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Anotace
Integrace České republiky do Evropské unie vyústí přijetím společné měny euro.
Zda vytvoření měnové unie přinese více užitku než škody pro Českou republiku, závisí
v nemalé míře na trhu práce. Jeho význam roste při výskytu asymetrických šoků, které
mohou českou ekonomiku v budoucnu postihnout. Pokud je trh práce flexibilní, bude
schopen fungovat jako určitý přizpůsobovací mechanismus a pomůže vyřešit tuto
nepříznivou ekonomickou situaci.
Z výše uvedených důvodů zjišťuji, zda je trh práce v České republice flexibilní ve
smyslu pružnosti mezd a mobility pracovní síly. Na základě získaných výsledků se ve
druhé části této analýzy zaměřuji na instituce, které mohou způsobovat omezenou
flexibilitu českého trhu práce, a odhaluji, které to konkrétně jsou (sociální dávky,
regulované nájemné a legislativní ochrana zaměstnanosti).

Annotation
Integration of the Czech Republic will lead to the acceptation of the common
currency Euro. Whether the integration into monetary union will be more advantageous
than costly for the Czech Republic depends significantly on the labour market. Its
importance increases when an asymmetric shock occurs. If the labour market is flexible it
is able to act as a particular adjustment mechanism and it will help to improve the
unfavourable economic situation.
On the basis of the above mentioned arguments, I examine whether the Czech
labour market is flexible with respect to wage flexibility and labour force mobility. On the
basis of the results from the first part of this paper, I discuss the institutions that can be the
source of the limited flexibility of the Czech labour market and discover those which have
this impact (social security benefits, regulated rentals and employment protection
legislation).
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1. Úvod
V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Od té doby pokračuje
proces integrace, který vyvrcholí přijetím společné měny euro. Rozhodovací pravomoce
týkající se monetární politiky se přenesou z České národní banky na Evropskou centrální
banku, což znamená ztrátu některých makroekonomických nástrojů, kterými je možné
ekonomiku určitým způsobem regulovat a ovlivňovat. Mezi tyto nástroje patří především
měnový kurz, jímž je možné zajistit větší konkurenceschopnost českých výrobků na
světových trzích. Jeho význam roste, když zemi postihne ekonomický šok. V tomto
případě je možno použít měnový kurz ke zlevnění české produkce, tedy k podpoře českého
exportu. Mundell (1961) se zabývá situací, kdy ekonomiky, které jsou součástí monetární
unie, postihne asymetrický šok. Jak se s touto situací země vypořádají? Mundell uvádí, že
nutná podmínka je, aby faktory produkce byly mobilní. De Grauwe (2007) tuto myšlenku
dále specifikuje a říká, že trh práce hraje při výskytu asymetrických šoků klíčovou roli a že
je nutné, aby byl dostatečně flexibilní. Flexibilitu trhu práce vidí ve dvou hlavních
faktorech, pružnosti mezd a mobilitě pracovních síly. Pokud je trh práce dostatečně
pružný, bude schopen spolehlivě fungovat jako přizpůsobovací mechanismus při výskytu
asymetrických šoků. V tomto případě nebude ztráta instrumentu měnového kurzu nijak
tragická.
V první části této práce se budu snažit zjistit, zda je český trh práce dostatečně
pružný. K určení mzdové flexibility použiji koncept Phillipsovy křivky a mzdové křivky.
Co se týče mobility pracovní síly, zaměřím se na Todarův model. Výsledkem bude zjištění,
zda při výskytu asymetrických šoků bude český trh práce schopen pohotově reagovat a
vyrovnat se s negativními důsledky tohoto šoku.
V závislosti na získaných výsledcích budu v druhé části této práce zkoumat, zda
příčiny případné strnulosti trhu práce mohou být způsobeny negativním vlivem
institucionálního prostředí v České republice. Tato analýza se pokusí zjistit, zda existují
v České republice instituce, které mají neblahý vliv na pružnost trhu práce a určí, které to
konkrétně jsou. Učiněné závěry dále mohou sloužit jako návod, co v oblasti institucí
změnit a v budoucnu udělat lépe.
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2. Mundellova teorie
Mundell (1961) se zajímá o teorii optimálních devizových oblastí. Zaměřuje se na
situaci, kdy dvě země postihne asymetrický šok a na způsob, jak se tyto země mohou
s nastalou situací vyrovnat. Uvažuje případ, kdy dané země tvoří monetární unii, dále
situaci, kdy si tyto země ponechaly svoje národní měny, a proto mohou používat měnový
kurz k zmírnění následků asymetrického šoku. Říká, že pokud jsou výrobní faktory
mobilní jak v rámci dané země, tak mezi zeměmi, potom měnový kurz v podstatě není
potřeba a tyto země mohou vytvořit monetární unii. Jeho teorii blíže specifikoval De
Grauwe (2007) a říká, že pro vytvoření monetární unie je klíčový trh práce, který musí být
dostatečně flexibilní. Flexibilitu trhu práce vidí ve mzdové flexibilitě a v mobilitě pracovní
síly. Pokud je trh práce pružný, bude schopen fungovat jako vyrovnávací mechanismus při
výskytu asymetrického šoku a pomůže vrátit danou ekonomiku do jejího optima.
Jak dochází k přizpůsobení při výskytu asymetrického šoku? Uvažujme dvě země
A a B, které spolu tvoří monetární unii. Nabídkové a poptávkové křivky po produktech
obou zemí jsou zobrazeny v grafu 1. Neočekávaně však nastala změna preferencí
spotřebitelů tak, že se zvýšila poptávka po zboží země B na úkor země A. Předpokládejme,
že tato změna je permanentní. Negativní poptávkový šok způsobí posun funkce poptávky
směrem k počátku v případě země A, opačný pohyb je zaznamenán u země B. Tato
skutečnost vede k poklesu produktu a velmi pravděpodobně také ke zvýšení
nezaměstnanosti v zemi A. Pravý opak je pozorován u země B, kde produkt roste a
nezaměstnanost klesá. Jak se s nastalou situací země vypořádají? Existuje nějaký
přizpůsobovací mechanismus, který povede k obnovení rovnováhy? V této situaci zaujímá
klíčovou roli trh práce a jeho pružnost. Pokud by mzdy byly v obou zemích dostatečně
flexibilní, dojde k poklesu mezd v zemi A a k jejich nárůstu v zemi B. Pokles mzdových
nákladů způsobí, že produkty země A se stávají konkurenceschopnější, tudíž daný objem
produkce je nabízen za nižší cenu a křivka nabídky se posune směrem doprava dolů. Opak
je pozorován v zemi B, tedy křivka nabídky se posune doleva nahoru. V případě země A je
cenová hladina nižší než ve výchozím bodě, zatímco země B zaznamenává tlak na růst
cenové hladiny. Tento stav avšak není dlouhodobě stabilní. Levnější zboží země A bude
implikovat nárůst poptávky po něm a tedy posun funkce poptávky zpět i následný posun
funkce nabídky do výchozí pozice. Analogicky probíhá přizpůsobovací proces u země B.
4

Graf 1: Přizpůsobovací proces při výskytu asymetrického šoku v případě pružných mezd
Země A

Země B

Zdroj: De Grauwe (2007)
Druhá možnost, jak se vypořádat s asymetrickým šokem, je existence mobilní
pracovní síly. V zemi A se v důsledku negativního poptávkového šoku zvýšila
nezaměstnanost. Pokud je zde pracovní síla dostatečně mobilní, přestěhují se nezaměstnaní
pracovníci do země B, kde je poptávka po práci nenaplněna, tudíž je zde nadbytek volných
pracovních míst. V případě, že se tak stane, země A nezaznamená významné zvýšení
nezaměstnanosti a v zemi B nevzniknou inflační tlaky na zvýšení mezd.
Na výše uvedených příkladech je demonstrován význam pružného trhu práce, který
slouží jako automatický přizpůsobovací mechanismus při výskytu asymetrických šoků. Trh
práce je schopný nahradit ztrátu makroekonomických nástrojů jako je měnový, avšak
pouze za podmínky mzdové flexibility a/nebo mobility pracovní síly.
V případě existence určitých rigidit na trhu práce by následné přizpůsobení
negativnímu asymetrickému šoku vedlo výhradně skrz inflaci v zemi B za přítomnosti
nárůstu počtu nezaměstnaných v zemi A. V této situaci rostou náklady spojené
s vytvořením měnové unie, a tak se může stát, že pro danou zemi bude rigidní trh práce
důvodem pro odmítnutí zavedení jednotné měny. Tím by si ponechala možnost depreciace
(devalvace) / apreciace (revalvace) měny, tudíž možnost zajistit větší konkurenceschopnost
domácí produkce a tím urychlit návrat ekonomiky do rovnovážného bodu.
Jak již bylo řečeno, trh práce je důležitý přizpůsobovací mechanismus při řešení
asymetrických šoků, které ekonomiku mohou zasáhnout po vytvoření monetární unie. Je
tedy vidět, že význam pohyblivých mezd a mobilní pracovní síly roste s výskytem
takovýchto šoků. Tedy čím častější výskyt asymetrických šoků, tím význam trhu práce
roste. Samozřejmě velmi záleží i na intenzitě takového šoku a na významu postiženého
odvětví pro ekonomiku dané země. Na grafu 2 je tento vztah znázorněn. Svislá osa
představuje symetrii daných zemí. Slovo symetrie značí, zda je korelovaná míra růstu
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produktu a zaměstnanosti u uvažovaných zemí. Čím více symetrie mezi zeměmi, které jsou
potenciální kandidáti na utvoření měnové unie, tím menší šance na výskyt asymetrických
šoků. Důvodem častého výskytu poptávkových či nabídkových šoků může být například
výrazně jiná struktura průmyslu. Na vodorovné ose je vyznačena míra pružnosti trhu práce.
Lineární křivka představuje minimální kombinace symetrie a pružnosti trhu práce takové,
aby vytvoření měnové unie přineslo více užitku než škody. Pro body nacházející se nalevo
od této křivky platí, že vytvoření měnové unie není výhodné. Opak platí pro body napravo
od křivky. Dle De Grauwe (2007) Evropská unie obsahující 25 členů 1 by nebyla z hlediska
symetrie a pružnosti trhu práce optimální devizovou oblastí. Tato skutečnost je na grafu 2
zachycena tak, že Evropská unie 25 leží pod uvažovanou křivkou.
Graf 2: Optimální devizová oblast

Zdroj: De Grauwe (2007)
V následujících kapitolách se budu zabývat jak flexibilitou mezd v České republice,
tak mobilitou pracovní síly. Tyto hlavní aspekty flexibility trhu práce budu zkoumat
odděleně, ačkoliv jsem si vědoma, že ve skutečnosti při výskytu asymetrického šoku by se
na přizpůsobení podílely oba faktory současně.

1

Evropská měnová unie obsahující 25 členů: Belgie, České republiky, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
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3. Mzdová flexibilita
Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, mzdová flexibilita je podstatný aspekt
flexibility trhu práce. Existují dva konkurující si způsoby měření pružnosti mezd. První
z nich je tradiční, dobře známá Phillipsova křivka, druhý koncept je mzdová křivka. Na
první pohled se může zdát, že se oba přístupy velmi podobají, protože oba obsahují míru
nezaměstnanosti jako vysvětlující proměnnou a mzdy jako vysvětlovanou proměnnou.
Rozdíly jsou následující:
a) Phillipsova křivka popisuje přizpůsobovací proces, který vede k dosažení
ekvilibria. Na druhé straně mzdová křivka popisuje již dosažený rovnovážný stav.
b) Dále, v případě Philipsovy křivky, nás zajímá, jak se mění mzdy v závislosti na
míře nezaměstnanosti. Mzdová křivka pouze přiřazuje stupni nezaměstnanosti
určitou úroveň mezd.
c) Poslední rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je v typu dat, která jsou k odhadování
mzdové flexibility používána. K odhadnutí Phillipsovy křivky se tradičně používají
makroekonomická data, zatímco pro mzdovou křivku jsou používány údaje získané
na mikroúrovni.
V následujícím části se budu zabývat oběma koncepty, které pomohou objasnit
situaci na českém trhu práce v ohledu pružnosti mezd. K odhadu Phillipsovy křivky použiji
ekonometrický model, který bude zkoumat flexibilitu mezd na českém trhu práce v letech
2002-2007. V případě doplňujícího konceptu mzdové křivky budu vycházet z
nejdůležitějších výsledků analýzy Galuščák, Münich (2005). Na základě těchto údajů
zjistím situaci na českém trhu práce v ohledu mzdové flexibility a učiním též srovnání s
vybranými zeměmi Evropské unie.
3.1. Phillipsova křivka
Phillipsova křivka je první z možných pohledů na pružnost mezd na trhu práce.
Tento koncept je interpretován jako přizpůsobovací proces vedoucí k dosažení rovnováhy
na trhu práce, který popisuje změny úrovně mezd ve vztahu k nezaměstnanosti.
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Uvažujme trhy práce, které jsou založeny na principech čisté konkurence. V
takových podmínkách se platy přizpůsobují tak, že dojde k okamžitému vyčištění 2 těchto
trhů a nezaměstnanost, která se zde vyskytuje, má dobrovolný charakter. Daná situace je
zachycená na grafu 3. Křivka Lf představuje pracovní sílu a odráží empirické zjištění, že
míra participace je v pozitivním vztahu k reálným mzdám (W/P). Ls je nabídka práce a Ld
je poptávka po práci. Rozdíl mezi Lf a Ls (Lf-Ls) při úrovni mezd W*/P představuje
nezaměstnanost, která je nazývaná přirozená míra nezaměstnanosti. Ta zahrnuje
jednotlivce, kteří přecházejí ze starého do nového zaměstnání nebo ty, kteří právě vstoupili
na trh práce, například absolventy škol. Přirozená míra nezaměstnanosti (L4-L0) má
krátkodobý charakter.
Graf 3: Poptávka a nabídka práce

Zdroj: Elliot (1991)
U trhů, které se nevyčišťují okamžitě, vzniká vztah mezi změnou úrovně mezd a
nezaměstnaností. Při úrovni platů W1/P, kde je zaznamenán převis nabídky, můžeme
očekávat pokles mezd na úroveň W*/P, a tím návrat do rovnovážné polohy, kde
existuje pouze přirozená míra nezaměstnanosti. Podmínkou ovšem je, že na tomto trhu
neexistují žádné překážky, které by zabraňovaly volnému pohybu mezd. V opačném
případě, při výši mezd W2/P, můžeme očekávat jejich zvýšení na W*/P. Převis poptávky
lze při úrovni W2/P vyjádřit jako (D-S)/S. Když uvažujeme neměnnou cenovou hladinu P,

2

Vyčištění trhů nastává, když se poptávka po práci rovná nabídce práce, což nastává při mzdě W*/P.
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potom změna mezd je funkcí převisu poptávky vyjádřená rovnicí ve tvaru:

Tato rovnice může být přepsána jako závislost na odchylce nezaměstnanosti (U) od
přirozené míry nezaměstnanosti (U*). Při výši mezd W1/P pozorujeme vyšší
nezaměstnanost oproti přirozené, zatímco při W2/P je nezaměstnanost pod úrovní přirozené
nezaměstnanosti. Tento vztah je vyjádřen rovnicí:
Když je U>U*,potom je
mezi změnou mezd

<0 a při U<U* platí

>0. Z toho vyplývá inverzní vztah

a odchylkou U od U*, který je zobrazen na grafu 4.

Graf 4: Phillipsova křivka

Zdroj: Elliot (1991)
Do této chvíle jsem neuvažovala v konceptu Phillipsovy křivky vliv cenové
hladiny. Podle neoklasické teorie (graf 3) jsou to však právě reálné mzdy, které vyčišťují
trh práce a ne nominální. Nyní tedy rozšířím Phillipsovu křivku o člen reprezentující
očekávanou změnu cenové hladiny. Očekávání ohledně budoucí změny cenové hladiny či
žádost o kompenzaci změny cenové hladiny, která proběhla v minulém období, budou
určující faktory pro míru růstu nominálních mezd. Rozšířená Phillipsova křivka má tvar:
,

kde

reprezentuje očekávanou změnu cenové hladiny a koeficient

určuje

citlivost růstu mezd vzhledem k očekávané změně cenové hladiny.
V této části byl popsán koncept Phillipsovy křivky, její proměnné a pozadí jejího
fungování. Dále budu zkoumat, jak vypadá tato křivka pro Českou republiku a na srovnání
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s vybranými zeměmi Evropské unie. Cílem je zjistit mzdovou elasticitu a tím určit situaci
na trhu práce v České republice s ohledem na flexibilitu mezd.
3.1.1.1. Ekonometrický model-Phillipsova křivka pro Českou republiku a srovnání
s vybranými státy Evropské unie
Koncept Phillipsovy křivky lze použít k zjištění mzdové flexibility na trhu práce.
Pomocí ekonometrické analýzy odhadnu Phillipsovu křivku a zjistím, zda míra
nezaměstnanosti je významným determinantem pro změnu mezd. Odhadovaná rovnice 3 je
ve tvaru:
,
kde

je nominální měsíční mzda v čase t a pro

platí

.

představuje přirozený logaritmus standardizované míry nezaměstnanosti 4 .
index (consumer price index), který popisuje cenovou inflaci.
.
signifikanci koeficientu

je CPI

je určeno vztahem

jsou koeficienty. Cílem je zjistit hodnotu a

. Žádoucí je, aby se jeho hodnota pohybovala v záporných

číslech a zároveň aby byla v absolutní hodnotě co největší.
Co se týče míry nezaměstnanosti a CPI indexu, jedná se o čtvrtletní sezónně
očištěná data ze zdrojů

OECD (Main Economic Indicators). Čtvrtletní údaje o

nominálních měsíčních mzdách jsem získala z Českého statistického úřadu. U nominálních
měsíčních mezd jsem zjistila přítomnost výrazných sezonních výkyvů, proto bylo nutné
data očistit. Použitá data pochází z období 1. čtvrtletí 2002 až 4. čtvrtletí 2007.
K určení výše uvedené rovnice jsem použila statistický program R. Zvolila jsem
nejprve metodu odhadu Ordinary Least Squares (OLS). Výsledky jsou zachyceny v tabulce
1.

3

Tvar odhadované rovnice pochází ze zdrojů České národní banky (ČNB 2007)

4

Standardizovaná míra nezaměstnanosti je termín používaný OECD, který vyjadřuje počet nezaměstnaných
osob jako procento civilní pracovní síly. Civilní pracovní síla zahrnuje civilní zaměstnance, osoby
samostatně výdělečně činné, osoby v domácnosti a nezaměstnané. Nezaměstnaným je myšlena osoba
v produktivním věku, která v dané období nemá práci a aktivně si ji hledá.
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Tabulka 1: Odhad Phillipsovy křivky pro Českou republiku metodou OLS
Koeficient
α
0.003876
β
0.007139 **
γ
-0.086388
Koeficient determinace 0.481

Zdroj: vlastní výpočet
Dále jsem ověřila předpoklady metody OLS.
1. Hodnost matice je plná, tedy sloupce matice nejsou lineárně závislé.
2. Dle Breusch-Pagan testu je předpoklad homoskedasticity (Eεt2=σ2 pro
všechny t) splněn na hladině významnosti 1%.
3. Ověřila jsem též normalitu reziduí na hladině významnosti 1% pomocí
Shapiro-Wilk normality testu.
4. Na závěr jsem testovala autokorelaci disturbancí pomocí Durbin-Watsonova
testu. Ten zamítl nulovou hypotézu, že rezidua nejsou autokorelovaná,
na hladině významnosti 1%, 5% i 10%. Hodnota Durbin-Watsonovy
statistiky je DW=0,416
Pomocí programu R jsem vykreslila autokorelační a parciální autokorelační funkci.
Tvar těchto funkcí naznačuje přítomnost autoregresního procesu řádu 1 (AR(1)). Daná
autokorelační funkce připomíná kosinusioidu s klesajcí aplitudou, není zde žádný výrazný
bod ´useknutí´. Naopak u parciální autokorelační funkce existuje bod ´useknutí´, parciální
korelační koeficient řádu 1 je relativně velký, přesahuje vyznačenou kritickou hranici 0,4.
Graf 5: Autokorelační a parciální autokorelační funkce

Zdroj: vlastní zpracování
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Z důvodu výskytu korelace reziduí jsem následně zvolila odhad koeficientů
metodou Generalized Least Squares (GLS), která AR(1) závislost reziduí přepokládá.
Tabulka 2: Odhad Phillipsovy křivky pro Českou republiku metodou GLS, který
předpokládá závislost AR(1)
Koeficient
α
0.00782865***
β
-0.000261445
γ
0.00615642***
Koeficient determinace 0.999612
Poznámka:*významné na 10% , **5%, ***1% hladině významnosti

Zdroj: vlastní výpočet
Výsledná rovnice je ve tvaru:

Hodnota koeficientu β je mírně záporná. P-hodnota představuje nejmenší hladinu
významnosti, na které zamítám hypotézu, že β=0. Nulovou hypotézu nelze zamítnout ani
na 10% hladině významnosti, a tedy koeficient β vychází značně nesignifikantní.
Vypovídací schopnost tohoto modelu je výborná, hodnota koeficientu determinace je
R2=0.999612. Z uvedených výsledků lze uzavřít, že mzdy v České republice jsou nepružné.
Výsledek pro Českou republiku není příznivý, elasticita mezd na nezaměstnanost je
téměř nulová. Je situace v ostatních členských zemích lepší? Tabulka 3 ukazuje elasticitu
mezd na míru nezaměstnanosti pro vybrané členské země získané ze zdrojů ČNB. Uvedené
odhady byly provedeny na datech od 1.čtvretletí 2002 do 1.čtvrtetí 2007, tedy sledovaná
perioda je o tři čtvrtletí kratší než u výše uvedené ekonometrické analýzy pro Českou
republiku.
Tabulka 3: Srovnání elasticity mezd pro vybrané země Evropské unie
β
(2002-2007)
-0,037
Německo
-0,107
Maďarsko
0,053
Polsko
-0,005
Portugalsko
0,048
Rakousko
0,076
Slovensko
0,046
Slovinsko
Poznámka: žádný z výsledků se nejeví statisticky významný ani na hladině významný 10%

Zdroj: ČNB (2007)
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Ačkoliv elasticita mezd nabývá záporných hodnot u Německa, Maďarska a
Portugalska, nelze opět říci, že jsou mzdy v těchto zemích pružné. Důvodem je, že v u
všech třech zemí vychází koeficient β statisticky nevýznamný, tedy vliv míry
nezaměstnanosti na změnu v platech je pravděpodobně malý. V případě Polska, Rakouska,
Slovenska a Slovinska vyšel koeficient β kladný, což by znamenalo, že vyšší
nezaměstnanost bude implikovat zvýšení mezd. Avšak i tentokrát je koeficient β statisticky
nevýznamný. Problém s nepružnými mzdami v České republice existuje, avšak
z mezinárodního srovnání vyplývá, že není významnější než u jiných členských států.
3.2. Mzdová křivka
Doplňující teorie, která slouží k určení flexibility mezd, je mzdová křivka. Mzdová
křivka vyjadřuje vztah mezi nezaměstnaností a mzdami, jež má klesající charakter.
Koncept mzdové křivky je podložen teorií efektivních mezd, jejímiž autory jsou Shapiro a
Stiglitz 5 . Tato teorie popisuje situaci, kdy daná firma má pouze omezenou schopnost
kontrolovat zaměstnance, zda poctivě vykonávají svou práci a hledá takovou úroveň mezd
(efektivní mzdu), která odradí zaměstnance od ´flákání´. Výsledná efektivní mzda je funkcí
nezaměstnanosti. V případě, že existuje velká nezaměstnanost, zaměstnavatel si může
dovolit platit zaměstnanci nižší mzdu, při které zaměstnanec bude pracovat efektivně.
Nezaměstnanost představuje důležitý zdroj motivace. Takzvaná ´no-shirking condition´
(NSC) popisuje vliv nezaměstnanosti na úroveň mezd. Dle Blanchflower a Oswald (1994)
je mzdová křivka shodná s NSC a je popsána rovnicí:
,
kde w zastupuje mzdu, e představuje úsilí vynaložené při práci, b je výše dávek
v nezaměstnanosti,

δ

je

pravděpodobnost,

že

zanedbávání

povinností

při

výkonu zaměstnání nebude odhaleno (´úspěšné flákání´) a α je konvexní funkce U a
vyjadřuje pravděpodobnost nalezení volného pracovního místa v závislosti na míře
nezaměstnanosti (U) na daném trhu práce. Tato podmínka určuje minimální úroveň mezd,
která odrazuje zaměstnance od zanedbávání povinností při dané míře nezaměstnanosti.
5

Shapiro, C.- Stigllitz, J. E. (1984): Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, The
American Economic Review, vol. 74, no. 3, pp. 433-444, citováno podle: Romer, D. (2006), pp. 421-432
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Míra závislosti mezd na stupni nezaměstnanosti je ovlivněna institucionálním
prostředím. Právní rámec determinuje například

vyjednávání

o

mzdách

mezi

zaměstnavateli a zaměstnanci nebo určuje výši sociálních dávek. Tyto aspekty mohou mít
za následek oslabení vlivu nezaměstnanosti na určení výše mezd. V případě, že se
institucionální prostředí mezi danými regiony neliší, neliší se ani jejich mzdové křivky.
Důležitou roli zde hrají nepeněžní výhody. Například bydliště v čistém životním prostředí
s nepoškozenou přírodní krajinou je zcela jistě lepší než bydlet v blízkosti průmyslové
zóny. To představuje zmiňovaný nepeněžní benefit. Ačkoliv v daném regionu jsou mzdy
nižší a nezaměstnanost vyšší, výhoda v podobě kvalitního bydlení může odradit pracovní
sílu od migrace do vedlejšího regionu s lepšími podmínkami na pracovním trhu. Tím je
zajištěna nulová migrace, protože očekávané užitky bydlení v obou regionech se rovnají.
Při výskytu negativních poptávkových šoků kombinace nezaměstnanosti a mezd se budou
pohybovat v pravém dolním rohu v případě regionu s nepeněžními výhodami (vyznačeno
křížky). Kolečka v levém horním rohu ukazují možné kombinace nezaměstnanosti a mezd
pro region bez nepeněžních výhod.
Graf 4: Mzdová křivka

Zdroj: Blanchflower and Oswald (1994)

3.2.1.1. Mzdová křivka pro Českou republiku a srovnání s vybranými státy
Evropské unie
Jak vypadá situace v České republice? Jsou mzdy pružné? Galuščák a Münich
(2005) zkoumají flexibilitu reálných mezd na regionální úrovni v letech 1993-2001 na
základě konceptu mzdové křivky. Nejdůležitější odhady jsou aktualizovány a jsou
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dostupné i pro rozšířené období 2001-2006. K jejímu odhadu byla použita ekonometrická
analýza. Odhadovaná křivka je ve tvaru:
(1)
kde

je logaritmus průměrné nominální mzdy v regionu r v čase t,

je

specifikum daného regionu, které je reprezentováno rozdílem v cenách mezi regiony. Tyto
odlišnosti jsou dány složením obyvatelstva a strukturou průmyslu v regionu r.
logaritmus regionální míry nezaměstnanosti,

je

je časové specifikum, které zachycuje

rozdíly v cenách v průběhu času a negativní šoky postihující ekonomiku. Koeficient
představuje elasticitu reálných mezd na nezaměstnanost pro danou oblast.
K odstranění specifických oblastních charakteristik byla použita první diference a
nová rovnice je ve tvaru:
(2)
Jak se vyvíjela regionální flexibilita reálných mezd v letech 1993-2001? Jak se liší
realita od očekávání? Podmínka pro existenci mzdové křivky je fungování ekonomiky na
tržních principech. Před rokem 1989 bylo pro Českou republiku charakteristické plánování
na centrální úrovni, řízení bylo prováděno příkazy ´shora´. Nemůžeme zde pozorovat
žádné tržní prvky. Trh práce podléhal stejným principům a byl charakterizován plnou
zaměstnaností. Z tohoto důvodu neexistoval vztah mezi nezaměstnaností a mzdami, tudíž
neexistovala ani mzdová křivka. V průběhu transitivního období, kdy se česká ekonomika
přeměňovala z centrálně plánované na tržní, se dalo očekávat utváření vztahu mezi mírou
nezaměstnanosti a platy v daném regionu. Tam, kde je větší nezaměstnanost, by se platy
měly ustálit na relativně nižší úrovni vzhledem k regionu s nižší nezaměstnaností. Právě
z tohoto důvodu autoři přepokládali rostoucí regionální flexibilitu mezd v České republice.
Neočekávaně, opak je pravdou. Autoři zjistili, že se flexibilita mezd se v čase
podstatně neměnila a dokonce vyslovili podezření na její mírné zhoršování v průběhu
transitivního procesu.
Další důležitá otázka je, proč se flexibilita mezd postupem času zhoršuje, namísto,
aby se zlepšovala. Odhadovaná rovnice byla pozměněna a úroveň platů byla zkoumána
v závislosti na dvou oddělených proměnných-krátkodobá a dlouhodobá nezaměstnanost.
Termín dlouhodobá zaměstnanost zahrnuje uchazeče o práci, kteří jsou vedeni na úřadu
práce déle než 12 měsíců. Uchazeč o práci, který hledá zaměstnání méně než 12 měsíců, se
nazývá krátkodobě nezaměstnaný. Ze zkoumaných oblastí vyřadili autoři ty regiony, které
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vykazovaly vysoké tempo růstu nezaměstnanosti v letech 1996-2001, a proto by
pravděpodobně značně ovlivnily zjištěné výsledky. Koeficient u proměnné krátkodobá
nezaměstnanost vyšel záporný a statisticky signifikantní na hladině významnosti 10%.
Jeho hodnota je -0,135. Je tedy zřejmé, že míra krátkodobé nezaměstnanosti má vliv na
výši mezd a platí, že vyšší nezaměstnanost bude znamenat relativně nižší mzdy v daném
regionu. Elasticita mezd na dlouhodobou nezaměstnanost nabyla kladné hodnoty (0,02) a
zároveň se ukázala jako nesignifikantní. Dle uvedených výsledků autoři uzavírají, že nízká
míra pružnosti mezd v České republice je pravděpodobně způsobena vlivem dlouhodobé
nezaměstnanosti. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ve sledované periodě rychle rostla,
v roce 2000 přesáhla hranici 4%. Na této úrovni se pohybovala až do roku 2006.
Výraznější pokles je zaznamenán v roce 2007, její hodnota je 2,8%. Pokud je dlouhodobá
nezaměstnanost skutečnou příčinou, potom se flexibilita mezd v období 2001-2006
s největší pravděpodobností nezvýšila ve srovnání s původní sledovanou periodou 19932001. Určité zlepšení pravděpodobně přinesl až rok 2007. Vývoj dlouhodobé míry
nezaměstnanosti je zachycen v příloze 1.
Na závěr se podívám, jak se elasticita mezd měnila v průběhu kratších period a zda
existuje vztah mezi vývojem domácího produktu a elasticitou mezd. Je hospodářský cyklus
determinantem míry pružnost platů? Tabulka 4 obsahuje odhadnuté elasticity mezd na
míru nezaměstnanosti (koeficient β). Navíc je zde uveden průměrný meziroční růst HDP
ve stálých cenách pro dané období. V letech 1997-1999 postihla Českou republiku
hospodářská krize. V průběhu recese opravdu došlo k zhoršení mzdové elasticity. Po
skončení krize se flexibilita opět zvýšila. Avšak od roku 2002, kdy česká ekonomika
vykazuje rychlý růst, elasticita mezd zaznamenala opětovné zhoršení. Vliv tempa růstu
domácího produktu na mzdovou flexibilitu se nepotvrdil. Z toho lze vyvodit poměrně
nepříjemný závěr, že pouze rychlý růst české ekonomiky nebude dostatečnou zárukou
zvýšení pružnosti mezd. Pokud však bude doprovázen poklesem dlouhodobé
nezaměstnanosti, flexibilita mezd v České republice se pravděpodobně zvýší, jak již bylo
uvedeno v předchozím odstavci.
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Tabulka 4: Hodnoty koeficientu β pro Českou republiku v krátkých časových periodách a
jejich vztah k tempu růstu domácího produktu
HDP(%)
4,1
1994-1995 -0,1**
4,9
1995-1996 -0,1**
1,6
1996-1997 -0,02
-0,7
1997-1998 0,03
0,3
1998-1999 -0,14
2,5
1999-2000 -0,17*
3,1
2000-2001 -0,09*
2001-2002 -0,07** 2,2
2,7
2002-2003 -0,03
4,1
2003-2004 0,08
5,5
2004-2005 0,06
6,4
2005-2006 0,06
Poznámka: Odhad metodou 2SLS; údaje o mzdách získány podnikovou metodou; *významné na 10% ,
**5%, ***1% hladině významnosti

Zdroj: ČNB(2007)
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4. Mobilita pracovní síly
Mobilita pracovní síly je při vytvoření měnové unie dalším možným způsobem, jak
se vyrovnat s asymetrickými šoky, které ekonomiku mohou postihnout. Uvažujme příklad
jednoho regionu, kde dominuje určitý druh průmyslu. V případě, že poptávka po
produktech toho průmyslu klesne, bylo by nasnadě očekávat významné zvýšení
nezaměstnanosti. Avšak, je-li pracovní síla mobilní, přestěhují se propuštění zaměstnanci
do jiného regionu, který nebyl postihnut negativním šokem a kde je větší pravděpodobnost
nalezení pracovního místa. Mobilní pracovní síla tedy významně přispěje k řešení následků
ekonomického šoku, působí jako vyrovnávací mechanismus. Díky němu stát ušetří na
vyplácení dávek v nezaměstnanosti.
Naopak pokud má šok permanentní charakter a pokud se propuštění zaměstnanci
nepřestěhují a v regionu se nevytvoří v blízké budoucnosti dostatečné množství pracovních
míst, může se lehce stát, že krátkodobě nezaměstnaní se stanou dlouhodobě
nezaměstnanými, což představuje velký problém. Při dlouhodobé nezaměstnanosti dochází
k výraznému poklesu životního standardu, může být také spojena s nárůstem kriminality či
odradí nezaměstnané od dalších snah hledat si místo. V neposlední řadě bude znamenat
zvýšené výdaje státu v podobě sociálních dávek.
Mobilní pracovní síla mezi regiony daného státu by měla být dle mého názoru
podstatnější než mezinárodní mobilita a je i více pravděpodobná. Na podporu tohoto
názoru existuje hned několik důvodů. Jako první důvod bych zmínila jazykovou barieru.
Znalost jazyka, kterým se mluví v přijímací zemi, je velmi důležitá a určitě zvyšuje
pravděpodobnost nalezení pracovního místa v této zemi. Dalším determinant může být
rozdílný systém sociálního zabezpečení. Pokud například imigranti mají jen omezený
přístup k dávkám sociálního zabezpečení v zemi, která je potencionálním cílem migrace,
může tato skutečnost ovlivnit rozhodnutí jednotlivce migrovat. Fakt, že každá země má
svou kulturu, své zvyky, zákony atd., kterým je migrant nucen se přizpůsobit, může
představovat další překážku. Dále, mnoho zemí si svůj pracovní trh chrání před hromadnou
imigrací cizinců, týkající se především levné pracovní síly z méně vyspělých zemí.
V neposlední řadě může při rozhodování o migraci hrát významnou roli odloučení
zaměstnance od jeho nejbližších, rodiny a přátel. Nicméně díky vytvoření Evropské unie
roste význam mezinárodní mobility, postupná integrace vede k odstranění institucionálních
překážek, které brání migraci pracovní síly mezi členskými zeměmi.
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Mezi první vědce, kteří se zajímali o teorii migrace, je Michael P. Todaro (1969).
V jeho pojetí mezi hlavní motivační prvky podněcující migraci patří očekávaný příjem a
pravděpodobnost nalezení zaměstnání. Jeho model předpokládá neutralitu k riziku. Novější
teorie zdůrazňují i jiné důležité aspekty ovlivňující migraci jako jsou například role rizika
či role nedokonalé informace o vývoji v regionu, který je potencionálním cílem migrace.
Autoři Faini a Venturini 6 se zabývají vlivem takzvaných likviditních omezení na migraci.
Likviditní omezení jsou určitým druhem transakčních nákladů. Migrace nejchudších
obyvatel je limitovaná, protože náklady na stěhování jsou pro ně příliš vysoké. To
znamená, že rostoucí mzdy paradoxně zvyšují v tomto případě motiv k emigraci, tedy
s růstem mezd v chudém regionu roste emigrace z tohoto regionu. Role likviditních
omezení je ještě více zesílena v případě nedostatečně vyvinutého finančního trhu, kdy
získat půjčku pro chudé občany je velmi obtížné či je realizováno za nevýhodných
podmínek.
Nicméně existuje velký zájem empirických studií o vliv výše mezd a
nezaměstnanosti na pohyb pracovní síly, a proto se blíže podívám na principy fungování
Todarova modelu. Horváth (2007) svou analýzu meziregionální migrace, z jejíchž
nejdůležitějších výsledků budu vycházet, zakládá právě na teorii Todara. Dále se podívám
na situaci mezinárodní migrace pro Českou republiku a na srovnání s vybranými členskými
zeměmi. Zjistím, zda se potvrdí moje domněnka, že meziregionální migrace bude sloužit
jako spolehlivější vyrovnávací mechanismus než mezinárodní migrace.
4.1. Todarův model migrace 7
Model migrace pracovní síly vznikl jako reakce na vysokou nezaměstnanost ve
městech v méně rozvinutých zemích způsobenou migrací obyvatel z tradičního
zemědělského sektoru do rozvíjejícího se průmyslového sektoru ve městech.

Hlavní

determinant migrace z venkova do měst není dle autora pouze rozdíl ve výši mezd, ale
rozhodování jedinců je významně ovlivněno pravděpodobností nalezení pracovního místa

6

Faini, R. – Venturini, A.(1994): Migration and Growth: The Experience of Southern Europe. CEPR
Discussion Paper, No. 964. London, citováno podle: Horváth (2007), pp. 734-735
7

Todaro (1969)
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ve městě. Zavádí pojem očekávaný rozdíl v příjmech, tj. rozdíl v příjmech s ohledem na
pravděpodobnost nalezení zaměstnání ve městě.
Autor předpokládá, že není běžné, aby pracovník migrující z venkova do města
našel ihned práci v moderním průmyslovém odvětví (´modern sector=MS´). Realističtější
pohled je, že při příchodu se stane nejprve součástí takzvaného ´urban traditional sector´
(UTS), který zahrnuje pracovní sílu, která je nezaměstnaná, zaměstnaná na částečný
pracovní úvazek nebo jen občasně zaměstnaná. Tato část pracovní síly se stále snaží získat
práci v MS a pro účely tohoto modelu jsou tito lidé považováni za nezaměstnané.
Další předpoklady tohoto modelu jsou:
1. Migrant, který vstoupí do MS, bude zaměstnán za stávající reálnou mzdu, která je
v daném časovém okamžiku ve městě běžná.
2. Procentuální změna pracovní síly ve městě

z důvodu migrace v průběhu

určitého časového intervalu je ovlivněna rozdílem mezi diskontovanými toky
očekávaného přijmu ve městech a na venkově.

kde

je čitá migrace z venkova do měst a platí
je stávající velikost městské pracovní síly
je diskontovaná současná hodnota očekávaného toku reálných příjmů
nekvalifikované pracovní síly ve městech
je diskontovaná současná hodnota očekávaného toku reálných příjmů
pracovníků na venkově

3. Počet nově vytvořených pracovních míst roste konstantně exponenciální mírou
v průběhu času:
a platí
kde

je celková zaměstnanost v moderním sektoru v čase t
míra tvoření nových míst v MS

4. Poměr městské pracovní síly zaměstnané v MS v čase t je
,
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Výše uvedenou rovnici pro procentuální změnu městské pracovní síly lze přepsat ve
tvaru 8 :

kde

je přirozená míra nárůstu městské pracovní síly
je čistý očekávaný reálný příjem ve městě
je čistý očekávaný reálný příjem na venkově
je rostoucí funkce
je pravděpodobnost získání pracovního místa pro příslušníky přechodné
skupiny UTS v průběhu časové periody t

Jak tento model funguje? Na počátku procesu stěhování pracovní síly z vesnice do
měst je nezaměstnanost ve městech malá a pravděpodobnost získání pracovního místa
velká. Rozdíl mezi reálným městským a venkovským platem je kladný, míra vytváření
pracovních míst přesahuje přirozenou míru růstu městské populace (γ>β). Díky
očekávanému rozdílu v příjmech dojde k migraci do měst v takovém rozsahu, že městská
pracovní síla roste rychleji, než nová pracovní místa vznikají (

). To vyústí ve

snížení pravděpodobnosti nalezení zaměstnání ve městech (π(t) >π(t+1)) a zpomalení míry,
jakou se sem pracovní síla stěhuje. Pravděpodobnost nalezení pracovního místa ve městě
se bude stále snižovat, proto se bude snižovat i množství přistěhovalců v čase.
V rovnovážném bodě bude platit, že míra růstu pracovní síly ve městě se vyrovná s mírou
vytváření pracovních míst. Díky pravděpodobnostní funkci π(t) se nezaměstnanost ve
městech ustálí na určité úrovni 1-E*, při které bude platit:
,

tedy míra růstu pracovní síly ve městě se vyrovná s mírou vytváření pracovních
míst.
Todarův model zdůrazňuje jako hlavní motivy migrace rozdíl v příjmech mezi
regiony a pravděpodobnost nalezení zaměstnání ve vyspělejším regionu. Díky působení
těchto dvou faktorů je dosaženo bodu rovnováhy, kdy se míra zaměstnanosti (míra
nezaměstnanosti) ustálí v stabilní poloze.

8

Přesné odvození rovnice je uvedeno v Todaro (1969).
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Ačkoliv se Todarův model zaměřuje na objasnění migrace vyskytující se
v rozvojových zemích, kde se pracovní síla stěhuje z tradičního zemědělského sektoru za
prací do měst, je možné ho použít jako univerzální prostředek vysvětlení motivu migrace
z jednoho regionu do druhého. V tomto modelu hraje trh práce klíčovou roli při
rozhodování o migraci. Říká, že lidé se budou stěhovat tam, kde je možnost většího
výdělku a zároveň kde je větší pravděpodobnost nalezení pracovního místa. V případě
mezinárodní migrace implicitně poskytuje návod vládě dané země, jak bránit migraci a
v podstatě říká, že pokud tato vláda chce omezit přistěhovalectví, je účinné k tomu použít
trh práce, který má příslušným způsobem ovlivňovat a regulovat. V současné době je tento
způsob omezování přistěhovalectví využíván i v rámci Evropské unie, kde některé původní
členské státy stále uplatňují určité překážky pro vstup pracovní síly z nových členských
států na jejich trh práce.
4.2. Meziregionální migrace v rámci České republiky a srovnání s vybranými zeměmi
Evropské unie
Na teorii Todara je založena řada studií týkající se migrace obyvatelstva
v transitivních ekonomikách (např. Erbenová, Firdmuc) 9 . Tyto studie empiricky zkoumají
vliv očekávaného příjmu a pravděpodobnosti nalezení práce na migraci obyvatel. Horváth
(2007) na tyto analýzy navazuje: používá novější data a do výzkumu zahrnuje i vliv
likviditních omezení na migraci.
Dle Faini a Venturini dopad regionálních mzdových rozdílů na emigraci není
lineární, emigrace z nejchudších regionů může být výrazně redukována vlivem likviditních
omezení. Likviditní omezení způsobí, že náklady spojené migrací jsou pro daného jedince
tak vysoké, že mu brání přestěhovat se do regionu s lepšími ekonomickými podmínkami.
Dle Torada je vztah mezi emigrací a mzdou záporný, tedy čím je vyšší mzda v regionu, tím
menší je míra emigrace z tohoto regionu. Avšak významný vliv likviditních omezení může
způsobit, že křivka popisující vztah mezi výší mezd a mírou emigrace nebude lineární, ale
konkávní (graf 5). V tomto případě malé zvýšení mzdy může pro daného jedince
představovat zlomový bod, kdy překoná bariéru v podobě likviditních omezení a bude mít
9

Npříklad : ERBENOVÁ, M. (1997): Regional Labour Mobility, Wages and Unemployment in the Czech
Republic. Prague Economic Papers, , s. 53 – 74, FIDRMUC, J. (2003): Migration And Regional Adjustment
To Asymetric Shocks In Transition Economies, CEPR Discussion Paper No. 3798
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dostatečné finanční prostředky na migraci za lepšími ekonomickými podmínkami do
jiného regionu. Od úrovně mzdy, při které nabývá funkce svého maxima, již bude platit, že
s rostoucím platem se míra emigrace snižuje, což je v souladu s Todarovým modelem.
Graf 5: Vliv likviditních omezení

Zdroj: Horváth (2007)
Autor k výzkumu použil regresní analýzu, kde vysvětlovaná proměnná je míra
migrace 10 (

). Nezávislé proměnné jsou mzdový podíl 11 (

nezaměstnanosti v čase t (

), míra regionální

), dále byla do rovnice přidána proměnná likviditní omezení 12 .

Původní odhadovaná rovnice má tvar:
Data k této studii byla získána ze 77 okresů ČR v průběhu let 1992-2001. Výsledky
jsou shrnuty v tabulce 5.
Tabulka 5: Mzdový podíl a nezaměstnanost jako determinanty meziregionální migrace
v rámci České republiky

Mzdový podíl
Nezaměstnanost
R2

Imigrace

Emigrace

0,012***
-0,002***
0,14

0,006***
-0,002***
0,12

Čistá
migrace
0,006***
-0,001
0,02

Poznámka: *, **, *** označují signifikanci na 10%, 5% a na 1% hladině významnosti; odhad je učiněn
metodou fixních efektů.

Zdroj: Horváth (2007)

10

Míra migrace=míra migrace (emigrace, imigrace anebo čistá migrace pouze mezi okresy v České
republice) pro i-tý region v čase t

11

Mzdový podíl= podíl průměrné regionální mzdy vůči průměrné mzdě v ČR pro daný rok

12

Mzdový podíl umocněný na druhou (

) slouží k testování existence likviditních omezení.
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Z tabulky 5 je vidět, že se mzdový podíl i nezaměstnanost ukázaly být signifikantní,
tedy mají vliv na mobilitu obyvatelstva, což je v souladu s Todarovým modelem. Imigrace
do daného regionu je pozitivně asociována s výší mzdy, tedy podporuje tvrzení, že lidé se
stěhují za vyššími mzdami. Dále imigrace klesá s vyšší mírou nezaměstnanosti. Můžeme
říci, že tyto výsledky jsou v souladu s modelem Todara. Když se však podíváme na
emigraci z regionu, zjistíme, že odhadnuté koeficienty jsou signifikantní a mají stejná
znaménka jako u imigrace, což je poměrně nečekaný výsledek. Znamenalo by to, že míra
emigrace roste s klesající mírou nezaměstnanosti a s rostoucím mzdovým podílem. To, že
lidé emigrují při rostoucí mzdě, může být způsobeno právě likviditním omezením, jak již
bylo vysvětleno na začátku.
Z tohoto důvodu přidal autor proměnnou likviditních omezení do rovnice.
V případě, kdy vysvětlovanou veličinou je imigrace, vyšla tato proměnná nesignifikantní
V případě čisté migrace jako vysvětlované proměnné je likviditní omezení statisticky
významné na hladině významnosti 5% a hodnota jeho koeficientu je 0,101. Potvrdilo se, že
role likviditních omezení má podstatný vliv na emigraci, protože tato proměnná vyšla
signifikantní na hladině významnosti 1% s hodnotou koeficientu -0,010. Z toho vyplývá,
že vztah mezi mzdovým podílem a mírou emigrace je charakterizován konkávní křivkou a
situace vypadá obdobně jako na grafu 5. Ukázalo se, že pro sledovanou periodu je vliv
likviditních omezení na emigraci podstatný téměř pro všechny okresy s výjimkou Prahy,
což znamená, že pro obyvatele téměř všech regionů České republiky je problematické
z finančních důvodů se přestěhovat. Další zajímavou skutečností, která byla zjištěna, je, že
role likviditních omezení klesá v čase. Tento fakt autor připisuje rostoucí finanční
vyspělosti české ekonomiky.
Míra migrace se v čase příliš neměnila (příloha 2), zatímco rozdíly mezi regiony
značně rostly. Příčinu tohoto jevu je možné hledat v likviditním omezení. Likviditní
omezení se dle výsledků ekonometrického modelu jeví jako signifikantní faktor, který je
pravděpodobně zdrojem nedostatečné mobility obyvatel.
Nízkou mobilitu pracovní síly, především v regionech trpících dlouhodobou recesí,
připisuje autor nejen roli likviditních omezení. Nízká mobilita může být zapříčiněna také
strukturálními faktory. V transitivním období mnoho odvětví zcela zaniklo, lidé ztratili
práci a již dále nemohou uplatňovat své znalosti a zkušenosti z daného oboru. Migrace
v tomto případě nepředstavuje řešení, nutná je především rekvalifikace.
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Obdobnou studii vypracoval Fidrmuc (2003), která však obsahuje starší data z let
1992-1998. Je to však jediný zdroj, který umožní mezinárodní srovnání, protože obsahuje
nejen výsledky pro Českou republiku, ale zahrnuje i Maďarsko, Polsko a Slovenskou
republiku (zástupci transitivních ekonomik), dále také Itálii, Portugalsko a Španělsko.
Může nám poskytnout i informaci, jak se výsledky liší pro Českou republiku v závislosti
na čase. Určitě tedy stojí za to, porovnat alespoň nejpodstatnější rozdíly, které se v obou
studiích nacházejí.
Obě analýzy shodně ukazují, že míra nezaměstnanosti nesnižuje pouze imigraci do
regionu, ale také emigraci z tohoto regionu, tedy snižuje celkovou migraci. Tento závěr
platí nejen pro Českou republiku, ale pro všechny čtyři transitivní země.
Fidrmuc zavádí do regresního modelu taktéž proměnnou likviditní omezení. Vliv
tohoto omezení se ukazuje být konkávní pro emigraci v České republice. Tento výsledek je
rovněž pro obě analýzy shodný. V Polsku a na Slovensku je tomu naopak, vliv likviditních
omezení je zobrazen v případě emigrace konvexní křivkou. Dopad likviditních omezení na
čistou migraci ve všech čtyřech zemích má konkávní charakter. To znamená, že do regionů
s vysokými mzdami se stěhuje nepoměrně malé množství migrantů, ačkoliv vysoké mzdy
by měly být velkým lákadlem. Fidrmuc hledá důvod, který stojí za tímto překvapivým
výsledkem a nachází ho na trhu s nemovitostmi. Vysoké nájmy a ceny bytů v těchto
regionech mohou odradit potenciální migranty. Já bych pouze doplnila, že pro jedince,
který bydlí v bytě s regulovaným nájmem, je poměr výše tržního nájemného v oblasti
s vyššími platy a regulovaného nájemného ještě větší, což by mohlo mít za následek další
snížení motivace migrovat. Horváth však odhaluje konkávní funkci pouze v případě
emigrace, avšak ne v případě čisté migrace. To by však zamítalo hypotézu Fidrmuce,
protože nájmy a ceny bytů až do současnosti nadále rostou.
Co se týče západních zemí Itálie, Portugalska a Španělska jsou výsledky smíšené.
Zatímco Itálie a Portugalsko se blíží optimu ve smyslu závislosti migrace na
nezaměstnanosti a mzdách, výsledky u Španělska nejsou uspokojivé. Aby bylo možné
měřit citlivost migrace na nezaměstnanost a mzdy mezi jednotlivými zeměmi, zavádí
Fidrmuc takzvaný index efektivní migrace 13 . Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6. Čím je
tento index větší, tím větší roli hrají ekonomické aspekty ve vztahu k migraci. Největší
hodnotu indexu nalezneme u Portugalska, index v případě Španělska se blíží téměř nule.
13

Index efektivní migrace ukazuje dopad na čistou migraci v případě, že se míra nezaměstnanosti i výše
mezd změní o 10%.
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Hodnota pro Českou republiku je druhá nejvyšší, co se týče transitivních zemí, celkově
zaujímá čtvrté místo.
Tabulka 6: Index efektivní migrace
Česká
Slovenská
republika republika
0,238
0,096

Polsko

Maďarsko Itálie

Španělsko

Portugalsko

0,080

0,333

0,021

1,487

0,298

Zdroj: Fidrmuc (2003)
Z uvedených výsledků vyplývá, že mobilita pracovní síly není pravděpodobně
efektivním řešením následků asymetrických šoků, které potenciálně ekonomiku postihnou.
Aby tomu tak bylo, imigrace by musela mít pozitivní vztah ke mzdám a negativní
k nezaměstnanosti. Opak by musel platit pro emigraci. Jak jsme přesvědčili, není tomu tak,
u emigrace můžeme sledovat zcela opačné schéma, než by pro pracovní trh bylo dobré.
Tato analýza však popisuje skutečnost pouze v období do roku 2001. Jak situace
vypadá v České republice v současnosti? V příloze 3 je uvedena celková imigrace a
emigrace obyvatel dle regionů České republiky a objem celkové migrace mezi regiony
v letech 2002-2006. Když vezmeme v úvahu poslední sledovaný rok, nejvíce se lidé
stěhovali do hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihomoravského kraje a
Ústeckého kraje. Dle ČSÚ patří první tři zmíněné k regionům s nejmenší nezaměstnaností
a zároveň s nejvyššími platy. Můžeme říci, že fakt, že se do těchto krajů lidé stěhují je
v souladu s Todarovým modelem. Poměrně kontroverzní výsledky jsem zjistila pro
Ústecký kraj, který patří k regionům s průměrnou výší mezd, ale co se týče
nezaměstnanosti, je situace v tomto kraji dlouhodobě nejhorší (po celou sledovanou
periodu 2002-2006) v porovnání se všemi kraji České republiky. Co se týče emigrace, jako
vítězové vyšly tytéž regiony jako pro imigraci. Vyjma kontroverzního kraje Ústecka lze
uzavřít, že výsledky zjištěné v analýze Horváth (2007) pravděpodobně platí i pro
současnost, tedy že vysoké platy a nízká nezaměstnanost podněcují, jak imigraci, tak
emigraci z daného regionu. Co se týče role likviditních omezení, měl by jejich význam
nadále slábnout. Půjčky, které pomohou překonat transakční náklady spojené se
stěhováním a umožní danému jednici migraci uskutečnit, jsou v současné době poměrně
snadno dostupné. Tuto domněnku podporuje i graf celkového objemu migrace uvedený
v příloze 3, který ukazuje rostoucí objem celkové migrace v rámci České republiky.
Z těchto pozorování usuzuji, že se flexibilita trhu práce v ohledu meziregionální mobility
v posledních letech zvyšuje.
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4.3. Mezinárodní migrace-situace v České republice a srovnání s vybranými zeměmi
Evropské Unie
Vstup České republiky do Evropské unie je spojen s postupným otevíráním trhů
práce jednotlivých zemí. Proto by měl význam mezinárodního pohybu pracovní síly jako
vyrovnávacího mechanismu stoupat.
Pro flexibilitu trhu je významný jak pohyb pracovníků do zahraničí, tak jejich
imigrace. Nyní se zaměřím na situaci na českém trhu práce v závislosti na emigraci a
imigraci, dále na to, zda opravdu vstup České republiky do Evropské má vliv na
mezinárodní migraci a také na srovnání migrace mezi jednotlivými státy Evropské unie.
Imigrace
V případě České republiky přestavují imigranti z velké části levnou pracovní sílu
přicházející především z východu. První příčky obsazují již stabilně imigranti z Ukrajiny,
Slovenska a Vietnamu. Toto složení se nezměnilo ani se vstupem České republiky do
Evropské unie v roce 2004, kdy byl otevřen trh práce pro příslušníky ostatních členských
států. Názory na příliv této pracovní síly jsou různé. Někteří vnímají tento druh imigrace
jako zlo, protože bere domácím volná pracovní místa. Opačný pohled je, že imigranti
obsazují ve většině případů pouze pracovní místa, která již nejsou dost dobrá pro domácí
pracovní sílu, tudíž imigrace je hodnocena kladně. Jedná se o nekvalifikované profese za
velmi nízkou mzdu. Za omezený příliv pracovníků z východu tvrdě bojují odbory jako
ochránci pracovních míst českých zaměstnanců. Z pohledu podniků je imigrace prospěšná,
protože umožňuje snížení nákladů práce, tudíž je možná efektivnější výroba. To implikuje
i větší konkurenceschopnost českých výrobků na světových trzích. Dále význam imigrace
roste s tím, jak populace stárne.
V průběhu porevolučních let můžeme pozorovat rostoucí tendenci v počtu
imigrantů do České republiky. Na grafu 6 je znázorněn počet přistěhovalých a počet
vystěhovalých pro daný rok. Stále převládá počet přistěhovalých nad počtem
vystěhovalých, což je znázorněno jejich pozitivním saldem. V roce 2004 počet imigrantů
nečekaně klesl, avšak od roku 2005 se jejich počet rok od roku výrazně zvyšuje. Nelze
však říci, že tento růst je způsoben přistoupením České republiky do Evropské unie,
protože nejmasovější imigrace je z nečlenských zemí, popřípadě Slovenska.
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Politika vlády České republiky se ve vztahu k imigrantům v čase mění. Na počátku
90. let byla imigrační politika velmi liberální. V této době byl zaznamenán masivní příliv
ekonomických přistěhovalců. V letech 1997-1999 se růst české ekonomiky se výrazně
zpomalil. Jako důsledek špatného hospodářského vývoje vzrostla i nezaměstnanost.
V tento moment vláda zavedla restriktivní politiku migrace. Po překonání krize nastává
určité uvolnění imigrační politiky, jejíž důsledek je vidět na grafu 6, imigrace do České
republiky stále roste. Období po roce 1999 je obdobím kontrolované a řízené migrace. Je
přijata řada dokumentů, které vymezují pravidla pro imigraci, pro ekonomickou aktivitu a
pro celkovou integraci přistěhovalců. V roce 2003 dokonce zahájilo Ministerstvo práce a
sociálních věcí projekt Aktivní výběr zahraničních kvalifikovaných pracovníků. Jak již
z názvu vyplývá, cílem je najít kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí, která je ochotna
se České republice trvale usadit. Tímto projektem je demonstrována snaha o trvalou
imigraci, která se netýká pouze nekvalifikovaných pracovníků mající za úkol pouze vyplnit
pracovní místa, která již nejsou dostatečně dobrá pro českou pracovní sílu. Tento projekt je
pozitivním krokem hlavně s ohledem na demografický vývoj české populace, tj. s ohledem
na to, že česká populace stárne.
Graf 6: Imigrace a emigrace pro Českou republiku

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
Mezinárodní mobilita je vyjádřena jako podíl cizinců v populaci. Z tabulky 7 je
patrné, že situace v České republice je v porovnání s ostatními transitivními zeměmi lepší a
velmi srovnatelná se situací ve Slovinsku. Vzhledem k Německu a Rakousku je vidět stále
velký rozdíl. Na druhou stranu od roku 2001 je zaznamenán stabilní růst procentuálního
zastoupení cizinců v populaci České republiky. Poměrně vysoký nárůst podílu cizinců na
celkové populaci (1,9% Æ 2,5 %) je spojen s rostoucí zaměstnaností cizinců, která vzrostla
ze 152 tisíc v roce 2005 na 185 tisíc v roce 2006. V roce 2007 byl zaznamenán opětovný
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nárůst až na 240 tisíc zahraničních pracovníků 14 . Dle ČNB (2007) je vysoký nárůst
zaměstnanosti zahraničních pracovníků v České republice od roku 2005 důsledkem
rostoucí poptávky po práci a lze ho považovat za projev schopnosti přizpůsobení.
Tabulka 7: Zastoupení cizích státních příslušníků v populaci (%)
Česká
republika
Německo
Maďarsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Slovenská
republika
Slovinsko

2002
1,6

2003
1,8

2004
1,9

2005
1,9

2006
2,5

8,9
1,1
1,8
2,2
9,1
-

8,9
1,1
2,3
9,3
0,6

8,9
1,3
9,4
0,6

8,8
1,4
9,6
0,4

1,6
9,8
0,5

-

2,2

2,3

2,2

2,4

Zdroj:ČNB (2007)

Emigrace
Odliv pracovníků z České republiky za hranice je standardně nižší než příliv
cizinců na český trh práce. Obávaný příliv levné pracovní síly ze střední a východní
Evropy do vyspělých západních zemí se po roce 2004 nekonal. Zatím však čeští občané
nedostali příležitost pracovat bez pracovního povolení u našich západních sousedů.
Německo vždy bylo oblíbenou destinací, kde Češi hledali práci. Především v 90. letech
bylo velmi časté především takzvané přeshraniční pendlování, kdy čeští pracovníci
dojížděli denně do Německa za prací. I přesto, že nemůžeme volně pracovat u svých
sousedů, dalo by se očekávat, že počet vystěhovalých spíše vzroste. Opak je pravdou, od
roku 2004 pozorujeme klesající počet emigrantů, ačkoliv se nám postupně otevírají další
evropské trhy práce. Dle Vavrečková (2006) hlavní důvody, proč lidé nejsou ochotni
stěhovat se za prací do zahraničí, jsou následující:
1. Mám zde rodinu, přátele známé
2. Neumím jazyk
3. Tady jsem doma, tady to znám
Tato studie dále uvádí, že ve svém oboru pracovala menší část dotázaných, kteří
mají zkušenosti s prací v cizině, a většina z nich vykonávala jednoduché kvalifikačně
14

Zdroj údajů ohledně počtu zahraničních pracovníků na českém trhu práce je ČSÚ.
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nenáročné práce. I tento fakt, že lidé mají menší šance uplatnit se v svém oboru v přijímací
zemi, může mít silně negativní vliv na rozhodnutí emigrovat do zahraničí.
V tabulce 8 je zaznamenán počet vystěhovalých k celkové populaci dané země za
rok 2005. Oproti imigraci, kde se za Českou republikou umístilo ještě Maďarsko, Polsko a
Slovensko, v rozsahu emigrace je Česká republika na posledním místě.
Tabulka 8: Rozsah emigrace jako podíl na populaci sledované země (‰)
Česká
republika
Německo
Maďarsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Slovensko
Slovinsko

Emigrace 2005
4,1
5,0
4,7
6,0
18,6
7,0
9,6
6,8

Zdroj: World Bank (2008)
Z výsledků je patrné, že migrační potenciál občanů České republiky není
významný. Potvrzují to jak výše zmíněná terénní šetření, tak i fakt, že nedošlo k
výraznému zvýšení migračních tendencí v souvislosti s uvolněním pracovního trhu ve
Velké Británii, Irsku a Švédsku v roce 2004 a ani v průběhu následujících let, jak je vidět z
grafu 6. Protože migrace českých občanů za hranice klesá, naopak migrace v rámci České
republiky roste, zdá se, že moje hypotéza se potvrdila-přizpůsobení asymetrickému šoku
bude možné pravděpodobněji pomocí meziregionální migrace pracovní síly v rámci České
republiky.
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5. Shrnutí implikující další výzkum v oblasti institucionálního prostředí
České republiky
Jako první faktor pružnosti trhu práce jsem zkoumala flexibilitu mezd pomocí
ekonometrického modelu Phillipsovy křivky. Zjistila jsem sice mírně zápornou závislost
změny výše mezd na míru nezaměstnanosti, avšak tento výsledek byl statisticky
nesignifikantní. To implikuje, že míra nezaměstnanosti nemá významný vliv na změnu
mezd. Z uvedených výsledků vyplývá, že mzdy jsou v České republice nepružné.
Doplňující koncept mzdové křivky výsledky ekonometrického modelu pro Phillipsovu
křivku podpořil. Autory Galuščák a Münich (2005) bylo dokonce zjištěno, že flexibilita
mezd se v čase zhoršuje. To dávají za vinu rostoucí míře dlouhodobé nezaměstnanosti. Až
do roku 2006 míra dlouhodobé nezaměstnanosti byla vysoká, pohybovala se kolem 4%.
Pokud dlouhodobá nezaměstnanost je skutečnou příčinnou rigidity mezd, potom do roku
2006 pravděpodobně nedošlo k žádnému zlepšení, co se týče mzdové flexibility. V roce
2007 míra dlouhodobé nezaměstnanosti výrazně poklesla, což pravděpodobně mělo
pozitivní vliv na pružnost mezd. Dále jsem zjišťovala, zda existuje vztah mezi růstem
domácího produktu a pružností mezd. Jeho existence se nepotvrdila. Mzdy v České
republice pravděpodobně nejsou dostatečně pružné, avšak když jsem provedla mezinárodní
srovnání, situace není ve sledovaných zemích Evropské unie o moc uspokojivější.
Dále jsem zkoumala druhý možný přizpůsobovací mechanismus, který by mohl
vrátit českou ekonomiku do bodu optima po výskytu asymetrického šoku - mobilitu
pracovní síly. Studie Horváth (2007) ukazuje, že míra nezaměstnanosti a mzdový podíl
mají vliv na imigraci a že počet přistěhovalých do daného regionu roste s růstem mezd a
klesá s rostoucí mírou nezaměstnanosti, což je v pořádku. Emigrace z regionu taktéž roste
s rostoucím mzdovým podílem a klesá s mírou nezaměstnanosti. Tato skutečnost je
překvapivá. Příčina je nalezena v existenci likviditních omezení. Autor dále uvádí, že
jejich role v čase klesá, což je pravděpodobně způsobeno zvyšující se vyspělostí
finančního trhu v České republice. Protože u této analýzy sledované období končí rokem
2001, pokusila jsem se tyto závěry aktualizovat. Dle zjištěných údajů se výsledky ohledně
imigrace a emigrace výrazně nezměnily, vyšší mzdy a nižší nezaměstnanost stále podporují
jak imigraci, tak emigraci z daného regionu. Celková migrace v rámci České republiky se
však v posledních letech zvyšuje, z čehož usuzuji, že role likviditních omezení dle
očekávání v čase klesá.
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Jako poslední jsem zkoumala, zda je český trh práce flexibilní s ohledem na
mezinárodní migraci. Co se týče imigrace, situace je poměrně dobrá a stále se zlepšuje, i
když v porovnání se západními zeměmi - Německem a Rakouskem - ještě zaostáváme.
Zvyšující se počet imigrantů je způsoben poměrně kladným přístupem vlády k zahraničním
přistěhovalcům z nečlenských států. Politika České republiky se snaží o to, aby k nám
z těchto zemí neproudila pouze nekvalifikovaná pracovní síla, ale kvalifikovaní pracovníci,
kteří by doplnili nedostatečný počet odborníků v určitých profesích. Na druhou stranu,
počet lidí stěhujících se za prací do zahraničí je minimální. Překvapivě se ani po přístupu
České republiky do Evropské unie jejich počet nezvýšil, naopak, spíše klesá. Dle mého
očekávání se emigrace zvýší ve chvíli, kdy nám otevřou svůj pracovní trh naši západní
sousedé - Německo a Rakousko.
Protože jsem zjistila značnou mzdovou nepružnost a omezenou mobilitu pracovní
síly v České republice, je na místě, abych se zajímala o její příčiny. V další části této práce
budu zkoumat institucionální faktory, které by mohly způsobovat nepružnost trhu práce.
Zaměřím se především na faktory ovlivňující mzdovou pružnost a na faktory omezující
meziregionální migraci. Dále se podívám na příčiny nízké emigrace české pracovní síly do
zahraničí a hlavně na to, proč nedošlo k nárůstu zahraniční migrace (migrace do členských
států) po vstupu České republiky do Evropské unie. Jsem si vědoma, že příčiny mohou
spočívat i v jiných oblastech než pouze ve špatných institucích. Například omezená
mobilita pracovní síly bude pravděpodobně značně ovlivněna neznalostí cizího jazyka
daného jedince nebo sociálními vazbami k rodině a přátelům. Určitě zde bude hrát
podstatnou roli nejistota, která je s migrací nepochybně spojena. Tyto faktory jsou však
stěží ovlivnitelné ze strany státu, proto je nebudu zkoumat.
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6. Institucionální faktory
V první části této práce jsem zjistila omezenou pružnost trhu práce, nyní se
pokusím odhalit, proč tomu tak je. Dle Smith (2003): „Odbory, sociální dávky a vládní
ochrana zaměstnanosti jsou hlavní příčiny rigidního trhu práce.“ (vlastní překlad) Zda
opravdu tyto faktory působí negativně na pružnost českého trhu práce, budu zkoumat
v následujících kapitolách. Dále se budu zajímat o vliv minimální mzdy, regulovaného
nájemného a administrativních překážek pro pohyb pracovní síly v rámci Evropské unie na
trh práce.
6.1. Odbory
Odbory jsou instituce fungující v rámci trhu práce. Jejich cílem je vytvářet protipól
zaměstnavatelům, chránit zájmy zaměstnanců. Do jejich oblasti zájmu spadá především
jednání o platech, bezpečnosti práce, sociálních otázkách nebo aktuálně o problémech
s imigrací. Vyjednávání o výši mezd obsahuje implicitně vyjednávání o míře
nezaměstnanosti. Pokud odbory prosadí neúnosně vysoké mzdy a podniky jsou nuceny
začít propouštět, nezaměstnanost vzroste. To, jakým způsobem odbory na trh práce působí,
a také, zda je jejich působení negativní, závisí samozřejmě na legislativě dané země, ale
také na individuálním vztahu odbory-firma. Síla odborů je determinována velikostí jejich
členské základny a může být výrazně omezena rostoucí nezaměstnaností, která v důsledku
snižuje případnou ochotu pracovníků stávkovat. Vyjednávací pozice firmy naopak může
být oslabena ve chvíli, kdy daný podnik ví, že náklady spojené se stávkou jsou nepřijatelně
vysoké, například když hrozí ztráta důležitého zákazníka při zpoždění dodávky zboží
z důvodu stávky. Nejdůležitějším nástrojem odborů ve firmě je kolektivní vyjednávání,
které ústí v uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní vyjednávání je proces, v němž odbory
a zaměstnavatelé jednají o podmínkách práce. Cílem je vytvoření oboustranně přijatelných
podmínek zaměstnanosti.
V následující části se budu zabývat ekonomickým modelem, který popisuje vliv
odborů na mzdy a na nezaměstnanost. Modelů popisujících vyjednávání odborů s podniky
existuje několik, každý má však své výrazné pro a proti. Vybrala jsem jediný-´right to
manage´ model, protože dle mého názoru nejvěrněji popisuje vyjednávání mezi
zaměstnavatelem a odbory v České republice. Odbory většinou tlačí na růst mezd, probíhá
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tedy mzdové vyjednávání. Vzhledem ke mzdovým nákladům si firma sama určí, kolik lidí
zaměstná. Stinná stránka tohoto modelu je, že neprodukuje rovnovážnou polohu, tudíž
výsledný stav vyjednávání mezi podnikem a odbory je pouze dočasné řešení. Dále se
podívám, zda je lepší, když vyjednávání mezi odbory a podniky probíhá na centrální
úrovni nebo na podnikové úrovni. Na závěr provedu srovnání odborové organizovanosti v
České republice s vybranými zeměmi Evropské unie.
6.1.1.1. Right-to-manage model
Right-to-manage model (Elliott 1991) popisuje vyjednávání jedné firmy s odbory.
Vyjednávání probíhá ohledně mezd a následně má firma možnost vybrat si míru
zaměstnanosti. Model se nazývá right-to-manage právě kvůli právu zaměstnavatele
determinovat, kolik lidí zaměstná (graf 7). Na horizontální ose je vyznačena zaměstnanost,
na vertikální ose je úroveň reálných mezd (W/P). Dále zde nalezneme křivku poptávky po
práci (Ld) a indiferenční křivky odborů (I). Tyto křivky popisují preference odborů
vzhledem k výši platů a míře zaměstnanosti. V případě, že neexistují v dané firmě odbory,
které by tlačily na zvednutí mezd, bude vyjednána mzda W*/P, při které se poptávka po
práci a nabídka práce (v tomto případě dokonale elastická nabídka práce) vyrovnají. Mzda
Wm/P bude dohodnuta v situaci, kdy mají odbory v podstatě ´monopolní sílu´ ve smyslu,
že určující vliv na úroveň mezd. K takové situaci může dojít, když se malým firmám, které
stojí proti odborům, nevyplatí z důvodu vysokých transakčních nákladů formovat koalici, a
tím zlepšit svoji vyjednávací pozici. Proto mají při určování výše mezd odbory dominantní
postavení. Poté co odbory určí výši mezd, zaměstnavatelé si pouze vyberou počet
zaměstnanců, které chtějí zaměstnat. Toto je však extrémní situace, kdy odbory mají
určující moc na stanovení mezd. Většinou probíhá mezi odbory a stranou zaměstnavatelů
vyjednávání ohledně výše mezd. V takové situaci už jen záleží na vyjednávací síle obou
stran, jaká mzda bude dohodnuta. Výsledná mzda v modelu right-to-manage bude ležet
v rámci intervalu W*/P až Wm/P. Určitě nebude menší než mzda W*/P, protože za nižší
mzdu už by nikdo nebyl ochoten pro tohoto zaměstnavatele pracovat a nebude ani větší než
v situaci, kdy mají odbory určující vliv na výši mzdy. Výsledným bodem dosaženým v
modelu right-to-manage může být bod B, který však neleží v bodě dotyku indiferenční
křivky odborů a poptávky po práci určenou stranou zaměstnavatelů. Proto tento stav
představuje jen dočasné řešení, vyjednávání bude pravděpodobně pokračovat dál.
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Graf 7: Right-to-manage model

Zdroj: Elliot (1991)
6.1.1.2. Centralizované versus decentralizované odbory
Rozlišení na centralizované a decentralizované odbory vyjadřuje úroveň, na které
probíhá vyjednávání mezi odbory a zaměstnavateli. Silně decentralizované vyjednávání
probíhá pouze na podnikové úrovni. Naopak centralizované vyjednávání se uskutečňuje na
národní úrovni. Stupeň centralizace odborů determinuje vliv odborů na ekonomiku daného
státu.
Uvažujme případ, kdy cenová hladina roste, a tedy reálné mzdy klesají. V tomto
případě budou odbory pravděpodobně tlačit na zvýšení nominálních mezd. Při
nepřiměřených požadavcích na toto zvýšení, dojde k dalším tlakům na růst cenové hladiny,
protože zvýšené náklady práce se opět nutně promítnou do cen zboží. Dle De Grauwe
(2007) v případě centralizovaného vyjednávání si odbory dobře uvědomují, že požadavky
na zvýšení mezd způsobí vytvoření dalšího tlaku na cenovou hladinu, a proto jejich
požadavky budou umírněné.
Existuje řada zemí, kde vyjednávání o platech je decentralizované, tedy probíhá na
podnikové úrovni. Jednotlivé odborové organizace se snaží o zvýšení mezd zaměstnanců,
protože vědí, že jako jednotlivci mají malý vliv na cenovou hladinu. Když však budou
jednat nezávisle na sobě všechny odborové organizace stejně (důsledek nekooperativní
hry), výsledkem budou vyšší nominální mzdy než u centralizovaného vyjednávání, což
vyvolá inflační tlaky.
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Calmfors a Driffill 15 se vyjadřují k problematice stupně centralizace odborů. Dle
těchto autorů decentralizované vyjednávání není až tak špatné, protože jednotlivé odbory
jednají ve vztahu ke konkrétnímu podniku. Jaké požadavky na zvýšení mezd budou odbory
klást, záleží především na situaci v daném podniku. Je jasné, že nadměrné mzdové
požadavky mají vliv na konkurenceschopnost firmy. Pokud by se daný podnik dostal do
vážných problémů a začal propouštět zaměstnance, čelily by tyto odbory velkým
problémům s nezaměstnaností. To tvoří určité omezení na požadavky odborů. Dle
Calmfors a Driffill nejhorší situace nastává, když odborové vyjednávání je středně
centralizované. V této situaci vznikají největší náklady ve smyslu nezaměstnanosti a
inflace. K tomuto tvrzení však musím dodat, že existuje druhý podstatný aspekt, který
determinuje chování odborů. Tím je stupeň koordinace vyjednávání. Pokud vyjednávání
probíhá koordinovaně, dialog ohledně zvýšení mezd bude zahrnovat subjekty více odvětví,
což zajistí umírněné zvýšení mezd.
6.1.1.3. Odbory na českém trhu práce a srovnání s vybranými zeměmi Evropské unie
Odborová organizovanost a kolektivní vyjednávání
Jak velký vliv mají odbory na určování platů v rámci ekonomiky, závisí především
na počtu lidí, kteří tvoří odborovou základnu. Před rokem 1989 bylo v zemích
komunistického bloku běžné stát se členem odborů. Po roce 1989 se situace zcela změnila,
dokonce se dá říci, že jde až do opačného extrému. Graf 8 ukazuje poměr zaměstnanců,
kteří jsou členy odborů k celkovému počtu zaměstnanců. Je vidět, že v západních zemích
se tento poměr nijak dramaticky nemění, nekonají se zde náhlé hromadné vstupy či
výstupy do/z odborové organizace. V případě České republiky a Maďarska je tomu
naopak, organizovanost v odborech výrazně klesla v průběhu 90. let. Hála, Kroupa,
Mansfeldová, Šimoník a Vašková (2004) uvádějí, že nejvyšší počty zaměstnanců v České
republice opustily odbory během prvních dvou porevolučních let. Důvod můžeme hledat
v příčinách transformačního procesu. Autoři zmiňují, že lidé z odborů nevystupovali
záměrně, ale jejich členství bylo spojeno převážně se zánikem podniku, což byl velmi
častý jev v době po revoluci, nebo se změnou zaměstnání.

15

Clamfors, L. and Driffil, J. (1988): Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance,
Economic Policy. Vol 3, No. 6, pp. 13-61, citováno podle: De Grauwe (2007), pp. 16-17,
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V případě Maďarska, které patří též k transitivním ekonomikám, se členská
základna odborů začala zmenšovat až o několik let později. Tato skutečnost je zajímavá,
protože obě ekonomiky čelily stejným problémům s neefektivními státními podniky
z období komunismu. Toto několikaleté zpoždění bylo pravděpodobně zapříčiněno
umělým udržováním neefektivních státních podniků při životě po delší dobu, než tomu
bylo v České republice, protože po roce 1995 následuje v Maďarsku zcela stejný vývoj
jako v případě České republiky, počet odborově organizovaných zaměstnanců začal
výrazně klesat. Z grafu 8 můžeme usuzovat na klesající tendenci počtu členů odborů, avšak
nelze sledovat přesný vývoj jejich členské základny z důvodu chybějících údajů pro určité
roky.
Graf 8: Vývoj členské základny odborových organizací ve vybraných zemích EU 16

Zdroj: OECD, vlastní zpracování
Hlavním cílem odborové organizace je vést kolektivní vyjednávání se
zaměstnavateli. Výsledek je uzavření kolektivní smlouvy. Ta má formu podnikovou nebo
tzv. vyššího stupně - uzavřená mezi vyšším odborovým orgánem a organizací
zaměstnavatelů. „Kolektivní vyjednávání znamená jednání o výši mezd a dalších
pracovních podmínkách zaměstnanců mezi zaměstnavatelem a odbory. Bez odborové
organizace tedy nejde kolektivní vyjednávání vést. Výsledkem úspěšného jednání je
kolektivní smlouva, která se vztahuje i

na zaměstnance, kteří nejsou odborově

organizováni.“ (Václavík 2003)
Pokrytí kolektivními smlouvami je neméně důležité než velikost odborové
základny. Kolektivní smlouva vždy určuje jakési omezení pro zaměstnavatele vůči
zaměstnancům. Negativní vliv na flexibilitu práce mají především ta opatření, která
16

podíl členů odborů na celkovém počtu pracujících
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determinují výši nominálních mezd. Tím se mzdy stávají nepružné, především směrem
dolů.
Jak z výše uvedeného vyplynulo, pro vytvoření pružného trhu práce je nejlepší,
když je síla odborů co nejmenší ve smyslu velikosti odborové základy a pokrytí
kolektivními smlouvami. Z grafu 8 je vidět, že členská základna odborů v České republice
patřila v roce 2002 k menším. Počet členů odborů i nadále klesá. Dle Jarkovský (2007)
„Členská základna naprosté většiny odborových svazů trvale klesá. Jestliže vykazovaly
svazy na půdě tehdejší komory v roce 1991 téměř 4,4 milionů členů, pak v roce 1995 to již
bylo pouze necelých 2,3 milionů a dnes se tato členská základna pohybuje pod hranicí 600
000 členů.“ Dále z mezinárodního srovnání vyplývá, že v České republice je uzavíráno
málo kolektivních smluv a vůbec celkově v transitivních zemích je uzavíráno podstatně
méně kolektivních smluv než ve vyspělých západních zemích. Tato skutečnost je
zachycena v příloze 4.
Centralizace a koordinace vyjednávání
Stupeň centralizace vyjednávání určuje, na jaké úrovni kolektivní vyjednávání
probíhá. Nejnižší možná úroveň je podniková, nejvyšší národní. V České republice se
kolektivní vyjednávání uskutečňuje na všech úrovních, převážně však na nejnižší
podnikové úrovni. Možné způsoby vyjednávání a výsledky, které jsou při něm dosaženy,
jsou následující:
a) národní úroveň-tripartitní jednání mezi vrcholovými organizacemi zaměstnavatelů,
odborů a vládou (7 zástupců vlády, 7 zástupců odborů, 7 zástupců zaměstnavatelů);
za odbory se v současné době účastní jednání Českomoravská konfederace
odborových svazů a Asociace samostatných odborů a za zaměstnavatele Svaz
průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů České republiky
b) odvětvová úroveň-jednání mezi organizacemi zaměstnavatelů v jednotlivých
sektorech a odvětvovými odborovými strukturami; výsledkem jsou kolektivní
smlouvy vyššího stupně
c) podniková úroveň-jednání mezi konkrétním zaměstnavatelem a konkrétními
odbory; výsledkem jsou podnikové kolektivní smlouvy
d) regionální úroveň-v ČR zatím málo rozšířená
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Nyní se podívám na situaci v České republice ve srovnání s vybranými zeměmi
Evropské unie. Údaje ohledně centralizace a koordinace vyjednávání jsou získány z OECD
(2004). Stupni centralizace a koordinace jsou přiřazovány hodnoty 1-5. Nejnižší hodnota
znamená vyjednávání na podnikové úrovni, naopak nejvyšší hodnota představuje
vyjednávání na centrální úrovni se závaznou platností. Stejné pravidlo platí pro stupeň
koordinace. Z tabulky 9 jsou patrné značné rozdíly v obou ohledech. V České republice,
Maďarsku, Polsku a na Slovensku probíhá kolektivní vyjednávání převážně na podnikové
úrovni. Můžeme pozorovat, že v transitivních zemích je jednání decentralizované a
zároveň nekoordinované. V západních zemích je tomu naopak, vyjednávání probíhá
převážně na vyšší úrovni a je i vysoce koordinované. Výjimku tvoří pouze Francie, kde je
situace podobná jako v transitivních zemích.
Tabulka 9: Centralizace a koordinace vyjednávání
Centralizace vyjednávání
1995-2000
3
Belgie
1
Česká republika
2
Dánsko
2
Francie
3
Německo
1
Maďarsko
1
Polsko
4
Portugalsko
3
Rakousko
Slovenská republika 2

Koordinace vyjednávání
1995-2000
4,5
1
4
2
4
1
1
4
4
2

Zdroj: OECD (2004)
Zjistila jsem, že v případě České republiky je členská odborová základna
v mezinárodním srovnání malá a že odbory uzavírají s podniky relativně málo kolektivních
smluv. Vyjednávání se uskutečňuje převážně mezi konkrétním podnikem a konkrétními
odbory a probíhá zcela nekoordinovaně. Z uvedených výsledků lze uzavřít, že odborové
organizace v České republice mají z hlediska celé ekonomiky poměrně malý vliv, nelze je
považovat za příčinu rigidního trhu práce.
6.2. Minimální mzda
Zvedení minimální mzdy může představovat další překážku pro pružné mzdy.
Minimální mzda je nenižší hranicí hodinového či měsíčního platu. Proč je vlastně
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minimální mzda zaváděna? První důvod má sociálně ochranný charakter. Cílem je chránit
zaměstnance před chudobou. Druhý důvod má motivační charakter, minimální mzda má
posílit snahu zaměstnance najít si práci.
6.2.1.1. Zavedení minimální mzdy
Nyní se podívejme na dopad zavedení minimální mzdy. Na grafu 3 (kapitola 3.1) je
mzda, která vyčišťuje trh práce na úrovni W*/P. Při této úrovni mzdy je zaměstnanost
v bodě L0. Existuje zde pouze takzvaná frikční nezaměstnanost nazývaná též přirozená
míra nezaměstnanosti. Přirozená míra nezaměstnanosti existuje na každé úrovni mezd, je
zapříčiněna fluktuací zaměstnanců z jednoho zaměstnání do jiného. Tento druh
nezaměstnanosti má krátkodobý charakter.
Nyní uvažujme, že se vláda rozhodla zavést minimální mzdu W1/P. Zaměstnanost
klesla z L0 na L2. Nezaměstnanost L0-L2 můžeme označit za nedobrovolnou. Nedobrovolná
proto, že tito lidé by byli ochotni pracovat za původní mzdu W*/P, avšak nemohou,
protože taková práce se nenabízí. Zavedením minimální mzdy budou trpět především
nekvalifikovaní pracovníci, kteří pracují za nízkou mzdu. Minimální mzda tedy může
zvýšit nezaměstnanost tím, že zaměstnavatelé dají výpověď určitému počtu pracovníků.
Kolik jich bude, závisí na elasticitě poptávky po práci. Druhá možnost je, že
k hromadnému propuštění nedojde, ale že se zkrátí počet odpracovaných hodin
jednotlivých zaměstnanců.
Dále je nutné zkoumat, v jaké situaci je zavedení minimální mzdy vůbec efektivním
opatřením. V předcházejícím odstavci jsme uvažovali veškeré změny ceteris paribus. Při
zavedení minimální mzdy se dostaneme na poptávkové křivce do bodu A, kde výsledná
zaměstnanost je L2. Nyní však uvažujme, že ekonomika daného státu je v dobrém stavu a
roste, což způsobí zvýšení poptávky po práci. Křivka poptávky po práci se tedy posune
doprava nahoru. Samozřejmě závisí na velikosti takového posunu, ale může se stát, že
posun poptávky dokonce předčí efekt minimální mzdy. Když se poptávková křivka posune
do bodu B, zaměstnanost vzroste na L1 při nové mzdě W1/P. V tomto případě zavedení
minimální mzdy bude neefektivní opatření, což je pro pružnost mezd jedině dobře. Aby
zavedení minimální mzdy bylo efektivní, je nutné její úroveň měnit v závislosti na
ekonomickém růstu dané země.
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6.2.1.2. Minimální mzda na českém trhu práce a srovnání s vybranými zeměmi
Evropské unie
Na grafu 9 je vyznačena výše minimální mzdy za měsíc a medián hrubé měsíční
mzdy pro jednotlivá odvětví. Medián jsem zvolila proto, že průměr by mohl výsledky
nadhodnotit, pokud jsou rozdíly v platech v rámci jednoho odvětví diametrálně odlišné
(existence určitého množství ´královsky´ placených míst). Z grafu je vidět, která odvětví
jsou náchylná k tomu, aby zaměstnávala většinu lidí za minimální mzdu. Mezi tyto sektory
patří především:
1. ubytování a stravování
2. zemědělství, lesní hospodářství, rybolov
3. ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Graf 9: Minimální mzda a hrubé měsíční mzdy (medián) podle odvětví 17 pro rok 2006

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
Další podstatná informace týkající se vlivu stanovené minimální mzdy na pružnost
mezd je procentuální zastoupení zaměstnanců, kteří pobírájí minimální mzdu v rámci
sledovaného státu.
Dle Eurostatu lze členské země pro rok 2006 rozdělit do 4 skupin
1. země, kde pracuje za minimální mzdu méně než 3 % zaměstnanců:
Španělsko, Malta, Slovensko, Velká Británie, Česká Republika, Slovinsko, Polsko
17

1. Celkem za všechny odvětví, 2. Zemědělství, lesní hosp., rybolov, 3. Průmysl celkem, 4. Stavebnictví. 5.
Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, 6. Ubytování
a stravování, 7. Doprava, skladování a spoje, 8. Finanční zprostředkování, 9. Činnosti v oblasti nemovitostí a
pronájmu; podnikatelské činnosti, 10. Veřejná správa a obrana; povinné soc.zabezp., 11. Vzdělávání, 12.
Zdravotnictví a soc.péče; veterinární činnosti, 13. Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
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2. země, kde pracuje za minimální mzdu 3 % - 8 % zaměstnanců:
Irsko, Portugalsko, Maďarsko
3. země, kde pracuje za minimální mzdu 8% - 12 % zaměstnanců:
Rumunsko, Lotyšsko, Lucembursko a Litva
4. země, kde pracuje za minimální mzdu více jak 12 % zaměstnanců:
Bulharsko, Francie
Minimální mzda představuje hrozbu pro Bulharsko a Francii, kde je velmi
pravděpodobné, že tato institucionální překážka bude bránit platům přizpůsobit se směrem
dolů při zhoršení ekonomické situace dané země. Naopak Česká republika se řadí k zemím
s nejnižším podílem zaměstnanců pracujících za minimální mzdu. Dle údajů ČNB se tato
míra v České republice pohybuje kolem dvou procent. Mohu tedy uzavřít, že z pohledu
celé české ekonomiky pružnost mezd není pravděpodobně omezena existencí minimální
mzdy.
6.3. Sociální dávky
Sociální dávky představují způsob, jak stát pomáhá sociálně slabým občanům
udržet si určitý životní standard. Existence sociální podpory zajišťované státem má své
opodstatnění, avšak musí být aplikována v rozumné míře. Pokud tomu tak není, sociální
dávky mohou představovat hrozbu ve smyslu snížené motivace hledání práce. Motivace
představuje důležitý hybný mechanismus také pro mobilitu pracovní síly. Vysoké sociální
dávky zvyšují rezervační mzdu 18 nezaměstnaného jedince, což snižuje motivaci hledat si
práci a případně se i z tohoto důvodu přestěhovat.
Sociální systém je v České republice značně složitý, existuje mnoho druhů různých
dávek a příspěvků, které mají zlepšit sociální postavení jednotlivce a rodiny či mu zajistit
alespoň dostatečné finanční prostředky k přežití. Základní kámen sociální pomoci je
životní minimum.
Uvažujme modelového jedince, který je dlouhodobě nezaměstnaný. Takový člověk
má dvě možnosti. Buď vyvinout určité úsilí a práci si najít nebo zůstat nadále
nezaměstnaný a spoléhat se na stát, že mu poskytne finanční pomoc. Dále předpokládejme,
že tento občan je víceméně bez vzdělání, proto je pro něj reálné získat práci pouze za
18

Rezervační mzda=nejnižší úroveň mzdy, za kterou bude daný jedinec ochoten pracovat
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minimální mzdu, která je stanovena ze zákona. Pokud jeho rozhodování probíhá
racionálně, bude porovnávat příjmy plynoucí z práce (mzda) s příjmy získané od státu
(státní podpora). Bude se tedy rozhodovat mezi výší čisté minimální mzdy 19 a výší
životního minima. Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmu,
pod níž nastává stav hmotné nouze. V případě, že je čistá minimální mzda menší než
úroveň životního minima, je velmi pravděpodobné, že se tento jedinec rozhodne
nepracovat a žít z finančních zdrojů státu. Na grafu 10 je zobrazena čistá minimální mzda
tohoto jedince a vývoj výše životního minima v letech 1993-2006. Můžeme zde sledovat
určitý růst jak životního minima, tak minimální mzdy až do roku 2006. To je přirozené,
protože se jedná o nominální částky, které se přizpůsobují rostoucí cenové hladině v České
republice. Dále je z grafu vidět, že křivka znázorňující životní minimum v letech 19932001 dokonce převyšovalo křivku čisté minimální mzdy. V tomto případě je práce
ohodnocená hůře nežli „nicnedělání“. Lze tedy uzavřít, že úroveň čisté minimální mzdy
byla pod úrovní životního minima. To mělo zcela jistě za následek značně demotivující
účinky a náš modelový jedinec by se s největší pravděpodobností rozhodl nepracovat. Od
roku 2001 po současnost zaznamenává minimální mzda podstatně rychlejší tempo růstu
nežli životní minimum, což je v pořádku.
Graf 10: Minimální mzda a životní minimum v České republice

Zdroj: ČSÚ a MPSV, vlastní zpracování
Od počátku roku 2007 vstoupil v platnost nový zákon o životním a existenčním
minimu. V původním znění zákona bylo životní minimum dvousložkové. Dělilo se na
částku k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (výživa, průmyslové zboží
19

Čistá minimální mzda je vypočítaná pro jednotlivce, jehož jediná odpočitatelná položka při podání
daňového přiznání je odpočitatelná položka na poplatníka. Výpočet čisté minimální mzdy jsem provedla
pomocí Automatizovaného systému právních informací.
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atd.) a částku k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (nájemné, energie atd.). Nově
je životní minimum jednosložkové a obsahuje pouze částku na zajištění osobních potřeb. O
příspěvek na domácnost budou muset domácnosti žádat zvlášť. Jeho výše bude záviset na
cenách nájmů v daném regionu. Tento fakt je poměrně sporný. Ve většině případů platí, že
vyšší nájem je v těch regionech, které jsou nějakým způsobem atraktivní. Atraktivitu
regionu určitě zvyšuje i fakt, že lidé jsou schopni najít si zde dobrou práci. Jedinec, který
bude bydlet v atraktivním regionu, kde průměrné nájmy jsou vyšší a kde je poměrně dobrá
nabídka pracovních míst, bude dostávat vyšší příspěvek na domácnost. Tím může být opět
snížena motivace tohoto jednice nechat se zaměstnat, tj. tato změna není ekonomicky
správná.
Novinkou je zavedení takzvaného existenčního minima 20 . Existenční minimum se
bude vztahovat na ty nezaměstnané, kteří nesplňují podmínky pro nárok na dávky
životního minima, např. z důvodů vyřazení z evidence úřadu práce, nespolupráce s úřadem
při hledání zaměstnání, odmítání vhodného zaměstnání apod. Výše existenční ho minima
je stanovena na 2020 Kč, životní minimum činí v současné době 3126 Kč měsíčně, tedy
existenční minimum je o třetinu menší. Tím má být zajištěna aktivní snaha
nezaměstnaného jedince hledat si práci a být neustále v kontaktu s pracovním úřadem. Tato
změna je nesporně pozitivní.
Častá kritika sociálního systému se týká podpory rodin s více dětmi. Čím více dětí,
tím větší sociální dávky. Kritizuje se především to, že pro určité rodiny představují jejich
děti vlastně ´zdroj přijmů´ a že výše tohoto příjmu je dostatečná k fungování rodiny, aniž
by její členové byli nuceni zapojit se do pracovního procesu. Motivace pracovat je tedy
snížena. Tuto skutečnost ilustruje graf 11. Čisté nahrazovací poměry 21 (ČNP) je index,
který udává poměr čistého příjmu rodiny ve stavu, kdy se daná osoba neúčastní pracovního
procesu, tedy je nezaměstnaná, ku čistému příjmu rodiny ve chvíli, kdy pracuje. V našem
případě uvažujeme rodinu, jejíž živitel je nezaměstnaný. Jeho žena je v domácnosti a stará
se o dvě děti ve věku 4 a 6 let. Z grafu je vidět, že ČNP jsou pro dlouhodobě
nezaměstnaného jednotlice menší ve srovnání se stavem ihned po propuštění, což je

20

Existenční minimum=minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze
použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší
65 let. Pro tyto vyjmenované případy platí částka životního minima.
21

Čisté nahrazovací poměry je indikátor používaný OECD k měření úrovně sociálních dávek.
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v pořádku. Opak platí pro rodinu s dětmi, která je v lepší situaci v případě dlouhodobé
nezaměstnansti rodiče. V tom spočívá ´kámen úrazu´.
Graf 11: Čisté nahrazovací poměry v roce 2006 v České republice 22

Zdroj: ČNB (2007), vlastní zpracování
Dne 1.1.2008 vstoupila v platnost další sociální reforma, která má za úkol snížit
státní výdaje na sociální dávky a zvýšit motivaci pracovat. Dále má plnit roli
psychologickou, zamezovat vzniku takzvané sociální pasti, v níž by mohly žít celé
generace ze štědrých sociálních dávek. Její podstatou je, že výše sociálních dávek již ve
většině případů nebude odvozováná od výše životního a existenčního minima. To se týká
například přídavku na dítě, porodného nebo dávky pěstounské péče, konkrétně příspěvku
při převzetí dítěte. Rozhodujícím faktorem pro výši přídavku na dítě a příspěvku při
převzetí dítěte je pouze věk dítěte. Porodné bude nově stanoveno v pevné výši 13000 Kč
na jedno dítě, jeho výše již nebude vázáná na výši životního minima dítěte. Stejně tak je
určena pevná výše rodičovského příspěvku. Tím je odstraněna automatická valorizace
sociálních dávek (vyjma důchodů), takže zvýšení životního minima nebude implikovat
zvýšení ostatních sociálních dávek. Vláda bude mít možnost dávky zvýšit, avšak není to
její povinnost. To způsobí, že v případě inflace v budoucnu poklesne reálný příjem rodin
žijících z různých druhů přídavků, pokud vláda neprosadí jejich zvýšení. Toto opatření by
mělo působit jako pozitivní podnět pro snahu zapojit se do pracovního procesu.

22

ČNP jsou vypočítány pro živitele, který vydělával 67% průměrné mzdy v době, kdy byl zaměstnán;
počáteční fáze nezaměstnanosti=období, kdy živitel pobírá podporu v nezaměstnanosti; dlouhodobá
nezaměstnanost v tomto případě představuje živitele, který je nezaměstnaný 5 let a více.
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6.4. Regulované nájemné
Regulace nájemného znamená omezení růstu cen nájmů. Regulované nájemné se
vztahuje pouze na byty, jejichž nájemci uzavřeli nájemní smlouvu před 1.1.1994. Zatímco
výše nájemného u neregulovaných bytů a stejně tak i prodejní ceny bytů neustále rostou,
nájemci regulovaných bytů získávají neopomenutelnou výhodu. Vždy když jeden získává,
druhý ztrácí. Toto omezení na růst nájemného způsobuje značné problémy majitelům bytů,
kteří přichází o podstatnou část potenciálního zisku a trpí nedostatečnými fondy na opravy
domů. Nejsou to však jediní postižení. Dá se říci, že regulací trpí všichni ti, kteří nemají
přístup k regulovanému nájmu. Regulované byty se neúčastní tržního procesu vytváření
ceny, proto ještě více zmenšují nabídku volných bytů, tudíž jejich cena je vyšší než by ve
skutečnosti musela být.
Negativní důsledek regulovaného nájemného pro trh práce spočívá v omezení
mobility pracovní síly. Díky nižší ceně bydlení získávají tito nájemníci podstatnou
ekonomickou výhodu. Tím je potlačena motivace zaměstnanců měnit místo bydliště,
protože výše nájemného v novém bytě by již odpovídala tržní ceně. Výše příjmu v novém
zaměstnání by tedy musela být mnohem větší, aby migrace byla z ekonomického pohledu
výhodná.
Jak vypadá bytová situace v České republice v současnosti? „Počet nájemníků v
regulovaných bytech pozvolna klesá a zřejmě se bude dále snižovat. Důvodem je
deregulace nájemného a dostupnost hypoték, ale i skutečnost, že většina Čechů touží po
svém vlastním bydlení. Vyplývá to z ankety ČTK mezi realitními makléři.“ ČTK (2007).
Podle Ministerstva pro místní rozvoj žije v současné době 23% občanů v nájemních
bytech, z toho 17% v bytech se „zamrzlým“ nájemným. Činí to celkem asi 750 000 bytů
v celé České republice.
V příloze 5 jsou uvedeny příklady extrémních rozdílů v cenách nájemného v rámci
jednoho okresu způsobené regulací nájmu. Z uvedených hodnot je patrné, že přes snahy
vlády přiblížit výši regulovaného nájmu tržní ceně, jsou rozdíly v některých případech
stále propastné. Největší rozdíl byl zaznamenán v Karviné, kde výše tržního nájmu 5krát
přesáhla výši regulovaného nájmu.
Problém s regulovaným nájmem by měl být částečně vyřešen do konce roku 2010.
Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného nabyl účinnosti koncem
března 2006. Prvního zvýšení mohli pronajímatelé využít již počátkem roku 2007. Do této
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doby bylo zvýšení nájemného problém. Zvýšení nájmu v průběhu trvání nájemního vztahu
se sjednávalo dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájemné nebylo možné zvýšit,
pokud jedna ze stran nechtěla ke zvýšení nájemného přistoupit. Zákon o jednostranném
zvyšování nájemného umožňuje ze strany pronajímatele jednostranně nájemci zvýšit
nájemné. Existuje však stanovená hranice, která nesmí být překročena. Tento zákon
umožňuje jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem kdykoli v době čtyř let, a to od
ledna 2007 do konce roku 2010. O tom, jak bude situace vypadat po roce 2010, tedy o
zákoně, který bude vymezovat vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, se zatím jedná.
Nepředpokládá se však, že by ceny nájmů byly zcela uvolněny.
6.5. Administrativní omezení volného pohybu pracovní síly v rámci Evropské unie
Volný pohyb pracovníků je jednou ze čtyř základních ekonomických svobod, které
nabývají členové Evropské unie při vstupu. Volný pohyb pracovníků platí též pro členy
Evropského hospodářského prostoru 23 a pro Švýcarsko. Avšak při rozšíření Evropské unie
v roce 2004 o 10 nových členských států

24

zavedla řada zemí ´staré Evropy´ 25 takzvaná

přechodná období. Přechodná opatření zabraňují volnému přístupu pracovníků na jejich
pracovní trhy, a to maximálně po dobu sedmi let od data přistoupení nového členského
státu. Zdali jsou tato omezení ještě nutná a zda je daná země stále bude uplatňovat, je
přehodnocováno každé dva roky. Nejpozději k 1.5.2011 bude přechodné období pro
všechny země, které do Evropské unie přistoupily v roce 2004, zrušeno. Přístupová
smlouva poskytuje České republice příležitost recipročně zavést podobná opatření vůči těm
členským státům, které vůči ní přechodné období uplatňují, a chránit tak svůj trh práce
před potenciálním nebo faktickým přílivem migrujících pracovníků. Zatím této možnosti
Česká republika nevyužila.
Stejně tak má Česká republika nárok uvalit přechodné období na nově příchozí
země 26 . Zatím se však k tomuto kroku nerozhodla, Bulhaři i Rumuni mohou působit na
českém pracovním trhu bez omezení. Obecně je vláda České republiky zastáncem volného
23

Volný pohyb pracovníků je tedy ještě rozšířen o Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

24

Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovenská republika,
Slovinsko

25

15 členských států: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko

26

Do současnosti je to Rumunsko a Bulharsko, které přistoupily v roce 2007.
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pohybu pracovních sil kvůli ekonomickým výhodám (růst HDP, vznik nových pracovních
míst). Důležitým argumentem proti přechodným obdobím je, že tyto restrikce mohou
podporovat rozvoj černého pracovního trhu. Pravděpodobnost rozvoje černého pracovního
trhu při uplatnění těchto restrikcí je vzhledem k volnému pohybu osob v evropském
prostoru značně vysoká.
Od počátku (1.5.2004) otevřelo pracovní trh pro Českou republiku pouze Irsko,
Švédsko a Velká Británie. Belgie, Dánsko, Francie a Německo otevřely svůj pracovní trh
pouze pro nedostatkové profese. Od 1.11.2007 ustoupilo od přechodných opatření na volný
pohyb pracovníků Lucembursko, a to ve vztahu k členským zemím, které do EU vstoupily
1.5. 2004. V současné době uplatňuje určitá omezení vůči České republice 9 členských
států. Přechodné období v plném rozsahu uplatňuje pouze Rakousko. Od 1.7.2008 by měla
Francie nově otevřít pracovní trh pro českou pracovní sílu. Ostatní země uznávají svobodu
volného pohybu pracovníků, tedy neuplatňují žádné restrikce. Země, které se připojily do
Evropské unie v roce 2004, k sobě vzájemně neuplatňují žádná omezující opatření. Malta
jako jediná pracovní povolení vyžaduje, avšak občanům těchto zemí jsou vydávána
automaticky. V příloze 6 je uveden seznam restrikcí, které jednotlivé země uplatňují vůči
České republice.
6.6. Legislativní ochrana zaměstnanosti
Omezená flexibilita trhu práce může být významně ovlivněna legislativní ochranou
zaměstnanosti. Ochrana zaměstnanosti se nejvíce projevuje zejména v zákonných
ustanoveních upravujících propouštění zaměstnanců. Hlavním ukazatelem míry tohoto
ochranářství je index ochrany zaměstnanosti 27 , který ukazuje význam regulace v oblasti
zaměstnanosti. Tento index se skládá ze tří hlavních částí: ochrana stálých zaměstnání,
pravidla týkající se dočasných zaměstnání a pravidla pro kolektivní propouštění
zaměstnanců. Celkově obsahuje 18 kategorií, jimž je přiřazována hodnota od 0 do 6. Číslo
6 představuje nejvyšší regulaci v dané oblasti. Přesné schéma výpočtu je uvedeno
v dokumentu OECD Employment Outlook (OECD 2004). Čím je hodnota indexu vyšší,
tím přísněji zákony vymezují fungování trhu práce v uvedených oblastech. V tabulce 10

27

Index používaný OECD
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jsou uvedeny vypočtené hodnoty pro všechny tři části indexu 28 . Hodnota celkového indexu
pro rok 2006 je dle mých výpočtů učiněných v souladu s postupy dle OECD Employment
Outlook 2,67, z toho index pro stálá zaměstnání je roven 3,46, pro dočasná zaměstnání
1,88 a hodnota indexu pro kolektivní propouštění je 2,63. Kritéria výpočtu a odůvodnění
jednotlivých bodů jsou dále uvedeny v příloze 7.
Tabulka 10: Index ochrany zaměstnanosti pro Českou republiku
Kategorie
2006
1.
Komplikovanost procesu propouštění
5
2.
Časová náročnost ukončení pracovního poměru
1
3.
Délka výpovědní doby
1,86
4.
Výše odstupného
1,52
5.
Vymezení platného rozvázání pracovního poměru
3
6.
Délka zkušební doby
4
7.
Kompenzace neplatného rozvázání pracovního poměru
3
8.
Možnost návratu neplatně propuštěného zaměstnance do zaměstnání 6
Hodnota indexu pro stálá zaměstnání
3,46
9.
Možnosti sjednání pracovního poměru na dobu určitou
0
10.
Maximální počet sjednaných pracovních poměrů na dobu určitou
0
11.
Maximální souhrnné trvání pracovního poměru na dobu určitou
3
12.
Typy prací, při kterých je možné agenturní zaměstnávání
3
13.
Omezení pro opakování agenturního zaměstnávání
2
14.
Maximální doba trvání smlouvy zprostředkované agenturou
4
Hodnota indexu pro dočasná zaměstnání
1,88
15.
Definice hromadného propouštění
4,5
16.
Počet orgánů, které je nutné uvědomit o plánovaném hr. propouštění 3
17.
Časová náročnost ukončení prac. poměru při hr. propouštění
3
18.
Zvláštní náklady nesené zaměstnavatelem při hr. propouštění
0
Hodnota indexu pro kolektivní propouštění
2,63
Celková hodnota indexu
2,67
Zdroj: Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
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výpočet
Mezinárodní srovnání pro rok 2006 je zobrazeno na grafu 12. Hodnota celkového
indexu ochrany zaměstnanosti je druhá nejvyšší po Portugalsku, z čehož vyplývá, že české
zákony jsou poměrně striktní, co se týče pravidel pro najímání a propouštění pracovníků.
Pokud se zaměříme na jednotlivé složky indexu, je vidět, že v České republice existuje
silná ochrana především stálých zaměstnání, striktnější pravidla v tomto ohledu nalezneme
28

Hodnoty indexu ochrany zaměstnanosti pro Českou republiku zveřejnila OECD naposledy v roce 2004
v dokumentu OECD Employment Outlook.. Z tohoto důvodu jsem učinila vlastní výpočet pro rok 2006 a
2007, kdy vešel v platnost nový zákoník práce.
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opět pouze u Portugalska. Tím se zhoršuje pozice zaměstnavatelů, kteří nemohou
flexibilně měnit počet zaměstnanců dle aktuálních potřeb a dle ekonomické situace
podniku. Fakt, že je pro podniky obtížné propustit nepotřebnou pracovní sílu v období
ekonomického útlumu, může způsobit omezené a obezřetnější najímaní pracovníků
v období konjunktury, což má negativní vliv na nezaměstnanost, především na
nezaměstnanost dlouhodobého charakteru.
Graf 12: Mezinárodní srovnání indexu ochrany zaměstnanosti pro rok 2006

Zdroj: ČNB(2007), vlastní zpracování a vlastní výpočet pro Českou republiku
1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Zda jsou
nové zákony liberálnější, či ještě více podporují ochranu zaměstnanosti, jsem zkoumala
pomocí zmíněného indexu ochrany zaměstnanosti. Tabulka 10 ukazuje, že index ochrany
zaměstnanosti pro stálá zaměstnání se pro rok 2007 podstatně nezměnil, tedy úprava
obsažená v novém zákoníku práce nezmírní ochranu zaměstnanosti ze strany státu.
Jednotlivé kategorie, jejichž hodnota se změnila vlivem změny zákona, jsou:
È Kategorie 3: Délka výpovědní doby se zkracuje ze tří měsíců na dva.
Ç Kategorie 4: Při skončení pracovního poměru se odstupné vyplácí ve výši
nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku namísto původního dvojnásobku.
È Kategorie 5: Pokles hodnoty u kategorie 5 je způsoben zrušením povinnosti
zaměstnavatele nabídnout zaměstnanci, aby přešel na jiné vhodné pracovní místo, pokud
nešlo o výpověď pro porušení pracovní kázně nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit
pracovní poměr. Pokud toto nebylo možné, měl zaměstnavatel povinnost účinně pomáhat
danému zaměstnanci v hledání nového pracovního místa. Dále, zaměstnavatel již není
povinen

zajistit

nové

vhodné

pracovní
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místo

při

výpovědi

osamělému

zaměstnanci/zaměstnankyni pečující o dítě mladší 15 let nebo zaměstnanci se zdravotním
postižením.
Ç Kategorie 7: Pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci neplatnou výpověď a
zaměstnanec trvá na tom, aby pracovní poměr pokračoval dál, zaměstnavatel je povinen
poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Dle předchozího platného zákoníku práce
(zákon č. 65/1965 Sb.) měl zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného
výdělku až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožnil ve výkonu práce pokračovat nebo kdy
došlo k platnému ukončení pracovního vztahu. Po šesti měsících soud mohl tuto částku
snížit nebo ji zaměstnanci vůbec nepřiznat (tzv. moderační právo soudu). V novém
zákoníku práce již toto moderační právo soudu není obsaženo.
Dvě kategorie týkající se stálých zaměstnání zaznamenaly vzestup a dvě pokles.
Výsledkem je téměř neměnná hodnota indexu ochrany zaměstnanosti pro stálá zaměstnání
v roce 2007. Index pro dočasná zaměstnání i pro hromadné propouštění zůstal beze změny.
Mohu tedy uzavřít, že legislativní rámec bude i v nové úpravě nadále působit negativně na
pružnost trhu práce, především v oblasti stálých zaměstnání.
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7. Závěr
Trh práce významně determinuje náklady, které jsou spojeny s utvořením
monetární unie. Jeho funkce roste především při výskytu asymetrických šoků, které
ekonomiku nepochybně zasáhnou, ať dříve nebo později. Aby byl trh práce schopen
vyrovnat negativní dopady takového šoku, musí být dostatečně pružný. Flexibilita trhu
práce je dle Mundell (1961) a De Grauwe (2007) určena především mzdovou flexibilitou a
mobilitou pracovní síly. Pokud je trh práce dostatečně pružný, je schopen nahradit funkci
měnového kurzu a určitým způsobem ovlivnit vývoj dané ekonomiky.
Z výše uvedených důvodů jsem zkoumala, zda je český trh práce dostatečně
flexibilní, tedy zda bude schopen vyrovnat se s negativním dopadem případného
asymetrického šoku. Pro výzkum pružnosti mezd jsem použila koncept Phillipsovy křivky
a mzdové křivky. Zjištěné výsledky ukazují, že v případě České republiky se nedá mluvit o
pružných mzdách. Co se týče mobility práce, zjistila jsem zcela neuspokojivou situaci u
emigrace české pracovní síly. Naopak příliv zahraničních migrantů do České republiky se
neustále zvyšuje. Rostoucí tendence během posledních let je patrná i v případě migrace
občanů v rámci České republiky. Bližší popis výsledků týkajících se pružnosti trhu práce je
uveden v kapitole 5.
V druhé části jsem zjišťovala příčiny rigidního trhu práce v České republice.
Zaměřila jsem se pouze na potenciální negativní vliv institucí. Zkoumala jsem důsledky
existence odborů, minimální mzdy, sociálních dávek, regulovaného nájemného, legislativní
ochrany zaměstnanosti a administrativního omezení volného pohybu pracovní síly na
flexibilitu českého trhu práce.
Odbory ani minimální mzda v České republice se nejeví jako příčiny omezené
flexibility trhu práce. Hlavní determinanty síly odborů jsou velikost jejich členské
základny a počet kolektivních smluv, které uzavírají. Z mezinárodního srovnání vyplývá,
že odborová organizovanost českých zaměstnanců je relativně malá a že v České republice
je uzavíráno poměrně málo kolektivních smluv. Dále jsem zjistila, že vyjednávání mezi
odbory a zaměstnavateli probíhá převážně na podnikové úrovni. Výše uvedená fakta
napovídají, že příčinu rigidního českého trhu práce nelze hledat v existenci odborů.
Dále jsem zkoumala důsledky existence minimální mzdy, tedy zda je její výše
nepřiměřeně vysoká, čímž by omezovala flexibilitu mezd směrem dolů. Zjistila jsem, že
v České republice existují odvětví, ve kterých se mzdy pohybují blízko minimální mzdy, a
tedy lze u nich předpokládat omezenou flexibilitu nominálních mezd. Z pohledu celkové
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ekonomiky nemá minimální mzda významný vliv, protože za ni pracují pouze 2% českých
zaměstnanců.
Štědrý sociální systém je častým terčem kritiky jednak proto, že významně zatěžuje
státní rozpočet a jednak proto, že nezajistí dostatečnou motivaci pro nezaměstnané hledat
si práci. Zjistila jsem zarážející fakt, že finanční situace rodiny je v případě dlouhodobé
nezaměstnanosti lepší než v období krátce po ztrátě zaměstnání. Tato skutečnost působí
značně demotivujícím způsobem, protože nezaměstnaní členové rodiny mají vyhlídky, že
se jejich situace v budoucnu zlepší, aniž by museli projevit jakékoliv úsilí. Reforma, která
vešla v platnost v roce 2008, má snížit výdaje státu na sociální dávky. Mění se především
jejich výpočet. Nově u většiny sociálních dávek nebude jejich výše odvozována od výše
životního minima, ale bude určena fixní částkou. To způsobí, že zvýšení životního minima
nebude implikovat nárůst ostatních dávek (netýká se důchodů). Odstranění automatické
valorizace je jedna věc, zůstává však otázkou, jak často a jak štědře bude vláda
v budoucnosti sociální dávky navyšovat. Pokud vláda nebude jejich výši pravidelně měnit
v závislosti na růstu cenové hladiny, dá se očekávat významný pokles reálného důchodu
rodiny. Toto opatření je zaměřeno především na početné rodiny, pro které doposud nebylo
problémem vyžít pouze ze státní sociální podpory.
V České republice stále existuje několik set tisíc bytů s regulovaným nájemným,
které představují neopomenutelnou výhodu pro držitele těchto bytů. Regulované nájemné
snižuje motivaci migrovat, protože pokud by ke stěhování došlo, nové nájemné by bylo
s největší pravděpodobností podstatně vyšší než původní regulované. V současné době
probíhá určitá deregulace díky zákonu o jednostranném zvyšování nájemného, který má
platit až do roku 2010. Cílem tohoto zákona je, co nejvíce přiblížit výši regulovaného
nájmu tržnímu. Zvyšování nájmů však probíhá postupně a existují roční limity určující
maximální možné zvýšení nájmu za rok. Jak situace bude vypadat po roce 2010, není zcela
jasné, avšak úplné uvolnění nájmů v případě regulovaných bytů se neočekává, tedy
regulované nájemné bude i nadále negativně působit na pružnost českého trhu práce.
Vstup České republiky do Evropské unie nepřinesl očekávanou masivní migraci
české pracovní síly do zahraničí. Počet emigrantů naopak po roce 2004 ještě poklesl. Ani
postupné otevírání evropských trhů práce, nezvyšuje každoroční počet občanů migrujících
do zahraničí. Dle mých očekávání, otevření pracovních trhů našich západních sousedů
Rakouska a Německa může být poměrně klíčový moment, který zvýší migraci českých
občanů do zahraničí.
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Ochrana zaměstnanců ze strany státu spočívá v uvalení omezujících podmínek
týkajících se především propouštění zaměstnanců. Tím je zhoršena pozice zaměstnavatelů,
kteří nemohou flexibilně měnit počet zaměstnanců dle aktuální ekonomické situace
podniku. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že striktní ochrana zaměstnanosti je
především v případě stálých zaměstnání. Pravidla pro uzavírání pracovního poměru na
dobu určitou a pravidla pro hromadné propouštění zaměstnanců jsou méně omezující. Fakt,
že pro dočasná zaměstnávání existují liberálnější zákony oproti pravidlům pro stálá
zaměstnání, může způsobit, že zaměstnavatelé budou upřednostňovat uzavření pracovního
poměru na dobu určitou či agenturní zaměstnávání, což sníží šance získat zaměstnání na
stálý pracovní úvazek. V roce 2007 vešel v platnost nový zákoník práce. Zjistila jsem, že
některé zákony jsou nyní liberálnější, avšak některé naopak striktnější. Výsledkem je, že
celková ochrana zaměstnanosti ze strany státu se s touto reformou podstatně nemění.
Závěrem lze shrnout, že český trh práce není pravděpodobně dostatečně flexibilní a
že příčiny této rigidity můžeme hledat v existenci některých instituci. Zjistila jsem, že mezi
instituce, které negativně ovlivňují trh práce, patří především sociální dávky, regulované
nájemné a legislativní ochrana zaměstnanosti. V případě zkoumaných administrativních
překážek pro pohyb pracovní síly v rámci Evropské unie nejsou výsledky zcela
jednoznačné. Neochota stěhovat se do zahraničí je pravděpodobně ovlivněna především
jinými faktory jako jsou vazby na rodinu, neznalost jazyka nebo role nejistoty. Avšak
předpokládám určité zlepšení situace po otevření pracovních trhů našich západních
sousedů.
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http://www.vupsv.cz/zpravy.htm - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
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Přílohy
Příloha 1: Vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 29
0,9
1,1
1,1
1,3
1,9
3,1
4,1
4,2
3,7
3,8
4,2
4,2
3,9
2,8

Poznámka: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyjadřuje podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob (12 měsíců a déle) na
celkovém počtu ekonomicky aktivních osob ve věkové skupině 15-64 let (v procentech).

Zdroj: ČSÚ
Příloha 2: Vývoj míry migrace v České republice
Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Míra imigrace
0,012
0,010
0,009
0,009
0,008
0,009
0,009
0,010
0,010
0,010

Míra emigrace
0,011
0,010
0,009
0,009
0,008
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009

Poznámka:Výsledky uvedené v tabulce jsou průměrem jednotlivých okresů ČR.

Zdroj: Horváth (2007)
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Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyjadřuje podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob (12 měsíců a déle) na celkovém
počtu ekonomicky aktivních osob ve věkové skupině 15-64 let (v procentech).
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Příloha 3: Imigrace a emigrace dle jednotlivých okresů a objem celkové migrace v České
republice

Zdroj: ČSÚ

61

Příloha 4: Poměr členů odborů na celkovém počtu zaměstnanců a pokrytí kolektivními
smlouvami v roce 2000

Zdroj: OECD, vlastní zpracování
Příloha 5: Rozdíly v cenách nájmu v rámci jednoho okresu k 29.2.2008
Město

Nájemné
(Kč/m2)

Regul.
Podíl
Nájemné
(Kč/m2)
97
19
5,1
Karviná
119
26
4,6
Frýdek-Místek
131
29
4,5
Mladá Boleslav
98
22
4,4
Uherské Hradiště
126
29
4,3
Beroun
107
25
4,3
Jičín
124
29
4,3
Ostrava
77
18
4,2
Litoměřice
75
18
4,2
Louny
82
20
4,0
Nový Jičín
Poznámka: Byly srovnávány standardní byty s podlahovou plochou 68m2 a s opotřebením cca 40%.
Informace byly shromážděny Institutem regionálních informací a byly zveřejněny serverem iDNES.

Zdroj: Institut regionálních informací (2008)

62

Příloha 6: Přechodná opatření vůči ČR v roce 2008
Stát EU

Přechodná opatření

Belgie

ANO

Dánsko

ANO

Francie

ANO

Lichtenštejnsko

ANO

Malta

ANO

Vývoj
částečné uvolnění pro
nedostatkové profese od
30.4.2006, od listopadu
2006 další uvolnění
zjednodušení
administrativních
procedur od července
2006
od 1.5.2006 uvolnění pro
určité
nedostatkové
profese (především ve
stavebnictví, cest. ruchu,
výrobě a zemědělství)
uplatňuje vůči českým
občanům
přechodné
období týkající se pohybu
osob a přístupu na trh
práce.
uplatňuje
systém
automaticky vydávaných
pracovních povolení

Německo

ANO

S účinností od 1.11.2007
uvolněn pracovní trh pro
určené
profese
a
absolventy
německých
VŠ

Norsko

ANO

prodlouženo do května
2009

Rakousko

Švýcarsko

Výhled
Mělo
by
dojít
k odstranění veškerých
omezení k 1.5..2009

Pracovní trh by měl být
otevřen k 1.7.2008

Německo
avizovalo
Evropské komisi dodržet
přechodné obdob do
3.4.2009,
nicméně
v současné době vláda
uvažuje o částečném
otevření pracovního trhu
vůči pracovníkům ze
sledovaných
nových
členských zemí.
Rakousko
avizovalo
Evropské komisi dodržet
přechodné obdob do
3.4.2009.

ANO
přechodná období pro
zaměstnané osoby a
poskytovatele
služeb
v určitých
odvětvích
(účinná nejdéle do 30.
dubna 2011)

ANO

Zdroj: ČNB (2007) a MPSV
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Příloha 7: Odůvodnění jednotlivých položek pro výpočet indexu ochrany nezaměstnanosti
pro Českou republiku v roce 2006 30
Schéma výpočtu je ze zdrojů OECD (2004), kapitola 2, apendix 2.
1. Výpověď musela být projednána s odborovou organizací.
2. Výpověď

musela

mít

písemnou

formu.

V případě

výpovědi

z důvodu

neuspokojivých pracovních výsledků musel nejprve zaměstnavatel zaměstnance
písemně vyzvat k jejich odstranění, a to v době posledních 12 měsíců. Pokud je
zaměstnanec v přiměřené době neodstranil, mohl zaměstnavatel přistoupit
k výpovědi
3. Délka výpovědní doby byla 3 měsíce.
4. Zaměstnanci příslušelo odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního
výdělku.
5. Určení hodnoty pro tuto kategorii není zcela jednoznačné, povinnosti obsažené
v českém právu nelze přesně „zaškatulkovat“ dle uvedených kritérii. Hodnota 3 se
jeví jako optimální, protože pokud nejde o výpověď pro porušení pracovní kázně
nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní poměr, měl zaměstnavatel
takzvanou nabídkovou povinnost, tedy měl povinnost nejprve nabídnout
zaměstnanci, aby přešel na jiné vhodné pracovní místo. Pokud nemohl tuto
nabídkovou povinnost splnit, měl zaměstnavatel dále povinnost účinně pomáhat
danému zaměstnanci v hledání nového pracovního místa. V případě, kdy byla dána
výpověď osamělému zaměstnanci/zaměstnankyni pečující o dítě mladší 15 let nebo
zaměstnanci se zdravotním postižením, měl povinnost zajistit těmto zaměstnancům
nové vhodné pracovní místo.
6. Maximální délka zkušební doby byla 3 měsíce.
7. Pokud zaměstnavatel dal zaměstnanci neplatnou výpověď a zaměstnanec trval na
tom, aby pracovní poměr pokračoval dál, zaměstnanec měl nárok na náhradu mzdy
ve výši průměrného výdělku až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožnil ve výkonu
práce pokračovat nebo kdy došlo k platnému ukončení pracovního vztahu. Po šesti
měsících soud mohl tuto částku snížit nebo ji zaměstnanci vůbec nepřiznat.
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8. Zaměstnanec měl nárok vrátit se do zaměstnání v případě neplatného propuštění i
proti přání zaměstnavatele.
9. Nebyly vymezeny speciální případy, kdy bylo možné uzavřít pracovní poměr na
dobu určitou.
10. Maximální počet uzavřených pracovních poměrů na dobu určitou nebyl omezen.
11. Maximální celková délka trvání pracovního poměru na dobu určitou byla omezena
na 2 roky. Po uplynutí následujících 6 měsíců, mohla být pracovní smlouva na
dobu určitou s daným zaměstnancem opět uzavřena.
12. a 13. Nebyly vymezeny typy prací, při kterých bylo možno využít agenturního
zaměstnávání a ani nebyla výslovně omezena možnost opakovaného agenturního
zaměstnávání.
14. Agentura práce nemohla zprostředkovat práce zaměstnanci u téhož zaměstnavatele
na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, pokud o to
zaměstnanec nepožádal.
15. Hromadné propouštění představuje propouštění nejméně 10 zaměstnanců v období
30 kalendářních dnů v případě zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100
zaměstnanců. S počtem zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele pak rostl i
minimální počet propuštěných zaměstnanců jakožto kritérium pro určení, zda se
v daném případě jednalo o hromadné propouštění či nikoliv.
16. a 17. Zaměstnavatel byl povinen informovat příslušnou odborovou organizaci o
plánovaném hromadném propouštění, a to nejméně 30 dnů předem. Zaměstnavatel
musel písemně informovat i příslušný úřad práce.
18. V případě hromadného propouštění nevznikaly zaměstnavateli žádné s tím spojené
zvláštní dodatečné náklady (např. nárok na zvýšené odstupné apod.).
Zdroj: Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
vlastní zpracování
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