2g2.pdf/4c87a1f3-d4a6- 

43d7-83d2-90a8943cdbfb?version=1.1 
11 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4g3.pdf/34b2ce6b-e549- 

4de1-a16b-431e4a1a5678?version=1.1 
12 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-brdnp6qh1a 
13 ČSÚ 2021 https://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e2.pdf/9c4c9dc6-da60- 

4c19-84d6-994f847bddc8?version=1.1 
14https://www.czso.cz/documents/10180/122245281/3301262003.pdf/1ef62157-e584-419b-832d- 

1edd54dfebff?version=1.5 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/xs/zamestnanost-xs
http://www.czso.cz/documents/10180/122245253/33011120q2g2.pdf/4c87a1f3-d4a6-
http://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4g3.pdf/34b2ce6b-e549-
http://www.czso.cz/csu/czso/9-trh-prace-brdnp6qh1a
http://www.czso.cz/documents/10180/121936118/33010220q4e2.pdf/9c4c9dc6-da60-
http://www.czso.cz/documents/10180/122245281/3301262003.pdf/1ef62157-e584-419b-832d-
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Zaměstnanost v sekundárním sektoru, kam spadá průmysl, energetika a 

stavebnictví, z dlouhodobějšího pohledu v kraji klesá, a to jak počtem 

zaměstnaných, tak podílem zaměstnanosti na ekonomických sektorech. U mužů 

byl v roce 2018 podíl na celé zaměstnanosti (43,8 %) vůbec nejnižší od roku 1993, 

podíl mezi ženami (20,8 %) byl v tom samém roce historicky čtvrtý nejnižší, minima 

dosáhly ženy v roce 2014. 15 
 

Podíváme-li se na zastoupení mužů a žen v jednotlivých sektorech ekonomiky, 

nejvíce středočeských mužů i žen pracuje v současnosti terciárním sektoru 

orientovaném na služby. Mezi zaměstnanými muži pracovala v roce 2018 v 

terciární oblasti více než polovina osob (52,7 %), mezi ženami to byly více než dvě 

třetiny osob (76,9 %). V mezikrajském srovnání se jednalo v obou případech o 

druhé místo. Více ve službách pracovali pouze obyvatelé hlavního města. Ve 

statistice zaměstnanosti podle ekonomických sektorů převládala u žen 

zaměstnanost ve službách již od roku 1993 a navíc se podíl na celkové 

zaměstnanosti zvyšoval; z 60,9 % v roce 1993 až na maximum v roce 2014 (78,1 

%). U mužů převládala do konce první dekády 21. století zaměstnanost v 

sekundárním sektoru tvořeném průmyslem a stavebnictvím. Po roce 2010 začala 

probíhat u mužů vyšší transformace zaměstnanosti do služeb a obdobně jako u 

žen mezi sektory převládat.16 
 

Z pohledu genderového zastoupení v jednotlivých ekonomických odvětvích 

nacházeli ženy i muži zaměstnání v genderově typických profesích. Ženy byly v 

roce 2020 nejčastěji zaměstnané ve zdravotnictví a sociální péči (84 %), ve 

vzdělávání (83 %) a v sektoru ubytování, stravování a pohostinství (78 %); muži 

dominovali v sektorech stavebnictví (86 %) a výroba a rozvod elektřiny (84 %). Ve 

srovnání s celorepublikovým průměrem dosahovaly středočeské ženy vyššího 

podílu v zemědělství (37 %) a v profesních, vědeckých a technických činnostech 

(40 %). 17 
 

Nejčastější třídou klasifikace zaměstnání podle CZ-ISCO byli v roce 2018 mezi 

středočeskými zaměstnanými muži řemeslníci a opraváři (24,2 %), u žen byla 

nejpočetnější kategorie služby a prodej (23,5 %). Zaměstnanost mužů v 

nejpočetnější třídě byla oproti celorepublikovému průměru o 2,1 procentního bodu 

nižší, u žen naopak podíl nejpočetnější třídy převyšoval celorepublikový průměr o 

0,7 procentního bodu.18 Genderově nejvyrovnanější stavy mezi zaměstnanými 

Středočechy byly v kategorii specialisté, ve které ženy z 54,3 % převažovaly 

početně nad muži. Největší rozdíly byly v oblastech typických pro dané pohlaví: 

ženy převládaly početně mezi úředníky (79,1 %), muži naopak dominovali mezi 

řemeslníky a opraváři (90,8 %).19 

 
 

15https://www.czso.cz/documents/10180/122245281/3301262003.pdf/1ef62157-e584-419b-832d- 

1edd54dfebff?version=1.5 
16https://www.czso.cz/documents/10180/122245281/3301262003.pdf/1ef62157-e584-419b-832d- 

1edd54dfebff?version=1.5 
17https://www.uradprace.cz/documents/37855/697800/zprava_z_monitorovaciho_setreni_zamestnavat 

elu_2019.pdf/cefdbe11-6adb-43ce-3fd1-444ca1224ae9 
18https://www.uradprace.cz/documents/37855/697800/zprava_z_monitorovaciho_setreni_zamestnava 

telu_2019.pdf/cefdbe11-6adb-43ce-3fd1-444ca1224ae9 
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Významnou pracovní sílu představují ve Středočeském kraji cizinci a cizinky, kteří 

dorovnávají chybějící pracovní sílu, zvláště v oblasti nízko kvalifikovaných a 

nekvalifikovaných pozic. Mezi roky 2001 a 2018 se počet cizinců ve Středočeském 

kraji zvýšil více než 2,8násobně, a to z 27,0 tis. na 76,4 tis. Podíl cizinců na 

celkovém počtu obyvatel se v uvedené době zvýšil z 2,4 % na 5,6 %. Citelnější byl 

nárůst žen-cizinek (2,03násobný) než mužů-cizinců (o 65,3 %) během let 2006– 

2018.V roce 2018 tvořily ženy již 43% všech cizinců žijících ve Středočeském kraji. 

 
Středočeský kraj má po Praze druhou nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu 

mezi kraji v ČR. Na konci 3. čtvrtletí 2020 průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu 

na plně zaměstnané na území Středočeského kraje činila 35 652 Kč a vzrostla oproti 

stejnému období předchozího roku o 4,4 % (vztahuje se ke konečnému definitivnímu 

údaji 2019 dle ČSÚ). Ve 3. čtvrtletí 2020 měl Středočeský kraj průměrnou hrubou 

měsíční mzdu v přepočtu na plně zaměstnané o 250 Kč vyšší, než byla průměrná 

hrubá měsíční mzda v ČR (35 402 Kč).20 21 

 
 
 

 

Dopady opatření prevence COVID-19 na lokálním trhu práce 
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Během covidové krize se snížila dostupnost volných pracovních míst pro uchazeče 

o práci. Počet uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné evidované 

pracovní místo se během roků 2015-2020 rapidně snižoval a to z 6,9 (leden 2015) 

až na 0,4 (rok 2019, leden až březen 2020). Za duben až listopad 2020 vzrostl 

koeficient na 0,5 a v prosinci 2020 se koeficient dále zvýšil na hodnotu 0,6. Jinými 

slovy na jednoho uchazeče/uchazečku vychází dvě nabízená pracovní místa. 
 

K 31. 12. 2020 bylo na úřadech práce Středočeského kraje evidováno celkem 31 

114 uchazečů o zaměstnání, z toho 52,1 % žen. Oproti stejnému období minulého 

roku (31. 12. 2019) vzrostl počet uchazečů o 40,4 % (přírůstek o 9 522 uchazečů 

o zaměstnání). 22 
 

Středočeský kraj byl jedním z regionů, kde skokově rostla v roce 2020 

nezaměstnanost. Obecná míra nezaměstnanosti v celé ČR za rok 2020 vzrostla o 

jeden procentní bod na 3%, přičemž stejné výše nezaměstnanosti čelil i 

Středočeský kraj, ale s tím, že nárůst průměrné míry nezaměstnanosti byl téměř 

dva procentní body z (1,2 % za rok 2019). Zároveň je z dat patrné, jak významně 

v tomto kraji, kde většina osob pracuje v terciárním sektoru, kde převládá 

zastoupení služeb, zasáhla covidová opatření zaměstnané ženy. Nezaměstnanost 

žen vzrostla z hodnoty 1,5 % v roce 2019 na úroveň 4,3 % koncem roku 2020. Tedy 

nárůst byl téměř 3 procentní body. Oproti tomu nezaměstnanost mužů vzrostla z 1 

% na 1,9 % koncem rou 2020. Nárůst obecné míry nezaměstnanosti byl tedy téměř 

trojnásobný u žen. 
 

Podíl nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce ve Středočeském kraji vzrostl 

v prosinci roku 2020 meziročně o více než 0,5 procentních bodu na 3,3 %. Z výše 

uvedeného grafu je patrné, že počet nezaměstnaných stoupal od začátku covidové 

krize, tedy od dubna 2020 a výrazně ovlivnil zvláště letní měsíce. Podíl 

nezaměstnaných žen vzrostl o čtvrtinu z podílu 2,6 % nezaměstnaných žen v 

březnu na prosincových 3,7 %, což byl větší nárůst než u mužů, u kterých vzrostl 

počet registrovaných nezaměstnaných z 2,4 % na 3,3 %. Je tedy patrné, že 

zaměstnání v pandemii ztrácejí ve Středočeském kraji rychleji ženy (viz Graf č.4, 

MPSV, 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19https://www.uradprace.cz/documents/37855/697800/zprava_z_monitorovaciho_setreni_zamestnavat 

elu_2019.pdf/cefdbe11-6adb-43ce-3fd1-444ca1224ae9 
20https://www.czso.cz/documents/10180/122245281/3301262003.pdf/1ef62157-e584-419b-832d- 

1edd54dfebff?version=1.521https://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pd 

f/ea3a10e2-bcfb-e0b4-edd0-ec20798146e3 
22https://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4- 

edd0-ec20798146e3 
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 Z výše uvedeného grafu 5 je patrné, že téměř ve všech okresech Středočeského 

kraje dosahoval podíl nezaměstnaných žen větší míry než u mužů, s výjimkou 

okresu Příbram. Zároveň je patrné, že mezi kraji jsou výrazné rozdíly v řádu 

několika procentních bodů. Nejlépe se dlouhodobě umísťují okresy Praha-východ 

a Praha-západ, což je dáno dobrou dostupnosti hlavního města Prahy. Dále velmi 

nízký podíl nezaměstnaných mužů vykazuje dlouhodobě Mladá Boleslav, díky 

výrobci automobilů Škoda Auto. 
 

Dle klasifikace CZ ISCO (Klasifikace zaměstnání) převažují v evidenci krajské 

pobočky ÚP ČR v Příbrami, obdobně jako v uplynulých letech, uchazeči ze skupiny 

pracovníků ve službách a prodeji (CZ ISCO tř. 5) a také uchazeči ze skupiny 

pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (CZ ISCO tř. 9). Oproti loňskému roku 

(2019) počet uchazečů mezi pracujícími ve službách a prodeji výrazně narostl, 

celkem o 2 516 uchazečů, a zaznamenal tak nárůst o 50,6 %, takže podíl k 31. 12. 

2020 na celkovém počtu uchazečů činil 22,6 %. 
 

Struktura uchazečů o zaměstnání přicházejících do evidencí úřadů práce v 

jednotlivých okresech Středočeského kraje je velmi podobná krajské struktuře. 

Kromě již výše zmiňované nejčastěji zastoupené kategorie CZ ISCO tř. 5- 

Pracovníci ve službách a prodeji, je to také CZ ISCO tř. 9 - Pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci (meziroční nárůst o 1 281 uchazečů, nárůst o 21,1 %) a 

dále tř. 4 – Administrativní pracovníci (úředníci), ti jsou třetí nejpočetnější skupinou 

uchazečů přicházejících do evidence krajské pobočky ÚP v roce 2020 (meziroční 

nárůst o 44,3 %).23 Profese CZ ISCO tř. 5 a tř. 4 jsou výrazně zastoupeny ženami, 

takže je patrné, jak významný dopad karanténní opatření měla na zaměstnané 

ženy v kraji. 

 

 
 

23https://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4- 

edd0-ec20798146e3 
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Ve vzdělanostní struktuře uchazečů o zaměstnání (UoZ) k 31. 12. 2020 ve 

Středočeském kraji převažuje kategorie uchazečů s výučním listem (33,6 % všech 

uchazečů o zaměstnání). Následuje kategorie se základním vzděláním (24,9 %) a 

kategorie uchazečů s úplným středním odborným vzděláním s maturitou (bez 

vyučení) (19,8 %). Meziročně k 31.12.2020 nejvyšší nárůst zaznamenala kategorie 

uchazečů se středním odborným vzděláním s výučním listem, kde se počet UoZ 

oproti předchozímu roku zvýšil celkem o 3 033. Následovala kategorie uchazečů 

s úplným středním odborným vzděláním s maturitou (bez vyučení), kde se počet 

UoZ zvýšil o 2 395. 
 

Podle věkové struktury bylo k 31. 12. 2020 nejvíce uchazečů o zaměstnání 

evidováno ve věkovém rozmezí 55 až 59 let (12,6 %) a 40 až 44 let (12,4 %). Podle 

počtu evidovaných uchazečů došlo ve všech věkových kategoriích k meziročnímu 

nárůstu počtu evidovaných uchazečů, kdy nejvyšší meziroční absolutní nárůst 

počtu evidovaných UoZ zaznamenala věková kategorie 40 až 44 let (nárůst o 44,0 

%). 
 

Podle pracovnice ÚP se díky covidové krizi stává atraktivnějším zaměstnavatelem 

státní správa, zvláště pro ženy: je to taková ta jistota, protože někteří lidé přišli ze 

dne na den o zaměstnání, kde byli několik let. Oni ti zaměstnavatelé, protože sami 

byli na okraji krachu, tak se zaměstnanců, bohužel, zbavují, a lidé nevědí, jaká mají 

práva, takže podepíšou dohodu a skončí opravdu ze dne na den bez odstupného. 

Úřady jsou pro ženy jistota. Vědí sice, že peníze ve státní správě (tabulkové platy) 

jsou nízké, ale máme tady třeba paní, které je 56 let, pracovala v bance na nějakých 

vyšších postech, její plat se opravdu pohyboval vysoko a ona má hrozný zájem 

pracovat u nás na poradenství, protože na ta léta chce jistotu a chce změnit obor. 

Chce pomáhat lidem, a přestože platově šla asi o dvě třetiny dolů, tak přesto má 

zájem u nás pracovat a zdůvodňuje to tím, že ve svém věku chce už jistotu. 

 
 

Zaměstnavatelé kraje24 

Míra podnikatelské aktivity je ve Středočeském kraji relativně vysoká a dosahuje v 

rámci České republiky nadprůměrných hodnot. Sídlo na území kraje mělo 210 podniků 

s uvedeným počtem 250 a více zaměstnanců, což představovalo 9,1 % podíl kraje na 

celorepublikové hodnotě (2 320). Vyššího podílu dosahovaly už jen kraje s největšími 

městy – hlavní město Praha (29,7 %), Moravskoslezský kraj (10,3 %) a Jihomoravský 

kraj (10,1 %). V rámci Středočeského kraje měly podniky s 250 a více zaměstnanci 

nejčastěji sídlo v okrese Praha-východ, v tomto okrese měl sídlo každý pátý podnik 

této velikosti (celkem 42). Naopak nízký počet ekonomických subjektů je 

charakteristický pro okresy Rakovník a Kutná Hora. Velkých podniků s počtem vyšším 

než 1 tisíc zaměstnanců bylo v kraji evidováno celkem 30. Největším zaměstnavatelem 

byl podnik ŠKODA AUTO a.s. s počtem zaměstnanců vyšším než 10 tisíc.25 

 
 

 
 

24https://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/edice/katalog_firem_KV_fin.pdf 
25https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu 
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Z hlediska uvedené převažující ekonomické činnosti působilo koncem roku 2020 

nejvíce subjektů ve Středočeském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb 

spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (21,9 %). Druhým nejčastějším 

zaměřením bylo stavebnictví (13,2 %), třetím profesní, vědecké a technické činnosti 

(12,7 %) a čtvrtým průmysl (12,5 %).26 

 

Největšími zaměstnavateli v kraji jsou: 

 
MLADÁ BOLESLAV 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

ŠKODA AUTO a.s. 

 
PRAHA-ZÁPAD 

Amazon Logistic Prague s.r.o. 

LEGO Production s.r.o. KLADNO 

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. KOLÍN 

Řízení letového provozu České republiky 

 
PRAHA-VÝCHOD 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

REHAU Automotive, s.r.o. 

TRW-Carr s.r.o. 

 
BEROUN 

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. 

KOSTAL CR, spol. s r.o. 

GZ Media, a.s. 

 
KUTNÁ HORA 

Foxconn Technology CZ s.r.o. 

Philip Morris ČR a.s. 

 

DALŠÍ 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. RAKOVNÍK 

Sellier & Bellot a.s. BENEŠOV 

Bidfood Czech Republic s.r.o. MĚLNÍK 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje KOLÍN 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje KLADNO 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje PŘÍBRAM 
 
 
 
 
 
 

 
 

26https://www.czso.cz/csu/xs/ekonomicke-subjekty-ve-stredoceskem-kraji-v-roce-2020 

http://www.czso.cz/csu/xs/ekonomicke-subjekty-ve-stredoceskem-kraji-v-roce-2020
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Digitalizace, automatizace a robotizace v regionu 

Z trendů průmyslu 4.0 je ve Středočeském kraji zatím nejrozšířenější digitalizace, 

kterou velkou měrou uspíšila covidová opatření a nutnost vzdálené práce z domova. 

Zejména se tak děje v oblasti administrativy, školství, IT a ekonomických profesích, což 

umožňuje pracovníkům v daných oblastech i nadále vykonávat svou práci navzdory 

různým hygienickým opatřením.  

Vliv automatizace či robotizace zatím dle pracovnic ÚP ve Středočeském kraji na 

zaměstnanost vliv nemá. Přestože je v regionu silně zastoupený automobilový (Škoda 

Auto), strojírenský, potravinářský (Agro Jesenice, Bidfood) i chemický průmysl 

(Spolana), kde bychom mohli dopady průmyslu 4.0 na zaměstnanost očekávat. Zatím 

je podle počtu nabízených pracovních míst patrný opačný trend. Poptávka po pracovní 

síle je vysoká, na druhé straně je však v rámci Středočeského kraje dlouhodbě nízká 

nezaměstnanost. „Máme tady určitě několik velkých zaměstnavatelů, kde dochází k 

robotizaci výrobních procesů. Ať už se jedná o strojírenství, kde je takovým příkladem 

Strojmetal (aluminium Forging a.s.) nebo potravinářství, např.  Le&CO - Ing. Jiří Lenc, 

s.r.o. Ti mě teď napadají jako takový příklad. Tam vznikají celé nové haly, kde je výroba 

zcela automatizována. Takže ta lidská práce se tam využívá hlavně na oblast obsluhy 

těch robotů a kontrolu kvality produktů. No, a spoustu lidí je potřeba naopak ve 

skladech. Takže bych řekla, že ty případné dopady budou velmi pozvolné. Zatím jsme 

žádné výrazné změny nezaznamenali. Zaměstnavatelé poptávají pracovní sílu, včetně 

žen, a jsou ochotni si je sami dovzdělat a zaučit. Takže za mě tam jako klíčové vidím, 

aby i ty ženy byly ochotné učit se novým věcem.” 

Velké podniky, včetně logistických firem (např. Amazon Logistics), zatím stále poptávají 

take levnou nekvalifikovanou pracovní sílu pro práci ve skladech nebo pro pokrytí 

sezónních prací v potravinářském průmyslu. Podle pracovnice ÚP obsazují tyto 

pracovní pozice převážně cizinci, kteří jsou ochotní tuto práci vykonávat, a 

zaměstnavatelům se stále vyplatí vynaložit náklady na správní řízení: „Poptávka po 

pomocných a nekvalifikovaných pracovnících značně převyšuje nabídku. Poptávka je 

1023, zatímco nabídka 239. Zaměstnavatelé cizince chtějí i v době covidové krize, 

pořád nabíráme žádosti na tyto pracovní pozice. Zaměstnavatelé si spočítali, že se jim 

náklady na správní řízení vyplatí. A tím si zajistí autobusy plné pracovníků především 

z Ukrajiny.“  

Tuto skutečnost ovlivňuje zejména nízká nezaměstnanost středočeského regionu. Ta 

je dána i tím, že Středočeši mají krátkou dojezdovou vzdálenost do Prahy, kde mají 

více možností najít si práci. Zejména v oblasti služeb.  

Výhledově se tedy dá očekávat, že se právě ve středočeském regionu, hned po Praze, 

začnou výrazněji projevovat trendy průmyslu 4.0, tedy digitalizace, automatizace a 

robotizace, které kromě jiného nahradí nedostatkovou nekvalifikovanou pracovní sílu. 

Co tomu zatím brání, jsou vysoké počáteční investice a malý počet expertů, kteří by s 

novými technologiemi uměli zacházet. Že se v této oblasti chystají změny, které se 

zatím nepromítly do trhu práce, svědčí založení Středočeského inovačního centra v 

roce 2015, které podporuje inovace a podnikání ve Středočeském kraji. Propojuje 

technologie výzkumných organizací s malými a středními firmami, nabízí nejrůznější 

programy včetně programu digitalizace.27 28 
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Zaměstnavateli žádané kompetence a profese 

Z celkového vývoje volných pracovních míst v roce 2020 je vidět, že ani během 

koronavirové krize nedošlo k žádným výrazným změnám v počtu evidovaných volných 

pracovních míst (VPM). V průběhu roku 2020 došlo ke zvýšení podílu na celkovém 

počtu VPM zejména u pracovníků ve třídě 6 CZ ISCO - Kvalifikovaní dělníci v 

zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech, a to o 17,4 procenta, a dále pak ve tř. 

9 CZ ISCO - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to o 4,8 procenta, kdy s počtem 

14 294 nabízených volných pracovních míst činil jejich podíl na všech nabízených 

volných místech 24,0 %.29 

 
Ke snížení podílu na celkovém počtu volných pracovních míst o 24,5 % došlo u 

pracovníků ve třídě 2 CZ ISCO Specialisté. Stejně jako v roce 2019 zůstala 

nejžádanější tř. 8 CZ ISCO Obsluha strojů a zařízení s počtem 28 655 volných 

pracovních míst. Nejmenší absolutní nárůst nabídky volných pracovních míst jsme 

zaznamenali u tř. 7 CZ ISCO Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, 

opraváři, kde zaměstnavatelé nabízeli 9 206 volných pracovních míst a jejich podíl na 

všech nabízených volných místech činil 15,4 %. Nejmenší absolutní pokles nabídky 

volných pracovních míst jsme zaznamenali u tř. 1 CZ ISCO Zákonodárci a řídící 

pracovníci, kde zaměstnavatelé nabízeli 134 volných pracovních míst a jejich podíl na 

všech nabízených volných místech činil pouze 0,2 %.30 

 
Ohledně zaměstnávání žen v letech 2019 a 2020 dominovala v nabídce volná pracovní 

místa ve feminizovaných oborech především v profesích prodavačka, účetní, servírka, 

kosmetička, uklízečka, ale i operátorka na strojírenských linkách či pracovnice při 

obsluze strojních zařízení. Podle zaměstnankyně ÚP byl zájem i o kvalifikované 

profese: U žen bylo požadováno školství, tam byly vyhledávané učitelky, ty nabízíme 

stále, a úřednice – administrativa je zjevně také nepokrytá. 

 
Covidová krize změnila situaci pro některá dříve málo dostupná povolání, která se 

náhle ve větším množství dostala do evidence úřadu práce ve Středočeském kraji. 

Vzhledem k blízkosti pražského letiště, které hromadně propouštělo, stejně jako 

letecké společnosti, se dostaly do evidence UoZ profese, které se dříve neobjevovaly: 

Máme v evidenci pozice, které jsme v životě v evidenci neměli, jako jsou piloti. Máme 

asi 10 pilotů a pozemní personál, máme letušky, máme i plánovače tras, trasovače, 

který dělal plánování letištních tras. Propouštění z letiště nás hodně ovlivnilo, protože 

je odtud pro naše obyvatele kousek.31 

 
V průběhu roku 2020, stejně jako v předchozím období se nedařilo dlouhodobě 

obsazovat některá volná pracovní místa. Důvodem byla především struktura 

nabízených volných pracovních míst, která je odlišná od skladby uchazečů a jejich 

profesního zaměření, požadované praxe a zejména kvalifikace. 
 
 

 
27 https://s-ic.cz/wp-content/uploads/2021/11/Vyrocni-zprava-SIC-2020.pdf 

28 https://s-ic.cz/wp-content/uploads/2022/05/S-IC_vyrocni-zprava_A4_20220428_SCREEN.pdf 
29https://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4- 

edd0-ec20798146e3 
30https://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4- 

edd0-ec20798146e3 
31 Pracovnice ÚP 

http://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4-
http://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4-
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Obtížně se tak především obsazují volná pracovní místa např. u nekvalifikovaných 

prací ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví. Tato místa jsou pak obsazována cizími 

státními příslušníky, převážně občany Ukrajinské, Moldavské, Polské, Rumunské, 

Bulharské a Slovenské republiky. 

 
Podle zaměstnankyně ÚP je situace v regionu dlouhodobě dobrá také proto, že se ÚP 

zaměřují na osoby dlouhodobě nezaměstnané a snaží se je cíleně integrovat na trh 

práce. V době covidové krize z důvodu snížení počtu zahraničních zaměstnanců v 

regionu se právě tyto osoby dařilo častěji umisťovat na málo kvalifikované pozice. 

 
Důležitým faktorem ovlivňujících pozitivně zaměstnanost v kraji je dle zaměstnankyně 

ÚP dostupnost hlavního měst Prahy: blízko Prahy je dojezdnost do okresu dobrá, 

takže se dařilo, že si zaměstnavatelé ty lidi našli nebo že my jsme jim našli práci. Dělali 

jsme výběrová řízení na našem úřadu práce, dělali jsme burzu práce, že jsme pozvali 

zaměstnavatele z okresu a dařilo se nám opravdu umisťovat. Od února, bohužel, se 

to úplně otočilo a tím, že jsme navázaní na služby Prahy, tak tak jak Praha vlastně stojí 

s cestovním ruchem, tak tak u nás stoupá nezaměstnanost a zůstávají nám v evidenci 

třeba kuchaři. Vloni, když měl zájem zaměstnavatel o kuchaře, tak jsme ho v evidenci 

neměli, ale teď máme desítky kuchařů, číšníků, barmanů a podobně.30 31 

 

Nové trendy na trhu práce32 33 

V roce 2020 v důsledku vzniklých opatření (pandemie COVID-19) a omezení trhu 

práce dochází k celkové stagnaci trhu práce a poklesu příznivého růstu ekonomiky z 

minulých let. Trend růstu ekonomických ukazatelů z roku 2018 a 2019 se zastavil a 

postupně se začal snižovat. I přes pomalejší tempo ekonomiky a v souvislosti se 

státem vynaloženými prostředky se hospodářská situace v ČR poměrně stabilizovala, 

avšak jistota, která v minulých letech velmi příznivě ovlivňovala chod podnikatelských 

subjektů a jejich nové investice ve Středočeském kraji, se celkově vytratila. Na území 

Středočeského kraje je pravděpodobné, že v důsledku výše uvedených souvislostí lze 

v prvním pololetí roku 2021 očekávat stagnující trh práce ve všech okresech. Během 

roku 2021 nedojde k výrazným změnám a nezaměstnanost se oproti roku 2020 mírně 

zvýší a s příchodem sezónních prací bude stagnovat. 

 

Oproti roku 2020 lze počítat se zvýšením nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí roku 2021. 

Pokud nedojde k dalším změnám v důsledku pokračování koronavirové krize, 

předpokládáme, tak jako každý rok, obdobný charakter vývoje nezaměstnanosti v 

daných obdobích (nárůst evidovaného počtu uchazečů o zaměstnání počátkem roku, 

následně pokles nezaměstnanosti částečně způsobený nástupem sezónních prací v 

jarních a letních měsících, mírný vzestup ovlivněný přílivem absolventů škol a nárůst 

nezaměstnanosti ke konci roku). 
 
 
 
 
 

 

 

32https://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4- 

edd0-ec20798146e3 
33https://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4- 

edd0-ec20798146e3 

http://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4-
http://www.uradprace.cz/documents/37855/917761/Rocni_SCK_2020.pdf/ea3a10e2-bcfb-e0b4-
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Podle dosavadního vývoje nezaměstnanosti v období koranavirové krize (rok 2020) 

ani v roce 2021, kdy bude pokračovat Cílený program ANTIVIRUS a ostatní programy 

pro zaměstnavatele, neočekává žádný z okresů dramatické změny v situaci na trhu 

práce. Charakter vývoje na trhu práce bude po celý rok ovlivňován situací kolem 

koronaviru. Každopádně s nástupem jara dochází každoročně k oživení trhu práce ve 

stavebnictví, zemědělství, potravinářství a v rekreačních a turistických zařízeních. 

Jarní sezónní práce by tak měly i letos přinést snížení nezaměstnanosti, hladinu 

nezaměstnanosti budou však spíše vyrovnávat než radikálně snižovat. Koncem roku 

2021 pak ve většině okresů kraje dojde k opětovnému nárůstu uchazečů v evidencích 

úřadů práce. 

 

Hladina registrované nezaměstnanosti se v průběhu roku 2021 (leden - prosinec) bude 

podle predikce ÚP Středočeského kraje pravděpodobně pohybovat v rozmezí 3,9 % - 

3,1 %. Bude záležet na celkové situaci na trhu práce (i v návaznosti na dění ohledně 

korovnaviru), zejména pak situaci výrobních podnikatelských subjektů, a to v 

souvislosti s množstvím a velikostí nových zakázek, investic a poptávkou po 

pracovních místech. 

 
Poptávka po pracovní síle bude vycházet ze dvou požadavků – požadavku na základní 

plnění funkce výrobní jednotky a požadavku na kvalifikovanou flexibilní pracovní sílu. 

Nabídka pracovní síly bude i v roce 2021 silná a bude se vyznačovat vyšší 

kvalifikovaností a flexibilitou než v minulých letech. Podle pracovnice ÚP na druhou 

stranu nevyžadují vysloveně vzdělání v oboru, ale spíše ochotu se učit, neboť si své 

zaměstnance zaučí. Zájemci mohou na odborné vzdělávání dostat i podporu z ÚP. 

Citovaná pracovnice doplňuje, že ani délka praxe není u mnoha pozic klíčová: nabírají i 

absolventy bez praxe, není to vysloveně tak, že když chce tuhle profesi, tak v tom musí 

mít několikaletou praxi a vzdělání. Jsou i profese, kde to vzdělání je nutné, mluvíme o 

lékařích, zdravotních sestrách, třeba IT pracovnících a tak dále. Ale jsou obory, kde 

vzdělání až tak nutné není a zaměstnavatel i preferuje, že vezme osobu z úplně jiného 

oboru, že si ji radši zaučí. 

 

Zaměstnávání žen ve Středočeském kraji 

Otázka zaměstnávání žen po rodičovské dovolené je řešena na ÚP Středočeského 

kraje formou různých projektů integrace na trh práce. Přesto zůstávají tyto ženy 

ohroženou skupinou. Měli jsme motivační kurzy právě se skupinou maminek, dva byly 

vloni, letos už jsme ho nezahájili. 

 

Jak doplňuje zaměstnankyně ÚP, karanténní opatření zamezila pořádání jak burz 

práce a větší kontakt se zaměstnavateli, tak také omezila nebo úplně pozastavila 

aktivity ÚP, které byly zaměřeny na začleňování vybraných skupina na trh práce. 

 
V roce 2020 se zvýšil výrazně počet žen evidovaných jako UoZ z důvodu uzavření škol 

a školek. Jak doplňuje pracovnice ÚP, nejvíce postižené jsou karanténními opatřeními 

ženy po rodičovské dovolené: teď se nám přihlásí velký počet těch žen, většinou jim 

končí rodičovský příspěvek, potřebovaly by pracovat, ale nemají kam dát dítě. Nemají 

školku. V září jim dítě nebylo přijato a ony to celý rok řeší soukromou školkou s 

nějakým hlídáním, anebo bohužel nám v evidenci zůstávají a pak se dostávají do 
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kategorie těch dlouhodobých, uchazečů. Je to tím, že nemají rodinné zázemí nebo 

že není zkrácený úvazek nebo že se babičky nebo manžel nezapojí, a ony tak prostě 

zůstávají v evidenci. A pak se hrozně těžko s tím uchazečem pracuje… jestliže mají 

malé dítě a nemají ho kam dát, tak máte limitované možnosti, jak s tím pracovat. 

 

Gender pay gap 

Cílem analýzy bylo také zhodnotit situaci ohledně finančního ohodnocení žen na 

trhu práce ve vybraných regionech z hlediska gender pay gap. 

Finanční ohodnocení podle pohlaví a věku 

Muži ve Středočeském kraji dosahují průměrně vyšších platů než ženy. Průměrný 

mužský hrubý měsíční plat činí 41 660,-Kč a průměrný ženský hrubý měsíční plat 

37 183,-Kč. Tento rozdíl je nejvyšší ve věku 40-49 let, kdy se GPG rovná 18,37 %. 

Vyššího průměrného hrubého měsíčního platu dosahují ženy ve Středočeském kraji 

pouze v kategorii „60 a více let“. Průměrný ženský hrubý měsíční plat je roven 40 

102,- Kč a mužský plat činí 39 384,-Kč. 

 
U hrubé měsíční mzdy jsou rozdíly v genderu také. Průměrná mužská hrubá 

měsíční mzda činí 36 211,-Kč a průměrná ženská hrubá měsíční mzda 28 942,-Kč. 

Rozdíl je nejvyšší ve věku 30-39 a 40-49 let, kde se GPG pohybuje okolo 21 %. 
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Závěry a doporučení 
 

Cílem studie bylo zhodnotit vliv nových trendů na trhu práce, zejména digitalizace, 
robotizace a automatizace ve Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a 
Kraji Vysočina, z hlediska jejich dopadu na pracovní uplatnění žen. Studie je součástí 
vzdělávacího projektu zaměřeného na podporu začlenění žen na trh práce a z tohoto 
důvodu jsme se snažili zmapovat, jaká je stávající situace a jak by bylo možné s těmito 
dopady lépe pracovat.  

Cíle studie však byly významně ovlivněny specifickou situací, která v roce 2020 vznikla 
kvůli karanténním opatřením bránícím šíření onemocnění COVID-19. Neočekávaná 
situace ovlivnila průběh sběru dat, jelikož zaměstnavatelé veškeré své kapacity 
soustředili na přenastavení pracovních procesů do takové podoby, aby bylo možné 
zajistit adaptaci firem v pandemické době. To výrazně ovlivnilo jejich zájem zapojit se 
do našeho sběru dat o dopadech digitalizace a automatizace. Namísto toho 
upřednostňovali rozhovory o aktuální situaci a jejím dopadu na trh práce a potažmo i 
na proměny uvnitř konkrétních podniků.  

Vzhledem k bezprecedentnosti karanténních opatření a jejich aktuálnímu i 
předpokládaném budoucím vlivu na uplatnění žen na trhu práce, jsme tomuto tématu 
věnovali v naší studii významný prostor. Hlavním zjištěním studie v oblasti dopadů 
digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce je zejména to, že ve sledovaném 
období se nepromítají do struktury zaměstnanosti ve vybraných regionech a dle 
analytických dokumentů Úřadu práce a oslovených zaměstnavatelů budou tyto dopady 
na trh práce velmi pozvolné a budou se odehrávat v delším časovém horizontu.  

Při vyhodnocení dopadů digitalizace, automatizace a robotizace na uplatnění žen na 
trhu práce jsme tak využili informace z dostupné odborné literatury, která nám 
umožňuje nahlédnout, jaké změny na trhy práce pravděpodobně proběhnou. Očekává 
se vznik nových pracovních míst ve všech hospodářských sektorech, přičemž k 
největšímu rozvoji dojde ve strojírenství (Otoupalová, 2020). Nejenže budou vznikat 
nová pracovní místa, ale ta stávající budou muset projít změnou související s jejich 
náplní. Vzhledem k tomu, že ve strojírenském odvětví je mezi pracovní silou výrazné 
zastoupení mužů, zaměřili jsme se také na další odvětví, ve kterých se očekává 
výrazná proměna. Předpokládaný růst životní úrovně (spojený s průmyslem 4.0) 
promění pracovní příležitosti a pracovní sílu a velký potenciál rozvoje se očekává v 
sektoru služeb. Vlivem růstu životní úrovně se zvětší zájem o volnočasové aktivity a 
spolu s tím se očekává vznik nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu, 
hotelnictví, stravování, wellness apod. Vzroste také poptávka po zdravotních a 
sociálních službách. Dále nelze opomenout oblast informačních a komunikačních 
technologií, kde se očekává nejvyšší nárůst zaměstnanosti (Manpowergroup, 2019). 

Mezi jednotlivými sledovanými regiony sice existují určité rozdíly, a to zejména z 
důvodu odlišností ve struktuře hlavních zaměstnavatelských subjektů, ale jinak jsou si 
v mnohých ohledech dopadu digitalizace a automatizace na uplatnění žen na trhu 
práce podobné. Závěrečné doporučení je tedy možné aplikovat na všechny sledované 
regiony. 

Zjištění z této studie pomůže zejména těm, kdo se věnují kariérovému poradenství a 
vzdělávání dospělých, aby dokázali identifikovat a lépe zacílit některé aspekty svých 
programů. Výsledky analýzy budou přímo využity ke zvýšení informovanosti cílové 
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skupiny projektu “Nastartujte svoji kariéru” o aktuálních trendech na trhu práce a 
možnostech kvalifikovaného uplatnění v perspektivních oborech v příslušných 
regionech. Ženy angažované v projektových aktivitách si budou moci vytvořit vlastní 
kariérní plány s ohledem na tyto trendy, což přispěje k jejich kariérnímu růstu. Z analýz 
trhu práce v jednotlivých regionech vyplynula následující doporučení: 

 
Doporučení 

● Zajistit, aby programy kariérového poradenství a vzdělávání dospělých 

dokázaly informovat o proměnách trhu práce ovlivněných průmyslem 4.0 a 

jejich dopadech na možnosti pracovního uplatnění. S vývojem a vznikem 

nových pracovních míst bude potřeba informovat o proměnách pracovní 

náplně jednotlivých profesí, požadavcích na zvýšení kvalifikace nebo 

rekvalifikací. 

● Zlepšit přístup žen ohrožených na trhu práce ke službám kariérového 

poradenství. 

● Zajistit, aby se ženy při svém kariérovém rozhodování naučily využívat 

informace o průmyslu 4.0 a zvyšovaly své kompetence, které budou odpovídat 

požadavkům průmyslu 4.0. 

● Zajistit, aby programy kariérového poradenství a vzdělávání dospělých 

rozvíjely u žen kompetence, které jsou pokládané za klíčové pro úspěch na 

pracovním trhu v budoucnosti. Jedná se zejména o digitální gramotnost – 

rychlé přijetí nových technologií, jazykové dovednosti, práce s programy a 

aplikacemi, schopnost učit se nové věci, práce s informacemi (vyhledávání, 

orientace a vyhodnocování informací).  Dále také rozvíjet kompetence spojené 

s řešením problémů, prací s lidmi nebo self-managementem. Jedná se o 

analytické myšlení a inovativnost, aktivní učení, komplexní řešení problémů, 

kritické myšlení a analýza, kreativita a originalita, leadership a sociální vliv, 

odolnost, tolerantnost vůči stresu a flexibilita, představivost (Světové 

ekonomické forum, 2020). 
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    O nás 
 

EKS je vzdělávací a poradenská organizace, která již 19 let pomáhá lidem v tom, 
aby byli v práci spokojení. V EKS věříme ve vzdělávání a zmocňování jako formu 

rozvoje člověka v každém věku a každé životní situaci. A nejenom člověka, ale take 
organizací a firem. Zaměřujeme se proto na kariérové poradenství.  
 
Našim klientům a klientkám pomáháme najít to správné povolání, ve kterém by se 
cítil naplnění. Umíme je provést změnou zaměstnání nebo je podpořit při 
rozhodování o novém směru jejich kariéry. Usilujeme nejen o růst jednotlivců, ale 
rovněž o rozvoj společnosti, ve které budou příležitosti k uplatnění a spokojenosti  
pro každého. 

 

 

 
EKS 

Bubenská 47, Praha 7 
www.ekskurzy.cz, info@ekskurzy.cz 

http://www.ekskurzy.cz/
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