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Informace o aktuální situaci na trhu 
práce, postup ČMKOS

• Situace na trhu práce v roce 2021

• Situace na trhu práce k 30.9.2022

• Postoj ČMKOS – průběžné hodnocení navrhovaných 
změn

• Agenturní zaměstnávání 

• Zahraniční zaměstnanost v kontextu českého trhu 
práce

• Možný budoucí střednědobý vývoj na trhu práce –
příklady některých odvětví



Situace na trhu práce v roce 2021

• Počet ekonomicky aktivních obyvatel - 5 213,4 tis

• Nárůst počtu zaměstnanců o 1% na celkové zaměstnanosti

• Dlouhodobě nízký podíl nezaměstnaných – 3,5% 

• Vysoký počet volných pracovních míst 343, 1 tis.

• 75% volných pracovních míst určeno pro osoby se základním 
vzděláním a nižším a vhodné pro cizince z tzv. 3 zemí

• Strukturální změny



Situace na trhu práce k 30.9.2022



Situace na trhu práce k 30.9.2022

9/2022 8/2022 9/2021 9/2020

Podíl nezaměstnaných 

osob v ČR 

3,5 % 3,4 % 3,5 % 3,8 %

Počet uchazečů o 

zaměstnání

256 380 251 753 262 142 277 015

Volná pracovní místa 306 098 312 327 357 911 316 658

cizinci 795 000 775 000



Situace na trhu práce k 30.9.2022

• Z pohledu podílu nezaměstnaných jen minimální změny ve srovnání s rokem 
2021

• Významné obavy a obecně nepříznivé determinanty 

➢ Nedostatek pracovní síly

➢Nepříznivý demografický vývoj

➢Strukturálně postižené regiony (mikroregiony – Karvinsko, Mostecko)

➢Nízká vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání (bez vzdělání nebo 
základní vzdělání)

➢Dlouhodobě nezaměstnaní

➢Osoby se zdravotním postižením

➢Nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce



Situace na trhu práce k 30.9.2022

➢ Inflace - obecně významné zdražování elektrická energie, 
pohonných hmot a další komodity – dopadne také na trh práce 

➢Nedostatek klíčových komponentů pro výrobu, 

➢Zelená dohoda – proměna ekonomiky, proměna na trhu práce 
(ztráta pracovních míst) – nejsou známy dopady na trh práce

➢Covid 19

➢Dopady válečného konfliktu  

➢4. průmyslová revoluce



Opatření navrhovaná ČMKOS

• Agenturní zaměstnávání

• Zahraniční zaměstnanost

• Dalšího vzdělávání – celoživotního učení

• Dlouhodobě nezaměstnaných

• Osob se zdravotním postižením

• Podpora v nezaměstnanosti

• Kurzarbeit – příspěvek v době částečné práce



Agenturní zaměstnávání

Datum Povolení Forma a), c) Forma b) Počet agentur

30.9.2022 3 152 1 835 1 113 2 102

31.12.2021 3 051 1 915 1 066 2 124

6.4.2020 2 982 1 876 1 106 2 183

31.12.2019 2 930 1 846 1 084 2 174

31.12.2018 2 650 1 705 945 2 102

31.12.2017 2 446 1 596 850 1 932

31.12.2016 2 239 1 386 853 1 763

31.12.2015 2 035 1 179 856 1 585



Zahraniční zaměstnanost

+6 794
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Zahraniční zaměstnanost

+6 794• Ke dni 30.9.2022 na území České republiky obdrželo oprávnění 
k pobytu cca 440 000 uprchlíků z Ukrajiny

• Převážně ženy, starší občané a děti 

• Občanům Ukrajiny je vydávána jako povolení k pobytu tzv. 
dočasná ochrana tzn. že mají současně volný vstup na trh práce 
jako občané České republiky

• Neprobíhá tzv. test trhu práce – nejsou nabízena volná pracovní 
místa přednostně občanům České republiky, mohou tak 
pracovat u jakéhokoli zaměstnavatele včetně agentur práce

• Na území ČR 88 909 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou 
ochranou



Možný budoucí střednědobý vývoj na 
trhu práce – příklady některých odvětví

+6 794• Trh práce prochází strukturálními změnami a mění se

• Z řady studií vyplývá, že do roku 2030 může přijít cca 330 
tisíc současných zaměstnanců o práci z důvodu zániku 
jejich pracovních pozic, 

• zároveň by však mělo vzniknout přes 500 tisíc nových 
pracovních míst.

• Dochází ke stárnutí pracovní síly

• Upskilling nebo Reskilling

• Konkrétní predikční příklady



Děkuji za pozornost

vanasek.jiri@cmkos.cz


